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مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان در مراسم معارفه

عهد بستم هرچه در توان دارم
 بکار گیرم

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد 
خبر داد: 

آغاز ساماندهی جنگل دکل ها
 در مشهد

نظرمشروط مدیرکل حفاظت محیط زیست استان درباره کمربند 
جنوبی مشهد: 

اجرای کمربند جنوبی به شرط 
مالحظات زیست محیطی 

چه موانعی سد صادرات شدند؟

نیما، پیمان و ممنوعیت!
بازار ثانویه، تعهدسپاری ارزی و ممنوعیت برخی کاالها این 

روزها به موانع صادراتی تبدیل شده اند

نگاهی به دو روی یک قصه تکراری

سکه کج گرافیک؟!

آیا پای کارگروه اقدام مشترک در کار است؟

دور تازه حمالت 
به اماکن دیپلماتیک ایران 

 نایب رئیس شورای شهر مشهد گفت: نزدیک به 5 میلیون من کارت دست شهروندان داریم که تعداد 
3.5 میلیون از من کارت ها در چرخه استفاده شهری وجود ندارند. بنابراین به شهروندان سفارش 
می کنیم تا از من کارت خود به صورت بهینه استفاده کنند تا من کارت  ارزش خود را به دست آورد...

در نشست خبری رئیس سازمان آتش نشانی مشهد مطرح شد

نایب رئیس شورای شهر مشهد مطرح کرد

تحصیل
 زیر سقف ناایمن

35 میلیون من کارت 
بدون استفاده    

چندین سال بعنوان مدرس گرافیک در دانشکده  های 
هنری تدریس کرده  و با دانشجویان گوناگونی سروکار 

داشته ، از همکاری با علی عابدی...

این روزها دور تازه ای از حمله به کنسولگری ها، سفارت 
خانه ها و اماکن دیپلماتیک ایران...

تحلیل روز 2

گزارش ویژه3

گفت و گوی ویژه ۵

در این شماره می خوانیم

امام جمعه مشهد
 FATF تصویب
خیانت به خون شهدای اهواز است

امام جمعه مشهد گفت: نمایندگان ما در مجلس باید توجه کنند که چه 
چیزی را تصویب می کنند، به چه چیزی تن می دهند و این ملت را در 
قالب چه جریانی می اندازند...
در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه ۴ بخوانید در صفحه 4 بخوانید

7

۴

۴

 از روی کاغذ تا دل آتش
به مناسب روز ملی آتشنشانی در گفت و گو با»صبح امروز« مطرح شد

نگاهی به برنامه ریزی ها و ساختاری که در آتش نشانی دیده نمی شود
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اروپا ثابت کرد حافظ برجام است بین الملل
در حالی که دونالد ترامپ به رغم تالش های مشاوران 
کاخ سفید و انتقادهای متحدان دیرینه آمریکا برای هدف 
گرفتن ایران در نشست های مجمع عمومی سازمان ملل 
و شورای امنیت سازمان ملل متحد خودش را آماده می 
توافق  نجات  درصدد  برجام  کنندگان  امضا  دیگر  کرد، 
هسته ای و خنثی سازی فشارهای واشنگتن بر تهران 

برآمدند.
وزرای امور خارجه کشورهای روسیه، چین، فرانسه، 
آلمان، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
دوشنبه شب بر لزوم تالش برای ادامه تجارت با ایران به 
رغم تحریم های آمریکا که از ماه نوامبر اجرایی می شود، 
تاکید کردند و طبق بیانیه مشترکی که پس از نشست 
صادر شد، قرار است ساز و کار مالی جدیدی ایجاد کنند 
که امکان تجارت با ایران از جمله انجام معامالت نفتی را 

فراهم می آورد.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در گفت و گو با خبرنگاران در حاشیه مجمع عمومی در 
نیویورک اظهار داشت که »ابتکار عمل« ایجاد مکانیزمی 
جمله  از  ایران  صادرات  به  مربوط  های  »پرداخت  ویژه 
صادرات نفت« را تسهیل و به فعاالن اقتصادی که به دنبال 

»تجارت مشروع« با ایران هستند، کمک می کند.
منابع اروپایی گفته اند نهاد جدیدی که برای دور زدن 
پرپس  »اسپشل  کرد  خواهد  اقدام  آمریکا  تحریمهای 
وهیکل – اس بی وی« نام دارد و قرار است همانند یک 
مثل  ایران  از  مالی  مبادالت  و  کند  فعالیت  ویژه  بورس 
فروش نفت و دیگر واردات مورد نیاز ایران را تامین کند. 
مثال اگر ایران به اسپانیا نفت فروخت و آلمان به تهران 
تجهیزاتی را به فروش رساند، مبلغ پول نفت فروخته شده 

ایران به شرکت آلمانی داده خواهد شد. 
این  به  ویژه ای  »اتاق  فرانسوی گفت:  یک دیپلمات 

