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افزایش 14 درصدی زائران در 5 ماهه اول امسال

امسال بیشتراز پارسال  

در نشست خبری دستاوردها و برنامه های پارک علم وفناوری 
مطرح شد

اسلحه ما دانش است
نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 

هیچ سودی از من کارت نصیب 
شهرداری مشهد نمی شود 

شهردار مشهد در مراسم بهره برداری از 6 بوستان

گره شمال و جنوب شهر
 با فضای سبز

تقی زاده خامسی: فضاهای سبز را در مناطق کم برخوردار 
شهر توسعه می دهیم 

گفت وگوی »صبح امروز« با پژوهشگر سرشناس در 
خصوص فرهنگ عامه

باید به اصالت ها برگردیم

در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از چند کارخانه در مشهد

شیرخشک هست، مردم انبار نکنند

سعدی عليه الرحمه سرود كه »طاووس را به نقش و نگاري كه هست خلق --- تحسين كنند و او خجل 
از پاي زشت خویش« امروز »پراید« همين حال و وضع را دارد...

مجلس 27 روز مانده تا پایان مهلت پاس داد

توکلی: نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که قباًل 
اعالم شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح در مجمع 

وجود دارد 

مرثیه  ای برای »خودروی ملی«

  FATF
در انتظار تصمیم 

مجمع تشخیص مصلحت 

27ماه حقوق یک کارگر
 و یک »پراید«  

فرهنگ عامه مخصوصا در حوزه گفتار و نوشتار باید از 
خرافات و بخشی از غلط های مصطلح  ...

وزیر بهداشت گفت: تورم کاماًل مغایر پیش بینی هااست 
اگر قرار باشد ارائه خدمات بی کم وکاست ادامه پیدا 

کندباید در تعرفه خدمات درمانی به سرعت...

در حاشیه 4

گزارش ویژه۶

گفت و گوی ویژه ۵

در این شماره می خوانیم

رییس جمهور 
من گفت وگو را از همین جا آغاز می کنم

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی برای تبیین مواضع کشورمان 
درباره آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی در هفتادوسومین اجالس 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سخنرانی کرد...

در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید در صفحه 2 بخوانید

۶

۴

۶

طال با قایق کرایه ای
افتخار آفرینی مهال عاطفه دار در مسابقات آسیایی جاکارتا
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سرویس سیاسی

گزارش ویژه
مجلس 27 روز مانده تا پایان مهلت پاس داد

FATF  در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت
توکلی: نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که قباًل اعالم شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح در مجمع وجود دارد 

پایان مهر به عنوان آخرین مهلت ایران برای عادی شدن 
وضعیتش در اف ای تی اف )FATF( است وگرنه به گفته 
برخی کارشناسان که در شماره پیش به آن اشاره شد دچار 

خودتحریمی می شود.
این در شرایطی است که روز گذشته مجلس شورای 
اسالمی در صحن علنی با تصویب اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کرد و ادامه 
مسیر رسیدگی به این قانون پرحاشیه را به گردن مجمع 

تشخیص مصلحت نظام انداخت.
جهت تأمین نظر شورای نگهبان

شورایعالی مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم 
از همکاری های بین المللی با سازمان های مشابه منع شد.

جرایم  از  پیشگیری  و  مقابله  شورایعالی  یعنی  این 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری های بین المللی 
و تبادل تجارب و اطالعات با سازمان های مشابه در سایر 

کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت.
مهرماه(   3 )سه شنبه،  علنی  نشست  در  نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به الیحه اصالح 
قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با 
اصالح بند 3 ماده 4 این قانون با 174 رأی موافق، 23 ردی 
مخالف و 10 رأی ممتنع از 244 نماینده حاضر در جلسه 

موافقت کردند که بر این اساس بند 3 حذف شد.
در بند 3 آمده بود: تهیه و تصویب دستورالعمل های الزم 

در خصوص اجرای این قانون.
موافقت  با  نیز  قانون  این   4 مــاده   5 بند  همچنین 
نمایندگان با 171 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 8 رأی 
ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه حذف 

شد.
در بند 5 آمده بود: همکاری های بین المللی و تبادل 

تجارب و اطالعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها 
در زمینه مبارزه با پولشویی در چارچوب مفاد ماده 12 این 

قانون.
موافق، 20  رأی  با 172  قانون  این  ماده 5  همچنین 
نماینده  مجموع 244  از  ممتنع  رأی   9 و  مخالف  رأی 
حاضر در جلسه به این شرح اصالح شد: کلیه صاحبان 
همچنین  و  غیرانتفاعی  موسسات  و  غیرمالی  مشاغل 
اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه 
ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و 
موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، 
اعتباری،  تعاونی های  غیردولتی،  عمومی  نهادهای 
صرافی ها، بازار سرمایه )بورس های اوراق بهادار( و سایر 
بورس ها، شرکت های کارگزاری، صندوق ها و شرکت های 
سرمایه گذاری و همچنین موسساتی که شمول قانون بر 
آنها مستلزم ذکر نام می باشد از قبیل شرکت ملی نفت 
ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها، 
مکلفند آیین نامه های اجرایی هیئت وزیران در ارتباط با این 

قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.
الیحه پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود
رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: دو الیحه الحاق 
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه 
پولشویی برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

فرستاده می شود.
دولت  الحاق  الیحه  دو  اینکه  بیان  با  الریجانی  علی 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد 
برای مبارزه با جرائم سازمان یافته و پولشویی برای بررسی 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود در 

تشریح دالیل آن گفت: در رابطه با این دو الیحه مالحظاتی 
از سوی شورای نظارت مجمع تشخیص وجود داشت که 
آن را به مجمع داد ضمن اینکه هم در مورد الیحه الحاق 
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و هم مبارزه 
با پولشویی معموالً شورای نظارت الیحه را در زمان بررسی 
به کمیسیون ارسال می کند اما این بار به شورای نگهبان 
داده شد بنابراین کمیسیون این مورد را مد نظر قرار نداد 
و می توانست در نظر نگیرد زیرا شورای نگهبان باید نظر 

می داد.
رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: هم اکنون این 
دو الیحه برای بررسی بیشتر در صحن مجمع تشخیص 
مصلحت به مجمع فرستاده می شود چرا که آن مالحظات 
اینکه  ضمن  نشد  گرفته  قــرار  نظر  مد  کمیسیون  در 
می توانستند در نظر نگیرند به این دلیل که شورای نگهبان 

باید نظر می داد.
دکتر الریجانی تصریح کرد: شورای نگهبان می تواند 
پس از تصویب الیحه در مورد آن به مجمع تشخیص اعالم 
نظر کند بنابراین در جلسه مجمع بحث شد، آقای رضایی 
گفتند اگر شما این نظر را قبول ندارید باید به مجمع بیاید، 
اما  شد  بحث  تشخیص  مجمع  جلسه  در  موضوع  این 

اعضای مجمع روی این اظهارنظر ایراد داشتند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان به این نکته اشاره 
کرد که بعد از اینکه این لوایح در مجمع تشخیص مورد 
بررسی قرار گرفت، اگر نظر شورای نظارت درست بود، 
اعمال می شود در غیر این صورت همان قانون مجلس 

خواهد بود.
در  مجلس  کمیسیون های  روسای  مشترک  نشست 

خصوص FATF برگزار می شود

اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
گفت: بنا بر پیشنهاد آقای فالحت پیشه، نشست مشترک 
حضور  با   FATF خصوص  در  کمیسیون ها  ــای  روس
مسئوالن مربوطه در کمیسیون امنیت ملی برگزار می شود.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در خصوص نشست 
امروز روسای کمیسیون های مجلس، اظهار داشت: در 
امــروز روســای کمیسیون های مجلس شورای  نشست 
اسالمی، آقای فالحت پیشه رئیس کمیسیون های امنیت 
آقای کولیوند رئیس  و  ملی و سیاست خارجی مجلس 
کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس گزارشی از 
وضعیت اقدام تروریستی در اهواز را بیان کردند و توضیحات 

مرتبط با این بحث جهت اطالع نمایندگان ارائه شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه همکاری اعضای کمیسیون ها برای برگزاری 
مباحث تخصصی در خصوص FATF نیز در این جلسه 
کمیسیون  رئیس  پیشنهاد  به  کــرد:  بیان  شد،  مطرح 
امنیت ملی مجلس، مقرر شد تا جلسه مشترک روسای 
نمایندگان  حضور  با  مجلس  تخصصی  کمیسیون های 
دستگاه های دولتی و سایر مجموعه های غیر دولتی برگزار 
شود تا ابعاد مرتبط با FATF مورد بررسی قرار گیرد، به 

زودی این نشست برگزار می شود.
روســای  جلسه  در  که  دیگری  موضوع  افـــزود:  وی 
کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی شد، پیشنهاد 
نشست مشترک روسای کمیسیون های تخصصی مجلس 

با رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت بود.
پورابراهیمی با اشاره به شرایط اقتصادی که در کشور 
شاهد هستیم، ادامه داد: علیرغم اینکه مجلس در طول 
چند ماه اخیر با استفاده از ابزارهای مرتبط با عملیات 
اجرائی و نظارتی، پیگیر موضوعات بوده، به نظر می رسد 

که شرایط اقتصادی ایجاب می کند که شرایط جدیدی به 
دولت گوشزد شود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
مقرر شد که به زودی نشست مشترک با تیم اقتصادی 
دولت، معاون اول رئیس جمهور و آقای روحانی با حضور 

روسای کمیسیون تخصصی مجلس برگزار شود.
وی افزود: هدف از این نشست بررسی آخرین اقدامات 
دولت در محورهای مختلف به ویژه مسائل ارزی است که 
طبیعتا انتظار این است که دولت و بانک مرکزی اقدامات 

فعال تری نسبت به شرایط موجود داشته باشند.
شرایط  که  ــم  داری اعتقاد  داد:  ــه  ادام پورابراهیمی 
اقتصادی کشور علیرغم همه مسائلی که در داخل و خارج 
روسای  است،  مدیریت  قابل  می شود،  مطرح  کشور  از 
مسائل  که  معتقدند  مجلس  تخصصی  کمیسیون های 
مختلف بیان شده و راهکارهای اجرائی برای دولت در نظر 
اقتصادی مجلس شورای  گرفته شود.رئیس کمیسیون 
اسالمی با بیان اینکه بارها مجلس اعالم کرده که همکاری 
کامل با دولت دارد تا قوه مجریه بتواند بر مسائل اقتصادی 
فائق آید، گفت: مجموع این اقدامات پیگیری می شود تا 

به هدف برسیم.
احتمال تأیید لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی در مجمع 

تشخیص
تحلیلی  اخبار مجلس سایت  از  بعد  تنها ساعتی  اما 
انتخاب نوشت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
پی ارسال لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو از سوی مجلس 
این مجمع، اعالم کرد که نظر هیأت نظارت مجمع  به 
تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح که قبالً اعالم 
شده بود، به معنای رد آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح 

در مجمع وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ارسال لوایح 
مبارزه با پولشویی و پالرمو از سوی مجلس به این مجمع، 
اعالم کرد که نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درباره این لوایح که قبالً اعالم شده بود، به معنای رد 

آنان نبوده و احتمال تأیید این لوایح در مجمع وجود دارد.
احمد توکلی به ایرنا گفت: وقتی هیأت نظارت مجمع 
می گوید چیزی مغایر با سیاست های کلی است، معنایش 
کل  رد  نه  نظارت  هیأت  مخالف  نظر  نیست.  طرح  رد 
طرح، بلکه بیان تعارضات کلی است. این هیأت پس از 
احصاء موارد مغایرت یا عدم انطباق، در قالب یک تعامل 
مطلوب، با برگزاری نشست های مشترک با کمیسیون  های 
مجلس ، اصالح طرح ها و لوایح را به نحوی که منطبق بر 

سیاست های کلی نظام باشد، دنبال می کند.
با  تعامل  در  که  اتفاقی  همان  مانند  کرد:  اضافه  وی 
شورای نگهبان می افتد و گاهی نماینده شورای نگهبان 
به کمیسیون مربوطه می رود و مسئله حل می شود، درباره 

مجمع هم وضع به همین صورت است.
توکلی یادآور شد: اتفاقًا چندین بار مانند همین اتفاقی 
که برای لوایح پالرمو و پولشویی به وجود آمده، برای موارد 
دیگر پیش آمده که با تعامل سازنده بین مجمع و مجلس و 

تعدیالتی که صورت گرفت، مسئله حل و فصل شد.
الحاق  لوایح  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه  با  امروز 
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون سازمان ملل 
متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و مبارزه 
مصلحت  تشخیص  مجمع  به  بررسی  برای  پولشویی  با 
نظام ارسال شد. پیش از این، هیات عالی نظارت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به این دو الیحه ایراد وارد کرده 
بود. وظیفه این هیات بررسی و مقایسه موارد ارجاعی با 

سیاستهای کلی نظام است.

بسیاری  کارهای  برگردد  که  نیویورک  از  جمهور  رئیس 
برای انجام دادن خواهد داشت و پیش از همه باید به فکر 
تکمیل کابینه خود باشد. روحانی صبح یکشنبه تهران را در 
حالی ترک کرد که دو وزارتخانه بی وزیر داشت اما این طور 
که منابع آگاه می گویند هیچ بعید نیست وقتی برمی گردد 
چهار وزارتخانه بی وزیر داشته باشد. دولت دوازدهم بعد از 
استیضاح علی ربیعی و مسعود کرباسیان دو عضو خود را 
از دست داد و با چالش معرفی دوباره وزیر اقتصاد و وزیر کار 
مواجه شد. ماجرای استعفای شریعتمداری از وزارت صنعت و 
تکذیب آن روشن کرد که در آن وزارت خانه مهم نیز خبرهایی 
شده و احتماال شاهد تغییر و تحوالت خواهیم بود. همزمان 
زمزمه هایی در مورد احتمال کنارگیری عباس آخوندی از 
وزارت مسکن به گوش می رسد و همه این ها یعنی که آقای 
فقط  نه  دارد.  پیش  در  دشوارتری  روزهــای  جمهور  رئیس 
روحانی بلکه جریان حامی او یعنی اصالح طلبان نیز روزهای 
دشوارتری در پیش خواهند داشت چراکه به نظر نمی رسد 
تغییر و تحوالت اخیر یا تغییر و تحوالت احتمالی به نفع آن 

ها تمام شود.
 وزارتخانه بالتکلیف

اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار،  وزات  همه  از  تر  بالتکلیف 
است. دولت حدود دو ماه قبل از پیگیری الیحه تفکیک آن 
دست کشید و نمایندگان مجلس نیز در پی استیضاح علی 
ربیعی اعتماد خود را از او پس گرفتند. علی ربیعی به عضو 
می  انتظار  و  است  معروف  روحانی  دولت  نشدنی  حذف 
رفت که خیلی زود سمت جایگزین خود را دریافت کند اما 
اینطور نشد و روحانی در سپردن مسئولیت بعدی به او تامل 
کرده است. اخیرا گمانه زنی هایی مبنی بر آنکه ربیعی جای 
محمدباقر نوبخت را گرفته و سخنگوی دولت می شود، به 
گوش می رسد اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. آنطور که 
محسنی بندپی سرپرست وزارت کار گفته است روحانی برای 
معرفی جایگزین ربیعی وسواس بسیاری به خرج داده و به 
دنبال انتخاب وزیری است که دغدغه های اصالح ساختار 
بنگاه داری، سرعت بخشیدن و پایدار کردن اشتغال را رفع 

کند. 
آنچه در مورد جایگزین ربیعی گفته میشود صرفا در حد 
گمانه زنی است و در این گمانه زنی اسامی افرادی دیده می 
شود که پیش تر در دولت، مجلس و یا وزارت کار مسئولیت 
هایی داشته اند. از »کاظم جاللی« رئیس مرکز پژوهش های 
مجلس و »محمد نهاوندیان« معاون اقتصادی رئیس جمهور 
و  معدن  صنعت،  وزیر  مقام  قائم  رحمانی«  »رضا  تا  گرفته 
تجارت در امور تولید و »انوشیروان محسنی بندپی« رئیس 

سازمان بهزیستی و سرپرست همین وزارت خانه. اسامی 
دیگری همچون »سید تقی نوربخش« رئیس سازمان تأمین 
اجتماعی ، »سید کامل تقوی نژاد« معاون وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی و حتی »بهروز 
نعمتی« نماینده تهران و سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز 
در فهرست جایگزین های احتمالی ربیعی قرار دارند اما نمی 
شود گفت که کدام یک از دیگری شانس بیشتری برای وزیر 

شدن دارد. 
قربانی حلقه نیاوران 

مسعود کرباسیان دومین وزیری است که از قطار کابینه 
دوازدهم پیاده شد. بر اساس نطق الیاس حضرتی نماینده 
اصالح طلب تهران در جلسه استیضاح او، کرباسیان قربانی 
نوبخت،  امثال  های  سیاست  و  نیاوران  به  موسوم  حلقه 
وزیر  کرباسیان  مجلس  تصمیم  با  شد.  نیلی  و  نهاوندیان 
نماند و به نظر نمی رسد که کنار گذاشتن او موجبات تغییر 
اساسی در سیاست های اقتصادی دولت را فراهم آورد و یا 
اصالح طلبان را به مقصود خود یعنی تاثیر گذاری بیشتر در 
این عرصه برساند. در مورد جایگزینی او گمانه زنی هایی شده 
است اما نمی توان این گمانه زنی ها را بیش از فضاسازی 

های رسانه ای به شمار آورد. 

رحمت الله کرمی، خزانه دار کل کشور، به عنوان سرپرست 
وزارت اقتصاد انتخاب شده است و گفته می شود که احتماال 
یکی از معاونان کرباسیان جای او را بگیرد. زمزمه هایی نیز 
در مورد سپردن این مسئولیت به مرتضی بانک به گوش می 

حزب  مرکزی  شورای  عضو  بانک،  رسد.  
رئیس جمهور  مشاور  و  توسعه  و  اعتدال 
و  است  آزاد  مناطق  عالی  شورای  دبیر  و 
بعدی  اقتصاد  وزیر  عنوان  به  او  معرفی 
و  شایعات  به  توجه  با  اگر  است  محتمل 
اخبار رسمی موجود تصمیم روحانی مبنی 
تقویت  و  طلبان  اصالح  نقش  کاهش  بر 

اعتدالیون را پذیرفته باشیم. 
جلیلی  اسماعیل  از  که  نماند  ناگفته 
سیدکامل  کرباسیان،  پارلمانی  معاون 
مالیاتی  امــور  سازمان  رئیس  تقوی نژاد 
دیگر  خزاعی ترشیزی،  محمد  و  کشور 
سازمان  کل  رئیس  و  کرباسیان  معاون 
و  فنی  کمک های  و  ســرمــایــه گــذاری 
به عنوان گزینه های  نیز  ایران  اقتصادی 
برده  نام  اقتصاد  وزارت  تصدی  احتمالی 

می شود.
شریعتمداری عاملی برای کاهش نقش جهانگیری

روحانی قبل از عزیمت به نیویورک می دانست که انتخاب 
و معرفی وزیر کار و اقتصاد روی زمین مانده است و احتماال 
جدید  صنعت  وزیر  انتخاب  برای  را  خود 
موضوع  به هرحال  باشد.  کرده  آماده  نیز 
چیزی  شریعتمداری  محمد  استیضاح 
نیست که رئیس جمهور بتواند از آن غافل 
های  ماه  در  شریعتمداری  عملکرد  شود. 
اخیر به شدت مورد انتقاد بوده است و به 
استیضاح جان  تیغ  از  که  نمی رسد  نظر 
سالم به در برد. این همان نکته ای است 
نیز  استعفا  مسئله  طرح  در  احتماال  که 
موثر بوده است. ماجرای استعفا در وزارت 
صنعت و معدن از سطح معاونان شروع شد. 
طی یک اطالعیه اعالم شد که هفت معاون 
شریعتمداری که مشمول قانون منع به کار 
گیری بازنشستگان می شوند آمادگی خود 
را برای کنارگیری از سمت هایشان اعالم 
کنارگیری  این  با  آنکه  از  پیش  اند،  کرده 

موافقت یا مخالفت شود اما بحث به سطح وزارت کشید. 
الیاس حضرتی نماینده اصالح طلب تهران در مجلس شورای 
اسالمی طی گفت و گویی با خبرنگار خانه ملت از استعفای 
شریعتمداری خبر داد و گفت که رئیس جمهور نیز در جریان 
این ماجرا است. روابط عمومی وزارت صنعت این خبر را تایید 
نکرد و حضرتی نیز بالفاصله در مصاحبه دیگری با ایسنا گفت 
که مسئله استعفای وزیر صنعت شایعه بوده است. موضوع 
همچنان مبهم بود تا اینکه فایل صوتی مصاحبه حضرتی با 
خانه ملت روشن کرد که او خبر استعفا را اعالم کرده و اگر هم 
شایعه ای در کار است، خود شایعه را رسانه ای ساخته است. 
حذف خبر تکذیب استعفا از سایت وزارت صنعت نیز نشانه 

دیگری برای اثبات جدی بودن مسئله استعفا بود. 
تکلیف استعفای شریعتمداری هنوز روشن نیست و به نظر 
می رسد که آقای وزیر هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته اند 
اما خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که روحانی خوب 
اند،  گفته  آگاه  منابع  که  طور  این  کند.  کار  چه  داند  می 
شریعتمداری در صورت استعفا یک بار دیگر معاون اجرایی 
رئیس جمهور خواهد شد و این اقدام تالشی برای کاهش 
نقش اسحاق جهانگیری در بخش اقتصادی دولت است. 
این گمانه بعید و دور از ذهن نیست زیرا روحانی از ابتدای 

دولت دوازهم همین برنامه را داشت و بارها و به شکل های 
مختلف از اختیارات و نقش آفرینی های عضو اصالح طلب 

دولت کاسته است.
آخوندی بهشتی می شود

تازه ترین خبر از تغییرات احتمالی دولت به وزارت مسکن، 
راه و شهرسازی مربوط می شود. گویا عباس آخوندی که یکی 
از وزرای پرحاشیه و مورد نقد دولت است نیز کرسی وزارت را 
واگذار خواهد کرد. این طور که شنیده می شود قرار است 

بهشتی شود و جای افشانی را در شهرداری تهران بگیرد. 
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران همچنان اصرار 
دارد که قانون منع به کار گیری بازنشستگان شامل حال 
اما  این سمت می ماند  و افشانی در  شهردار تهران نشده 
برخی اعضای شورا گمانه زنی در مورد گزینه های جایگزینی 
او را آغاز کرده اند. به عنوان مثال امینی نایب رئیس شورا از 
عباس آخوندی و علی ربیعی به عنوان دو گزینه احتمالی 
نام برده است. آخوندی اما به نسبت ربیعی شانس بیشتری 
این،  از  او پیش  باشد  این پست دارد. هرچه  برای تصدی 
یعنی همان وقت که محمد علی نجفی به بهانه بیماری و به 
خاطر فشارهای بیرونی کنار رفت نیز در فهرست گزینه های 

شهرداری تهران بود. 
این طور که به نظر می رسد شهردار شدن یا نشدن آخوندی 
از  او  یا کنارگذاشته شدن  در کاهش احتمال کناره گیری 
وزارت مسکن تاثیری ندارد. او یکی از وزرای مورد نقد دولت 
روحانی است و همین یک ماه قبل بود که برخی از نمایندگان 
در نامه ای خطاب به روحانی خواستار عزل او شدند. احد 
آزادی خواه نماینده مجلس در بیان جزئیات نامه نمایندگان 
به  آخوندی  آقای  متاسفانه   « بود:  گفته  رئیس جمهور  به 
عنوان وزیر راه، تحرکات الزم را برای رفع دغدغه های مردم 
در حوزه مسکن ندارد، حتی ایشان در نشستی که به یکی 
از کمیسیون های مجلس آمد، در میان تعجب نمایندگان 
را نپذیرفت و همین  مسئولیت خود درباره قیمت مسکن 
آقای  که  برسند  جمع بندی  این  به  نمایندگان  شد  باعث 
از  یکی  که  مسکن  بازار  مدیریت  برای  اهتمامی  آخوندی 
مطالبات جدی مردم است، ندارد. با توجه به تمامی مباحث 
را کلید  راه  وزیر  استیضاح  نمایندگان  از  ذکرشده، جمعی 
زده اند، اما ما بر آن شدیم پیش از برگزاری جلسه استیضاح، 
آقای  همچون  وزیری  که  بخواهیم  رئیس جمهور  آقای  از 

آخوندی که توجهی به مطالبات ملت ندارد را عزل کند.«
پیش بینی این نماینده مجلس این بود که » اگر استیضاح 
این  آورد«.  خواهد  رای  فراوان  احتمال  به  بیاید  صحن  به 
استیضاح اکنون با 50 امضا تقدیم هیات رئیسه شده و رویکرد 
نمایندگان مجلس در مورد استیضاح های اخیر نشان می 
دهد که آخوندی نیز در صورت انجام استیضاح شانس زیادی 

برای ادامه کار در وزارت مسکن نخواهد داشت.