و  واردکننده  و  ارزش کاال  و  منظور تشکیل خواهد شد 
صادرکننده در آن مشخص خواهد شد.« به گفته این منبع 
فروشندگان و خریداران به این ترتیب می توانند از داد و 
ستد با دالر خودداری کنند و از تحریم های آمریکا مصون 
بمانند. این منبع همچنین گفت: »نفت تنها چیزی است 
که ایران می تواند در این بازار ارائه بدهد و از عواید آن برای 
واردات کاال استفاده کند.«این در حالی است که تا کنون 
بسیاری از شرکت های بزرگ اروپایی نظیر توتال و دایلمر 
اند. این  ایران را ترک کرده  از ترس تحریم های آمریکا 
شرکت ها فعالیت های گسترده ای در داخل آمریکا دارند 
و از ترس تحریم های آمریکا بازار این کشور را بر بازار ایران 
ترجیح داده اند. قرار است مرحله چهارم تحریم ها از چهار 
نوامبر اجرایی شوند. بر اساس این تحریم ها صادرات نفت 
ایران و همچنین تعامالت بانکی به طور کامل مورد تحریم 
قرار خواهد گرفت.از این توافق باید به عنوان اقدامی در 
جهت »به چالش کشیدن« ترامپ در زمینه تجارت نفت با 
ایران نام برد و یادآور شد که اتحادیه اروپا و ایران هر دو باور 
دارند که توافق هسته ای پابرجاست و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی هم تاکنون 12 مرتبه تایید کرده که ایران به 
تعهداتش در برجام پایبند بوده است.دونالد ترامپ در ماه 
مه در اقدامی یک جانبه از توافق هسته ای ایران خارج 
شد و از برنامه خود برای اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران 
خبر داد. واشنگتن تاکید کرده هدف نهایی اش متوقف 
همچنین  و  است  انرژی  صادرات  از  ایران  درآمد  کردن 
را  ها  اروپایی  جمله  از  خارجی  های  شرکت  و  کشورها 
تهدید کرده در صورت ادامه معامله با ایران هدف تحریم 
های ثانویه آمریکا قرار خواهند گرفت. اما چین و روسیه 
که از متحدان دیرینه ایران به شمار می روند و طرف های 
اروپایی برجام، توافق هسته ای را برای نظم و امنیت بین 

المللی ضروری می دانند و سعی در حفظ آن دارند.

از جلسه ای که پشت درهای  فدریکا موگرینی پس 
بسته برگزار شد، گفت: »از نظر عملی، این بدان معناست 
که کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک نهاد حقوقی ایجاد 
خواهند کرد که تبادالت مالی مشروع با ایران را تسهیل 
ایران را طبق قوانین  با  ادامه تجارت  و امکان  می کند 
اتحادیه اروپا برای شرکت های اروپایی فراهم می آورد و 
امکان استفاده از آن توسط دیگر شرکا در سراسر جهان 
وجود دارد.« مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود 
که تصمیم به ایجاد چنین ابزار مالی مدتی است که توسط 
کارشناسان فنی مورد برسی قرار گرفته و جلسات دیگری 
برای مذاکره بر سر جزئیات، برگزار خواهد شد.ترامپ که 
از زمان کمپین های انتخاباتی از توافق هسته ای حاصل 
شده در دوره باراک اوباما انتقاد می کرد، سال گذشته در 
سخنرانی خود در مجمع عمومی وعده پاره کردن برجام 
را مطرح کرد و از ماه مه که به این وعده عمل کرده، در 
صدد اعمال فشار بر تهران برای ترغیب آن به بازگشت بر 
سر میز مذاکره برآمده است. اما مقامات ایران بارها اعالم 
کرده اند که اظهارات چندگانه ترامپ از جمله توئیت های 
تهدیدآمیز او و درخواست هایش برای دیدار بی قید و شرط 
با حسن روحانی جایی برای اطمینان به دولت آمریکا نمی 
گذارد.اما ایران تنها کشوری نیست که به ایاالت متحده 
اعتمادی ندارد. کشورهای اروپایی که متحد دیرینه آمریکا 
محسوب می شوند هم در زمینه های بسیاری از جمله 
تعرفه های مازاد بر واردات فوالد و آلومینیوم به آمریکا، 
رویکرد شدیدالحن ترامپ در قبال سازمان های چندجانبه 
و توافق هسته ای ایران، با واشنگتن به مشکل برخورده 
اند. اقدام اروپا برای ایجاد ابزار مالی ویژه برای حفظ روابط 
تجاری با ایران، انتقادی آشکار از سیاست رئیس جمهور 
آمریکا در قبال ایران و تصمیمش به خروج از توافق هسته 

ای بود.

قضایی  کمیسیون  عضو 
شب  اینکه  بــیــان  ــا  ب مجلس 
تاریخ  تلخ  طنز  شاهد  گذشته 
سراسر  جنایت های  تاریخ  ترامپ!  آقای  گفت:  بودیم، 
ضد انسانی آمریکا را بخوان سپس ما را به دموکراسی و 

حقوق بشر دعوت کن.
شــورای  مجلس  در  ــادی  آب جهان  رحیمی  جلیل 
تلخ  طنز  شاهد  دیشب  اینکه  یــادآوری  با  اسالمی 
جمهوری  رییس  ترامپ،  کرد:  تصریح  بودیم،  تاریخ 
اولین  اتمی،  سالح های  دارنــده  اولین  کشورش  که 
استفاده کننده از سالح های هسته ای و باالترین میزان 
مداخله، سرنگونی، ترور و خشونت را در کارنامه خود 
بشری  ضد  رژیم  حامی  اصلی ترین  کشورش  و  دارد 
شریف  ملت  است  خاورمیانه  منطقه  در  صهیونیستی 

ایران را به دموکراسی و حقوق بشر دعوت می کند و ما 
را ناقض حقوق بشر و دموکراسی دانست.

وی یادآور شد: آقای ترامپ ما دوست داشتیم حرفتان 
را باور کنیم اما فراموش نکردیم تکه های بدن فرزندان 
ایران در هواپیمای مسافربری که ناوهواپیمایی آمریکا 
را مورد هجوم قرار داد؛ ما دوست  آن  در خلیج فارس 
داشتیم حرفتان را باور کنیم اما دستان بسته رزمندگان 
از زیرخاک جنازه های  اندی  و  از 30 سال  ما که پس 
حمایت  با  حسین  صدام  و  شود  می  خارج  مطهرشان 
مطلق شما 8 سال جنگ نابرابر را به ما تحمیل کرد را 

نمی توانیم فراموش کنیم.

حزب  مــرکــزی  شـــورای  عضو 
اعتماد ملی گفت: رئیس جمهور 
آمریکا چهره خوبی از سیاست  جهانی 

آمریکا به نمایش نگذاشت.
به گزارش ایسنا، محمد صادق جوادی حصار در رابطه 
با سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار 
کرد: سخنان رئیس جمهور ترامپ در مجموع  تکراری بود، 
جز یک تقاضا و نیاز برای همگرایی بیشتر با سیاست های 
آمریکا در منطقه  و چند تهدید جهانی به چین و اتحادیه 
اروپا،  سخنان  آقای ترامپ در سازمان ملل  می تواند به نفع 
سیاست خارجی ایران تمام می شود،  البته اگر دستگاه 

دیپلماسی ما هوشمندتر از گذشته عمل کند. 
وی خاطر نشان کرد: تصور می کنم آقای ترامپ  تالش 
کرد که خود را خونسرد نشان دهد اما حداقل از موضعی 

که اتحادیه اروپا و 1+4 قبل از نشست و سخنرانی وی گرفته 
بودند نا خرسند بود، لذا تشتت و تکرار موجود در سخنان او 
را می توان  ناشی از همین  عصبانیت تفسیر کرد،  ترامپ در 
این سخنرانی آشکارا نشان داد تحمل نظر مخالف خود را 

در عرصه  بین المللی ندارد. 
این فعال سیاسی اصالح طلب یادآور شد: البته او در 
انتها  تالش کرد کمی این موضع را ترمیم کند و بگوید  
ولی  منفعت طلبی   . با همه مردم جهان دوستی دارد 

آمریکایی در تمام صحبت های آقای ترامپ موج می زد. 
دنبال  به  آمریکا  جمهور  رئیس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
با ما هماهنگ باشد و  باید  این بود که بگوید همه دنیا 
سیاست جهانی ماست که باید مد نظر همه دولت ها و 
قدرت های دیگر قرار گیرد، افزود: ایشان چهره خوبی از 

سیاست جهانی آمریکا به نمایش نگذاشت.

ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
آمریکا  اینکه  به  اشاره  با  مجلس، 
دست از مزاحمت های برجامی خود بر 
نخواهد داشت، گفت: با این حال اروپا بر استمرار توافق 

هسته ای بین ایران و 4+1 تاکید دارد.
خارجه  ورای  نشست  به  اشــاره  با  شوشتری  هادی 
کشورهای 4+1 و ایران و انتشار بیانیه ای مبنی بر حمایت 
همه جانبه از برجام، گفت: برجام توافق دو جانبه بین 
این  از  آمریکا  خروج  با  که  نبود  متحده  ایاالت  و  ایران 

توافق، حیات خود را از دست دهد.
شورای  مجلس  در  فــاروج  و  قوچان  مــردم  نماینده 
اسالمی، تصریح کرد: برجام توافقی چند جانبه بود که 
اتحادیه اروپا و روسیه و چین از دیگر طرف های مهم این 

توافق هستند، با خروج آمریکا به لحاظ منطق حقوق 
از بین نرفت و می تواند  معاهدات بین المللی، معاهده 

ادامه داشته باشد.
وی افزود: اتحادیه اروپا بر اساس قرائن و شواهد تمایل 
در  اما  دارد  تمایل  چارچوب  این  در  همکاری  ادامه  به 
صحنه واقعی قدرت، آمریکا همانند زمانی که در معاهده 
با وجود  و  بود، همچنان مزاحمت هایی خواهد داشت 
تمایل اروپا و تاکید بر ادامه اجرا توافق، به اشکال دیگر 

هم به مزاحمت های خود ادامه خواهد داد.
شوشتری یادآور شد: تایید برجام و تاکید بر تعهد ایران 
و حمایت از توافق هسته ای در سازمان ملل برای ما از 
اهمیت بسیار برخوردار است به ویژه اینکه برجام از جمله 

معاهداتی بود که به تایید شورای امنیت رسیده بود.