متاسفانه آقای آخوندی 
به عنوان وزیر راه، 

تحرکات الزم را برای 
رفع دغدغه های مردم 

در حوزه مسکن ندارد، 
حتی ایشان در نشستی 
که به یکی از کمیسیون 

های مجلس آمد، در 
میان تعجب نمایندگان 
مسئولیت خود درباره 

قیمت مسکن را نپذیرفت

,,

پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گناباد گفت: پاسخ طنزگونه وزیر 
بهداشت به سخره گرفتن درخواست 
مردم بجستان نبود، بلکه به یقین تلطیف ذهن درخواست 
کننده در شرایطی بود که مشکالت اقتصادی مانع از اجابت 
درخواست مردم این شهرستان در تامین امکانات مورد نیاز 

بود.
به گزارش ایسنا، دکتر جواد باذلی در واکنش به شوخی 
وزیر بهداشت با کشاورز بجستانی، اظهار کرد: از این منظر 
باید به دکتر هاشمی تبریک گفت، چرا که علی رغم خستگی 
مفرط ناشی از 48 ساعت سفر زمینی و بازدیدهای متعدد در 
منطقه هنوز هم شوخ طبع بوده و حال که نمی توان باری از 
دوش مشکالت مردم برداشت، حداقل با خوشرویی لبخندی 

بر چهره مردم بنشانند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد تصریح کرد: در صحنه 
کلیپ منتشر شده، مقام عالی وزارت تعمدا پس از افتتاح در 
محوطه مرکز ایستاد تا مردم بی واسطه با او صحبت کنند و 
بین دکتر و مردم یک گفتگوی صمیمانه و حتی طنز و حالت 

مزاحی سر گرفت.
باذلی عنوان کرد: شخص عزیزی آمد و از نبود امکانات 
فیزیوتراپی در بیمارستان بجستان گالیه کرد که پاسخ دکتر به 
او متناسب با همان فضای صمیمی بود که جریان داشت و 
وزیر هم خودش می دانست که این امکانات در این بیمارستان 

وجود ندارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد خاطرنشان کرد: طوری 
در رسانه ها آب و تاب داده شده بود که این شخص عزیز 
مشکل شخصی خود را عنوان کرده و اینگونه پاسخ شنیده، 

در صورتی که تنها او یک خواسته عمومی را مطرح کرده بود.

و  قضایی  کمیسیون  عضو 
تشکیل  لزوم  بر  مجلس  حقوقی 
جبهه اقتصادی متشکل از کشورهای 
ایران، چین، ترکیه و روسیه برای بی اثر کردن تحریم ها 

تاکید کرد.
محمد دهقانی افزود: اگر بخواهیم منصفانه قضاوت 
تنها  نه  آمریکا  اقتصادی  جنگ  با  مواجهه  در  ما  کنیم 
از گذشته ضعیف تر نیستیم بلکه همه آمارها و نظرات 
کارشناسان اقتصادی نشان می دهد که از گذشته قوی 

تر هستیم.
وی با بیان اینکه آمریکا اکنون بیش از تمامی زمان ها در 
انزوا قرار گرفته است، ادامه داد: باید با استفاده از ظرفیت 
های دیپلماسی، جبهه اقتصادی متشکل از کشورهای 
طریق  از  و  دهیم  تشکیل  روسیه  و  ترکیه  چین،  ایــران، 

مکانیزم های پالس بانکی و ارزی مشکل مربوط به تحریم 
ها را بی اثر کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با انتقاد از اینکه در 
شرایط فعلی ماه ها است که سفارت خانه های ما در چین 
و هند که مهمترین شرکای تجاری ما هستند با سرپرست 
اداره می شوند، تصریح کرد: دیگر نمی خواهیم راجع به 
بی تدبیری های دولت در گره زدن حل مشکالت کشور 
به مذاکرات هسته ای، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
و پاره کردن یا نکردن برجام توسط رییس جمهور آمریکا، 
گرفتار کردن کشور در رکود بی سابقه اقتصادی، تعطیلی 
بخشی از کارخانجات کشور و افزایش نقدینگی بی سابقه 
از حدود 480 هزار میلیارتومان به 1650هزار میلیارد تومان 

در 5 سال گذشته سخن بگوییم.

امام جمعه کاشمر گفت: نماز 
جمعه متعلق به همه مردم است و 
کاری به جناح های چپ و راست ندارد، 

بیان کرد: نهاد نماز جمعه و خطبه ها مردمی است.
المسلمین  و  االســـالم  حجت  ایسنا،  گـــزارش  به 
نماز  امروز در جلسه ستاد  سیدکاظم طباطبایی صبح 
جمعه کاشمر که در محل دفتر وی تشکیل شد، با محکوم 
کردن جنایت اخیر تروریست ها در اهواز و گرامیداشت 
هفته دفاع مقدس گفت: اگر نماز جمعه  موفق است 

مرهون زحمات تمامی اعضاء ستاد نماز جمعه است.
وی با اشاره به اینکه بحمدالله نماز جمعه هر هفته در 
آرامش خوبی برگزار می شود، برگزاری جلسات ستاد نماز 

جمعه به طور منظم ضروری دانست.

میز  ــدازی  ان راه  خصوص  در  همچنین  طباطبایی 
خدمت که توسط برخی از اعضاء پیشنهاد شده است، 
است  ممکن  افراد  برخی  اینکه  به  توجه  با  کرد:  بیان 
مشکالتی ایجاد کنند به همین خاطر نباید اجازه داد 

مسئولی مورد اهانت افراد غیر مسئولی قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه باید حرمت مسئوالن حفظ شود، 
گفت: راه اندازی میز خدمت در محل نمازجمعه با رعایت 

حقوق مسئوالن امکان پذیر خواهد بود.
امام جمعه کاشمر در ادامه در پاسخ به یکی از حاضران 
در جلسه که گفته بود برخی نشریات محلی صحبت های 
امام جمعه را به مسائل جناحی ربط می دهند، گفت: 
را  نماز جمعه  نشریات  از  در کاشمر هیچ کدام  تاکنون 

متهم به جناحی کردن نکرده اند و من ندیده ام.

امام جمعه کاشمر

نماز جمعه کاری به جناح های چپ و راست ندارد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد مطرح کرد

پاسخ وزیر به سخره گرفتن درخواست مردم بجستان نبود!
دهقانی در نطق میان دستور

در مواجهه با جنگ اقتصادی آمریکا از گذشته قوی تر هستیم

رئیس جمهور باید به فکر تکمیل کابینه خود باشد 

روزهای دشوار روحانی 

روحانی صبح یکشنبه تهران را در حالی ترک کرد که دو وزارتخانه بی وزیر داشت اما این طور که منابع آگاه می گویند هیچ بعید نیست وقتی برمی گردد چهار وزارتخانه بی وزیر داشته باشد

,,

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139760306011002262-1397/05/16 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید سروش به شماره شناسنامه 0780053923 کدملی 078053923 صادره سبزوار فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
99.50 مترمربع قسمتی از پالک شماره 9801 فرعی از دو اصلی واقع در اراضی عبدالرحمان بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای محمد کالته محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/122(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

علی آب باریکی- قائم مقام رئیس واحد ثبتی سبزوار

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139760306011002608-1397/05/30 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهاءالدین شفیعی راد به شماره شناسنامه 2 کدملی 6429927334 صادره بیارجمند فرزند محمدعلی در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
374.40مترمربع قسمتی از پالکهای شماره 12128 و 8793 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقایان قدرت اله 
حسین زاده و موسی الرضا غالم دانائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/157(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

علی آب باریکی- قائم مقام رئیس واحد ثبتی سبزوار

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139760306011002007-1397/04/20 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی غالم پور به شماره شناسنامه 827 کدملی 5739623987 صادره جوین فرزند برات اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 66.13 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم طوبی کوشکی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/124(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

علی آب باریکی- قائم مقام رئیس واحد ثبتی سبزوار

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139760306011002518-1397/05/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی زیدآبادی به شماره شناسنامه 11367کدملی 0794955169 صادره سبزوار فرزند علیرضا در ششدانگ یک باب ساختمان دامداری به مساحت 
1032مترمربع قسمتی از پالک شماره 720 فرعی از 182اصلی واقع در اراضی زیدآباد بخش 3 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت غالمحسین زیدآبادی احدی از ورثه مالک رسمی مشاعی آقای 
محمدعلی زیدآبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/91(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139760306011002190-1397/05/11 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای موسی الرضا بینقی به شماره شناسنامه 4 کدملی 0793855330 صادره سبزوار فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 92.60مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 150 فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای ضیاء الحق الداغی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/118(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

علی آب باریکی- قائم مقام رئیس واحد ثبتی سبزوار

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139760306011002513-1397/05/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اشرف حسنی سبزوار به شماره شناسنامه 
36861 کدملی 0790365960 صادره سبزوار فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 68.08 مترمربع قسمتی از پالک شماره 15 فرعی و تمام پالک 16 فرعی از 1599-اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقایان 
محمدصادق و کاظم دیواندری و محمدعلی علوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/112(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139760306011002115-1397/05/04 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مصطفی حسینی بجدنی به شماره شناسنامه 4732 کدملی 0793737826 صادره سبزوار فرزند سیدرضا در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 90.48 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1856 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای غالمرضا 
راشدی طلب)گاچی بلوچخانه( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/175(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139760306011002054-1397/05/01 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فیروزه غالم پور به شماره شناسنامه 1151 کدملی 5739627257 صادره جوین فرزند برات اله در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 66.13 مترمربع قسمتی از پالک شماره 68 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم طوبی کوشکی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/125(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

علی آب باریکی- قائم مقام رئیس واحد ثبتی سبزوار

آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول
پرداخت  به  است  محکوم  مهری  محمود  110/10/961125آآقـــای  احکام  اجرای  بایگانی  شماره  به  رشتخوار  حقوق  عمومی  دادگــاه   2 شعبه  از  صادره  اجرائی  کالسه  پرونده  موجب  به   
مبلغ250/300/000ریال به در حق جواد قلعه نوی و نیز مبلغ 12/500/000ریال »نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضاي محکوم 
له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی ونیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/07/17 از ساعت09/30 
الی10/15 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 می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری 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 في 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 بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده

 280 عدد انگشتر نقره مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 300/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مدیرو احد مزایده اجرای احکام مدنی- سید محمدرضا تشنگر

ت
ت شرک

ی تغییرا
آگه

آگهی تغییرات شرکت چاپ مهر طوس شرکت تعاونی به شماره ثبت 9149 و شناسه ملی 10380249039 به استناد صورتجلسه 
هیئت مدیره مورخ 1395/02/28 و نامه شماره 43449 و مورخ 10/3/95 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - با توجه به استعفای آقای جاسم هنرمند شکر تو ،آقای علیرضا هنرمند شکر تو به جای نامبرده به عنوان 
مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ 96/3/12 انتخاب گردیدند. - آقای علیرضا هنرمند شکر تو به عنوان 
رئیس هیات مدیره و آقای جاسم هنرمند شکر تو به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم پرستو ابراهیمی به سمت منشی هیئت 
مدیره برای باقیمانده تصدی هیات مدیره تا تاریخ 96/3/12 انتخاب شدند . -کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از 
قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای علیرضا هنرمند شکر تو)مدیرعامل( و خانم پرستو ابراهیمی منشی هیات 
مدیره و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها به امضای آقای علیرضا هنرمند شکر تو)مدیرعامل( و مهر تعاونی معتبر 
خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )255080(

خبرنگارعلی روغنگران

سرویس اقتصادی 

سعدی علیه الرحمه سرود که »طاووس را به نقش و 
نگاري که هست خلق --- تحسین کنند و او خجل از 
پاي زشت خویش« امروز »پراید« همین حال و وضع را 
دارد. با ناز و تنعمش به 40 میلیون تومان می خرند، با 
این تفاوت که این تولید ملی از کیفیت خود باید خجل 

باشد ولی نیست.
شرایط اقتصادی و انحصار برای خودروسازان باعث 
شده خودرویی که نقص ایمنی آن ساالنه هزاران نفر را 
قربانی و عزادار می کند، موتور و تجهیزات داخلی آن 
هم مشکالت فنی زیادی دارد. در همه مدل های این 

خودرو، تمامی این مشکالت وجود دارد.
با تمام این تعاریف »پراید« تبدیل شده است به سوژه 
روزها  این   111 مدل  پراید  اقتصادی،  بازارهای  روز 
 131 پراید  می شود،  فروخته  تومان  40میلیون  دقیقا 
و هر لحظه  روز  و هر  تومان رسیده  میلیون  به 38  هم 
 45 به  و  جابجا  را  نرخ  که  می شود  ارد  بازار  به  شوکی 

میلیون تومان برساند.
جالب این است که قیمت همین خودروی نه چندان 
ادعا  راحتی  به  دارندگانش  از  خیلی  که  باکیفیت 
راهی مسافرت  این ماشین  با  نداریم  می کنند "جرئت 
 24 حداکثر   96 سال  ماه  اسفند  در  شویم"،  جاده  و 
روزها  آن   131 پراید  البته  بوده است؛  تومان  میلیون 

فقط 22 میلیون بوده است. 
برای این که متوجه شویم قیمت »پراید« چقدر دور از 
واقعیت است کافی است محاسبه کنیم که یک کارگر با 

چقدر حقوق می تواند یک پراید بخرد.
افزایش حقوق 19.5درصد افزایش پراید 60درصد

و  پرداخته  موضوع  این  به  مطلبی  در  »خبرآنالین« 
محاسبه کرده است که در سال 96

به  دســت شــان  کــم درآمــد  مزدبگیراِن  و  کــارگــران 
همین  ارزان ترین اش  که  شخصی  سواری  خودروی 
پراید است، نمی رسید چه برسد به امروز که با حقوق 
یک میلیون و 400 هزار تومانی نمی شود حتی خواِب 
»پرایدسواری« را نمی توان دید. دستمزد فقط 19.5 
درصد   60 حداقل  خودرو  قیمت  اما  شد  زیاد  درصد 

افزایش یافت. 
اگر حداقل مزد به اضافه مزایا را در اسفند 96، یک 
آن  در  بگیریم،  درنظر  تومان  هزار  دویست  و  میلیون 
برای  کارگر  یک  قیمت ها،  ثبات  محاِل  شرط  به  زمان 
داشتن یک پراید 131 باید بیش از 18 ماه حقوق خود 
را کامل بدون یک ریال خرج اضافی پس انداز می کرد.

درصــد   19.5 فقط   ،97 دستمزد  درحــالــی کــه 
خودرو  قیمت  است،   96 اسفند  دستمزد  از  بیشتر 

افزایش  درصد   60 حداقل  وطنی  خودروهای  حتی 
و  لوکس  داخلی  خودروهای  از  داشته است.  قیمت 
افزایش  درصد   100 از  بیش  که  بگذریم  وارداتی ها  یا 
قیمت داشته اند؛ بیست درصد افزایش مزد کجا و صد 
درصد افزایش قیمت خودرو کجا؟! کارگر بینوا هرچه 

بدود دستش به خودروی شخصی نمی رسد!
27ماه دستمزد کارگر می شود یک پراید

اگر باز همان ارزان ترین خودروی وطنی یعنی پراید 
131 را درنظر بگیریم، در شهریور 97 با دستمزد یک 
از  بیش  باید  کارگر  یک  تومانی،  هزار   400 و  میلیون 
کند  پس انداز  کامل  صورت  به  را  دستمزدش  ماه   27
تا بتواند صاحب چنین خودرویی شود؛ البته مشروط 
را  حقوق اش  از  ریال  یک  حتی  مدت  این  در  اینکه  بر 
خرج نکند و همه را یک جا برای خرید خودروی وطنی 

پس انداز کند.
پراید را به عنوان یک نمونه آوردیم؛ به این دلیل که 
یک  زمان  هیچ  که  هستند  گران  آنقدر  خودروها  باقی 
با  نمی تواند  باشد،  ساده  کارمند  یا  کارگر  اگر  ایرانی 
پس انداز از محِل دستمزد خود، یکی از آنها را بخرد و 
سوار شود. کافی ست نگاهی به جدول قیمت خودروها 

بیاندازیم تا این حقیقِت مسلم، روشن شود:

»با این حساب به نظر می رسد اینکه کارگری بتواند 
پراید ساده  روزی برای خود؛ خودروی شخصی و یک 

شاید  نیست.  ممکن  وجــه  هیچ  به  بخرد، 
نیست  الزم  کارگران  که  کنند  ادعــا  برخی 
حتمًا خوروِی صفر سوار شوند، آنها می توانند 
اما  بخرند؛  دوم  دست  و  کارکرده  خودروهای 
روزها  این  نمی دهد.  جــواب  هم  ادعــا  این 
ده  از  بیش  که  دوم  دست  پیکان  یک  قیمت 
تومان  میلیون   8 حداقل  ــرده،  ک کار  سال 
یک  دستمزد  برابر  پنج  از  بیش  یعنی  است؛ 

ماه یک کارگر! «
قفل شدن بازار

این  که  کردیم  اشاره  قبل  شماره های  در 
آب  از  که  می کند  مصرف  را  بنزینی  خودرو 
این  مصیبت  همه  بازهم  اما  است،  ارزان تــر 
نیست. بازار خودرو در این روزها به وضعیتی 
دچار شده است که رشد شدید قیمت خودرو 
قیمت  بیشتر  افزایش  بــرای  کششی  دیگر 
نگذاشته است و همان طور که اشاره کردیم 

قدرت خرید مردم روز به روز کمتر می شود. 
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران معتقد 

است که خالی شدن بازار از خریدار و فروشنده »قفل 
این نوسانات قیمت  با  ایجاد کرده است که  را  بزرگی« 
به  امیدی  زودی هــا  این  به  ارز 

گشوده شدن آن نیست.
کار  در  فروشنده ای  و  خریدار 

نیست
اینکه  بیان  با  موتمنی  سعید 
در شرایط نوسانات رو به باالی 
به  ارز، فروشندگان خودرو  نرخ 
دلیل احتمال افزایش قیمت ها 
می کنند،  خودداری  فروش  از 
مقابل  در  ــرد:  ک خاطرنشان 
خریداران نیز نوسانات صعودی 
ماندگار  و  دائمی  را  ارز  نــرخ 
تا  و منتظر می مانند  نمی دانند 
التهابات بازار ارز رفع و قیمت ها 
کاهش یابد. در چنین وضعیتی 
خودرو  بازار  شدن  قفل  موجب 
ــه نه  ــه ای ک ــون ــه گ ــود ب ــی ش م
و  فروش  به  تمایل  فروشندگان 
خرید  به  تمایلی  خریداران  نه 

دارند، اتفاقی که این روزها با نوسانات بازار ارز در بازار 
خودرو رخ داده است.

وی افزود: در این شرایط نکته قابل توجه این است 
خودروهای  بازار  در  قیمت ها  شدید  رشد  دلیل  به  که 
ارز  نرخ  با  مستقیمی  ارتباط  آنها  قیمت  که  وارداتــی 
تاثیر  آزاد  بازار  ارز در  به بعد رشد نرخ  این جا  از  دارد، 
تورمی کمتری بر قیمت این محصوالت خواهد داشت 
حد  تا  اخیر  ماه های  در  خودرو  بازار  در  قیمت ها  زیرا 
افزایش  برای  کششی  دیگر  و  یافته  افزایش  ممکن 

بیشتر قیمت ها وجود ندارد.
مربوطه  مسووالن  امیدواریم  اینکه  بیان  با  موتمنی 
نوسانات نرخ ارز را مهار و از رشد بی رویه قیمت ها در 
ارز جلوگیری کنند، تصریح کرد: در صورتی  آزاد  بازار 
به  طوالنی  زمان  مدت  برای  آزاد  بازار  در  ارز  نرخ  که 
ثبات برسد، تازه فروشندگان و خریداران خودرو اقدام 
به تحلیل شرایط برای خرید و فروش خودرو می کنند 
و این بازار از رکود و حالت قفل شدن خرید و فروش، 

خارج می شود.
دلیل  به  فعلی  شرایط  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
بازار  در  خریداری  وجه  هیچ  به  ارز  نرخ  نوسانات 
خالی  همین  دلیل  به  دقیقا  و  ندارد  وجود  خودرو 
می کنیم  پیش بینی  که  است  خریدار  از  بازار  بودن 
حتی در صورت ادامه دار بودن روند صعودی نرخ ارز 
بازار  بر  جدیدی  تورمی  اثر  شاهد  نیز،  آزاد  بازار  در 

نباشیم. خودرو 
نظاره  تنها  میان،  این  در  نیز  مجلس  و  دولت  البته 
فروش  پیش  به  تشویق  را  سایپا  آن ها  نبوده اند،  گر 
محصوالت کردند تا بازار به تعادل برسد، در کمتر از یک 
دقیقه 50هزار محصول این خودروساز به فروش رسید. 
آن هم به دلیل اختالف قیمتی که بین عرضه کارخانه 

و قیمت آندر بازار وجود داشت.
خودرو  وضعیت  بررسی  بــرای  نیز  ملت  نماندگان 
داخلی و اوضاع اسفباری که در تمام این سال ها رقم 
خورده تا به امروز برسیم، تصمیم گرفته است، تحقیق 

و تفحص از خودروسازی ها را پیش ببرد. 
روز یکشنبه ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع 
اعضای  که  گفت  اسالمی  شــورای  مجلس  معادن  و 
هیئت تفحص از میان اعضای این کمیسیون انتخاب 

شده اند.
آرا  اکثریت  با  که  لیست  این  در  توجه  قابل  نکته 
انتخاب شده اند، حضور سه نماینده از خراسان رضوی 

است؛ 
سعید باستانی نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه والت. 
و  جوین  سبزوار،  نماینده  سبحانی فر،  رمضانعلی 

جغتای و حمید گرمابی نماینده نیشابور. 

مرثیه  ای برای »خودروی ملی«؛

درگز 27ماه حقوق یک کارگر و یک »پراید« در  اشتغالزایی  3192طرح 
اجرا شد

گفت:  درگز  امام خمینی)ره(  امداد  کمیته  رئیس 
طرح   3192 تاکنون   70 دهه  از  درگز  امــداد  کمیته 
اقشار  و  حمایت  تحت  مددجویان  بــرای  را  اشتغال 

نیازمند ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، صادق اکبری با اعالم اینکه واحد 
اشتغال و خودکفایی در شهرستان از دهه 70 در این اداره 
ایجاد شده است افزود: از دهه 70 تاکنون 3192 طرح 
اشتغال در بخش های مختلف برای مددجویان و اقشار 
نیازمند مستعد ایجاد شغل، فراهم شده است. وی افزود: 
طرح های اشتغال ایجادشده شامل 17 مورد کشاورزی، 
دو مورد شیالت، شش مورد صنایع دستی، 589 مورد 
دام پروری و 298 مورد خدمات و صنفی صنعتی است. 
اعتبار درنظرگرفته شده حوزه اشتغال برای کمیته امداد 
درگز 8 میلیارد و 800 میلیون تومان است که پیش بینی 
می شود امسال 440 طرح اشتغال با پرداخت میانگین 
20 میلیون تومان اعتبار اجرا شود. رئیس کمیته امداد 
درگز ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون یک میلیارد و 
900 میلیون تومان اعتبار در بخش اشتغال تخصیص 
داده شده که 30 فقره تسهیالت با 455 میلیون تومان 

اعتبار به مددجویان پرداخت شده است.

بزرگترین کارخانه فرآوری زعفران 
تعطیل است

اکنون بزرگترین کارخانه فرآوری و بسته بندی زعفران 
به دلیل مشکالت فرآوری تعطیل و  در تربت حیدریه 

بدون استفاده است.
و  استاندار  معاون  شنبه  سه  روز  ایسنا،  گزارش  به 
شعب  امور  اداره  رئیس  حیدریه،  تربت  ویژه  فرماندار 
بانک ملی در خراسان رضوی، سرپرست حوزه و رئیس 
بانک ملی مرکزی و جمعی از مسئوالن شهرستان از 
بخش های مختلف  بزرگترین کارخانه فرآوری و بسته 
بندی زعفران در این شهرستان جهت بررسی و پیگیری 

مشکالت بازدید کردند.
این کارخانه با ظرفیت تولید 6 تن زعفران خشک در 
سال بزرگ ترین و مجهزترین کارخانه این محصول در 
جهان است. کارخانه فرآوری و بسته بندی زعفران تربت 
احداث  هکتار   2.5 مساحت  به  زمینی  در  حیدریه، 
شده که 1000 مترمربع آن به سالن های تولید و 1600 
متر مربع آن به ساختمان اداری و سایر ساختمان های 
جانبی اختصاص داده شده است. همچنین این مرکز 
زمینه اشتغال برای 100 نفر به صورت دائمی و مستقیم 
در قالب متخصص و نیمه متخصص و 250 نفر در فصل 
برداشت به مدت 45 روز را فراهم کرده بود که مدتی 

است در تعصیلی به سر می برد.