شوشتری مطرح کرد

تاکید اروپا بر استمرار توافق هسته ای بین ایران و ۱+۴
رحیمی جهان آبادی 

سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، طنز تلخ تاریخ بود
جوادی حصار

سخنان ترامپ می تواند به نفع سیاست خارجی ایران تمام شود

داره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره 139760306271001058 مورخه  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی 
1397/04/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
در  ازمشهد  صادره   2393 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  موسوی   علی  خانم  اقای/  متقاضی 
مربع قسمتی  متر  به مساحت 74/09  باب ساختمان  از ششدانگ یک  دانگ مشاع  نیم  و  یک 
ازپالک 39 فرعی از 78 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیام شمالی 40 سمت راست نبش کوچه 
جواداالئمه خریداری از علی اصغر صهبائی 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 
اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  میتوانند  باشند  داشته  اعتراض  متقاضی 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  ظرف   ، رسید  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  خودرا 
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.م الف 643
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/05

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
مورخه   139760306271001057 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
1397/04/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/ خانم سید مهدی موسوی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 6236 صادره ازنیشابور 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 74/09 متر مربع قسمتی 
ازپالک 39 فرعی از 78 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیام شمالی 40 سمت راست نبش کوچه 
جواداالئمه خریداری از علی اصغر صهبائی 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.م الف 641
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/05

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
رای شماره 139760306271001048 مورخه  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی 
1397/04/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/ خانم غالمرضا حسینی فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 72 صادره از زبرخان 
در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 74/09 متر مربع قسمتی 
ازپالک 39 فرعی از 78 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیام شمالی 40 سمت راست نبش کوچه 
به منظور اطالع  لذا  از علی اصغر صهبائی فردوسی محرز گردیده است.  جواداالئمه خریداری 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور 
به مدت دو  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  باشند میتوانند  اعتراض داشته  سند مالکیت متقاضی 
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.م الف 639
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/05

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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 
مورخه   139760306271001052 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
1397/04/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/ خانم سید حسن حسینی  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 18 صادره ازنیشابور در 
یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 74/09 متر مربع قسمتی ازپالک 
39 فرعی از 78 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیام شمالی 40 سمت راست نبش کوچه جواداالئمه 
خریداری از علی اصغر صهبائی 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.م الف 637
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/06/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/05

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از پیگیری 
قانون  بندهای  از  یکی  اجرای  برای  کمیسیون  این 
و  سود  بخشودگی  به  معطوف  که   97 سال  بودجه 
تومان است،  از 100 میلیون  جرایم تسهیالت کمتر 

خبر داد.
کمیسیون  حاضر  حال  در  افزود:  حسینی  محمد 
است  مشکالتی  رفع  پیگیر  مجلس  بودجه  و  برنامه 
که در رابطه با اجرای حکم بند )ت( ماده 16 قانون 
بودجه سال 97 در خصوص اعالم سهمیه و همچنین 
 100 از  کمتر  های  وام  تسویه  نحوه  دستورالعمل 

میلیون تومان وجود دارد.
وی با بیان اینکه که این حکم به نوعی ادامه تبصره 
است،   95 سال  بودجه  قانون   35 مــاده  اصالحیه 
اظهار داشت: این حکم معطوف بر این است که برای 
افرادی  و  خرد  گیرندگان  وام  مشکالت  از  جلوگیری 
که معوقات الوصول دارند، قدم های بهتری برداشته 
دولت  را  سود  که  آمده  حکم  متن  در  واقع  در  شود. 
پرداخت کند و جرایم را بانک ها ببخشند و بدهکاران 
اصل وام را پرداخت کنند که این موضوع در بند )ت( 
ماده 16 قانون بودجه سال 97 هم آمده ولی تاکنون، 
که  نکرده  اعالم  ها  بانک  به  را  سهمیه  مرکزی  بانک 

پیگیر آن هستیم.
مورد  هم  موضوع  این  اینکه  به  اشاره  با  حسینی 
گفت:  است،  مجلس  نمایندگان  هم  و  مردم  مطالبه 
نگاه بانک مرکزی این است که باید اصالحیه کوچکی 
در این حکم صورت بگیرد تا بتواند این کار را انجام 
باشد،  الزم  و  صائب  مرکزی  بانک  نظر  اگر  و  دهد 
کمیسیون برنامه و بودجه پس از بررسی های الزم و در 
آینده بسیار نزدیک، این موضوع را در قالب طرح به 
مجلس ارائه خواهد داد تا مشکل برای اجرا حل شود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس 
عنوان کرد: اگر این مشکل حل شود، بانک مرکزی 
سهمیه را به بانک ها اعالم می کند و تمام افرادی که 
زیر 100 میلیون تومان تسهیالت دریافت کرده اند، 
می توانند اصل وام را پرداخت کنند و سود و جرایم 

آنها بخشیده می شود

اخبار
با چراغ سبز بانک مرکزی رخ می دهد؛

بخشودگی سود و جرائم وام های 
سال زیر ۱00میلیون تومان گذشته  ماهه   6 در  گفت:  ایران  اتاق  رییس 

جاری با رشد بیش از 30 درصدی مناسبات اقتصادی 
مواجه شده ایم.