خبر

درحالی که 
 ،97 دستمزد 

19.5 درصد  فقط 
بیشتر از دستمزد 

96 است،  اسفند 
قیمت خودرو حتی 

خودروهای وطنی 
60 درصد  حداقل 

قیمت  افزایش 
داشته است

,,
در صورتی که نرخ ارز در بازار آزاد برای مدت زمان طوالنی به ثبات برسد، تازه فروشندگان و خریداران خودرو اقدام به تحلیل شرایط برای خرید و فروش خودرو 

می کنند و این بازار از رکود و حالت قفل شدن خرید و فروش، خارج می شود
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چرا اهدای مستمر خون ؟

در نشست خبری دستاوردها و برنامه های پارک علم وفناوری مطرح شد؛

اسلحه ما دانش است
فناوری  و  علم  پارک  فن آور  توسعه   و  ایجاد  معاونت 
گفت: جنس شرکت های ما بیشتر جنس شرکت های 
به  و  است  انسانی  سرمایه   بر  و  بوده  دانش  به  مبتنی 
همین سبب شاید کم ترین تاثیر را شرکت های مجموعه 

پارک در خصوص تحریم ها می پذیرند
روز  ظهر  تفضلی  داوود  ــروز»  ام »صبح  گــزارش  به 
برنامه های  و  دستاوردها  خبری  نشست  در  سه شنبه 
آتی این پارک افزود: مراکز تحت مدیریت متخصصین 
توسعه  و  ایجاد  از  حمایتی  خدمات  ارائه  با  و  حرفه ای 
شده  پشتیبانی  کارآفرینان  توسط  جدید  های  حرفه 
در  فعال  نوپای  واحدهای  قالب  در  که  کارآفرینانی  و 
و  تشکیل شده  فناوری  به  منتهی  زمینه های مختلف 

اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند.
رشد  مراکز  در  پذیرش  برای  افراد  کرد:  تصریح  وی 
متقاضیان باید ایده ی نو و فناورانه )نتیجه یک فعالیت 
کرده  ارائه  را  کار  و  کسب  ایجاد  قابلیت  با  پژوهشی( 
زمینه  با  متناسب  متخصص  انسانی  نیروی  وترکیب 
فعالیت واحد و نیزارائه ی برنامه کاري متکی بر شناخت 

بازار را داشته باشند.
تفضلی اظهار داشت: عالوه بر 5 مرکز رشد در شهر 
نیز در شهرستان های نیشابور، گناباد و تربت  مشهد  
حیدریه نیز مرکز رشد پارک علم و فناوری وجود دارد و 
زمانی که شرکت ها در مراکز رشد، رشد پیدا کردند وارد 

مرحله ی امور موسسات پارک می شوند.
وی در خصوص سیر مراحل پذیرش این گونه توضیح 
داد: اگر یک هسته  تیم کاری و یا شرکت تقاضای جذب 
پارک را داشته باید مراحل پذیرش را را طی کند و پس 
از پذیرفته شدن در پارک می توانند خدمات آموزشی و 
خدمات  این  از  بخشی  که  کنند  استفاده  مشاوره ای 
و  وام  صورت  به  که  است  سرمایه ای  و  مالی  خدمات 

تسهیالت به شرکت ها پرداخت می شود.
تفضلی ادامه داد: یکی دیگر از خدمات پارک علم و 
فناوری خدمات استقرار است که مکانی برای استقرار 
کارگاه به آن ها تعلق می گیرد و یکی دیگر از حوزه های 
اصلی خدماتی ما بحث آموزش و مشاوره است و بیشتر 
نوعی  به  و  دارد  فعالیت  کار  و  کسب  آمــوزش  روی  بر 
پارک بستر سازی جهت ارتباط پایدار بین مجموعه ی 

شرکت ها با بازار هدف انجام می دهد.
و  علم  ــارک  پ فناوری  رشــد  مراکز  ــرد:  ک بیان  وی 
از  بهره ورانه  بــرداری  بهره  منظور  به  خراسان  فناوری 
توانمندی های موجود در منطقه  خراسان و با توجه به 
سخت  نظر  از  فناوری  توسعه   در  الزم  ساخت های  زیر 

افزاری، نرم افزاری و ظرفیت های تخصصی موجود در 
پارک راه اندازی شده اند.

ثبت 300 شرکت در پارک علم و فناوری
کاری  حــوزه   بخش های  از  یکی  کــرد:  مطرح  وی 
بوده  و مالکیت فکری  پارک حوزه  ثبت اختراعات  این 
و در حال حاضر 300 شرکت در این مجموعه و مراکز 
رشد و امور موسسات پارک خراسان عضو هستند و در 
مجموع از ابتدای تاسیس پارک در سال 81 تا به امروز از 
700طرح حمایت کردیم. تفضلی بیان کرد: در مجموع 
700 شرکت تحت حمایت ما بوده که در ابتدای ورود 
می توانند حتی شرکت نباشند و تیم کاری  بوده و در 
ابتدا پذیرش شده و این سیر را طی کردند و حدود باالی 
40 درصد نرخ موفقیت در شرکت ها را داشته تا بتوانند 
مراحل را طی کرده و وارد بازار شده و گسب و کار دائم 
شکل بگیرد و از این میان 300 تا 350 شرکت توانستند 

وارد بازار دائم شوند.
وی ادامه داد: ما یک هسته  فن آور 
و یک تیم کاری و یا یک شرکت نو پا 
را  باشد  داشته  فن آورانه  و  نو  ایده   که 
زمانی  بــازده  یک  در  و  کرده  پذیرش 
شش ماهه طی دوره ی رشد مقدماتی 
جمله  از  فعالیت ها  یک سری  باید 
و  انجام دهند  را  ثبت حقوقی شرکت 
را نوشته و  برنامه ی کسب و کار خود 
نمونه  تجاری از محصول و یا خدمتی 
که قصد ارائه دارد را ساخته که قابلیت 

عرضه به بازار را داشته باشد.
شرکتی  اگر  کــرد:   مطرح  تفضلی 
موفقیت  با  را  مقدماتی  دوره   بتواند 
ساله  سه  رشد  دوره ی  وارد  کند  طی 
بازار  مدت  این  در  بتواند  باید  و  شده 

عرضه  خود را گسترش داده و طبق برنامه  کاری که ارائه 
دادند و در طی سه سال باید به اهداف خود برسند و بر 
مبنای شاخص های اقتصادی، فن آوری  و شاخص های 
شرکت  موفقیت  صورت  در  و  ارزیابی  شرکت  سازمانی 
باشد  پارک  با  همکاری  خواهان  اگر  و  می شود  ثبت 
می تواند به عنوان شرکت همکار جذب پارک شده و در 
قسمت واگذاری اراضی به شرکت ها زمین واگذار کرده 
و در این مرحله شرکت ها می توانند کار ساخت و ساز را 
انجام دهند. وی افزود:  هم اکنون 30 شرکت فعال در 
مراکز رشد پارک علم و فناوری خراسان رضوی مشغول 
فناوری های  آنها  فعالیت  حــوزه  که  هستند  فعالیت 
فرهنگی و نرم است. تفضلی گفت: مراکز رشد فناوری 
فناوری  انرژی،  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  جامع، 
کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی، فناوری  های 
فرهنگی زیارت، مرکز رشد فناوری نیشابور، مرکز رشد 
فناوری  رشد  مرکز  و  گناباد  فناوری 
مرکزخراسان  هشت  حیدریه  تربت 

رضوی هستند.
اساسنامه  تصویب  با  ــزود:  اف وی 
فناوری  و  علم  ــای  ــارک ه پ جــدیــد، 
پردیس های تخصصی در این پارک ها 
زمینه  یــک  در  کــه  می گیرد  شکل 
این  و  پرداخته  فعالیت  به  تخصصی 
متخصصین  مدیریت  تحت  مراکز 
حرفه ای و با ارائه خدمات حمایتی از 
ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط 

کارآفرینان پشتیبانی می کنند. 
تفضلی در خصوص تاثیر تحریم ها 
توضیح داد: قطعا تاثیر تحریم ها هم به 
شکل فرصت بوده ونیز به شکل تهدید 
تامین  بــرای  گاها  شرکت ها  و  است 

مواد اولیه ای که به خارج از مرزها وابستگی داشته که 
در این حوزه االن مشکالتی را پدید آورده و نیز بحث 
تامین ارز یکی دیگر از مشکالت شرکت های ما است. 
وی اظهار داشت: اما جنس شرکت های ما بیشتر جنس 
شرکت های مبتنی به دانش بوده و بر سرمایه  انسانی 
است و به همین سبب شاید کم ترین تاثیر را شرکت های 

مجموعه پارک در خصوص تحریم ها می پذیرند.
پارک هایی در دل دانشگاه

کنار  در  معمول  طــور  به  پارک ها  افــزود:  تفضلی 
دانشگاه ها و یا در دل وانشگاه ها شکل گرفته و به نوعی 
جزئی از فضای شهری و دانشگاهی هستند و یک مدل 
هستند  صنعتی  پارک های  جنس  از  که  پارک ها  دیگر 
در مجاورت شهرک های صنعتی تشکیل می شوند ولی 
قطعا یکی از الزمه ها و هدف های پارک ارتباط دائم و 
پایدار با دانشگاه بوده چرا که نیروی انسانی که برای 

ایجاد کسب و کار می آید از دانشگاه تامین می شود.
مراکز رشد قلب تپنده پارک علم وفناوری

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری گفت: قلب تپنده 
پارک های علم و فناوری مراکز رشد هستند و به عبارتی 
هستند.  رشد  مراکز  پارک ها  این  اولیه  محرک  موتور 
سید ایمان شریعتی افزود: عمال پذیرش اولیه  ایده ها 
و طرح ها و هسته های تحقیقاتی که فارغ التحصیالن 
شکل می دهند در این بستر رشد پیدا می کند و پارک 
با چتر خیلی بزرگ تری خدمات را از طریق مراکز رشد 
به شرکت ها داده و در ادامه  فعالیت نیز پارک دوستان را 
رها نکرده و می توانند در مجموعه ی پارک مستقر شوند.

استان  پارک  ویژگی های  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
امتیاز که در کم تر پارک سطح  به عنوان یک  خراسان 
کشور بوده مراکز رشدی است که در شهرستان ها فعال 
ظرفیت  و  اکوسیستم  مناطق  این  در  توانسته  و  کرده 
آن هارا فعال کنند. شریعتی اظهار داشت: ساختاری 
که ما در شهرستان ها در مجموعه  پارک دیدیم ساختاری 
بوده که به صورت مستقل کار می کند و به عنوان یک 
مجموعه  بزرگ است و در نیشابور 10 هکتار زمین در 
اختیار پارک فناوری و 4 هکتار زمین نیز در دست پارک 
تربت حیدریه   بیان کرد: در  فناوری گناباد است. وی 
یک مدل جدیدی را به کار بردیم که دانشگاه به عنوان 
فناوری  و  علم  پارک  برای  را  بستر  یک سازمان همکار 
در تربت فراهم نموده و یکی از ظرفیت های خوبی که 
نقش سازمان همکار  دیدیم  این مدلی  مراکز رشد  در 
را خیلی جدی گرفتیم. شریعتی خاطر نشان کرد: در 
حال حاضر 30 شرکت فعال در پارک فناوری مشغول به 
فعالیت هستند  که 300 نفر به صورت پاره وقت و تمام 
وقت در این 30 شرکت به صورت مستقیم مشغول به کار 

هستند.

دارویی به نام داوری!
میان  اختالفات  حل  معنی  به  حقوقی  نظر  از  داوری 
طرفین توسط شخصی که خودش قاضی نباشد و بدون 
رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاه هاست. در این 
یادداشت مد نظر است که در مورد اثر داوري بر حفظ روابط 
حسنه تجاري بازرگانان و شرکتهاي تجاري صحبت شود. 
بنگاه  و ستدهاي هر  پیشرفت در داد  از مهم ترین وجوه 
اقتصادي حفظ مشتریان و طرف هاي تجاري است و آنچه 
این روابط را مخدوش و تیره مي کند اختالفات مالي و حقوقي 
طرفین است. سازو کار حل این اختالفات مي تواند به نحوي 
باشد که در عین حل اختالف بر مبناي اراده طرفین و قانون 
و انصاف، رابطه انها را حفظ و بلکه بهبود ببخشد. کشاندن 
اختالفات به سطح دادگاه و دادسرا غالبا باعث فروریختن 
و  خشك  اختالف  حل  زیرا  بود  خواهد  مابین  في  رابطه 
و  تجاري  عرف  گرفتن  نظر  در  بدون  دادگــاه،  قاعده مند 
اخالق حسنه حاکم بر رابطه بازرگانان صورت مي گیرد. تدبیر 
داوري مي تواند به طور کلي کارآمدتر، سریع تر، کم هزینه تر و 
تخصصي تر به موضوع رسیدگي نماید.  رواج داوري في نفسه 
از شاخصه هاي پیشرفت نظام حقوقي و اقتصادي است 
و به اندازه خود از جمله نوآوري هایي هست که درنهایت در 
ارزیابي امنیت سرمایه گذاري و تجارت تاثیر به سزایي نزد 

بازرگانان و دولت ها و مجامع جهاني دارد.
از این رو قانون نیز  به درستي ترویج داوري را نه توصیه 

بلکه تکلیف کرده است:
براي رسیدگي به اختالفات هم پیش از اختالف و هم 
پس از آن و حتي بعد از طرح پرونده میتوان موضوع را به 
داوري ارجاع داد. اما راهکار موثر پیش بیني شرط داوري 
در قراردادها به نحو صحیح است. درایت داوري در قرارداد 
باعث مي شود پس از اختالف داور صالحیت رسیدگي پیدا 
کند و اختالف به شیوه نوین و جهاني حل شود. البته نباید 
فراموش کنیم که آسیب اصلي داوري ورود و دخالت افراد 
غیرمتخصص در امر داوری است.  درست است که داوري 
راهي براي حل اختالف در خارج از دادگاه است اما حل 
اختالف بدون تسلط بر حقوق و قانون فاقد آثار مثبت است. 
ترویج داوري زماني به کاهش حجم دعاوي منجر مي شود 
که داوراني مجرب و حقوقدان و آشنا به داوري به اختالف 
محترم  قضات  که  است  این صورت  در  و  کنند  رسیدگي 
دادگاه ها نیز با خیال آسوده و با مالحظه صحت و اتقان 
آراي داوري آنها را شناسایي کرده و دستور اجراي  آن را صادر 
مي نمایند و این به دست نمي آید مگر با مراقبت سازماني 
موسسات داوري بر حفظ موازین قانوني و اصول رسیدگي 
در جریان داوري. داوري علي رغم قدمت صد ساله در ایران 
نهادي نوپا و ناشناخته به شمار مي آید که هم نیازمند حمایت 

است و هم نیازمند مطالعه و هم محتاج ترویج.
حمیدرضا آفرین 

وکیل پایه یك دادگستري و مدیرعامل موسسه داوري 
فرشته عدالت پاژ

یک  در  که  هستند  کسانی  مستمر  کنندگان  اهدا 
دوره یک ساله حداقل 2 بار خون اهدا نموده و فواصل 
باشد.  سال  یک  از  کمتر  آنها  خون  اهدای  نوبت های 
اعتماد  قابل  و  ترین  سالم  گروه،  این  است  شده  ثابت 

ترین گروه داوطلبان را تشکیل می دهند.
اهداکنندگان مستمر، آگاهانه و با مسئولیت پذیری 
جامعه  و  همنوعان  سالمت  به  همواره   اجتماعی، 
خون  مستمر  اهداکنندگان  می اندیشند.  خویش 
خون  اهدای  مختلف  مراحل  در  صبورانه  و  صادقانه 
مشارکت شایسته دارند. با اهدای مستمر خون، همواره 
در هر زمان، مقدار کافی خون از هر گروه خونی جهت 
رفع نیازهای بیماران در دسترس خواهد بود و اطمینان 

از ذخایر کافی خون حاصل خواهد آمد. 
تامین  در  بیشتری  مشارکت  مستمر  اهداکنندگان 
فراورده های خونی در شرایط بحرانی دارند. داوطلبان 
اهدای مستمر خون به واسطه اطالع از شرایط و تجربه 
وپرهیزاز  آگاهی  با  ونیز  خون  اهدای  مختلف  مراحل 
پزشکی  بررسی های  وهمچنین  پرخطر  رفتارهای 
وآزمایشگاهی مکرر در هربار اهدای خون، از سالمترین 
فرآورده  درارتقای سالمت  که  بوده  اهداکنندگان خون 

های خونی نقش حیاتی ایفا می نمایند.
این گروه از اهداکنندگان به واسطه سوابق متعدد در 
اهدای خون، با ارائه تجربیات، نگرش و باورهای مثبت 
و ارزنده خویش  در ترویج این نیاز حیاتی در میان اقشار 
داشت  خواهند  موثری  مشارکت  نیز  جامعه  مختلف 
واهداکنندگان  خون  مستمر  اهدای  افزایش  امروزه   .
وتعهد  توسعه  مهم   هــای  شاخص  از  خــون  مستمر 

اجتماعی  هر جامعه می باشد. 
در حال حاضر با توجه به تغییر روش زندگی، افزایش 
جراحی،  نوین  ــای  روش ه از  استفاده  ها،  بیماری 
فعال  های  تخت  افزایش  درمانی،  مراکز  گسترش 
ودرمــان  تشخیصی  ــای  روش ه وارتقاء  بیمارستانی 
افزایش  آن  فــرآورده هــای  و  خون  به  نیاز  بیماری ها 
یافته به طوری که این نیاز روز افزون، مشارکت بیشتر 
امر  این  به  مستمر   دراقــدام  را  جامعه  مختلف  اقشار 
برای  نماید.  می  ناپذیر  اجتناب  وحیاتی  خداپسندانه 

تامین خون کافی، یک بار اهدای خون کافی نیست.

یکی از بخش های حوزه  
کاری این پارک حوزه  ثبت 

اختراعات و مالکیت فکری 
بوده و در حال حاضر 300 

شرکت در این مجموعه 
و مراکز رشد و امور 

موسسات پارک خراسان 
عضو هستند و در مجموع 

از ابتدای تاسیس پارک 
در سال ۸1 تا به امروز از 

700طرح حمایت کردیم

,,

یادداشت چند قطره زندگی

توانبخشی  ــور  امـ ــاون  ــع م
ضمن  کشور  بهزیستی  سازمان 
بیان اینکه 50 درصد علل ناشنوایی 
ژنتیکی و 50 درصد اکتسابی و ناشناخته است گفت: 
با توجه به کاهش ازدواج های فامیلی و افزایش مشاوره 
ژنتیکی، عوامل ژنتیکی در بروز ناشنوایی کاهش اما 

عوامل اکتسابی آن افزایش یافته است.
نشست  در  نژاد  نحوی  حسین  ایسنا،  گــزارش  به 
برگزار  ناشنوایان  جهانی  هفته  آستانه  در  که  خبری 
شد افزود: ناشنوایی معلولیتی است که اگر بخواهیم 
معلولیت  نوعی  بگوییم  باید  آن قضاوت کنیم،  درباره 
پنهان است چرا که با فردی مواجه هستیم که از نظر 
متوجه  زمانی  فقط  ندارد  مشکلی  ظاهری  و  جسمی 

معلولیت می شویم که بخواهیم با آن فرد ارتباط برقرار 
کنیم. معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور 
با بیان اینکه یکی از شدیدترین معلولیت ها، معلولیت 
از  ارتباطات  درصد   70 کرد:  تصریح  است  ناشنوایی 

طریق گفتار و شنوایی صورت می گیرد.
کشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون 
تا   200 و  میلیون  یک  حدود  سال  هر  اینکه  بیان  با 
متولد  ایران  در جامعه  نوزاد  و 300 هزار  میلیون  یک 
غربالگری  طرح  در  آن هــا  درصــد   90 که  می شوند 
علل  درصد   50 کرد:  اظهار  می گیرند  قرار  شنیداری 
و  اکتسابی  و 50 درصد دیگر علل  ژنتیکی  ناشنوایی 

ناشناخته است.

معاون درمان اعتیاد بهزیستی 
5هزار  از  بیش  اعزام  به  اشاره  با 
تیم  اجتماع محور و آموزش خانواده 
معتادان گفت: نرخ شیوع اعتیاد هم اکنون 5.4درصد 

شده است.
به گزارش فارس، فاطمه عباسی دراین رابطه گفت: 
آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی 
وغیره در کشور شایع شده این درحالی است که اعتیاد 
مولد و محرکی برای سایر آسیب ها است به همین دلیل 
5 هزار و 500 تیم سیار در قالب طرح اجتماع محور در 
محالت کشور مستقر شده اند تا پیشگیری اولیه از اعتیاد 
را انجام دهند. وی ادامه داد: در پیشگیری اولیه رویکرد 
اجتماع محور را داریم که با استقرار تیم های مداخله گر 

به دنبال این هستیم تا خانواده معتادان را مورد آموزش و 
بحث کاهش آسیب قرار دهیم.

گفت:  بهزیستی  سازمان  پیشگیری  توسعه  معاون 
می  ارتقا  محالت  این  در  ساکن  افراد  آموزش  و  سواد 
یابد و در محالت 11 استان کشور از شیوع باالی اعتیاد 
در 500 محله جلوگیری کرده و برنامه مصون سازی و 

آگاهسازی خانواده ها را به صورت ویژه آغاز می کنیم.
عباسی افزود: نرخ شیوع اعتیاد در کشور 5.4 درصد 
سالم  کشور  جمعیت  درصــد   94.5 از  بیش  و  است 
هستند و ما سعی می کنیم در کنار برنامه های درمان و 
دایر کردن مراکز اقامتی میان مدت و سرپایی به تعداد 2 
هزار مرکز بحث سالم سازی افراد در معرض خطر اعتیاد 

را به خوبی انجام دهیم.

رییس سازمان وظیفه عمومی 
کشور  از  ــروج  خ شــرایــط  ناجا 
اعالم  را  اربعین  ایام  در  مشموالن 
با 8 سال غیبت  کرد و گفت: طرح جریمه مشموالن 

تا پایان امسال اجرا می شود.
نشست  در  نــوروزی  بهرام  ســردار  مهر،  گــزارش  به 
خبری با اشاره به حادثه تروریستی اهواز، یاد شهدای 

این حادثه را گرامی داشت.
وی با بیان اینکه مشمولین خدمت سربازی در بازه 
های مختلف سنی و موقعیتی دغدغه های خاص خود 
مشمولین  سوال  مورد  موارد  از  یکی  افزود:  دارند،  را 

موضوع خروج از کشور به ویژه در ایام اربعین است.
تعویض  به  اشاره  با  عمومی  وظیفه  سازمان  رئیس 

کارت های پایان خدمت و معافی صادر شده از سال 
های 62 تا 90 خاطرنشان کرد: در این طرح تاکنون 
10 میلیون کارت بررسی و تعویض شده و افرادی که 
تعویض  برای  زودتر  اند هر چه  نکرده  مراجعه  تاکنون 

کارت خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه مشموالن غایب هر چه زودتر برای 
کنند،  مراجعه  خود  غیبت  وضعیت  تکلیف  تعیین 
داشته  غیبت  سال  هشت  مشمولی  اگر  کرد:  تاکید 
و  تکلیف  تعیین  برای  سال  پایان  تا  تواند  می  باشد 
پرداخت جریمه خود اقدام کند. سردار نوروزی ادامه 
داد: در قانون بودجه سال گذشته، این طرح تا پایان 
به تمدید وجود  نیاز  اگر  و  قابلیت اجرا دارد  سال 97 

داشته باشد باید در مراجع ذیصالح بررسی شود.

در آستانه هفته جهانی ناشنوایان اعالم شد؛

کاهش ازدواج های فامیلی و افزایش علل اکتسابی ناشنوایی
معاون درمان اعتیاد بهزیستی:

نرخ شیوع اعتیاد۵.۴درصد شد
رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد:

پایان سال 97 آخرین فرصت ثبت نام در طرح جریمه مشموالن غایب

خبر
سرویس اجتماعی 

پیش بینی  مغایر  کامالً  تورم  گفت:  بهداشت  وزیر 
بی کم وکاست  خدمات  ارائه  باشد  قرار  اگر  هاست، 
درمانی  خدمات  تعرفه  در  باید  کند،  پیدا  ــه  ادام

به سرعت تجدیدنظر شود.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی صبح روز گذشته 3 
از  تعدادی  از  بازدید  حاشیه   در  جاری  سال  مهرماه 
تولید  کارخانه  و  پزشکی  تجهیزات  تولید  کارخانجات 
و  تأمین  مشکالت  خصوص  در  مشهد  در  شیرخشک 
تخصیص ارز کارخانجات تولید دارو و لوازم پزشکی و 
بهداشتی، افزود: برخی از شرکت های تولیدی حوزه 
به خارج صادر کرده  را  تولید خود  از  پزشکی بخشی 
ما  و  ندارند  نیاز  داخل  بازار  به  آن ها  از  برخی  واقعًا  و 
طبیعی  بنابراین  هستیم،  محتاج  آن ها  به  که  هستیم 
است که هزینه آن بخش از تولید را که صادر می کنند 
شود،  تأمین  نیما  سامانه  توسط  و  رسمی  غیر  از  باید 
مصرف  به  مربوط  که  تولید  از  بخش  آن  هزینه  اما 
به  یا  شده  تأمین  دولتی  ارز  با  باید  یا  است  داخل 

تولید کننده اجازه افزایش قیمت دهیم.
ارز دولتی یا افزایش قیمت؟

راه  دو  از  یکی  باید  ــت  »دول این که  بیان  با  وی 
تخصیص ارز دولتی و یا افزایش قیمت را انتخاب کند« 
شیرخشک،  مانند  محصوالتی  مورد  در  داد:  ادامه 
پزشکی  تجهیزات  اولیه  مواد  و  آن  اولیه  مواد  و  دارو 
از  برخی  حال  این  با  است  شده  گرفته  تصمیم  این 
کارخانه ها به دلیل این که تجهیزات سرمایه ای تولید 
دولتی  ارز  دریافت  مشمول  حاضر  حال  در  می کنند 
خصوص  این  در  پیشنهادی  هم  ما  حقیقتًا  و  نیستند 

نداریم.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: ما معتقدیم دولت 
می تواند به بیمه کمک کرده و دست بازار را باز بگذارد 
اساس  بر  نباید  ما  کند.  عمل  خود  معمول  روال  به  تا 
ناکرده  خــدای  که  کنیم  عمل  یارانه ای  مسیرهای 

فسادی در آن ایجاد نشود.
تصمیم با سازمان برنامه و بودجه 

دولت  به  بهداشت  وزارت  پیشنهاد  به  اشاره  با  وی 
و  دارو  خدمات  یارانه  و  ارز  ارائــه  نحوه  خصوص  در 
است  این  ما  پیشنهاد  کــرد:  بیان  پزشکی،  ــوازم  ل
و  کند  عمل  خود  قوانین  اساس  بر  تولیدکنندگان 
کاالها را با هزینه تمام شده، به عالوه سودی منطقی 
را  خود  ارز  می توانند  راحتی  به  بنابراین  و  کرده  ارائه 
به  این که  برای  همچنین  و  کند  تأمین  بازار  طریق  از 
نشود،  تحمیل  هزینه ای  و  نیاید  فشار  مصرف کننده 
مابه التفاوت نرخ ارز را به جای پرداخت به تولیدکننده 
مانع  هم  که  بدهیم  مصرف کننده  به  بیمه  قالب  در 
تولیدکننده  تکلیف  هم  و  شد  خواهد  قاچاق  ایجاد 
روشن است وابستگی به دولت و مسیرهای بروکراتیک 
برنامه و  اما سازمان  به دولت داده شده است،  ندارد، 

بودجه باید در این خصوص تصمیم بگیرد.
به  افزود:  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر 
دارد  دولت  و  است  مناسب تر  مسیر  این  می رسد  نظر 
بتوانیم  امیدواریم  و  می کند  مطالعه  خصوص  این  در 

به موقع تصمیم بگیریم .
افزایش نرخ ارز معضل اساسی

که  درمانی  مراکز  مالی  مشکالت  خصوص  در  وی 
افزایش  از  پس  می دهند  ارائه  خدمات  دولتی  نرخ  با 
نرخ ارز، بیان کرد: این یکی از مشکالت جدی است 
که این روزها ما با آن مواجه هستیم، یعنی دولت قبل 
 5 افزایش قیمت  تورم،   افزایش  و  ارز  نرخ  افزایش  از 

در  کرد،  تصویب  پزشکی  خدمات  برای  را  درصدی 
حال  در  نمی شد.  شرایط  این  پیش بینی  که  حالی 
حاضر که این شرایط کامالً متفاوت است و تورم کامالً 
خدمات  ارائه  باشد  قرار  اگر  هاست،  پیش بینی  مغایر 
خصوص  این  در  باید  کند،  پیدا  ادامه  بی کم وکاست 
تجدید نظر شود و ما هم چندین بار این موضوع را از 
و  خواسته ایم  برنامه وبودجه  سازمان  و  جمهور  رئیس 

در دولت هم در این خصوص بحث شده است.
خطر بیخ گوش سالمت ِمردم

عنوان  به  من  انتظار  گفت:  هاشمی  زاده  قاضی 
است  این  کشور  درمان  و  بهداشت  دستگاه  مسئول 
حمایت  سازمان  صنعت  بخش  در  که  همان گونه  که 
از تولیدکننده و مصرف کننده، تعیین تکلیف می کند 
تغییر  را  قیمت ها  هزینه ها  افزایش  با  متناسب  و 
چقدر  هر  کنند.  عجله  هم  بخش  این  در  ــد،  داده ان
تأخیر ایجاد شود باعث توقف خدمت می شود و توقف 

مردم  سالمت  به  جدی  آسیب  حوزه  این  در  خدمت 
خصوص  این  در  سریع تر  که  امیدواریم  می کند؛  وارد 

تصیمیم گرفته شود.
این  ما  امــروز  مشکالت  از  یکی  شد:  ــادآور  ی وی 
این  از  برخی  ــا  ام می گیریم،  تصمیم  کــه  ــت  اس
از  پس  ــوش داروی  »ن مردم  قول  به  تصمیم گیری ها 
که  می گیریم  تصمیم  زمانی  می شود.  سهراب«  مرگ 
کار از کار گذشته و مشکالت ایجاد شده، انتظار من 
از سازمان برنامه وبودجه این است که هر چه سریع تر 
پیشنهاد خود را به دولت ارائه کند و مانع از تعطیلی 
برخی از خدمات سالمت به مردم چه در بخش دولتی 

و چه در بخش خصوصی شود.
 سر بی کالِه بخش خصوصی

عنوان  پزشکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشت،  وزیر 
این  در  جدی  مشکالت  با  هم  خصوصی  بخش  کرد: 
دولت  که  است  این  آن  دلیل  و  است  مواجه  بخش 

اگر  می کند.  قیمت گذاری  نیز  خصوصی  بخش  در 
نداشتیم،  بخش  این  در  قیمت گذاری  و  تعرفه  ما 
 3700 ارز  با  ما  نداشت.  مشکلی  خصوصی  بخش 
بخش  هم اکنون  اما  ایم،  کرده  قیمت گذاری  تومان 
خصوصی باید با ارزی که در کوچه و خیابان خرید  و 
فروش می شود مجموعه خود را اداره کند که منصفانه 

نیست.
مشکلی در تأمین شیر خشک نداریم

خصوص  در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
شیرخشک  توزیع  و  انبار  تولید،  وضعیت  آخرین 
بیش تر  من  خصوص  این  در  کرد:  اظهار  کشور،  در 
انبارها  و  اولیه  مواد  کارخانجات،  به  راجع  می توانم 
در  توزیع  و  است  متنوع  بــازار  چراکه  کنم،  صحبت 
برخی  در  و  است  صحیح  و  دقیق  مکان ها  برخی 
نمی خواهم  و  باشد  اشکال  با  است  ممکن  مکان ها 
اعالم  آن چه  با  محیط  در  دارند  که  را  قضاوتی  مردم 

می شود متفاوت ببینند.
مشکلی  هیچ  ما  است  مسلم  آنچه  داد:  ادامه  وی 
نداریم.  شیرخشک  تولید  و  اولیه  مــواد  تأمین  در 
تولید  کشور  ــل  داخ در  شیرخشک  خوش بختانه 
می شود، بخشی از مواد آن باید از خارج بیاید که در 
حال حاضر پیش بینی 8 ماهه آینده شده و قراردادها 

برای یکسال بعد از آن در حال منعقد شدن است.
صادرات مجرای ایجاد اشتغال

اعتبار  و  »ارز  این که  بیان  با  هاشمی  قاضی زاده 
داخل  مصرف  و  بوده  یارانه ای  بخش  برای  نیز  الزم 
هم چنین  ــرد:  ک تصریح  ــت«،  اس شــده  پیش بینی 
باید  و  می شود  صادر  نیز  این  از  بخشی  خوش بختانه 
دست  از  را  خود  بــازار  که  این  تا  باشد  باز  مسیر  آن 
اشتغال  ایجاد  و  ثروت  تولید  منبع  یک  خود  و  ندهند 

است که مشکالتی برای آن ها ایجاد شده بود که قول 
برطرف شدن آن را می دهیم.

می رسد  نظر  به  وجود  این  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
که  متناقضی  بخش نامه های  رژیمی  شیرخشک  در 
شده مشکالتی را برای تولیدکنندگان در حوزه توزیع 
دارو  و  غذا  سازمان  تدبیر  هم  آن  که  بود  کرده  ایجاد 
در  رژیمی  شیرخشک های  کنترل شده  توزیع  برای 
مصرف  گذشته  در  تعدادی  با  خاص  داروخانه های 
این هفته برطرف  نیز در  این مشکل  بود  که  داشتند 

خواهد شد.
نیازی به انبارکردن شیر خشک نیست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: این 
اطمینان را پیدا کردم که ما مشکلی برای شیرخشک 
در  خشک  شیر  کردن  انبار  به  نیازی  هیچ  و  نداریم 
دارد  مصرف  تاریخ  شیرخشک  چراکه  نیست،  منازل 
و انبار کردن آن ها برای بچه ها مشکل ایجاد می کند.

مصرف  بر  مازاد  درصد   25« این که  به  اشاره  با  وی 
داروخانه ها  اختیار  در  پخش  مجموعه  گذشته  سال 
قرار خواهد گرفت«، بیان کرد: با توجه به این که بازار 
بنابراین  است،  ایرانی  شرکت های  دست  در  منطقه 
قاچاق آن هیچ سودی برای کسی نخواهد داشت. در 
عین حال مصرف تمام داروخانه ها از طریق شرکت ها 
کنترل خواهد شد تا خدایی نکرده مشکلی به وجود 

نیاید.
به  نیاز  تولیدکنندگان  گفت:  هاشمی  قاضی زاده 
حمایت مسئوالن و اعتماد مردم به این که بازار اشباع 
خواهد بود، دارند. انبارهای متعدد دارای شیر خشک 
وجود دارد، بنابراین امیدواریم همه اعتماد کنند. اگر 
شیر خشک را می شد، بیش تر از این تاریخ نگهداری 

کرد شاید شاهد انبارهای بیش تری می بودیم.

در حاشیه بازدید وزیر بهداشت از چند کارخانه در مشهد:

شیرخشک هست، مردم انبار نکنند

نوشتار  و  گفتار  حوزه  در  مخصوصا  عامه  فرهنگ   
جدا  مصطلح  های  غلط  از  بخشی  و  خرافات  از  باید 
این  اختالط  از  که  است  فرهنگ  اهالی  بر  و  باشد 
فرهنگی  فعاالن  و  ادبا  کنند.  جلوگیری  مقوله  دو 
همیشه پیش قراوالن حفظ و صیانت از فرهنگ عامه 
بوده اند و بدیهی است بسیاری از سیاست گذاری ها 
مسئولین  توسط  فرهنگ  حوزه  در  که  تصمیماتی  و 
عصای  می تواند  می شود  گرفته  ملت  یک  فرهنگی 
دست هنرمندان یک جامعه مدرن باشد. شاید اساس 
تمدن های دیرینه ای که در جهان وجود دارد بر محور 
رضا  محمود  استاد   . باشد  فرهنگ ها  خرده  همین 
آرمین که زاییده سیستان و بالیده خراسان است شاید 
بهترین کسی باشد که می تواند در این خصوص به 
ما کمک کند تا بحثی در این زمینه داشته باشیم. او 
که در فرهنگ اقوام مختلف در شرق ایران تحقیق و 
مطالعه داشته و تعداد تالیفاتش در حوزه ادبیات دو 
پاسخ  زمینه  این  در  ما  سواالت  به  است  شده  رقمی 

گفت.
برای  فرهنگ  متولیان  و  ها  دولت  ازوظیفه  ابتدا  در 

صیانت از فرهنگ عامه بگویید؟
وظیفه  دولت در تمام شئون اجتماعی و فرهنگی 
فراهم کردن بستر مناسب و شرایط الزم برای جذب 
استعدادها مساعد است تا این استعداد ها از قوه به 
هنر  و  فرهنگی  زمینه های  در  ویژه  به  درآینده  فعل 
است.  جوان  نسل  برای  سازی  آینده  و  انگیزه  ایجاد 
تشویق خانواده ها و تحقیر نکردن اقوام از راه ساختن 
شوخی های زشت و رکیک و دادن نسبت های ناروا به 
مردم یک منطقه و ده ها موضوع دیگر هست که نباید 

از کنارشان ساده گذشت .
انتظار  دولت  از  نباید  را  چیز  همه  که  این  ضمن 
بگذاریم  احترام  هم  به  که  بگیریم  یاد  باید  ما  داشت 
نکنیم.  مسخره  را  یکدیگر  و  نسازیم  جوک  هم  برای 
غربی ها سالیان دراز کارکرده اند تا توانسته اند ما را 
به این روز سیاه بیاندازند بنابراین توجه به ارزش های 
به  تواند  می  آن  از  پاسداری  و  شناخت  و  گذشته 
دوستان  و  خانواده  با  که  بیاموزد  سیستانی  ِمن 
همشهری ام به گویش شیرین سیستانی سخن بگویم 
بلوچ و آذری و کرد و ترک ترکمن نیز همین وظیفه را 
دارند. بیگانگان تخریب شان را انجام داده اند این ما 

پر  دارایی های  همه   با  را  مان  وطن  باید  که  هستیم 
ارزشی که دارد آن طور که زیبنده  نام ایران است از نو 

بسازیم زیرا هرملتی به زبانش زنده است.
آیا  است؟  عامه  و  مردمی  فرهنگ  بین  تفاوتی  چه 
بندی  دسته  عامه  فرهنگ  جزو  هم  مصطلح  غزل های 

می شود ؟
نا  و  غریبه  مکانی  در  که  وقتی  افراد  اعتقاد من  به 
آشنا قرار می گیرند بدون آنکه خود به صراحت بگویند 
کجایی هستند عالوه بر رنگ پوست لباس یا پوششی 

می  سخن  بدان  که  زبانی  و  دارند  که 
می  اعالم  را  شان  بودن  کجایی  گویند 
بلوچ  اقوام  زنان  و  مردان  مثال  کنند. 
با پوشش ساده و متحدالشکلی که  ما 
می  اعالم  شان  بلوچی  زبان  و  دارنــد 
ترکمن  زنــان  هستند،  بلوچ  که  کنند 
بلندی  ساقهای  و  بلند  پیراهن های  با 
ترکمنیم،  ما  گویند  می  پوشند  می  که 
افغان ها با لهجه کشدارشان و قزاق ها 
هم همینطور. بنابراین آنچه در نزد یک 
قوم خاص هست و به عنوان یک ویژگی 
تغییر  نباید  رود  می  کار  به  تشخیص، 
نابودی  با  است  برابر  تغییر  زیرا  کند 
بالیم؛  می  بدان  که  اصالتی  وجه  آن 
بیشتری  اهمیت  از  میان  این  در  زبان 

برخوردار است.

اگر بخواهیم ریشه اصلی فرهنگ عامه و خرده فرهنگ 
ها را ردیابی کنیم باید از کجا شروع کنیم؟

فرهنگ عامه ریشه در اصالتهای یک قوم و سرزمین 
دارد چیزی که سینه به سینه  بکر و دست نخورده تا به 
امروز باقی مانده و همین گونه باید بماند. برای شروع 
باید به اصالت ها برگردیم و هیچ راه دیگری به اعتقاد 
تواند  نمی  وجه  هیچ  به  فرهنگ  ــدارد.  ن وجود  من 
وارداتی باشد و اگر ملتی فرهنگی را وارد فضای فکری 

جامعه خود کند باید منتظر عواقب آن هم باشد.
دانش  کم  شاعران  که  آسیبی 
فرهنگ  و  ادبیات  به  است  ممکن 

عامه وارد کنند چیست؟
گیر  محض  به  ناتوان   شاعران 
وزن  یا  قافیه  تنگنای  در  افتادن 
زورشان به واژه گویشی می رسد و 
و زیاد کردنش  با مثله کردن و کم 
به  گذرانند  می  پل  از  را  خود  خر 
زبان و شعر گویشی سخت خیانت 
می کنند. نباید شعر زورکی گفت. 
استعداد باال همراه با تالش بسیار 
است که هر هنرمندی را به مقصود 

می رساند 
که  است  نشده  دیده  گاه  هیج 
یک روستایی بی سواد غلط حرف 
جمالت  نحو  درستی  به  او  بزند 

شاعر  مقابل  در  کند  می  رعایت  بداند  آنکه  بدون  را 
کرات  از  باید  گاه  کند؟  می  چه  ما  رفته   دانشگاه 
فضایی مستشار و مترجم بیاوری که بدانی آقا یا خانم 

شاعر می خواسته چه بگوید .
تکلیف زبان معیار در کنار فرهنگ عامه چیست؟   

فرهنگ عامه یا فولکلور  مجموعه آداب زبانی و رسم 
بیان می  را  با طبیعت  زندگی همراه  و طرز  عادات  و 
کند. شعر عامیانه باید به راحتی و فقط با ابزار زبانی 
بومی  باشد. در شعر  روایت  این  راوی  اصیل گویشی 
لغات ادبی زبان معیار جایی ندارند و حضورشان در 
ورود  حتی  است  شاعر  تالیف  ضعف  بر  دلیل  شعر 
کلمات محاوره ای که شکل شکسته شده و خالصه 
بنای  آنکه  مگر  نیست  ادبی هستند جایز  کلمات  ی 
گذاشته  ها  واژه  نوع  این  از  استفاده  بر  آغاز  از  شعر 
و  شاهدیم  بسیار  روزهــا  این  که  چیزی  باشد  شده 
کلمات محاوره ای به جای شکل عادی اش به علت 
کاری  که  شود  می  گرفته  خدمت  به  وزن  تنگناهای 

بس ناسودمند است.
**کالم آخر؟

حوزه  ،در  جراید  برخی  که  شدم  متوجه  تازگی  به 
زبان و هنرهای نوشتاری بسیارکوشش می کنند که 
من به نوبه خودم از این دلسوزان فرهنگی تشکر می 
کنم . پیوسته این گفتگوها  که آرای گوناگون و نو را 
به چالش می کشد را از طریق روزنامه شما دنبال می 

کنم و امیدوارم در این رسالت فرهنگی موفق باشید

فراخوان نمایشگاه موضوعی و آزاد 
»تنگنآب«

عکاسی  فرهنگ  ارتقای  راستای  در  روند  نگارخانه 
مسائل  به  دوربین  منظره یاب  از  بدیع  و  تازه  نگاه  و 
در  عکاسی  هنر  نقش  و  اجتماعی  زندگی  ــره،  روزم
افزایش مدنیت حرکات و رفتار اجتماعی، نمایشگاهی 

با همراهی عکاسان عالقه مند برگزار می کند.
موضوع   دو  در  تنگنآب  نمایشگاه  ــوان  ــراخ ف
و  راه کــارهــا  زندگی،  در  بی آبی  و  خشکسالی  تاثیر 
فرهنگ سازی برای مصرف صحیح آب و موضوع آزاد 

با رویکرد هنری و خالق به عکس اعالم شده است.
شرایط شرکت در نمایشگاه گروهی عکس»تنگنآب« 
به این صورت است؛ شرکت در این فراخوان برای تمام 
هنرمندان آزاد است. هنرمند مجاز است حداکثر پنج 
نماید.  ارسال  فراخوان  موضوعات  از  یک  هر  در  اثر 
عکس ها می توانند مونوکروم )سیاه سفید، سپیا...( یا 
رنگی باشند. حجم فایل های ارسالی مرحله اول نباید 
اصلی  فایل های  حجم  باشد،  بیشتر  مگابایت  یک  از 
آثار هنرمندان برگزیده نباید از هفت مگابایت بیش تر 

باشد.
با  همراه  باید  نگارخانه  به  ارسالی  ایمیل  متن 
تماس  شماره  و  کننده  شرکت  شخصی  اطالعات 
باشد. مناسب است برای آثار اسم انتخاب شود که در 

رسانایی مفهوم عکس به بیننده کمک کند.
هنرمند می تواند متن یا بیانیه همراه با اثرش ارسال 
به  نمایشگاه  در  متن  این  ارائه  عدم  یا  و  ارائه  نماید، 
انتخاب برگزارکنندگان است. در صورت نیاز، هنرمند 

می تواند تاریخ و محل عکاسی را مشخص نماید.
عکس های ارسالی باید متعلق به فرستنده بوده و یا 
به  صورت رسمی در اختیار وی قرار گرفته باشد. ارسال 
عکس به معنای پذیرش مقررات نمایشگاه خواهد بود. 
تفسیر موارد پیش بینی نشده به عهده برگزارکنندگان 

نمایشگاه است.
با  همراه  آثــار،  تمامی  نمایشگاه،  برگزاری  از  بعد 
نگارخانه  سایت  روی  نمایشگاه،  برگزاری  عکس های 
آثاری که به فروش نروند، بعد از  آرشیو خواهند شد. 

نمایشگاه در اختیار هنرمند قرار خواهد گرفت.
هیات داوران متشکل از هاشم جواد زاده، حمیدرضا 

گیالنی فر و هیات مدیره نگارخانه است.
آخرین مهلت ارسال آثار به ایمیل نگارخانه، ساعت 
در  برگزیدگان  اسامی  و  است  آبان ماه  هفتم  روز   20

تاریخ 9 آبان ماه اعالم می شود.
و  نقدی  جوایز  شامل  تنگنآب  فــراخــوان  جوایز 
بخش  برگزیده  برای  تومان  میلیون  یک  تقدیر،  لوح 
موضوعی و یک میلیون تومان برای برگزیده بخش آزاد 

است.

تغییرات گسترده در اداره کل 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی

ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  اداری  شورای  جلسه  در 
سینمایی،  و  هنری  معاون  رضوی  خراسان  اسالمی 
معاون فرهنگی و مطبوعاتی و قائم مقام این اداره کل 

منصوب و معرفی شدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در 
جلسه شورای اداری این اداره کل اظهار کرد: هر تغییری 
موجب نشاط و تحول خواهد شد که این اداره کل از این 
مدیرکل  توسط  احکامی  طی  ندارد.  گریزی  تغییرات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی، یوسف امینی 
ارشاد اسالمی  و  قائم مقام مدیرکل فرهنگ  به سمت 
خراسان رضوی، محمدرضا محمدی سرپرست معاونت 
معاون  به عنوان  تحفه گر  افشین  و  و سینمایی  هنری 
شدند.  منصوب  کل  اداره  این  مطبوعاتی  و  فرهنگی 
جعفر مروارید با بیان این که تحوالت در این اداره کل به 
منظور رسیدن به سازمان نظام مند است افزود: در مدت 
کوتاهی که در این اداره کل هستم، شاهد همکاری، 
همدلی و انتقال تجارب کارکنان بودم که این موضوع 
یکی از امتیازات و ویژگی های باالی این مجموعه است.  
استان  هنر  و  فرهنگ  حوزه  افتخارات  به  اشاره  با  وی 
گفت: در عرصه هنری، کارنامه درخشانی داریم مانند 
تئاتر که امروز چشمه جوشانی شده است؛ هم چنین در 
انجمن های فرهنگی و هنری و آموزشگاه های آزاد هنری 
شاهد افتخارات زیادی هستیم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی بیان کرد: در عرصه فرهنگی 
توسعه  همچون  حوزه هایی  در  افتخاراتی  به  می توان 
انجمن های ادبی، نمایشگاه های کتاب، کتاب فروشان 

و اصحاب فرهنگ، شعرا و فضال اشاره کرد.
مروارید تصریح کرد: در حوزه آموزش کسب رتبه برتر 
توانمندی های  از  نشان  این  که  داشته ایم  را  کشور  در 

رئیس اداره آموزش است. 
وی با بیان امیدواری از با انتصاب های جدید افزود: 
امیدوارم شاهد تحوالت و رشد و ارتقای فرهنگ و هنر 
دارم  درخواست  محترم  معاونین  از  هم چنین  باشیم؛ 
در  را  جلساتی  و  دهند  ادامــه  را  شده  آغاز  طرح های 
با یک دیگر داشته  تجارب  انتقال  و  راستای هم افزایی 
برگزاری  شاهد  نزدیک  آینده  در  ما  که  چرا  باشند، 
در  دو  هر  که  کتاب  نمایشگاه  و  فجر  فیلم  جشنواره 

کارنامه ارشاد درخشان است، هستیم.
رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
تشریح کرد: برگزاری جلسات اتاق گفت وگو با اصحاب 
با  همکاری  و  تعامل  دانشگاهیان،  و  فرهنگ وهنر 
انجمن های فرهنگی وهنری، تکریم هنرمندان و احترام 
برنامه های  برای  من،  درخواست های  دیگر  از  آنان  به 

پیش رو است.

خبر خبر

خبر

خبر

خبر

نمایش های »مردان بی سایه« و »نردبانی تا ستاره« به روی 
صحنه می رود.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، »مردان بی سایه« از 7 مهرماه 
در تماشاخانه خورشید به روی صخنه می رود و کاری از گروه تئاتر 
آشوب و اقتباسی از نمایش مردگان بی کفن ودفن نوشته ژان پل 
سارتر است. کارگردانی این نمایش را مجتبی رستگارمقدم بر 
عهده دارد. طراحی صحنه این نمایش را جالل زنگنه، پوستر و 
بوروشور، باران توجهی، عکس، آنیتا جاویدان و رضوان خسروی، 
روزبه  رستگارمقدم،  مجتبی  موسیقی،  ساخت  و  انتخاب 

زورچنگ، پدرام روشن و روزبه آذر، طراح گریم، ساالر کریمی، 
بر  را سجاد جعفریان  امور فنی  و  بهاره کیقبادی  لباس،  طراح 
عهده دارد.تماشاخانه خورشید در تقاطع دانش آموز و معلم واقع 
شده است. تئاتر »نردبانی تا ستاره« نیز در فرهنگسرای غدیر به 
روی صحنه می رود. این نمایش به نویسندگی علی حاتمی نژاد 
ریحانی،  پویا  الهی،  محمد  و  است  الهی  محمد  کارگردانی  و 
الهام لطفی، ساغر تهرانی و مهرداد الهی در آن به ایفای نقش 
می پردازند. طراحی مجموعه این نمایش را احمدرضا آخوندزاده 
بر عهده دارد. تئاتر »نردبانی تا ستاره« از 3مهرماه تا 20 مهرماه، 
هر روز ساعت 19 در سالن اجتماعات فرهنگسرای غدیر به روی 
صحنه می رود. فرهنگسرای غدیر در تقاطع بلوار شهید رستمی و 

شهید شیرودی واقع شده است.