نشست  در  شنبه  پنج  ظهر  شافعی،  غالمحسین   
فعاالن اقتصادی و اتحادیه روسای اتاق های بازرگانی 
صنایع،  بازرگانی،  اتاق  در  رضوی،  خراسان  و  عراق 
معادن و کشاورزی استان، افزود: بنده در سفری که 
به عراق انجام دادم توفیق آن را داشتم که در خدمت 
دوستان خود در اتاق بازرگانی عراق باشم، پاسخ آن 

سفر حضور امروز این تجار در اتاق بازرگانی است.
اتاق  در  گذشته  روز  دو  طی  در  ما  داد:  ادامه  وی 
و  بودیم  عراق  تجاری  هیات  پذیرای  ایران  بازرگانی 
و  گرفت  صورت  خوبی  مذاکرات  مدت  این  طی  در 

تصمیمات خوبی را نیز اتخاذ کردیم.
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
شرکای  از  یکی  حاضر  حال  در  کرد:  اضافه  ایــران 
و  دوست  کشور  جهان  و  منطقه  در  ما  خوب  تجاری 
برادر ما، عراق است. خوشبختانه در 6 ماهه گذشته 
مناسبات  درصدی   30 از  بیش  رشد  با  جاری  سال 

اقتصادی مواجه شده ایم.
شافعی خاطرنشان کرد: اما آنچه که مسلم بوده این 
است که ظرفیت های موجود بین دو کشور می تواند 
فراتر از مذاکرات تجاری صورت گیرد. ما نیازمند آن 
هستیم که مناسبات اقتصادی را تنها به معامله کاال 

منحصر نکنیم.
توسعه  در  می توانیم  ما  اینکه  به  ــاره  اش با  وی 
صنعت  و  عمران  بخش های  در  عراق  زیرساخت های 
اقدامات خوبی را انجام دهیم، عنوان کرد: همانطور 
موقعیت  لحاظ  به  ایران  و  عراق  کشور  می دانید،  که 

جغرافیایی از اهمیت باالیی برخوردار هستند.
رییس اتاق ایران تصریح کرد: دو کشور ایران و عراق 

در  را  همکاری هایی  داخلی  بازار  بر  عالوه  می توانند 
اقتصاد منطقه ای ایجاد کنند، در این ارتباط مذاکرات 
خوبی صورت گرفته و در این زمینه مشهد و خراسان 

رضوی، موقعیت های قابل  توجهی دارند.
و  مذهبی  توریست  بخش  در  کرد:  تاکید  شافعی 
سالمت، مشهد دارای موقعیت بسیار ویژه ای است. 
وجود مرقد امام رضا )ع( زمینه حضور توریسم مذهبی 

را به راحتی فراهم می آورد.
وی اضافه کرد: همانطور که مرقدهای متبرکه در 
عراق برای مردم آن یک قبله واحده است، وجود مرقد 
امام رضا )ع( برای مردم عراق نیز جایگاه ویژه ای دارد.

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رییس 
مشهد  نیز  سالمت  توریست  بخش  در  گفت:  ایران 
موقعیت ممتازی دارد. از نظر سالمت شهر مشهد، 
ایران  اسالمی  جمهوری  در  توسعه یافته  منطقه ای 
که  کسانی  از  بسیاری  مــوارد  این  بر  عالوه  است، 
دنبال شفا  به  به مشهد سفر می کنند  برای سالمت 
و دوا هستند و این امر نیز موقعیت منحصر به فردی 

است.
موجود،  مشکالت  از  یکی  اکنون  کرد:  اظهار  وی 
که  است  کشور  دو  منطقه ای  و  بانکی  روابط  مشکل 
است،  کرده  روبه رو  جدی  مشکل  با  را  ما  پیمانکاران 
در زیرساخت های گمرکات مرزی نیز مشکالت جدی 
وجود دارد و با همکاری هر دو کشور می توان در جهت 
توسعه زیرساخت های مرزی و گمرکی اقدامات خوبی 

انجام دهیم.
حل  برای  راه  ساده ترین  کرد:  خاطرنشان  شافعی 
است.  مرزی  گمرکات  ساعات  افزایش  مشکل  این 
و  فنی  خدمات  شرکت های  مشکالت  همچنین 
آینده  باید در  ما  ما جزء مسائلی است که  مهندسی 

برای رفع آن اقدامات خوبی انجام دهیم.