»مردان بی سایه« و »نردبانی تا ستاره« 
روی صحنه تئاتر

پردیس سینمایی "هویزه" مشهد 
سومین سینمای پرمخاطب کشور

مدیر روابط عمومی پردیس سینمایی هویزه گفت: پردیس 
و  پرمخاطب ترین  به عنوان  سوم  جایگاه  در  هویزه  سینمایی 

پرفروش ترین سینما در شش ماه اول سال 97 قرار گرفت.
مشهد  در  تسنیم  خبرنگار  با  گفت و گو  در  فرزانه  مجتبی 
مکانیزه  فروش  سیستم  رسمی  اعالم  طبق  گفت:  مقدس 
سینمایی  پردیس  سینماتیکت؛  کشور،  سینماهای  بلیت 
به عنوان  سوم  جایگاه  در  صندلی   1100 داشتن  با  هویزه 
پرمخاطب ترین و پرفروش ترین سینما در شش ماه اول سال 

97 قرار گرفت.
وی افزود: پردیس سینمایی هویزه با اختالف اندکی نسبت 

به رتبه دوم سینما آزادی، در رتبه سوم قرار گرفته است.
به  اشاره  با  هویزه  سینمایی  پردیس  روابط عمومی  مدیر 

از  گفت:  هویزه  سینمایی  پردیس  در  جدید  فیلم   5 اکران 
کارگردانی  به  زنــگ زده«  کوچک  »مغزهای  ماه  مهر  چهارم 
هومن سیدی، »سوفی و دیوانه« به کارگردانی مهدی کرم پور، 
»هشتگ« به کارگردانی رحیم بهبودی فر و »جاده قدیم« به 
اکران  هویزه  سینمایی  پردیس  در  حکمت  منیژه  کارگردانی 

خواهند شد.
جدید  فیلم های  اکران های  با  باتوجه  کرد:  اضافه  فرزانه 
بود  خواهد  باال  مخاطبان  استقبال  میزان  پاییز  فصل  در 
در  مشهد  سینماهای  بــرای  خوبی  ــای  روزه نویددهنده  و 
هویزه  سینمایی  پردیس  روابط عمومی  مدیر  است.   97 سال 
مدرن سینمایی  پردیس های  اینکه  باوجود  کرد:  خاطرنشان 
در مجتمع های تجاری افتتاح شده خللی در میزان مخاطب 
در  همچنان  و  است  نشده  ایجاد  هویزه  سینمایی  پردیس 
رتبه  و  مشهد  در  مخاطب  و  فروش  لحاظ  از  نخست  جایگاه 

سوم در کل کشور قرار دارد.

یک پژوهشگر و محقق تاریخ محلی شهرستان تربت حیدریه:

زبان ها و گویش ها بخشی از ذخایر و میراث فرهنگی هستند

حیدریه  تربت  شهرستان  محلی  تاریخ  محقق  و  پژوهشگر  یک 
ما  فرهنگی  میراث  و  ذخایر  از  بخشی  گویش ها  و  زبان ها  گفت: 
که  نیست  زبان  آن  تنها  می میرد  زبان  یک  که  هنگامی  و  هستند 
از  هستند  آن  با  مرتبط  که  فرهنگ هایی  خرده  تمام  بلکه  می میرد 

بین می روند و این فاجعه بزرگی برای یک زبان است.
این مطلب، در  بیان  بایگی ضمن  آرزو علومی  ایسنا،  به گزارش 
خصوص لهجه و گویش مردم تربت حیدریه، اظهار کرد: متاسفانه 
در جامعه ما بیشتر میراث مادی در ذهن متبادر می شود اما میراث 
معنوی که گویش ها جزء آن هستند بخش ملموس تری است که هر 

روز با آن مواجه هستیم.
خود  که  محلی  و  بومی  زبان های  داشتن  نگه  زنده  افزود:  وی 
تا  می شود  باعث  است،  اجتماعی  بدیل  بی  سرمایه  و  ثروت  یک 
بسیاری از خرده فرهنگ ها، آداب و سنن بومی و هنر یا دانش های 
از دیرینگی شایانی  و  ارزشمند  بسیار  و محلی که بعضی ها  بومی 
و  آداب  آیین ها،  این  بسا  چه  شوند؛  حفظ  خوبی  به  برخوردارند 
ادامه  و  قابلیت زیست  زبان ها  این  قالب  تنها در  و دانش ها  رسوم 

حیات دارند.
حیدریه  تربت  شهرستان  محلی  تاریخ  محقق  و  پژوهشگر  این 

جهت  بدین  محلی  و  بومی  زبان های  حفظ  اهمیت  کرد:  تصریح 
است که گاهی در داخل یک واژه از واژگان آن دنیایی از اطالعات، 
باورها، سنت ها، دانش ها، فرهنگ ها، اسطوره ها و تاریخ یک قوم یا 
ملت نهفته است و این واژه ممکن است در دورترین نقطه جغرافیایی 
یک کشور در گفتگوی بین دو انسان یا مکالمات روزمره یک قوم و یا 
جمعیت محلی زنده بماند. با مرگ این واژه حجم عظیمی از میراث 

ماندگار و ارزشمند فرهنگ و دانش بومی از بین می رود.
نظر  از  معنایی،  ظرفیت  از  گذشته  واژه ها  این  کرد:  عنوان  وی 
تلفظ و هم از نظر شکل و ترکیب زیبا و ذوق پسند هستند، ما حق 
نداریم این واژه ها را که بازتاب دهنده ظرفیت های بومی هستند از 
ادامه  این واژه ها به حیات شان  تا  باید کمک کنیم  بلکه  ببریم  بین 
داده تا ظرفیت ها و سرمایه های نهفته در آن از نسل امروز به نسل 

آینده منتقل شود.
انواع  سریع  رشد  و  شدن  جهانی  کرد:  اضافه  بایگی  علومی 
گسترش  و  مجازی  فضاهای  شنیداری،  ــداری،  دی رسانه های 
بی وقفه آن باعث شد تا زبان های رسمی چنان بر روابط اجتماعی 
مستولی و مسلط شوند که قدرت تنفس زبان های بومی و محلی 

را بگیرند.
وی افزود: حضور زبان های ملی و بین المللی در انواع رسانه ها، 
امروزه تهدیدی جدی برای حیات زبان های بومی و محلی در سراسر 
جهان شده است؛ به گونه ای که این زبان ها در حال نابودی هستند 
و  وقت  از  بخشی  رسانه  اصحاب  تا  دارد  ضرورت  اساس  همین  بر 
این ظرفیت های  کالبد  تازه در  برای دمیدن جانی  را  امکانات شان 

ارزشمند اما مغفول بومی صرف کنند.
حفظ زبان های بومی و محلی امری ضروری و اجتناب  ناپذیر است

ظرفیت ها،  از  بسیاری  حافظ  بومی  زبان های  اینکه  بیان  با  وی 
گنجاندن  هستند،  بومی  دانش های  و  سنت ها  رســوم،  و  آداب 
رسمی  زبان  حفظ  نافی  مدارس،  برنامه های  از  قسمتی  در  آن ها 

نیست، اضافه کرد: به نظر می رسد حفظ زبان های بومی و محلی 
برای سالمت روحی و روانی افراد جامعه، حفظ نشاط و سرزندگی 
ما  نیکوی  رسوم  و  آداب  حفظ  و  بومی  دانش  حفظ  اجتماعی، 
ایرانیان و حفظ گوناگونی و تکثر یک امر ضروری و اجتناب ناپذیر 

است.
حیدریه  تربت  شهرستان  محلی  تاریخ  محقق  و  پژوهشگر  این 
تجربه  باید  بلکه  داد  توضیح  نمی توان  را  موارد  بعضی  کرد:  بیان 
کرد از جمله آن ها استفاده از زبان مادری است، زبان مادری را باید 
شنید؛ زبان مادری در قالب شعر، داستان، سرود، ترانه، آواز و گفت 
و گوی های روزمره لذت بخش می شود و لحن و صدای زبان های 

قومی و محلی برای شنونده هزار نوع پیام دارد.
در  کتابت  به  صدا  و  لحن  این  که  هنگامی  کــرد:  عنوان  وی 
می آید بسیاری از زیبایی هایش را از دست می دهد و به قول دکتر 
غالمحسین یوسفی »وقتی زبان )لهجه( ویران شد تذکر گذشته هم 
از بین می رود« بدین معنا که با این فراموشی فرهنگ آن جماعت 
از  بخشی  حقیقت  در  که  مردم  آن  اندیشه های  و  اصطالحات  و 
شناسنامه  آن دیار است، رو به نابودی خواهد گذاشت و این غمی 

بزرگ است.
لهجه  و  گویش  تاریخچه  مورد  در  کرد:  مطرح  بایگی  علومی 
»قند  کتاب  تهرانچی در صفحه 431  تربتی مرحوم محمد مهدی 
که  »همان طور  می نویسید  حیدریه  تربت  مردم نگاری  در  قروت«  و 
گفته شد این شهر قبال دهکده  کوچکی از محالت زاوه بوده است 
نام داده است.  تغییر  تربت حیدریه  به شهر  نهم  اواخر قرن  که در 
بسیاری  قاجاریان  و  دوران صفویان  در  ویژه  به  سپس طی سال ها 
از مردم نقاط مختلف ایران به این شهر مهاجرت کردند. جابه جایی 
جمعیت ها در فرهنگ و گویش این سامان موثر بوده است. از این 
رو در این گویش واژه های دخیل یزدی، کرمانی، مشهدی، بلوچی 

و هراتی دیده می شود«.

گفت وگوی "صبح امروز" با پژوهشگر سرشناس در خصوص فرهنگ عامه؛

باید به اصالت ها برگردیم

به اعتقاد من افراد 
وقتی که در مکانی 

غریبه و نا آشنا قرار 
می گیرند بدون آنکه 

خود به صراحت 
بگویند کجایی هستند 
عالوه بر رنگ پوست 

لباس یا پوششی که 
دارند و زبانی که بدان 

سخن می گویند کجایی 
بودن شان را اعالم 

می کنند

,,

کــارگــردان  صمدی  یدالله 
تلویزیون  و  سینما  برجسته 
کشور که مدت ها در انتظار حمایت 
مسئوالن سازمان سینمایی برای تولید فیلم جدیدش 
امکان  سینما  متولیان  و  مسئوالن  اما  بود  مانده 
حضورش در سینما را فراهم نکردند بعد از تحمل یک 

دوره بیماری درگذشت.
مدتی  که  صمدی   یدالله  سنماپرس  گــزارش  به 
قبل برای پیوند کبد در بیمارستان بستری شده بود، 
کارگردان  این  درگذشت.  ماه(  مهر  )سوم  سه شنبه 
متولد سال 1331 در شهر مراغه بود. شروع فعالیت 
نصرت الله  دستیاری  با  سینما  در  کــارگــردان  ایــن 
بعدها  و  بود  نفره«  فیلم »تخت خواب سه  در  کریمی 

همکاری  نیز  خراب«  »خانه  فیلم  در  کارگردان  این  با 
کرد. او در فیلم های »دست شیطان« حسین زندباف 
و  بود  کارگردان  دستیار  کاوش  حبیب  ــاه«  »دادش و 
که  »مــردی  نام  با  را  فیلمش  اولین   1363 سال  در 
»ایستگاه«،  »اتوبوس«،  ساخت.  می دانست«  زیاد 
»ساواالن«، »آپارتمان شماره13«، »دو نفر و نصفی«، 
من«،  »بانوی  »سارای«،  خنده«،  »معجزه  »دمرل«، 
آخرین  و  هستند  او  فیلم های  دیگر  از  »شهرآشوب« 
فیلمش در سینما هم با نام »پدر آن دیگری« در سال 
سریال   2 کارگردانی  همچنین  او  شد.  ساخته   93

»شوق پرواز« و »هفت سین« را بر عهده داشته است.
مرحوم صمدی فیلم »دو نفر و نصفی« را با نگاهی به 
داستان سه مرد و یک سبد اثر کولین ِسرو نوشته بود.

به  مــاهــورا  سینمایی  فیلم 
ــژاد"  زرگــرن "حمید  کــارگــردانــی 
از  مقدس  دفاع  موضوعیت  با  اثری 
چهارشنبه چهارم مهر ماه 1397 اکران سراسری خود 

در سینماهای کشور را آغاز خواهد کرد.
این فیلم با مضمون دفاع مقدس از جمله آثاری است 
که در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر اکران شد و 
نماید.  به خود جذب  را  توانست نظر مثبت مخاطبان 
از جمله نکات بارز این فیلم سینمایی حضور داریوش 
ارجمند بازیگر کهنه کار سینمای ایران در این اثر است. 
در  نیز  را  ناتمام"  های  "چراغ  فیلم  روزها  این  ارجمند 

چرخه اکران دارد.
"حمید  ساخته  آخرین  "مــاهــورا"  سینمایی  فیلم 

زرگرنژاد" برای نخستین بار در سی و ششمین جشنواره 
فیلم فجر اکران شد و توانست در میان آثار دفاع مقدس 
این  نماید.  خود  آن  از  را  مثبتی  نظرات  جشنواره  این 
قالب  در  امسال  ماه  اردیبهشت  در  دیگر  بار  فیلم 
به  عالقمندان  دید  معرض  در  فجر  جهانی  جشنواره 

سینما قرار گرفت.
حال با نزدیک شدن به دور دوم اکران آثار سینمایی 
فصل تابستان، فیلم سینمایی "ماهورا" می تواند یکی 
از گزینه های خوب اکران فصل دوم سال 97 محسوب 

شود.
توان  می  سینمایی  فیلم  این  توجه  جالب  نکات  از 
به بازگشت دوباره "داریوش ارجمند" به عرصه سینما 

اشاره کرد.

مشهدی  بازیگر  عطاران،  رضا 
سینمای ایران به فیلم زیرنظر به 
کارگردانی مجید صالحی اضافه شد.

به  »زیرنظر«  فیلم  تولید  پیش  که  اســت  مدتی 
فیلم  این  است.  شده  آغاز  صالحی  مجید  کارگردانی 
بود،  خواهد  صالحی  مجید  فیلم  اولین  که  سینمایی 
به  و  شایسته  محمد  و  جوان  رامبد  تهیه کنندگی  به 
این  شد.  خواهد  تولید  کاهانی  ابوالفضل  نویسندگی 
فیلم پس از فیلم های »قانون مورفی« و »طال« سومین 
همکاری رامبد جوان و محمد شایسته در تهیه کنندگی 
خواهد بود. فیلم زیرنظر قرار است یک فیلم پربازیگر در 
پیش  نیز مدتی  فیلم  پروانه ساخت  باشد.  ژانر کمدی 
اخبار  جدیدترین  طبق  و  به تازگی  است.  شده  صادر 

سینمای ایران، رضا عطاران به عنوان اولین بازیگر فیلم 
پروژه اضافه شده است. رضا عطاران و  این  به  زیرنظر 
مجید صالحی پیش از این بارها در فیلم ها و سریال های 
مختلف همکاری کرده اند. عطاران نیز این روزها فیلم 
پرده  روی  را  داوودی  ابوالحسن  کارگردانی  به  هزارپا 
پرفروش ترین  به  تبدیل شدن  که شانس  فیلمی  دارد؛ 
فیلم تاریخ سینمای ایران را دارد.  مهران احمدی، امیر 
جعفری و آزاده صمدی نیز از دیگر بازیگران این فیلم 
خواهند بود.  رضا عطاران در  سال 1377 در مجموعه 
را  صالحی  مجید  ابدی  قطار  سپس  و  دلبندم  مجید 
کشف کرد. بعدتر این دو با حضور در زیر آسمان شهر، 
و  موج  و  چهار  در  سه  شیرین،  و  ترش  اقاقیا،  کوچه 

صخره همکاری های تلویزیونی شان را ادامه دادند.

رضا عطاران در زیرنظر مجید صالحیبازگشت داریوش ارجمند به سینما با "ماهورا"یداهلل صمدی کارگردان برجسته سینما و تلویزیون درگذشت
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مـــدیـــرعـــامـــل شــرکــت 
برگزاری  از  مشهد  قطارشهری 
به منظور  بانک مرکزی  با  جلسات 

تامین منابع ریالی و ارزی قطارشهری مشهد خبر داد.
به گزارش صبح امروز، کیانوش کیامرز با بیان اینکه 
معضالت  اصلی ترین  از  یکی  کشور  ارزی  مشکالت 
بخش  حاضر  حال  در  گفت:  است،  مشهد  قزارشهری 
کشور  خارج  از  مشهد  قطارشهری  تجهیزات  از  زیادی 
باید  تجهیزات،  کردن  وارد  برای  لذا  می شود  تأمین 
اما  کنیم  ثبت  مختلف  سامانه های  در  را  سفارش ها 
تجهیزات  این  ورود  برای  موجب  ارزی  موانع  متاسفانه 

مشکالتی ایجاد کرده است.
وی افزود: در این شرایط تالش داریم تا منابع مالی 
سال  پایان  تا  و  تامین  را  قطعات  خرید  برای  نیاز  مورد 

جاری مسیر خط دو تا بولوار پیروزی را تکمیل کنیم.
خصوص  در  مشهد  قطارشهری  شرکت  مدیرعامل 
عنوان  مشهد  قطارشهری  برای  مرکزی  بانک  با  رایزنی 
برای  ریالی  و  ارزی  منابع  تامین  راستای  در  کــرد: 
وزارت  و  مرکزی  بانک  با  جلساتی  مشهد  قطارشهری 

صنایع برای ارائه راهکار برگزار می شود.
وضعیت  آخــریــن  خصوص  در  همچنین  کیامرز 
واگن های خط ٢ قطارشهری مشهد عنوان کرد در حال 
این  از  واگن   6٠ که  شده  مشهد  وارد  واگن   ٧٠ حاضر 

تعداد در حال سرویس دهی در خط ٢ است. 
واگن  امیدواریم  ٣٠  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 

باقی مانده نیز تا پایان سال به شهر مشهد وارد شود.

دوچرخه  سامانه  مدیرعامل 
تکلیف  تعیین  از  مشهد  عمومی 
طرح جامع ساماندهی ایستگاه های 

دوچرخه تا سه ماه آینده خبر داد.
به گزارش صبح امروز، امیرحسین قربانی با بیان اینکه طرح 
جامع و کلی سامان دهی ایستگاه های دوچرخه به شهردار 
مشهد مقدس تقدیم شده است، گفت: یکی از بخش های 
این طرح ٢4 ساعته شدن زمان استفاده از دوچرخه های 
دوچرخه های  از  استفاده  همچنین  و  ایستگاه ها  داخل 
برقی و دوچرخه های چند سرعته است تا افزایش استفاده 
شهروندان از ایستگاه های دوچرخه رقم بخورد.وی ادامه داد: 
طرح ساماندهی ایستگاه های دوچرخه تا دو ماه آینده تعیین 
تکلیف می شود؛ در این طرح اجرای برخی پیشنهادها ممکن 
است هزینه بردار باشد اما هدف ما افزایش استفاده شهروندان 

است.مدیرعامل  شخصی  خــودروی  جای  به  دوچرخه  از 
سامانه دوچرخه عمومی مشهد تصریح کرد: یکی از راه های 
رسیدن به این هدف افزایش و استفاده از دوچرخه های برقی 
و دوچرخه های چندسرعته است؛ همچین نیاز است تا به 
مسیرهای ویژه دوچرخه توجه ویژه شود.قربانی با تاکید بر 
حمایت از دوچرخه و ایستگاه های دوچرخه برای افزایش 
استفاده شهروندان است، گفت: چند سال گذشته به کشور 
تایوان و چین رفتیم تا چند نمونه اسکوتر و دوچرخه برقی را پس 
از گذراندن مراحل مربوط، به تولید انبوه برسانیم، حتی شرکت 
آن را هم ثبت کردیم اما حمایت الزم از ما نشد و پروژه به سرانجام 
نرسید.وی تصریح کرد: در حال حاضر 3000 دستگاه برای 
سامانه دوچرخه عمومی مشهد در نظر گرفته شد که از این 
تعداد، بخشی برای دپوشارژ در انبار است؛ همچنین 350 

دستگاه دوچرخه تاکنون از ایستگاه ها سرقت شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران 
اســتــانــداری خــراســان رضــوی 
زراعی  استان طی سال  این  گفت: 
گذشته که ابتدای مهر امسال پایان یافت کم بارش ترین 
را در طول سالهای زراعی 33 سال گذشته تجربه  دوره 

کرد.
به گزارش صبح امروز حجتعلی شایانفر دیروز با بیان 
ایستگاههای  آمار  آخرین  اساس  بر  افــزود:  مطلب  این 
سینوپتیک هواشناسی در طول سال زراعی گذشته یعنی 
میلیمتر   136.5 امسال  شهریور   31 تا  پارسال  مهر  از 
باران در خراسان رضوی صورت گرفت که نسبت به دوره 
بلندمدت 35 درصد و نسبت به سال ماقبل آن 28 درصد 

کمتر است. 
وی ادامه داد: خراسان رضوی از نظر درصد تغییرات 

بارش در سطح کشور جایگاه بیست و چهارم را در بین 
31 استان دارد. همچنین میانگین حجم روان آبها در این 

استان 46 درصد کاهش یافته است.
شایانفرگفت: هم اکنون ذخیره آب سدهای فعال در این 
استان 252 میلیون مترمکعب است. این حجم پارسال 
در همین زمان 440 میلیون مترمکعب بود یعنی در سال 
گذشته 28 درصد مخازن سدهای خراسان رضوی پر بود 

اما هم اینک تنها 16 درصد این مخازن پر آب است.
وی افزود: بر اساس بررسی سازمان هواشناسی مبتنی 
بر شاخص اس.پی.ای.آی یا 'استاندارد بارش و تبخیر' 62 
درصد مساحت خراسان رضوی دچار پدیده خشکسالی 
 9 و  شدید  خشکسالی  درگیر  درصد   29 شدید،  خیلی 

درصد چار پدیده خشکسالی متوسط است. 

تجربه کم بارش ترین سال زارعی در خراسان رضوی منابع ریالی و ارزی قطارشهری روی ریل تامین 3ماه آینده؛ تعیین تکلیف طرح ساماندهی ایستگاه های دوچرخه   

خبر

نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مقدس گفت: هیچ 
سودی از فروش من کارت نصیب شهرداری مشهد نمی شود زیرا 
من کارت ها در حال حاضر به قیمت تمام شده به فروش می رسند.

به گزارش صبح امروز، حمیدرضا موحدی زاده  اظهار داشت: 
شهرداری باید پاسخگو بوده و شفاف عمل نماید و کارآمد باشد که 
تضمین این شفاف سازی در پیاده سازی شهر هوشمند است. در 

دریافت ها و هزینه های مردم و انجام و پیگیری کلیه امور مردم در 
شهرداری، با هوشمندسازی، شفافیت ایجاد می شود.

عضو شورای اسالمی شهر اذعان داشت: شهروندان هم درست 
می گویند که اینهمه من کارت پولش کجا رفته است. ما بر اساس 
فرمولی، قیمت تمام شده من کارت را محاسبه می کنیم که شامل 
هزینه خرید، حمل و نقل، چاپ، صدور و توزیع کارت می شود. 
لذا شهرداری از محل پول خرید من کارت ها، سودی نمی برد. ما 
توصیه کرده ایم که شهروندان تعداد زیادی من کارت نخرند. ما 
دنبال فروش بیشتر من کارت نیستیم زیرا تمام این مبلغ هزینه 

است.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد : 
هیچ سودی از من کارت نصیب شهرداری 

مشهد نمی شود

گزارش
افزایش 14 درصدی زائران در 5 ماهه اول امسال:

امسال بیشتراز پارسال 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی با 
اشاره به آمار 5 ماهه ورود گردشگران داخلی و خارجی به استان از افزایش 
14 درصدی این آمارطی این مدت در مقایسه با مدت مشابه پارسال خبرداد.

به  که  خبری  نشست  فردر  مکرمی  ابوالفضل  امروز  صبح  گزارش  به 
مناسبت هفته گردشگری دیروزدرهتل امید مشهد برگزار شد،: افزایش نرخ 
ارزمشکالتی را در حوزه های مختلف سبب شده اما در حوزه گردشگری با 
توجه به ارزان بودن سفربه ایران، شاهد افزایش گردشگران خارجی مشهد 
هستیم که عراقی ها بیشترین تعداد گردشگران خارجی استان را به خود 

اختصاص داده اند.
وی افزود: در 5 ماهه اول امسال 16 میلیون و 526 هزار و 534 نفر 

گردشگر داخلی و 730 هزار گردشگر خارجی به استان وارد شده اند.
در  خارجی  گردشگران  آمــار  کــرد:  خاطرنشان  فــردرادامــه  مکرمی 
خراسان رضوی صرفا آمار ورود این گروه از مبادی رسمی به استان است و 
میزان اقامت گردشگران طی امسال تاکنون در واحدهای اقامتی این استان 

در مقایسه با مدت مشابه پارسال 14 درصد بیشتر شده است.
وی درباره مزیت های ویژه جذب گردشگر سالمت اظهار کرد: ارزآوری هر 

گردشگر سالمت سه برابرگردشگرمعمولی است.
هم چنین مکرمی فرخاطرنشان کرد: نوسان نرخ ارز بر فعالیت دفاتر 
خدمات مسافرتی تاثیر گذاشته و فعالیت 386 دفتر خدمات مسافرتی 
در استان به واسطه همین نوسانات دچار مشکل شده لذا حمایت از آنها 

ضروری است.

وی در ادامه به آغاز هفته گردشگری از پنجم مهرماه و برنامه های این 
هفته اشاره و اظهارکرد: تقدیر از خادمان و برگزیدگان حوزه گردشگری، 
نواختن نمادین زنگ گردشگری، برگزاری تورهای آشناسازی با ظرفیت های 
گردشگری خراسان، آغاز پروژه احیای برج و باروی توس و مطالعات مرمتی 

روستای پاژ زادگاه فردوسی از جمله برنامه های این هفته هستند.
مکرمی فر از آغاز طرح احیای برج و باروی توس در هفته گردشگری 
خبرداد و گفت: برج و بارو توس 7 هزار متر طول، 106 نیم برج و 4 دروازه 
است که اعتباری بیش از9 میلیارد تومان در نظر گرفته شده  که 3 میلیارد 

تومان آن سال جاری هزینه خواهد شد.
وی افزود: هم چنین در این هفته مطالعات روستای پاژ که زادگاه فردوسی 

است شروع خواهد شد.
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
تربت  شهرستانهای  در  مـــوزه   6 ــی  ــرای اج عملیات  داد:  ادامـــه 
جام،تایباد،گناباد،بجستان،فریمان و فردوسی در این هفته آغاز می شود که 

این موزه ها در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: اقدامات مرمتی برای سرای عزیز ا... اف در سال جاری صورت 
خواهد پذیرفت، همچنین با شهرداری در راستای ساخت جلوخان فردوسی 
تفاهم الزم صورت گرفته است و اقدامات اجرایی به زودی شروع خواهد شد.