نماینده درگز:

از اقتصاد نفتی آسیب دیدیم
نماینده درگز در مجلس شورای اسالمی گفت: ما 
از اقتصاد نفتی آسیب دیدیم و آسیب هم خواهیم 
دید، اکنون فشاری که بر ما وارد می شود به خاطر 
اقتصاد نفتی است اگر بر درون و قابلیت های درون 
باید  مردم  نبود،  زیاد  فشارها  انقدر  می کردیم  تکیه 
صبور باشند تا اقتصاد غیر نفتی رونق گیرد و پویاتر 

شود.
تاکید  با  حاتمیان  عبدالله  ایسنا،  گــزارش  به 
ملل،  سازمان  در  روحانی  آقای  موضع  اینکه  بر 
اظهار کرد:  بود،  تنش  بدون  و  موضعی خردمندانه 
سخنرانی رئیس جمهور به طور کلی مثبت بود، اما 
تازی  یکه  و  است  سوار  غرور  اسب  بر  ترامپ  آقای 

می کند. 
بعید  کرد:  خاطرنشان  امید  فراکسیون  عضو  این 
آقای  سخنرانی  به  توجه  با  ملل  سازمان  می دانم 
روحانی تغییر موضع دهد و آمریکا را تضعیف و در 
جهت تقویت  ایران باشند، البته ممکن است برای 
دارند،  نگه  دور  جهانی  تنش های  از  را  خود  اینکه 
حرف هایی بزند ولی در کل بعید می داند موضعش 
تقویت  ایران  نفع  به  و  تشدید  آمریکا  به  نسبت  را 

کنند.
این  با  دیگران  و  ترامپ  کرد:  عنوان  حاتمیان 
اثر  بر  که  این هستند  دنبال  به  واکنش ها  و  رفتارها 
ملت  بر  ناجوانمردانه  که  گرانی ها  و  تحریم ها  این 
مانند  احمقانه ای  رفتارهای  و  می کنند  تحمیل 
ایران بترسند و به  حمله تروریستی در اهواز، مردم 

تزلزل  بیافتند.
باید  ما  اینکه  ضمن  معتقدم  من  شد:  یادآور  وی 
به داخل تکیه کنیم و سایه بان آرامش خود باشیم، 
کنیم  حفظ  قبل  از  محکم تر  را  داخلی  وحدت  باید 
دریابیم  را  مردم  اقتصادی  سخت  شرایط  این  در  و 
کنیم  تهیه  را  حمایتی  بسته های  سریع تر  هرچه  و 

و تدبیری برای وضعیت کنونی مردم انجام دهیم.
برای  دولت  حضور  افزود:  مجلس  نماینده  این 
از  و  است  الزم  بسیار  شرایط  این  در  وحدت  حفظ 
معظم  مقام  بیانات  پیرامون  خواهشمندم  مردم 
رهبری و مسیر خط مشی که برای کل نظام تدبیر 
می شود، حرکت کنند تا این روزهای سخت بگذرد.

آسیب  نفتی  اقتصاد  از  ما  داد:   ادامه  حاتمیان 
دیدیم و آسیب هم خواهیم دید، اکنون فشاری که 
بر ما وارد می شود به خاطر اقتصاد نفتی است اگر 
انقدر  می کردیم  تکیه  درون  قابلیت های  و  درون  بر 
فشارها زیاد نبود، مردم باید صبور باشند تا اقتصاد 

غیر نفتی رونق گیرد و پویاتر شود.

#مجلس_بان

طرح آزمایشی و نیمه صنعتی 
آر.اف.سی.سی  کاتالیست  تولید 
از  جمعی  حضور  بــا  پنجشنبه  روز 
فردوسی  دانشگاه  در  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیران 

مشهد به بهره برداری رسید.
مدیر دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه فردوسی 
این زمینه گفت: کاتالیست ماده ای است  مشهد در 
که سرعت رسیدن به یک واکنش شیمیایی به تعادل را 
افزایش می دهد و بازده کار را زیاد می کند و به عنوان 
یک محصول استراتژیک صنعت نفت، گاز، پتروشیمی 
و پاالیشگاه به حساب می آید که خودکفایی در تولید 
این محصول باعث جلوگیری از خروج مبالغ بسیار ارز 

از کشور می شود.

اکنون  هم  افزود:  زاده  ملک  امیر  ایرنا،  گزارش  به 
شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( اراک با استفاده 
ساالنه حدود 10 هزار تن و پاالیشگاه آبادان با استفاده 
کاتالیست  اصلی  خریداران  از  تن  هزار  پنج  ساالنه 
پاالیشگاه نفت  و  آیند  به حساب می  آر.اف.سی.سی 
آر.اف.سی.سی  مرکز  تاسیس  حال  در  نیز  اصفهان 

است.
اینکه قیمت تمام شده این محصول به  با بیان  وی 
آن  فروش  و  ریال  هزار   20 حدود  گرم  کیلو  هر  ازای 
حدود 520 هزار ریال به ازای هر کیلو گرم است اظهار 
داشت: این ماده در قالب یک برنامه 2 ساله تهیه شده 
و برای تولید انبوه آن با شرکت های خصوصی در حال 

گفت و گو هستیم.