وی درباره ثبت جهانی توس گفت: معتقدیم اقدامات و برنامه های توس 
به سرانجام برسد، مسیرثبت جهانی توس هموار خواهد کرد.

وی گفت: 274 طرح تاسیسات گردشگری استان در حال ساخت است 
که عمده آنها اقامتی است ولی تاکنون نیازسنجی وامکان سنجی علمی در 
حوزه ساخت اماکن اقامتی در استان انجام نشده است که نیازها در این 

بخش مشخص شود.
آیکان، سرکنسول  با محمت کورتولوش  به دیدار  با اشاره   مکرمی فر 
جمهوری ترکیه در مشهد افزود: افزایش پروازها به ترکیه یکی از محورهای 
اصلی این نشست بود مقرر شد با هدف معرفی جاذبه های گردشگری 
خراسان رضوی مجموعه تورساپ که حدود هزارآژانس مسافرتی را تحت 
پوشش قرار دارد،   با قابلیت های گردشگری به ویژه حرم مطهررضوی و 
جاذبه های تاریخی و فرهنگی دیگر استان آشنا شود تا زمینه جذب گردشگر 

از ترکیه فراهم شود.
هم چنین حسن زمانی مشاور مدیرکل و رئیس اداره میراث فرهنگی 
، صنایع دستی و گردشگری مشهد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران 
گفت: 259 زائرسرای دولتی وجود دارد که اداره اماکن برای تعطیلی آن ها 
پای کار بوده البته نیاز به تصمیم گیری در حوزه خارج از میراث فرهنگی و 

گردشگری است و در وزارت خانه تصمیم گیری می شود.
وی با بیان این که 120 واحد اقامتی وابسته به ارگان های نظامی است، 
تصریح کرد: از مهرماه قانون اجرا، و اقدامات الزم برای این واحد ها انجام 

خواهد شد.
هم چنین یوسف بیدخوری سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی 
در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره تسهیل سرمایه گذاری خارجی 
دراستان اظهار کرد: برای سرمایه گذاری خارجی ها در حوزه گردشگری 
هیچ محدودیتی وجود ندارد البته باید شرکتی را در ایران به ثبت برسانند 

وزیرمجموعه آن ها شرکت فعالیت کنند.
هم چنین امیرسزاوار نائب رئیس اتحادیه هتل داران خراسان رضوی بر 
ضرورت توسعه گردشگری به کل استان گفت: طرح تبدیل مشهد به منطقه 
آزاد زیارتی به شورای سیاست گذاری راهبردی گردشگری استان ارائه شده 
است که با اجرایی شدن این طرح می تواند اقتصاد مشهد و استان را متحول 

کند.
هم چنین فریدجواهرزاده مشاورمدیرکل و مدرس دانشگاه در پاسخ به 
سوالی درباره گردش مالی گردشگری استان اظهارکرد: براساس تحقیقاتی 
که دو سال قبل از سوی دانشگاه انجام شده، هر گردشگرروزانه 120 هزار 
تومان هزینه می کند گردش مالی سالیانه  بیش از 10 هزارمیلیارد تومان 

است.
هم چنین فرقانی دبیر انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان درباره کمتر 
سفر کردن خراسانی ها به خارج اظهار کرد: براساس تعداد پروازهایی که 
از فرودگاه مشهد انجام می شود فرودگاه مشهد پرترددترین فرودگاه در 
پروازهای داخلی خارجی  و حضور بیشترین شرکت های هواپیمایی بعد از 

تهران در مشهد حضور دارند.

شهردار مشهد در مراسم بهره برداری از 6 بوستان:

گره شمال و جنوب شهر با فضای سبز
تقی زاده خامسی: فضاهای سبز را در مناطق کم برخوردار شهر توسعه می دهیم 

شهردار مشهد با اشاره به توسعه و افزایش 25 هزار 
مشهد  شهر  بوستان های  و  سبز  فضای  مترمربعی 
مشهد  شهر  وجود  این  با  گفت:  گذشته  ماه   6 طی 
هنوز به بوستان و فضای سبز نیازمند است که در این 
راستا پروژه های فضای سبز در نقاط مختلف شهر به 
ویژه مناطق کم برخوردار و مناطقی که سرانه فضای 

کمتری دارند در حال اجرا است.
خامسی  تقی زاده  قاسم  امــروز،  صبح  گزارش  به 
دیروز در مراسم افتتاح و بهره برداری از6 بوستان که 
همزمان  صورت  به  و  شهر  شورای  اعضای  حضور  با 
تملک  در  سبز  فضای  مجموع  افــزود:  شد،  برگزار 
نفر  هزار   500 میلیون   3 وجود  با  مشهد  شهرداری 
جمعیت 4 هزار و 851 هکتار و سرانه فضای سبز هر 
شهروند مشهدی 15.96 مترمربع است که تا پایان 

سال به 16 متر افزایش پیدا می کند.
شهر  در  شده  انجام  اقدامات  اینکه  بیان  با  وی 
شهر  شورای  حمایت  بدون  مشهد  شهرداری  توسط 
میان  که  شهرهایی  در  کرد:  اظهار  نبود،  امکانپذیر 
از  خدمات  دارد  وجود  اختالف  شهرداری  و  شورا 
میان می رود اما خوشبختانه از روز اول در مشهد ما 
این  امیدوارم  که  بوده ایم  واحده  یده  شهر  شورای  و 
داشته  ادامه  ما  همه  ماموریت  اتمام  زمان  تا  اتحاد 

باشد.
ماه  یک  طی  کرد:  اضافه  مقدس  مشهد  شهردار 
گذشته 15 بوستان در نقاط مختلف شهر مشهد به 
که  رسیده  بهره برداری  به  کم برخوردار  مناطق  ویژه 
گمان نمی کنم در هیچ یک از شهرهای کشور چنین 
اتفاقی افتاده باشد که این نشان همان وحدتی است 

که میان شهرداری و شورای شهر وجود دارد است.
مرداد   17 اینکه  به  اشــاره  با  خامسی  تقی زاده 
را داده بودیم،  پروژه  افتتاح هر هفته یک  ماه وعده 
و  افتتاح  تاکنون شاهد  ماه  مرداد  از 17  داد:  ادامه 
بوستان، 5 مسجد، یک مجموع  از 15  بهره برداری 
ورزشی، توسعه و ساماندهی ایستگاه استقبال از زائر 
در غرب مشهد و گود کشتی با چوخه شهید بابانظر 
هستیم که این پروژه ها دو برابر آن چیزیست که وعده 

داده شده بود که این مسیر ادامه خواهد داشت.
اکنون  شهردار مشهد مقدس گفت: در حالی که 
عملیات پروژه مترو سایر کالنشهرهای کشور تعطیل 
مشهد  مترو  خطوط  اجــرایــی  عملیات  امــا  اســت 
نیاز  ارز تجهیزات مورد  نرخ  افزایش  با وجود  و  فعال 

قطارشهری از جمله واگن ها و پله برقی ها خریداری 
و طی یک سال گذشته 12 میلیون یورو برای اجرای 

خطوط مترو مشهد هزینه شده است.
حوزه های  در  زیادی  اقدامات  که  این  بیان  با  وی 
مختلف شهری در حال انجام است، اظهار کرد: در 
حوزه خدمات شهری کارهای خوبی انجام شده که 

به زودی به ثمر خواهد نشست.
شهردار مشهد مقدس ادامه داد: شاهد دو اتفاق 
بولوار  در  امروز  که  سبزی  فضای  اجرای  در  خوب 
که  هستیم  رسید  بهره برداری  به  مشهد  فرودگاه 
به  استان  های  فرودگاه  مدیرکل  خوب  همکاری  با 
نماد  نصب  و  انتقال  اول  اتفاق  است؛  نشسته  بار 
خاطره انگیزی است که سالهای دور در میدان پارک 
مشهد وجود داشت که اکنون در میدان پرواز مشهد 
عقب  اتفاق  دومین  شد؛  نصب  جدید  سبز  فضای  و 
نشینی دیوار فرودگاه که فضا را برای ایجاد بوستان 

خطی که امروز به بهره برداری رسید محیا کرد.
بر ساماندهی  تاکید  با  ادامه  تقی زاده خامسی در 
و بازپیرایی ورودی های شهر مشهد گفت: متاسفانه 
ورودی بیشتر شهرهای کشور وضعیت مناسبی ندارد 
در حالی که ورودی های شهر بسیار مهم است و اگر 
ساماندهی شود نشاندهنده نظم و انضباط یک شهر 

به مسافرانی که وارد شهر می شوند، است.
راستا  همین  در  ــزود:  اف مقدس  مشهد  شهردار 
و  توسعه  با  قوچان  سمت  از  مشهد  شهر  ورودی 

بازپیرایی ایستگاه استقبال از زائر و ورودی مشهد از 
سمت فرودگاه با ایجاد فضای سبز ساماندهی شد، 
و  سرخس  کالت،  سمت  از  مشهد  ورودی هــای  اما 
این  که ساماندهی  ندارند  مناسبی  فریمان وضعیت 

مبادی ورودی مشهد را در دستور کار قرار داده ایم.
سیاست شورای، ارتقاء رضایت مندی شهروندان است 

رئیس  نایب  موحدی زاده  حمیدرضا  چنین  هم 
شورای شهر مشهد مقدس با اشاره به اینکه یکی از 
سیاست های شورا و شهرداری مشهد ارتقاء رضایت 
شهری  مدیریت  از  نارضایتی  کاهش  و  شهروندان 
محقق  زمانی  شهروندان  مشارکت  گفت:  اســت 
داشته  رضایت  شهری  مدیریت  از  که  شد  خواهد 
افزایش  برای  راهکارهایی  دنبال  به  به همین  باشند 

رضایت شهروندان از مدیریت شهری هستیم.
وی با بیان اینکه شاخص ها نشان دهنده پیشرفت، 
سکون و یا عقبگرد وضعیت شهرها است، اظهار کرد: 
خوشبختانه شاخص های شهر مشهد نشان می دهند 
درآمدی  منابع  شدید  های  محدودیت  وجود  با  که 
همراهی  چاره اندیشی،  تدبیر،  با  شهرداری  و  شهر 
و  خصوصی  بخش  کمک  و  شهروندان  مشارکت  و 

دلسوزان شهر پیشرفت های خوبی داشته است.
احداث 15 تصفیه خانه محلی برای تامین آب مورد نیاز 

فضاهای سبز مشهد 
زیست شهری شهرداری  و محیط  معاون خدمات 
منظور  به  محلی  خانه  تصفیه   15 احداث  از  مشهد 

تامین آب مورد نیاز فضای سبز مشهد خبر داد. 
تا  داریم  نظر  در  امروزافزود:  کاظمی  ا...  خلیل 
پایان سال سرانه فضای سبز را به 16 متر و طی دو 

سال آینده به 18 متر برسانیم.
وی با بیان اینکه برخی این موضوع را مطرح می 
کنند که با توجه به کمبود منابع آبی آیا توسعه فضای 
سبز باید مورد توجه قرار گیرد؟ اظهار کرد: در پاسخ 
به این نگرانی باید بگوییم که با توجه به کمبود منابع 
زیادی  ریزی های  برنامه  توسعه فضای سبز  در  آبی 
آب،  از گونه های گیاهی کم مصرف  استفاده  برای 
تامین آب از محل پسابها و همچنین جداسازی آب 

شرب از آب خام انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه برخی معتقدند چمن مصرف 
آن  از  سبز  فضاهای  در  نباید  و  دارد  ــادی  زی آب 
زمستان  و  پاییز  فصل  در  داد:  ادامه  کرد،  استفاده 
باعث  و  جذب  را  ها  آالینده  درختان  جای  به  چمن 
برای  اساس  بر همین  آلودگی هوا می شود  کاهش 
از چمن هایی که  استفاده  دنبال  به  ها  نگرانی  رفع 
یک سوم چمن های کنونی آب مصرف می کنند رفته 
ایم که نمونه آن بصورت آزمایشی در بوستان الله و 
نرگس کاشته شده و به تدریج در سایر فضاهای سبز 

نیز استفاده خواهد شد.
شهری  مدیریت  عملکرد  به  نسبت  دلسوزانه  ازنقد 

استقبال می کنیم
کمیسیون  رئیس  اصولی  احسان  چنین  هم 
گفت:  مشهد  شهر  شــورای  اجتماعی  و  فرهنگی 
دلسوزانه  نقد  گونه  هر  مشهد  شهر  پنجم  شــورای 
نسبت به عملکرد مدیریت شهری را به منزله کمک به 
خود  می داند و از آن استقبال می کند، در کنار نقد، 
اقلیت بسیار محدودی نیز تحت عنوان نقد، بدنبال 
شهری  مدیریت  به  نسبت  افترا  و  توهین  و  تخریب 
هستند که تکلیف ما در این خصوص روشن است و 

برای آن ارزشی قائل نیستیم.
حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  از  تقدیر  با  اصولی 
و  خدمات  معاون  به  بارها  افــزود:  شهری  خدمات 
کرده ام  تاکید  همکارانشان  و  شهری  زیست  محیط 
طی  را  درستی  مسیر  شهری  خدمات   حوزه  در  که 
آنها  خدمات  شاهد  مردم  که  بدانند  باید  و  می کنند 
آن هستند در حالی که عده ای همچنان  و قدردان 
آن  از  و  قهقرایی گذشته خود هستند  بدنبال مسیر 

عبرت نمی گیرند.

6در شهر

 شهردار مشهد در گزارش دوم اینستاگرامی خود 
به  آغاز  سالگرد  بهانه  به  که  مشهدی  شهروندان  به 
به  ملی  نگاه  عنوان  با  جدید  شهری  مدیریت  کار 
شهر مشهد به اشتراک گذاشته است با مطرح کردن 
این سئوال که مشهد بعد از تهران دومین کالنشهر 
اهمیت  این  ملی  مدیران  نظر  از  آیا  اما  است  کشور 
به  تاکنون  دولتی  هیچ  گفت:  است،  شده  شناخته 
نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر توجه ویژه نکرده 

است.
این  در  خامسی  تقی زاده  امروز،  گزارش صبح  به 
دومین  تهران  از  بعد  "مشهد  است:  نوشته  گزارش 
این  ملی  مدیران  نظر  از  آیا  است.  ایران  کالنشهر 
 30 به  که  شهری  اســت؟!  شده  شناخته  اهمیت 
توانسته  ارائه می کند،  نفر در سال خدمات  میلیون 
بزرگترین  کند؟  کسب  را  الزم  بهره  ملی  امکانات  از 
پروژه نوسازی بافت فرسوده ایران در مشهد مقدس 
پیرامون حرم مطهر حضرت رضا )ع( 25سال  در  و 
است که کمتر از 50 درصد پیشرفت داشته و هیچ 

دولتی تاکنون به آن توجه ویژه نکرده است "
"شهرداری  اســت:  داده  مشهدادامه  شهردار 
برابر   3 به  است  مجبور  سال  روزهــای  از  برخی  در 
هزینه  و  کند  خدمات رسانی  شهر  ساکن  جمعیت 
مطالب  و  نماید  پرداخت  محلی  درآمدهای  از  را  آن 
با مدیران در سطوح عالی در مورد  باید  دیگری که 

آن رایزنی و هم افزایی شود."
منظور  همین  "به  است:  گفته  خامسی  تقی زاده 
خوبی  نتایج  و  گرفت  صورت  وسیعی  مالقات های 
که  در حالی  در سال گذشته  از جمله  حاصل شد. 
دریافت  به  موفق  ایران  کالنشهرهای  از  یک  هیچ 
نشدند،  مترو  برای  مشارکت  اوراق  انتشار  مجوز 
را  اوراق  ریال  میلیارد  هزار  هفت  مشهد  شهرداری 
میلیارد  هزار  شش  و  رساند  فروش  به  و  کرد  منتشر 
شد؛  نقد  دولــت  از  شــهــرداری  مطالبات  از  ریــال 
جمهور  رئیس  به  گــزارش  و  مذاکره  با  همچنین 
ریال  میلیارد  هزار  سه  تامین  دستور  ایشان  محترم 
امام  مطهر  حرم  پیرامون  طرح  اتمام  برای  را  اوراق 

رضا)ع( صادر کرد که در حال پیگیری است."
شهردار مشهد گفته است: "یقین دارم با گفتگو و 
ایجاد همدلی می توان شهرمان را با پشتوانه ملی و 
بین المللی به جایگاه واقعی پایتخت معنوی جهان 
محترم  نمایندگان  از  است  الزم  کرد؛  تبدیل  اسالم 
مشهد در مجلس شورای اسالمی که در این مسیر 

تالش فراوان کرده اند صمیمانه تشکر نمایم."

میراث  کــل  اداره  هــای  ــوزه  م ــروه  گ رئیس 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
جهانی  روز  مهر   5 با   زمان  هم  گفت:  رضوی 
از تمامی موزه ها و مجموعه  جهانگردی بازدید 

های تاریخی خراسان رضوی رایگان است. 
میراث  کل  اداره  عمومی  روابــط  گــزارش  به 
خراسان  گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی، 
با  مهرماه   3 امــروز  پهلوان  محمدرضا  رضوی 
اعالم این خبر افزود: بنا بر اعالم اداره کل موزه 
ها و اموال منقول تاریخی کشور بازدید از موزه 
ها  و مجموعه های تاریخی برای همه شهروندان 

رایگان خواهد بود.
موزه  دارای  رضوی  خراسان  داد:  ادامه  وی 
فرهنگی  تاریخی  های  مجموعه  و  مهم  های 
،آرامگاه  فردوسی  آرامگاه  همچون  مشاهیر 
خیام و عطار ،آرامگاه نادر و موزه بزرگ خراسان 
و موزه های مردم شناسی و باستان شناسی در 
سایت  همانند  ها  موزه  سایت  و  ها  شهرستان 
موزه بندیان درگز و سایت موزه شادیاخ نیشابور 

است.
میراث  سازمان  اطالعیه  براساس  چنین  هم 
فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور »روز 
جهان گردی،  جهانی  روز  به مناسبت  مهر  پنجم 
بازدید از موزه ها و کاخ موزه ها و تمام اماکن تحت 
پوشش سازمان میراث فرهنگی در سراسر کشور 
برای گردشگران و همه هموطنان رایگان است.«

مهرماه   5 از  گردشگری  هفته  است  گفتنی 
مدت  به  و  شود  می  آغاز  جهانگردی  روزجهانی 
اجرا  استان  این هفته در  برنامه های  یک هفته 

می شود.

از 17 مرداد ماه تاکنون شاهد افتتاح و بهره برداری از 15 بوستان، 5 مسجد، یک مجموع ورزشی، 
توسعه و ساماندهی ایستگاه استقبال از زائر در غرب مشهد و گود کشتی با چوخه شهید بابانظر 

هستیم که این پروژه ها دو برابر آن چیزیست که وعده داده شده بود
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انتقاد شهردار مشهد در گزارش اینستاگرامی
بی مهری دولت ها به بافت

 اطراف حرم

 5 مهر روز جهانی جهانگردی: 
بازدید از تمامی موزه ها و مجموعه 

های تاریخی خراسان رضوی 
رایگان است
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سرویس در شهر

رئیس هیئت هندبال خراسان 
رضوی به عضویت 17 هندبالیست 
این استان در تیم های ملی این رشته 
ورزشی اشاره و بیان کرد: در این چارچوب سه نفر عضو 
تیم ملی بزرگساالن، هشت نفر عضو تیم ملی جوانان و 

شش نفر عضو تیم ملی هندبال نوجوانان ایران هستند.
جواد زارعی بخش پایه رشته ورزشی هندبال را گسترده 
نوجوان  دختر  هندبالیست  چهار  کرد:  بیان  و  توصیف 
خراسانی دختر به حضور در اردوی تیم ملی هندبال این 

رده سنی دعوت شده اند. 
به گزارش ایرنا، وی در ادامه به حضور تیم های سربداران 
سبزوار و اشتات سازه خراسان رضوی در لیگ برتر هندبال 
زنان و مردان نیز اشاره و بیان کرد: تیم والیبال بانوان هیئت 
هندبال مشهد در بازی های امسال دسته یک کشور موفق 

به کسب مقام نایب قهرمانی شد و سال آینده به عنوان 
خواهد  حضور  برتر  لیگ  در  رضوی  خراسان  نماینده 

داشت.
مدیر منطقه یکم در فدراسیون هندبال همچنین گفت: 
عمده فعالیت ها و افتخارات ورزش هندبال در حوزه منطقه 
یکم متعلق به خراسان رضوی است و پس از آن به ترتیب 
استان های سمنان، گلستان و خراسان شمالی قرار دارند.

وی از تعداد هندبالیست های ساماندهی شده، حرفه ای 
و یا دارای کارت ورزشی در سطح منطقه یکم فدراسیون 
هندبال اظهار بی اطالعی اما بیان کرد: به دلیل فقدان 
پشتوانه و حمایت مالی، باشگاه هندبال به جز خراسان 
رضوی در سطح این منطقه فعالیت ندارد. اخیرا چهار 
هندبالیست در رده های پایه از استان گلستان به اردوی 

تیم ملی دعوت شده اند.

قوس  و  کش  مدت ها  از  پس 
توسط  نهایت  در  گمانه زنی  و 
اسامی  کشورمان  فوتبال  فدراسیون 
کاندیداهای تایید صالحیت شده برای حضور در انتخابات 

ریاست هیئت فوتبال خراسان رضوی اعالم گردید.
کاندیدای   28 از  فوتبال،  فدراسیون  ــالم  اع طبق 
ثبت نام کننده برای این انتخابات، تنها 4 نفر تایید صالحیت 
شدند و 23 نفر دیگر صالحیت شان احراز نشد.  مهدی 
رضــوی، محمد  فوتبال خراسان  رئیس هیئت  ــرادران،  ب
کامرانی فر،  محمدحسن  و  صادقی  مرتضی  ــوی راد،  رض
 4 کشورمان،  فوتبال  بین المللی  بازنشسته  کمک داور 
کاندیدایی هستند که در نهایت باید برای رسیدن به کرسی 
ریاست هیئت فوتبال خراسان رضوی رقابت کنند.نکته 
جالب توجه اما رد صالحیت گسترده افرادی بود که برای 

حضور در انتخابات ثبت نام کرده بودند. شهناز رمارم و احسان 
اصولی، دو عضو شورای شهر مشهد، حسن نوری، دبیر 
سابق هیئت فوتبال خراسان رضوی، حمیدرضا کریمویی، 
مدیرعامل سابق و عضو هیئت مدیره باشگاه پدیده خراسان، 
محسن ترکی و محسن قهرمانی، دو داور بازنشسته خراسانی 
کشورمان از جمله چهره های شاخصی بودند که از چرخه 
انتخابات به دلیل عدم احراز صالحیت خارج شدند. تا پیش 
از اعالم رسمی فدراسیون فوتبال، پیش بینی می شد رقابت 
اصلی بین اصولی، رییس کمیسیون فرهنگی  اجتماعی 
شورای شهر مشهد و محمدمهدی بــرادران، رئیس فعلی 
هیئت فوتبال خراسان رضوی باشد.رد صالحیت شدگان 
مهرماه 97  سوم  سه شنبه،  روز  ساعت 20  تا  می توانند 
اعتراض خود را به صورت مکتوب و با ارائه مستندات به دبیر 

هیئت فوتبال خراسان رضوی اعالم نمایند.

پدیده  مــلــی پــوش  هافبک 
تراکتورسازی  می گوید اگرچه که 
تیم بسیار خوب و قابل احترامی بود 

اما متاسفانه از دست پدیده گریخت.
مهدی مهدی خانی هافبک ملی پوش امید پدیده پس 
از تساوی تیمش برابر تراکتورسازی تبریز اظهار داشت: 
هر کس این بازی را تماشا کرد لذت برد چراکه در یک سو 
بازیکنان صاحب نام و غالبا ملی پوش تراکتور و در سوی 
دیگر بازیکنان باتجربه و جوان پدیده صحنه های زیبایی را 
به نمایش گذاشتند که یک فوتبال سطح باال و تمام عیار 

بود.
به  ما مطابق خواست کادر فنی  بازیکنان  افزود:  وی 
بهترین شکل از پس وظایف خود برآمدند و اگر با این بازی 
غیرتمندانه، قدری هم خوش شانس بودیم تراکتورسازی با 

امتیاز مشهد را ترک نمی کرد.
هافبک پدیده که دقایق پایانی این بازی وارد زمین شد، 
تاکید کرد: بازیکنان ما خصوصا جوانتر برای آقا یحیی 
سر می دهند چراکه ایشان استاد بازی گرفتن از جوانترها 
است. در کنار آن بازیکنان باتجربه تیم هم به جوانترها 
کمک می کنند تا این شود که تیم پدیده امسال یک تیم 

ستاره شده و خود را بر سر زبان ها انداخته است.
مهدی خانی با بیان اینکه با حل شدن مشکالت مالی، 
پدیده متفاوت تر ظاهر خواهد شد، یادآور شد: مدیران 
باشگاه تمام تالش خود را برای حل این مشکل به کار 
گرفته اند و انشاالله هر چه زودتر شرایطی پیش بیاید که تیم 
ما دغدغه اینچنینی نداشته باشد. مطمئن باشید ما دوباره 

روی غلتک برد خواهیم افتاد.

دوباره روی غلتک برد می افتیم

تایید صالحیت ۴ کاندیدا برای انتخابات هیئت فوتبال 17 هندبالیست خراسانی عضو تیم های ملی هستندمهدی خانی: تراکتورسازی از دست ما گریخت
خراسان رضوی

آگهی مزایده اموال  منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 110.4.962581 شرکت نوید چرم 
ایرانیان توس محکوم است به پرداخت مبلغ 51.800.000 به در حق سید مهدی مضاهری 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 1397.07.18 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.
شرح اموال مورد مزایده :

سی جفت کفش )زنانه و مردانه( و چهار عدد کیف جمعا به مبلغ 29.500.000 ریال که از طریق مزایده به فروش می رسد.
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 28 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 11.970079 شرکت گچ نگین 
خراسان به مدیریت علی اکبر شاطریان  محکوم است به پرداخت مبلغ 129.605.756 ریال به در حق حسین نرگس جوزانی و نیز مبلغ 1.500.000 
ریال نیم عشر دولتی همچنین محکوم علیه محکوم است 1- به پرداخت مبلغ 213.550.130 زیال در حق مجید حسین زاده بابت کالسه اجرائی 
110.1.970117 به عالوه 1.500.000 نیم عشر دولتی 2- پرداخت مبلغ 136.520.214 ریال در حق محمد امجدی باقریان بابت کالسه اجرائی 
110.1.970081 به عالوه 1.000.000 زیال نیم عشر دولتی 3- و پرداخت مبلغ 131.300.902  ریال در حق غالمعلی دانشوریان بابت کالسه 
اجرائی 110.4.970319 به عالوه 1.500.000 ریال نیم عشر دولتی 4-  پرداخت مبلغ 183.041.747 ریال در حق علی محمد پور ابراهیمی  بابت 
کالسه اجرائی 110.4.970201 به عالوه 1.000.000 نیم عشر دولتی 5-  پرداخت مبلغ 177.252.235 ریال در حق کریم تاجی حسن آبادی 
بابت کالسه اجرائی 110.04.970201 به عالوه 1.000.000 نیم عشر دولتی 6- به پرداخت مبلغ 110.202.800 ریال در حق علیرضا حیاتی 
بابت کالسه اجرائی 110.4.970367 به عالوه 1.000.000 ریال نیم عشر دولتی 7- پرداخت مبلغ 155.908.000 ریال در حق غالمرضا خروشی 
طرقبه  بابت کالسه اجرائی 110.4.970358 به عالوه 1.800.000 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 1397.07.17 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 :

یک دستگاه لودر به رنگ زرد آبی LONG GONG   شرکت تیزاژاه ماشین ساخت کشور چین مدل 2007، شیشه جلو شکسته و تودوزی صندلی نیاز 
دارد،موتور نیاز به تعمیرات اساسی دارد، رینگ عقب سمت چپ خردگی دارد، الستیک ها دارای آج مناسب حدود 50 در صد مضعیت ظاهری دستگاه با 

توجه به مدل نسبتا خوب می باشد که توسط کارشناس 1.200.000.000 ریال ارزیابی گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی - سید محمرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال مرحله اول
به موجب پرونده اجرایی کالسه شماره970257 / ش12 صادره از حوزه شماره 9 شورای حل اختالف چناران محکوم علیه آقای/خانم صغری قربانی  جمعا به پرداخت مبلغ 84/000/000  ریال بابت اصل خواسته 
و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/ خانم محمد صادق سلیم محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال 
محکوم به توقیف و توسط کارشناسی دادکستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ سه شنبه 1397/07/17 از ساعت 9 الی 10  صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در میدان شهدا خ 
عبادی روبه روی عبادی 8 اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف مشهد از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 

شد. طالبین به خرید میتوانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود. ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد.
اموال مورد مزایده عبارت است از:

تعداد 14 عدد النگوی طال با عیار 18 ) مستعمل( به وزن 50 گرم از قرار هر گرم به مبلغ 2/870/000 ریال و در مجموع مبلغ 143/500/000 ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است. )ضمنا 50 گرم طال در 
مزایده به نرخ روز به فروش خواهد رسید.(

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مشهد- رهنورد
/3۸ آگهی مزایده اموال منقول 

به موجب کالسه پرونده اجرایی 61/971798 صادره از شعبه 310 شوراهای حل اختالف مشهد، آقا/خانم جواد حور اسفندی محکوم به پرداخت مبلغ 61/116/250 ریال در حق آقا/خانم کسری کراچی و مبلغ 
2/800/000 ریال نیم عشر دولتی است. نظر به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است، حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به، اموال به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ 49/430/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردید در تاریخ 1397/07/17 از ساعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 
چهار شوراهای حل اختالف مشهد، واقع در بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 15، از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از قیمت کارشناس شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد مینمایند واگذار خواهد شد. 

طالبین به خرید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک به عمل آید. 
ضمنًا حتما 10% از بهای مورد مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد. کلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه و تخلیه و تحویل ملک تابع تشریفات قانونی میباشد و به اجرای احکام 

مربوط نمیشود. اقالم مورد مزایده به شرح ذیل می باشند: 
1(تابلو دیواری 2( سطل زباله 3( ظروف چینی 4( یخچال 9( فوت آزمایش 5( چای ساز برقی 6( چهارراهی برق سیار 7( اجاق گاز دو شعله معمولی 8( صندلی اداری 9( صندلی گردان بزرگ 10( سیستم کامپیوتر 
با تمام متعلقات 11( میز اداری چوبی 12( میز عسلی 13( دیوار کوب چوبی 14( تلفن فکس چندکاره کنن mF216N 15( جا فایلی رومیزی )کازیو( 16( کاغذ A4 17( میز چوبی اداری بزرگ 18( پرده کرکره ای 
19( گلدان بزرگ گل طبیعی 20( صندلی گردان کوچک 21( لوازم اداری )منگنه، جای چسب و ...( 22( پرچم 23( لوستر سقفی 24( کتاب 25( تلفن رومیزی 26( دوربین مداربسته اورتکس که کلیه اقالم به مبلغ 

49/430/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد - طلوع

/3۸ آگهی مزایده اموال منقول 
به موجب کالسه پرونده اجرایی 41/967049 صادره از شعبه 190 شوراهای حل اختالف مشهد، آقا/خانم محمدعلی عظیمیان محکوم به پرداخت مبلغ 164/810/000 ریال در حق آقا/خانم 
سمیه تقی پور آپشند و مبلغ 2/300/000 ریال نیم عشر دولتی است. نظر به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است، حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به، اموال به 
شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 76/450/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردید در تاریخ 1397/07/17 از ساعت 10 الی 11 صبح با حضور نماینده محترم دادستان و از 
طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد، واقع در بلوار کوثر، نبش کوثر شمالی 15، از طریق مزایده به فروش میرسد. مزایده از قیمت 
کارشناس شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد مینمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این 

اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک به عمل آید. 
ضمنًا حتما 10% از بهای مورد مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد. کلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه و تخلیه و تحویل ملک تابع تشریفات قانونی میباشد و 

به اجرای احکام مربوط نمیشود. اقالم مورد مزایده به شرح ذیل می باشند: 
1(یک دست مبل چوبی 8 نفره رویه پارچه با 2 عدد میز جلو مبلی چوبی کوچک و بزرگ کار کرده مستعمل به مبلغ 7/500/000 ریال 2( یک دست اجاق گاز فردار 5 شعله تنش گاز کار کرده )درب 
شیشه ای و شکسته ( 450/000 ریال 3( یک دستگاه دوچرخه 26 دماوند 21 دنده کارکرده )فاقد مدارک خرید( 1/000/000 ریال 4( ماشین لباسشویی ال جی اتومات یک دستگاه مستعمل 
11/000/000 ریال 5( یخچال دوقولوی دی پوینت مدل ان اف 14 دی یک دستگاه مستعمل 30/000/000 ریال 6( ماشین ظرفشویی زیرووات یک دستگاه مستعمل 13/000/000 ریال 7( 

تلویزیون ال ای دی ال جی 43 اینچ یک دستگاه مستعمل 13/500/000 ریال جمع کلیه اقالم به مبلغ 76/450/000 ریال ارزیابی گردیده است.  
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد - طلوع

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی دنیا 
گشت توس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
50372 و شناسه ملی 10380668159 به استناد 
و   1397/02/05 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
سازمان  مورخ 1397/05/29  شماره 30438  نامه 
هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم 
الهام همتی کاخکی به شماره ملی 0938987331 
انتخاب  نامحدود  مــدت  ــرای  ب مدیرعامل  بسمت 
از  شرکت  تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کلیه  شد. 
–سفته-بروات-قراردادها-عقوداسالمی  چک  قبیل 
مهر  با  همراه  مدیره  هیئت  رئیس  منفرد  امضاء  با 
و  اسناد  ثبت  کل  اداره  باشد.  می  معتبر  شرکت 
شرکت  ثبت  اداره  رضــوی  خراسان  استان  امــالک 
)255082( مشهد  غیرتجاری  موسسات  و  ها 

دهیاریهای  تعاونی  شرکت  تغییرات  گهی  آ
شماره  به  رشتخوار  شهرستان  جنگل  بخش 
 10862016007 ملی  شناسه  و   1790 ثبت 
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
 208837 شــمــاره  نــامــه  و   1397/02/24
رفاه  و  کار  تعاون  نمایندگی   97/2/31 مورخ 
ذیل  تصمیمات  رشتخوار  شهرستان  اجتماعی 
ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -  1  : شد  اتخاذ 
رشتخوار  شهرستان  آدرس  به  حیدریه  تربت 
وحدت- جنگل-خیابان  –شهر  جنگل  بخش   -
کد  همکف  طبقه   -  0 پالک   2 وحدت  خیابان 
ماده  و  یافت  تغییر   9547115978 پستی 
اداره  گردید.  اصــالح  اساسنامه  در  مربوطه 
خراسان  اســتــان  ــالک  ام و  اســنــاد  ثبت  کــل 
موسسات  و  هــا  شرکت  ثبت  مرجع  ــوی  رض
)255081( ــه  حــیــدری ــت  ــرب ت غــیــرتــجــاری 

همه  با  جاکارتا   2018 آسیایی  بازی های  دوره  هجدهمین 
کاروان  برای  خوبی  بسیار  دستاورد  ناکامی هایش  و  موفقیت ها 
ورزشی ایرانی داشت که مهم ترین آن حضور بانوان ورزشکار ایرانی 
با حجاب اسالمی بر سکوهای قهرمانی بود که بدون شک پس از 
موفقیت تیم کبدی در قهرمانی بازی های آسیایی، بهترین عملکرد 
رشته  اینکه  وجود  با  که  می رسد  قایقران  بانوان  به  دوره  این  در 
از  دوره  این  وارد  آزمایشی  به صورت  و  نخستین بار  برای  کانوپولو 
بازی های المپیک شده بود، اما بانوان ایرانی توانستند با اختالف 3 
گل در مقابل حریفان، عنوان قهرمانی را بعد از 2 دوره از قدرت های 

این ورزش در آسیا گرفته و از آن جمهوری اسالمی ایران کنند.
بازی ها،  از  دوره  این  در  ایران  ملی  تیم  کاروان  موفقیت  پاس  به 
روزنامه صبح امروز گفت و گویی صمیمی با مهال عاطفه دار ورزشکار 
خراسان رضوی و تنها دارنده مدال طالی این دوره مسابقات انجام 
داده است و از ظرفیت های این رشته ورزشی در ایران و تلخی ها و 
شیرینی های آن ، حضور در رویدادهای جهانی با حجاب اسالمی تا 

کسب سکوهای قهرمانی سخن گفتیم که باهم می خوانیم.
برگی از  زندگی یک ورزشکار 

و  خراسانی  استیل  خوش  و  جــوان  ورزشکار  عاطفه دار  مهال 
عضو تیم ملی رشته کانوپولو متولد اسفندماه 1370 است و فارغ 
التحصیل رشته فیزیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد است. وی در 
سال 1386 از طریق دختر خاله اش با این رشته ورزشی آشنا شد و 
سپس با پیشنهاد ثمری سرمربی وقت تیم ملی بود که در این رشته 
و  مسابقات  به  تمرینات  شروع  از  پس  عاطفه دار  مهال  کرد.  شرکت 

سپس تیم ملی دعوت شد.
آغازی برای یک شروع دیگر

گفت:  ورزشی  رشته  این  در  حضورش  دربــاره  عاطفه دار  مهال 
عالقه زیادی به این رشته ورزشی دارم، به طوری که حاضر نیستم 
در هیچ شرایطی این رشته را کنار بگذارم و یا حتی دیگر رشته های 
یا بسکتبال در  و  انتخاب کنم، در گذشته رشته دوومیدانی  را  آبی 
دانشگاه بازی می کردم، ولی اولویت اول من رشته »کانوپولو« است. 
تابستان حدود 100 نفر در این رشته ثبت نام  افزود: در فصل  وی 
می کنند و به خاطر سختی و مشکالت این رشته و هزینه های باالیی 
از بدو  بماند. متاسفانه خانواده ها  باقی  نفر  تنها 1  که دارد ممکن 
تیم ملی و  را در  انتظار حضور آن ها  این رشته  به  ورود فرزندانشان 
سال   3 باید  الاقل  ورزشکار  یک  حالی که  در  دارنــد،  را  مسابقات 
مرزی  برون  و  داخلی  مسابقان  در  بتواند  تا  باشد  داشته  تمریناتی 

شرکت کند.
وی در ادامه گفت: ابتدا در سال 1386 در استخر کوثر ثبت نام 
اولین  بود،  ملی  تیم  بچه های  میزبان  مشهد  سال  آن  در  و  کردم 
آن سال خیلی  تیم خراسان رضوی  بود.  ابراهیمی«  »لیال  مربی ام 
مقتدرانه بازی کرد و بازیکنان تیم همه جز افراد خوب و بااستعداد 
اولین مسابقات  در  و  تیم شدم  وارد  فراوان  تمرینات  از  بودند. پس 
مسابقات  در  بازی  آن  از  پس  شدیم.  اعــزام  کرمانشاه  استان  به 

داخلی و در سال 1387 به مسابقات جوانان دعوت شدم و چندین 
به  بنا  تیم  این  بودم، متاسفانه در  تیم ملی جوانان  اردوی  سال در 
جدی  خیلی  را  تیم  و  می کردند  کنسل  را  مسابقات  مختلف  دالیل 

نمی گرفتند.
تا مقام  تاکنون 2  بیان کرد:  وی درباره کسب مقام های مختلف 
سال های  در  را  مالزی  و  هنگ کنگ  بازی های  در  آسیایی  دومی 
2017 و 2015 را کسب کردم، همچنین مقام هشتمی جهان و در 

این مسابقات اخیر جاکارتا مقام اول را به دست آوردم.
معرفی رشته کانوپولو 

عضو تیم ملی درباره این رشته ورزشی گفت: کانوپولو یک رشته 
تیمی و توپی است که 5 نفر بازیکن اصلی و 3 نفر 
امتیاز  شده  زده  گل های  براساس  دارد،  ذخیره 
کسب می کند، دو نیمه 10 دقیقه ای و 3 دقیقه بین 
دو نیمه استراحت دارد و شبیه رشته ورزشی واترپولو 
و  آب  سطح  روی  دروازه ها  که  تفاوت  این  با  است، 
قایق و پارو اضافه شده اند. فوق العاده رشته سخت 
رشته  این  در  زیادی  مصدومیت  و  است  مشکلی  و 
جسمی  آسیب های  تاکنون  دارد،  وجود  ورزشــی 
زیادی از لحاظ کتف و بازو دیدم. در این بازی پست 
تخصصی براساس دروازه بان، دفاع و حمله است و 

من بازیکن سرعتی و نوک حمله تیم هستم. 
حضور در مسابقات جاکارتا

عاطفه دار درباره سطح برگزاری مسابقات آسیایی 

جاکارتا عنوان کرد: مسابقات جاکارتا خیلی سطح باال برگزار شد و 
اولین  به خاطر  کردند،  شرکت  اولی  مقام  کسب  برای  تیم ها  بیشتر 
را  خودشان  تیم های  بهترین  کشورها  بیشتر  مسابقات  این  دوره 
فرستادند. نکته مهم این است که بیشتر کشورها 2 الی 3 هفته قبل 
از مسابقات آسیایی در مسابقات جهانی کانادا شرکت کرده بودند و 
ایران به دلیل هزینه های باال نتوانست در این مسابقات شرکت کند.
وی بیان کرد: در این دوره بازی ها رقیب ایران تیم سنگاپور و چین 
تایپه در مالزی شکست خوردیم و  از چین  تایپه بود، سال گذشته 
مقام دوم را کسب کردیم. امسال در بازی اول با نتیجه یک گل در 
پنالتی به سنگاپور باختیم. ولی در بازی بعد چین تایپه را با 3 – 6 

شکست دادیم و سنگاپور را هم در فینال بردیم. 
و  سختی ها  دربـــاره  ملی  تیم  عضو  ــه  ادام در 
کرد:  اظهار  جاکارتا  مسابقات  در  حضور  مشکالت 
امسال طبق دستورالعمل کنفدراسیون آسیا تمامی 
تیم ها 6 نفره حضور داشتند و این کار را کمی برای 
تیم  اساسی  مشکل  دیگر  طرف  از  کرد.  سخت  ما 
قایق ها بودند که وزن باالیی داشتند و خوشبختانه 
مسئول تیم در جاکارتا قایق ها را برای ما تهیه کرد 
و بعد از اتمام بازی ها و موفقیت ما در این بازی ها 
قرار شد تا قایق ها را برای ما خریداری کنند و این 
کار انجام شد. قایق های تیم ما حدود 20 کیلو وزن 
داشت، ولی این قایق های جدید 6 کیلو وزن دارند، 

قیمت هرقایق نزدیک به 24 میلیون تومان است.

از  قبل  شب  کرد:  عنوان  سنگاپور  تیم  با  بازی  خصوص  در  وی 
با  بازی تیم سنگاپور سعی داشت روحیه ما را ضعیف کند و حتی 
باخت تیم پسران و کسب مقام چهارمی بچه ها کمی ترسیدند، ولی 
نتیجه  توانستیم  نیرویی که داشتیم  و  توانایی  با تمام  در هرصورت 

مسابقات را به سود خودمان تغییر دهیم.
جوایز مسابقات جاکارتا

وی درباره اهدا جوایز به بازیکنان تیم بیان کرد: تاکنون خراسان 
چون  هم  وزارتخانه  و  است  نکرده  برگزار  را  خاصی  مراسم  رضوی 
ندارد.  نظر  در  هدیه ای  نمی آید  به حساب  رنکینگ  جز  ورزش  این 
راه  سد  مشکالت  و  سختی ها  تمامی  تحمل  به  توجه  با  بازیکنان 
را  انتظار  این  اردوها  در  شرکت  و  خانواده ها  از  دوری  همچنین  و 
البته رئیس  بگیرند.  را در نظر  تا الاقل جوایزی  از مسئولین دارند 
تومان  میلیون   5 مبلغ  جاکارتا  در  بازی ها  اتمام  از  بعد  فدراسیون 
را برای هرکدام از بازیکنان در نظر گرفتند و قرار است این مبلغ را 

پرداخت کنند.
ما  به  جوایزی  مسابقات هم  خود  در  گفت:  ادامه  در  دار  عاطفه 
ندادند و تنها کاپ و مدال بود که به بچه های تیم ما تعلق گرفت و 

بعد از چند روز به هتل و محل اقامت تیم فرستادند.
جایگاه ایران در آسیا و جهان 

عضو تیم ملی اظهار کرد: متاسفانه به خاطر مشکالت مالی ایران 
اعزام تیم به مسابقات جهانی نداشت، ولی با تمامی محدودیت ها 
توانستیم مقام اول آسیا را کسب کنیم. وی با طرح این سوال که آیا 
بازیکنان را خسته  با شرکت در مسابقات جهانی کانادا ممکن بود 
و  تجربه  کسب  باعث  دنیا  برتر  تیم های  کنار  در  بازی  گفت:  کند، 
ایجاد انگیزه در بازیکنان می گردد و این الزمه هر مسابقه ای است 
که بازی های تدارکاتی صورت گیرد، ایران از تمامی این مزایا محروم 
ماند و حتی چیزی به نام بازی تدارکاتی نداشتیم، ولی با این شرایط 

موجود بچه ها بهترین نتیجه را کسب کردند.
نوع پوشش بانوان ورزشکار

گفت:  مسابقات  در  ورزشکار  بانوان  پوشش  نوع  برای  عاطفه دار 
از لحاظ پوششی خیلی به مسائل حجاب اهمیت می دهیم و نوع 
با  ولی  است،  شده  جهانی  فدراسیون  تایید  ورزشکاران  پوشش 
را  کار  و جاکارتا  مالزی  آب و هوای  در شرایط  پوشش  نوع  این حال 
به  واکنش سایر کشورها  مورد  در  تیم خیلی سخت کرد. وی  برای 
این نوع پوشش اظهار کرد: در کشورهای آسیایی به خاطر حضور 
خیلی  و  آمدند  کنار  حجاب  مسئله  با  کشورها  این  در  مسلمانان 
راحت می گذرند، ولی در کشورهای اروپایی وضعیت متفاوت است 
بتوان ورزش  با چنین پوششی  آنها خیلی عجیب است که  برای  و 

کرد، آن ها حتی با ما عکس یادگاری می گرفتند.
عدم توجه باعث مهاجرت بازیکنان

طور  به  کرد:  بیان  دنیا  مطرح  تیم های  در  حضورش  درباره  وی 
می کنند  ارسال  فدراسیون ها  برای  را  دعوتنامه ها  کشورها  معمول 
من  بــرای  تاکنون  می کنند،  معرفی  را  خوب  بازیکنان  آن هــا  و 
دعوتنامه ای نیامده است، ولی به هرحال اگر کشور و یا تیم مطرحی 

با  وی  کرد.  خواهم  قبول  آن را  دعوت  حتم  طور  به  بخواهد  من  از 
بیان اینکه در ایران به ورزش بانوان زیاد اهمیت نمی دهند، افزود: 
ورزشکارانی در تیم ها بودند که با وجود کسب مقام قهرمان کشوری 
را  خود  های  بازی  آن جا  در  و  بروند  دیگر  کشورهای  به  توانستند 
بازیکنان است  آن طور که شایسته  ایران  ادامه دهند. متاسفانه در 
اهمیت نمی دهند و همین امر باعث از بین رفتن انگیزه می شود، 
اگر شرایط مناسبی ایجاد شود همه بازیکنان دوست دارند در تیم 

ملی کشور خودشان بازی کنند.
زمانی برای یادگیری

رشته  این  آموزش  برای  شروع  زمان  بهترین  دربــاره  عاطفه دار 
بدن  که  است  مناسب  سالگی   14 یا   13 سنین  گفت:  ورزشــی 
ورزشکاران انعطاف پذیر است، بعد از مدتی تمرین می توانند بعد از 

2 الی 3 سال وارد تیم ملی شوند.
برای حضور در این تیم سقف سنی وجود ندارد و تا هر زمانی که 
البته ممکن  ادامه دهند.  را  این ورزش  بتوانند می توانند  بازیکنان 
در ایران سقف سنی قرار دهند ولی در کشورهای دیگر این مسئله 
برطرف شده است. به عنوان مثال در تیم کشور نیوزیلند این قدر 
سن بازیکنان باال بود که احساس کردیم آن ها بازی را می بازند در 

صورتی که نتایج برعکس بود.
و  ملی  تیم  و  کشورم  برای  که  زمانی  تا  کرد:  اظهار  عاطفه دار 
استانی موثر باشم این ورزش را ادامه خواهم داد و سپس وارد دوره 
کوچک  بچه های  به  دارم  قصد  زمان  آن  در  شد،  خواهم  مربیگری 

آموزش دهم.
حمایت هیئت و وزارت ورزش

عضو تیم ملی با وجود 11 سال تجربه در این رشته ورزشی درباره 
ارزانی  طرف  از  امسال  کرد:  بیان  استان  ورزشی  هیئت  عملکرد 
رئیس هیئت تیم حمایت شد، تا چند سال قبل از طرف فدراسیون 
حقوق داشتیم، ولی چند سالی آن را قطع کردند و هیئت هم هیچ 
پرداختی به ما ندارد. هزینه رفت و آمد برعهده فدراسیون است و و 
زمان اعزام مبلغ 4 میلیون هیئت استان به ورزشکاران اعزامی داد. 
ورزشکاران از لحاظ مادی خیلی تحت فشار هستند و زمان حضور 
ورزشکاران  برعهده  وعده ها  میان  هزینه های  تمامی  مسابقات  در 
است، در صورتی که باید از لحاظ تغذیه به بازیکنان رسیدگی شود.

نقش خانواده در زندگی یک ورزشکار
ثمر  به  در  همسرش  و  خانواده  حمایت  خصوص  در  عاطفه دار 
بسیار  نقش  همسرم  و  خانواده ام  گفت:  موفقیت هایش  رسیدن 
مادر  است  رفته  به رحمت خدا  پدرم  اینکه  با وجود  و  دارند  خوبی 
ازدواج  از  بعد  همسرم  همچنین  بودند،  همراهم  بسیار  برادرم   3 و 
اگر  است.  یــاورم  و  یار  مشکالت  و  سختی ها  تمامی  در  همیشه 
از لحاظ روحی کم می آوردم  حمایت های همسر و خانواده ام نبود 
و رشته ورزشی ام  برای همسرم خیلی مهم است. وی به این رشته و 
حضور من در این رشته اهمیت می دهد و می گوید تا هرکجایی که 

می توانی ادامه بده.