فــوالد  مجتمع  مدیرعامل 
با  شرکت  ایــن  گفت:  خراسان 
طی  گندله  تن   29 و  هزار   94 تولید 
شهریور ماه گذشته رکورد پیشین تولید این ماده اولیه 

فوالدسازی را 16 درصد ارتقا بخشید.
روز  ایرنا، سیدحسین احمدی سلیمانی  به گزارش 
با  خراسان  فوالد  مجتمع  اساس  این  بر  افزود:  جمعه 
تولید 18هزار و 885 تن گندله بیش از باالترین نصاب 

قبلی، به ظرفیت اسمی کارخانه نزدیک شده است.
ظرفیت  با  خراسان  فوالد  سازی  گندله  کارخانه 
با  امسال  ماه  اردیبهشت  تن،  میلیون   2،5 تولید 

حضور رییس جمهوری به بهره برداری رسید.
وی ادامه داد: دستیابی به این رکورد و تداوم افزایش 

تولید ظرف مدت پنج ماه نشانگر تلفیق موفقیت آمیز 
تالش  و  پیشین  توسعه  طرحهای  اندازی  راه  تجارب 
است.   ایرانی  کاالی  تولید  عرصه  تالشگران  وقفه  بی 
مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان گفت: همچنین این 
مجتمع با تولید 100هزار و 294 تن شمش در شهریور 
تولید پیشین خود را شش هزار و 209 تن  ماه رکورد 
ارتقا داد و نوار افزایش تولید در مسیر تحقق هدف یک 

و نیم میلیون تنی را تداوم بخشید. 
مجتمع  دو  شماره  فوالدسازی  کارخانه  افزود:  وی 
فعال  تن  هزار   720 نهایی  ظرفیت  با  پارسال  که  نیز 
تن   951 و  هزار   43 تولید  با  امسال  شهریور  شد، 
ارتقا  تن   629 و  هزار  چهار  را  پیشین  نصاب  شمش 

داد.

با  ــرد:  ک ــالم  اع مرکزی  بانک 
سپرده  از  مردم  تدریجی  استقبال 
بانک  توسط  که  ها  بانک  ویــژه  ارزی 
مرکزی تضمین شده است حجم منابع آن از 10میلیون 

دالر گذشت.
با استقبال تدریجی مردم از سپرده ارزی ویژه بانک ها 
که توسط بانک مرکزی تضمین شده است حجم منابع 
آن از 10میلیون دالر گذشت. در این طرح برای سپرده 
های یورویی ساالنه 4درصد، دالری 3درصد و درهمی 
2درصد سود پرداخت می شود. بانک مرکزی اصل وسود 

این سپرده ها را تضمین کرده است.
گفتنی است در بخشنامه سپرده گیری ارزی بانک ها 

که 3شهریور به بانک ها ابالغ شد آمده است؛

کارمزد عاملیت آن بانک 0.3 درصد نسبت به حجم 
سپرده دریافتی در پایان دوره سپرده گذاری ارزی یک 

ساله پرداخت می گردد.
6     - در صورت درخواست متقاضی مبنی بر ابطال و یا 
دریافت سود، به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات 
به سپرده گذاران، آن بانک نسبت به پرداخت اسکناس از 
محل منابع خود اقدام و مراتب را مطابق جدول پیوست 
)پیوست 2( به اداره بین الملل این بانک جهت دریافت 
اصل و سود سپرده پرداختی منعکس کند. بازپرداخت 
اصل و پرداخت سود سپرده گذاری به صورت اسکناس 
صورت  به  و  تودیعی  ارز  نوع  همان  به  بانک،  این  نزد 
اسکناس و پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه 

خواهد بود.

تولید گندله در فوالد خراسان 16 درصد افزایش یافتطرح آزمایشی تولید کاتالیست در مشهد به بهره برداری رسیدحجم سپرده ویژه ارزی از ۱0 میلیون دالر گذشت

رئیس اتاق ایران خبر داد:

رشد 30درصدی مناسبات اقتصادی

دبیر خانه صنعت خراسان رضوی هشدار داد:

خطر تورم 50درصدی
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
به  هستیم  آن  شاهد  امروز  که  آنچه  براساس  گفت: 
زودی و تا پایان سال، تورم به باالی 50 درصد خواهد 

رسید.
به گزارش ایسنا، فیروز ابراهیمی با تاکید بر اینکه 
دولت باید تمهیداتی بیاندیشد و شرایطی را برنامه ریزی 
کند  که به ثبات اقتصادی وشرایط رونق در حوزه تولید 
اقتصادی  تیم  درترکیب  معتقدم  من  افزود:  برسیم، 
این  کنیم.  استفاده  خصوصی  بخش  از  باید  دولت 
فعال اقتصادی افزود: درتمام دنیا و کشورهای توسعه 
یافته تولید و تجارت معموال در یک حوزه سازماندهی 
می شوند چراکه ممکن است نفع یک گروه در واردات 
می تواند  کاال  آن  واردات  که  درحالی  باشد  کاال  یک 
این  روش  بهترین  بنابراین  کند  نابود  را  داخل  تولید 
و تجارت در یک ساختارسازماندهی  تولید  است که 
شوند. وی با تاکید بر اینکه دولت باید بخشی از وظایف 
و تکالیف وزارت خانه های اقتصادی را به تشکل های 

کار، هم  این  با  افزود:  واگذار کند،  بخش خصوصی 
بار وظایف دولت سبک ترمی شود  و هم کار مردم را به 