افتخار آفرینی مهال عاطفه دار در مسابقات آسیایی جاکارتا

طال با قایق کرایه ای

تاکنون 2 تا مقام دومی 
آسیایی در بازی های 

هنگ کنگ و مالزی را در 
سال های 2017 و 2015 

را کسب کردم، همچنین 
مقام هشتمی جهان و 

در این مسابقات اخیر 
جاکارتا مقام اول را 

به دست آوردم

,,

متاسفانه به خاطر مشکالت مالی ایران اعزام تیم به مسابقات جهانی نداشت، ولی با تمامی محدودیت ها توانستیم
 مقام اول آسیا را کسب کنیم
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آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم 
توس  جام  سپید  شرکت  علیه  محکوم  شاندیز  طرقبه  دادگستری  احکام  اجرای   970025 کالسه  شماره  پرونده  موجب  به 
بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی در حق محکوم له حمیدو قاضی  به پرداخت20/477/062ریال  محکوم است 
ریشخوری و پرداخت نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم 
له اموالی در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس احمد انصاری ارزیابی و مقرر گردید در 
تاریخ1397/7/17 از ساعت 8 الی 9 صبح  در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده 
دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت  ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حد اقل 
ده درصد از بهای آن نقدا و في المجلس و مابقی حد اکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول میگردد طالبین به خرید میتوانند 

ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد./
شرح اموال مورد مزایده ؛

 سرویس 25 پارچه اپال گرد ژوپیتر درجه 2 نو 17 سرویس جمعا به ارزش 12/750/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
محل نگهداری اموال شهرک صنعتی توس شرکت سپید جام توس می باشد. 

 لگزیان-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139460306011012186- 1394/10/18 و رای اصالحی 139760306011001344- 1397/3/19 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی ثمینی مقدم  به شماره شناسنامه  33255 کدملی 0790329743 صادره سبزوار فرزند حبیب اله در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 148.83 مترمربع قسمتی از پالک شماره 470 فرعی جدا شده از پالک 78 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی 
عمید آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت خودش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
)م الف 97/100/102(

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139760306011002508-1397/05/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسن افچنگی به شماره شناسنامه 
2842 کدملی 0790571471 صادره سبزوار فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 137.20 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 122 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت اکرم کوشکی احدی از ورثه مالک رسمی 
مشاعی آقای عباس کوشکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/117(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام

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 
13976036007000890-1397/06/27 کالسه 96/13 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا رضوانی فرزند صفرعلی بشماره 

شناسنامه 12493 صادره از تربت جام در یک باب منزل به مساحت 200 متر مربع پالک شماره 14 فرعی از 166 -  اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام واقع در ساحل- نبش ساحل 12 خریداری از مالک رسمی آقای احمد ناصری نامدار 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 : 1397/07/03 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/19

سید مجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   1397/05/04-139760306011002116 شماره  رأی  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدرضا حسینی 
بجدنی به شماره شناسنامه 932 کدملی 0791808408 صادره سبزوار فرزند سیدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه 
به مساحت 90.48 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1856 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار 
از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای غالمرضا راشدی طلب)گاچی بلوچخانه( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/176(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

علی آب باریکی- قائم مقام رئیس واحد ثبتی سبزوار
آگهی ابالغ اجرائیه چک پرونده 970051۸

ملی 0794424600،متولد  پدر سیدحسن شماره شناسنامه 1، شماره  نام  زاده،  حسینی  آقای سیداحمد  به  بدینوسیله 
سیدمحمد  وکالت  با  اردکانی  سنائی  ونوس  خانم  که  شود  می  ابالغ  جاویدان  صندوق  بیهق  سبزوار  نشانی  به   ،1339/1/5
شخص امام پور جهت وصول مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به استناد چک شماره 3308/037069 عهده بانک تجارت 
شعبه حکیم سبزوار علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700518 در این اداره تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 97/6/27 اداره پست شهرستان سبزوار، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
) م الف 97/100/290(

تاریخ انتشار:چهارشنبه 1397/07/04
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم 
به موجب پرونده شماره کالسه 970001 اجرای احکام دادگستری طرقبه شاندیز محکوم علیه ابراهیم خلیل پور محکوم 
است به پرداخت420/000/000ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر در حق محکوم له علی اصغر پیر 
معینی و پرداخت نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له 
اموالی در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است و توسط کارشناس محمد گلکار طرقبه ارزیابی و مقرر گردید 
در تاریخ1397/7/18 از ساعت 8 الی 9 صبح  در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده 
دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت  ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حد اقل 
ده درصد از بهای آن نقدا و في المجلس و مابقی حد اکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول میگردد طالبین به خرید میتوانند 

ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد./
شرح اموال مورد مزایده ؛

 ملک به شماره پالک ثبتی 6 فرعی از 142- بخش 6 مشهد واقع در جاده شاندیز کالته دیز در دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 34000 متر مربع پالک 9 فرعی مجزی شده از ششدانگ مزرعه و قنات دیز در که محکوم علیه مالک 
1530 متر مربع می باشد و کاربری زراعی باغی خارج از محدوده درختان مثمر که از چشمه فصلی مشروب شده و به ارزش 

918/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
 لگزیان-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139760306011001307-1397/03/12 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمرتضی حکاره به شماره شناسنامه 
13 کدملی 0793822191 صادره سبزوار فرزند سیدعباس  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 163.37 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 3939 فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خودش محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/206(
تاریخ انتشار نوبت اول :1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

امید خیرخواه- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند  آئین  آگهی موضوع ماده /3 قانون و ماده 13 

رسمی
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  1397/05/28هیات   -139760306011002514 شماره  رأی  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
زهرا علی آبادی به شماره شناسنامه 37747 کدملی 0790375346 صادره سبزوار فرزند عبدالوهاب در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 245 مترمربع قسمتی از پالک شماره 220 فرعی از 8- اصلی واقع در اراضی جعفر آباد بخش 12 حوزه 
ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای محمدعلی مالئی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/190(
تاریخ انتشار نوبت اول :1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی پرونده 9700400- اجرای ثبت  سبزوار
بدینوسیله به حمیده ناظری، نام پدر غالمحسین، شماره شناسنامه 23، شماره ملی 0793094951 متولد 1322/1/8، به نشانی خیابان 
بهار، بهار1، بن بست فیض آبادی )طبسی پالک 12 طبقه همکف( و محمد تاج آبادی نام پدر مسلم، شماره شناسنامه 11830، شماره ملی 
0794959792 متولد 1366/1/5، به نشانی امیرکبیر21 پالک 10 و ساغر تیموری راد نام پدر مهرداد شماره شناسنماه 1050120167 
شماره ملی 1050120167 متولد 1368/10/21، به نشانی سبزوار ، امیرشاهی 6 پالک 15 واحد 6 و ناهید قارزی نام پدر علیرضا شماره 
شناسنامه 1678 شماره ملی 0793510473، متولد 1356/11/1 به نشانی خ طبرسی دستغیب 11 ابالغ میشود که بانک آینده به استناد 
قرارداد بانکی شماره 6600073357000  جهت وصول ششصد و پنجاه و پنج میلیون و چهارصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و هشتاد و هفت 
ریال تا تاریخ 97/4/13  به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالسه 9700400 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/5/17 اداره پست شهرستان سبزوار، محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. تاریخ انتشار: سه شنبه  1397/06/20 
) م الف 97/100/165(

 اصغر محمدپور نامنی- معاون اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139760306011002116-1397/05/04 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدرضا حسینی بجدنی به شماره شناسنامه 932 
کدملی 0791808408 صادره سبزوار فرزند سیدحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 90.48 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 1856 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای غالمرضا راشدی 
طلب)گاچی بلوچخانه( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/176(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

علی آب باریکی- قائم مقام رئیس واحد ثبتی سبزوار

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

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 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 رأی شماره 139460306011012186- 1394/10/18 و رای اصالحی 139760306011001344- 1397/3/19 هیات 
ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  اول موضوع 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی ثمینی مقدم  به شماره شناسنامه  33255 کدملی 0790329743 صادره سبزوار فرزند 
حبیب اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 148.83 مترمربع قسمتی از پالک شماره 470 فرعی جدا شده از پالک 78 فرعی 
از یک اصلی واقع در اراضی عمید آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت خودش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/102(
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

خبر
درباره  کشورمان  مواضع  تبیین  برای  روحانی  حسن  حجت االسالم والمسلمین 
عمومی  مجمع  اجالس  هفتادوسومین  در  بین المللی  و  منطقه ای  تحوالت  آخرین 

سازمان ملل متحد، سخنرانی کرد.
خانم رئیس،

ملل  سازمان  عمومی  مجمع  اجالس  سومین  و  هفتاد  ریاست  به  را  شما  انتخاب 
متحد، تبریک می گویم.

از  و بی توجهی برخی  از خودسری  آمده ایم که جهان،  امروز در شرایطی گرد هم 
دولت ها به ارزش ها و نهادهای بین المللی در رنج است. پیام حضور ما در اینجا، آن 
است که ایجاد منافع و امنیِت جهان با کمترین هزینه، در سایۀ هماهنگی و همکاری 
کشورها امکان پذیر است. اما متأسفانه در جهان امروز شاهد حاکمانی هستیم که فکر 
تفکر  یادآور  که  بیگانه ستیزی  و  نژادپرستی  افراطی،  ناسیونالیزِم  تقویت  با  می کنند 
بین المللی  تضعیف سازمان های  و  مقررات جهانی  پا گذاشتن  زیر  با  و  نازی هاست 
بهتر می توانند به منافع خود دست یابند و یا حداقل برای کوتاه مدت، می توانند بر 
احساسات عمومی و جذب آرای مردم، تأثیر بگذارند و برای این منظور، به نمایش های 

مضحکی حتی در قالب تشکیل جلسه غیرمعمول شورای امنیت، دست می زنند.
باید برای همیشه، این خیال پردازی را کنار بگذاریم که، می توان با سلب امنیت و 
صلح از دیگران، صلح و امنیت بیشتری را برای خود، دست و پا کرد. باید مجال رشد 
باج خواهی  دیگران  از  ناامنِی ساختگی،  ایجاد  با  که می توان  ندهیم  را  تفکر  این  به 
کرد. در این مسیر، مقابله با چندجانبه گرایی، نه نشانه قدرت بازو، که عالمت ضعِف 

اندیشه است و حکایت از عدم شناخت از جهانی درهم تنیده و پیچیده، دارد.
برای  خطری  می تواند  بین المللی  نهادهای  بی اثری  و  بی تفاوتی  شرایط،  این  در 

صلح جهانی باشد. دولت های اقتدارگرا دشمنان صلح و پدران جنگ هستند.
عزم  کنونی خود،  در صورت هیأت حاکمۀ  آمریکا، دست کم  متحده  ایاالت  دولت 
درحالی که  دولت  این  سازد.  بی خاصیت  را  بین المللی  نهادهای  کلیه  که  دارد  آن 
امنیت  شورای  مّصوب  چندجانبۀ  توافق  یک  از  بین الملل،  حقوق  و  قواعد  برخالف 
خارج شده، جمهوری اسالمی ایران را به گفت وگوی دوجانبه می خواند. دولتی که 
هنوز به دولت بودن خود آگاه نیست و عهد و پیمان َسَلف خود را نقض می کند و اصل 
حقوقِی مسئولیت دائمِی دولت ها را نمی شناسد. دولتی که به مشورت نخبگان، بها 

نمی دهد؛ از ایران می خواهد با او گفت وگو کند!
ما با چه معیاری می توانیم با چنین دولِت بدعهدی، عهِد جدیدی ببندیم! هرگونه 
گفت وگویی باید در تداوم برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت باشد، نه با ِاعراض 
از آن و بازگشت به گذشته، که این ارتجاعی بزرگ است. ارتجاِع بزرگ تر آن که دولت 
براندازی همان دولتی است که خواستار گفت وگو  پنهان نمی کند که در پی  آمریکا 

با آن است!
حضار محترم؛

بر  مبتنی  همواره  خارجی  سیاست  حوزه  در  ایــران  اسالمی  جمهوری  رویکرد 
است.  بوده  بین الملل  حقوق  شده  شناخته  اصول  به  پایبندی  و  گرائی  چندجانبه 
احترام ما به معاهده عدِم اشاعه، و مذاکرات سخت و طوالنی ما با گروه 1+5 که منجر 

به توافق برجام شد، نمونه بارزی از این رویکرد است.
از  آمریکا  دولت  غیرقانونِی  و  یک جانبه  خروج  بین المللی،  جامعه  که  خرسندیم 
برجام را برنتافت و در برابر آن موضعی قاطع اتخاذ نمود. برجام حاصل بیش از یک 
ساختگی  بحراِن  یک  رفع  برای  فشرده  مذاکرات  دوره  یک  و  دیپلماتیک  تالش  دهه 
به تعهدی  و  تأیید  آراء  اتفاق  به  امنیت  این سند توسط قطعنامه 2231 شورای  بود. 
بین المللی تبدیل شد. بر اساس این قطعنامه، همه کشورها و سازمان های بین المللی 
و منطقه ای موظف اند از هر اقدامی در مغایرت با آن خودداری کرده و از اجرای برجام 

حمایت نمایند.

به  امروز  به  تا  ایران  اتمی،  انرژی  بین المللی  آژانس  متوالِی  پایه دوازده گزارش  بر 
کلیه تعهدات خود پایبند بوده است؛ لکن آمریکا از همان ابتدا به اجرای تعهداتش 
خود،  تعهدات  نقض  با  واهی  بهانه های  به  آمریکا  فعلی  دولت  متعاقبًا  نماند.  وفادار 
از این توافق خارج شد. سازمان ملل متحد نباید اجازه دهد که مصوباتش، گروگاِن 
بازی های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا گردد و به هیچ عضوی نباید اجازه داد 

که به دلیل مسائل داخلی، از اجرای تعهدات بین المللی، شانه خالی کند.
عالوه بر این، آمریکا از سایر کشورها نیز می خواهد برجام را نقض کنند. خطرناک تر 
به  اگر  که  می کند  تهدید  را  بین المللی  سازمان های  و  کشورها  همه  آمریکا  اینکه، 
یعنی  دو،  این  شد.  خواهند  مجازات  کنند،  عمل  امنیت  شورای   2231 قطعنامه 
»دعوت عام برای سرپیچی از قانون« و »تهدید قانون مداران به مجازات«، برای اولین 
بار است که در تاریخ این سازمان، اتفاق می افتد. این روش منحصر به برجام نیست، 

و در برخورد آمریکا حتی با دیوان کیفری بین المللی نیز حاکم است.
ما از حمایت جامعه جهانی و تالش های اتحادیه اروپا، روسیه و چین در حمایت از 
اجرای برجام، قدردانی کرده و تحقق کامل تعهداِت مصرح در آن را، شرط بقای این 

دست آورِد مهم دیپلماسی می دانیم.
خانم ها، آقایان؛

تحریم های یک جانبه و نامشروع، خود نوعی تروریسِم اقتصادی و ناقض حِق توسعه 
است. جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان تحریم های تازه، آغاز کرده نه تنها مردم 
آثار زیان باری برای مردم کشورهای دیگر داشته و در  ایران را هدف قرار داده، بلکه 

روند تجارت جهانی، ِاخالل کرده است.
ملت ایران در خالل چهل سال گذشته نشان داده که علیرغم سختی ها و تنگناهای 
ناشی از تحریم ها، همچنان مقاوم است و می تواند از این مرحله دشوار نیز به خوبی 
مقابل  در  ایرانی،  و  ایران  که  می دهد  نشان  ما  کشور  ساله  هزاران  تاریخ  کند.  عبور 
طوفان حوادث هرگز نشکسته و حتی سر خم نکرده است. در اینجا به صراحت اعالم 
و  بوده  غلط  ابتدا  از  ایران  اسالمی  جمهوری  قبال  در  آمریکا  سیاست  که  کنم  می 
رویکرد لجاجت در مقابل خواسِت مردم ایران، که در انتخابات های متعدد بروز و ظهور 
یافته، یقینًا محکوم به شکست است. ایران با قدمت تاریخی و تمدنی و فرهنگِی غنی 
و با جایگاه مهم ژئوپولیتیک خود، واقعیتی غیرقابل انکار است. بدون شک، سیاست 
بر داشته، که یک نمونه آن همکاری  برای ملت ها در  آثار مبارکی  ایران،  با  مشارکت 

ایران با کشورهای دوست در مبارزه با تروریسم است.
فکر  آمریکا  است.  اقتدارگرایانه  بین الملل،  روابط  از  آمریکا  متحده  ایاالت  درک 
می کند چون زور دارد حق هم دارد. درک آن ها از قدرت، نه اقتداِر مشروع و قانونی، 
که زورگویی است. هیچ دولت و ملتی را نمی توان به زور به پاِی میز مذاکره آورد و اگر 
چنین شود آنچه انباشت می شود، خوشه های خشم ملت هاست که نصیب زورگویان 

خواهد شد.
گفت وگو،  اما  ندارد  وجود  گفت وگو  جز  بهتری  راه  نهایت،  در  که  معتقدیم  هم  ما 
دوسویه است، و براساس برابری، عدالت و منزلت انسان ها و بر مبنای قواعد و حقوق 
بین الملل. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد، »ورق پاره« نیست. ما 
از شما دعوت می کنیم که به قطعنامه 2231 بازگردید؛ ما از شما دعوت می کنیم که 
به میز مذاکره ای که آن را برهم زدید، بازگردید. اگر از برجام می ترسید و آن را کارنامه 
رقیبان سیاسی خود در آمریکا می دانید، ما از شما دعوت می کنیم به مصوبه شورای 
امنیت بازگردید. ما از شما دعوت می کنیم که در نهادهای بین المللی بمانید. تحریم 
انکار  انسان ها  اندیشه  تکفیر،  تکفیر دو روی یک سکه است؛ در  و  نکنید که تحریم 

می شود و در تحریم، زندگی و رفاه مردم نفی می گردد.
برای گفت وگو نیازی به گرفتن عکس های دونفره نیست، می توان در همین جا و در 
این مجمع عمومی، سخِن یکدیگر را شنید. من گفت وگو را از همین جا آغاز می کنم 

داخلی  سیاسِت  بازیچه  بین الملل،  امنیت  موضوع  می کنم:  اعالم  صراحت  به  و 
نیست. هر  آمریکا  ایاالت متحده  ِدولت  ادارات  از  یکی  نیست. سازمان ملل،  آمریکا 
گفت وگویی می تواند، از همان جایی و از همان کسی که گفت گو را قطع کرده و پیمان 
را زیر پا گذاشته است، شروع شود. شروع آن، پایان دادن به تهدید و تحریم  ظالمانه ای 

است که، ناقِض اصوِل اخالقی و حقوق بین الملل است.
برابر  در  نقض،تهدید  برابر  در  نقض  تعهد،  برابر  در  تعهد  است:  روشن  ما  سخن 

تهدید. و گام در برابر گام، به جای حرف در برابر حرف.
سیاست ایران روشن است: نه جنگ، نه تحریم؛ نه تهدید، نه زورگویی؛ فقط وفای 
به عهد و عمل به قانون. ما از صلح و دموکراسی در همه خاورمیانه، حمایت می کنیم. 

دانش هسته ای را واجب و سالح هسته ای را حرام می دانیم.
ما به عنوان قربانیان دیروز و امروز تروریسم همواره در صف مقدم مبارزه واقعی با 
تروریسم بوده ایم و خواهیم بود. مردم ما امروز عزادار شهادت ده ها انسان بی گناه اند 
که روز شنبه توسط تروریست هایی بخاک و خون کشیده شدند که با کمال وقاحت 
از برخی پایتخت های غربی و در مصاحبه با رسانه هایی که در غرب با دالرهای نفتی 

اداره می شوند مسئولیت این وحشیگری را پذیرفتند.
ما در ایران تمامی اقدامات تروریستی را بدون مالحظه محکوم کرده و می کنیم. ما 
از بیانیه محکم شورای امنیت ملل متحد در این زمینه استقبال می کنیم. ولی چرا 
رؤسای سازمان های تروریستی منجمله سازمانی که مسئولیت رسمی عملیات شنبه 
را به عهده گرفت در کشورهای غربی فعالیت می کنند و برنامه رسمی برای جمع آوری 
از  هیچیک  چرا  نیست؟  بین المللی  مقررات  مغایر  اقدامات  این  آیا  می گذارند؟  پول 
تامین  ایران که سابقه  تروریستی ضد مردم  تامین کننده مالی گروه های   کشورهای 
قرار  تنها مورد مؤاخذه  نه  دارند  نیز  را  القاعده  و  النصره  و  و تسلیحاتی داعش  مالی 
با  مبارزه  ادعای  دنیا  اینکه  برای  می شوند؟  هم  تسلیح  و  تشویق  بلکه  نمی گیرند 
تروریزم را جدی بگیرد، نیازمند یک اقدام مشترک جهانی برای برخورد جدی با این 

پدیده شوم بدون توجه به عاملین و قربانیان آن هستیم.
حضار محترم؛

بر همین اساس، ما از همان ابتدای بحران سوریه نسبت به هرگونه مداخله در امور 
داخلی این کشور و استفاده از راهکارهای غیر قانونی از جمله حمایت از گروه های 
افراطی و ترویستی برای اعمال فشار بر دولت سوریه، هشدار داده و تاکید کردیم که 
این بحران صرفًا از طریق گفت وگو میان طرف های سوری، قابل حل است. در همین 
راستا، حضور مشاورین نظامی ما در سوریه، به در خواست دولت سوریه انجام شده 
و منطبق بر حقوق بین الملل، و برای مبارزه با تروریزم است. ایران، روسیه و ترکیه در 
همکاری با دولت سوریه و طرف های سوری موفق شده اند در قالب فرایند آستانه، که 
اوایل ماه جاری میالدی، سومین اجالس سراِن آن، در تهران برگزار شد، نقش مؤثری 
در کاهش تنش در سوریه ایفا کرده و در آخرین اقدام مشترک، از درگیری و خونریزی 

در منطقه ادَلب جلوگیری کنند.
در طی بیش از سه سال گذشته، شاهد وضعیت وخیم انسانی در یمن هستیم که 
منجر به تخریِب زیرساختها، کشتار و مجروح شدن صدها هزار نفر از مردم بیگناه و 
آوارگی میلیونها نفر و وقوع قحطی و بیماری های مزمن شده است. این اقدامات غیر 
انسانی، مصداق بارز جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. بحران یمن صرفًا از 
طریق گفت وگوی های یمنی - یمنی و بدون مداخله خارجی، قابل حل است. و در 

این راستا، آماده هر نوع کمک هستیم.
نباید  زمان  بی تردید مسأله فلسطین است. گذشت  بحران خاورمیانه،  اصلی ترین 
علیه  اسرائیل  رژیم  شمار  بی  جنایات  باشد.  اشغالگری  توجیه  موجب  نمی تواند  و 
فلسطینی ها بدون کمک های مادی و تسلیحاتی و سیاسی ایاالت متحده، امکان پذیر 
نبوده است. اسراییل با داشتن زرادخانه هسته ای و تهدید صریح دیگران به نابودی با 

سالح هسته ای، بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه و جهان است.
المقدس و تصویب  به بیت  این کشور  انتقال سفارت  امریکا در  اقدام زشت دولت 
قانون نژادپرستانه »دولت یهود« در اسرائیل، ناقض موازین بین المللی بوده و مصداق 

بارز آپارتاید است.
خانم رئیس،

گسترش روابط با همسایگان و ایجاد منطقه امن تر و توسعه یافته تر، از اولویت های 
به  ایران،  اسالمی  جمهوری  پیش،  هفته  چند  است.  ایران  خارجی  سیاست  اصلی 
همراه چهار کشور ساحلِی دیگِر دریای خزر، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را 
به امضا رساندند. اطمینان دارم این اقدام تاریخی موجب تقویت ُحسن همجواری و 
پیشرفت برای همه کشورهای ساحلی دریای خزر خواهد بود. ما با همسایگان جنوبی 
به تشکیل  ما معتقد  را می خواهیم.  روابط  نیز همین  خود در سواحل خلیج فارس 
کشورهای  همه  مشارکت  و  حضور  با  فارس  خلیج  منطقه  برای  مشترک  سازوکاری 
و  بوده  مهم  ما  برای  همیشه  هرمز،  تنگه  و  فارس  خلیج  امنیت  می باشیم.  منطقه 
همان طور که در طول جنگ تحمیلِی عراق علیه ایران، از آن حفاظت کردیم، در آینده 

نیز با هرگونه تالش برای ِاخالل در این آب راِه حیاتی، مقابله خواهیم کرد.
با  جنگ  بنای  و  داشته  بین المللی  و  سیاسی  مسائل  به  صلح طلبانه  نگاهی  ایران 
بر اساس  نه  ایران  ندارد.  امپراتوری  به  نیازی  ایران  ندارد.  و  نداشته  را  هیچ کشوری 

سیاست که در فرهنگ و تمدن خود یک امپراتوری است.
برای  هوشیار  دیدبانی  بود؛  خواهد  و  است  بوده  غرب  به  شرق  وصل  حلقه  ایران 

جهانی عاری از خشونت.
ماهیت  جهان،  همه  از  قبل  که  است  دولتی  همان  ایــران  اسالمی  جمهوری 
فاشیستِی رژیِم بعثی را شناخت و در برابر تجاوز آن مردانه جنگید. ما با حزب بعث 

می جنگیدیم قبل از آن که کویت اشغال شود.
جمهوری اسالمی ایران همان دولتی است که در خط مقدم مبارزه با طالبان بود 
و در نبرد با تروریسم طالبان، شهید داد. ما با القاعده و طالبان می جنگیدیم قبل از 

آنکه به نیویورک حمله شود.
را تصویری  آن  و  با داعش جنگید  ایران همان دولتی است که  جمهوری اسالمی 
مجعول از اسالم گرایی نشان داد. ما با داعش می جنگیدیم قبل از آن که در پاریس و 

لندن و بروکسل، عملیات کنند.
پایان  به تکفیر  از تحریم دست بردارید و  را بپذیرید.  ایران  تاریخی درباره  واقعیات 

دهید. جهان، دوستی بهتر از ایران نخواهد داشت، اگر صلح، آرمان شماست.
از توجه شما سپاسگذارم.«

رییس جمهور: من گفت وگو را از همین جا آغاز می کنم