خودشان می سپاریم.
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
کارشناسان  تمام  گفت:  دولت  اقتصادی  تیم  درباره 
اقتصادی در طول یک سال گذشته معتقد بودند که 
تیم اقتصادی دولت تیم ضعیفی بوده است، همچنین 
نشان  دوازدهــم  دولت  عملکرد  داد  برون  و  خروجی 
می دهد که تیم اقتصادی دولت تیم کارآمدی نبوده 
است، بنابراین بهتر است ما دید سیاسی نسبت به این 

مباحث و موضوعات نداشته باشیم.
ابراهیمی تصریح کرد: ما اگر بگوییم با عوض شدن 
یک وزیر ساختارهای اقتصادی عوض می شوند اشتباه 
موثری  نقش  می تواند  هم  وزیر  کارآمدی  اما  است 
داشته باشد، به عنوان نمونه دکتر جهرمی، وزیر فناری 
اطالعات و ارتباطات، وزیری جوان و باسوادی است 
و  گرفته اند  درستی  تصمیمات  خودشان  حوزه  در  و 

شفاف سازی خوبی در حوزه عملکرد وزارت خانه خود 
تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  دبیر  می دهند.  ارائه 
ساختارهای  تغییر  اهمیت  دربــاره  رضوی  خراسان 
اقتصادی گفت: به نظر من دولت، دولتی پیر و خسته 
است و بهتر است یک رویکرد جوان گرایانه داشته باشد 
هم  اقتصادی  ساختارهای  ترمیم  به  آن  موازات  به  و 
کمک کنیم، چراکه با یک وزیر وزارت خانه و آن حوزه 
گلستان نخواهد شد اما تغییر وزرا در بعضی از حوزه ها 
می تواند موفق و موثر باشد اما مهم تر از تغییر وزرا تغییر 
ساختارهای اقتصادی است. وی درپاسخ به این سوال 
باشند،  باید داشته  که وزرای جدید چه مولفه هایی 
آن  وقت  و  است  باالیی  سن  دولت  تیم  سن  گفت: 
رسیده که مقداری در سپردن سکان مدیریت کشور به 
جوانان دارای پنانسیل اعتماد کنیم، حتی من معتقدم 
وزارتخانه های  در  دولت  بدنه   در  را  بخش خصوصی 
اقتصادی دخیل کنیم ، در حال حاضر ما در سطح 
کشور کارخانه داری داریم که 14 هزار کارگر دارد، من 

فکر می کنم جای امثال ایشان در تصمیم گیری های 
اقتصادی کشور خالی است، وقتی کسی می تواند در 
بخش خصوصی 14 هزار کارگر را مدیریت کند و هر روز 
هم تولیدات فراوانی داشته باشد دلیلی ندارد از وزرایی 
استفاده کنیم که 40 سال در باالترین مناصب کشور 
چیزی  هم  عملکردشان  ماحصل  و  کردند  مدیریت 

درحد صفر است.
وی ادامه داد: من معتقدم در ترکیب تیم اقتصادی 
به  کنیم،  استفاده  خصوصی  بخش  از  باید  دولــت 
از مسایل  برخی  برون سپاری  نظر من دولت ضمن 
در  متفاوت  رویکرد  یک  باید  اقتصادی اش  تیم  در 
استفاده  خصوصی  بخش  از  و  باشد  داشته  رفتارش 
کند، بخش خصوصی که هم دانش عملی دارد و هم 
دانش اکادمیک هم طی سال های گذشته دیدیم که 
چه توفیقاتی داشته است، اگر بنا باشد ما یک وزیر 
ناکارآمد را برداریم و یک وزیر دیگر با همان شاخصه ها 
را به جای او بگذاریم باز هم راه به جایی نخواهیم برد. 

تحلیل
این روزها صادرکنندگان شرایطی سختی را پشت سر 
می گذارند و با چالش های مختلفی از سوی وزارت صمت 
و بانک مرکزی روبه رو می شوند. اکنون بازار ثانویه نیز به 
یکی از دغدغه های جدی برای بخش خصوصی به شمار 
تسهیل  و  ارز  نوسان  کنترل  با هدف  که  بازاری  می آید، 
فعالیت تجار ایجاد شد، حاال به گفته تجار خودش سد و 

مانعی برای فعالیت آن ها شده است.
این  با  ثانویه  بازار  ابتدا  از  انالین،  اقتصاد  گزارش  به 
بتوانند  واردکننده  و  صادرکننده  که  شد  ایجاد  عنوان 
که  طوری  به  بپردازند،  مبادله  به  نرخ  سر  بر  توافق  با 
صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را وارد این بازار 
کنند و واردکنندگان با نرخی توافقی ارز بخرند اما ماجرا 
اینطور  پیش نرفت و پتروشیمی ها که باید عمده ارز این 
بازار را تامین می کردند به دلیل تفاوت قابل توجه نرخ ارز 
در بازار آزاد، تمایلی به تزریق ارز خود نداشتند. از طرفی 
صادرکنندگان خرد نیز به تنهایی نمی توانستند ارز مورد 
نیاز واردکنندگان را تامین کنند و به نوعی از این کار سرباز 

می زدند.
روش خرید و فروش در بازار ثانویه

برای خرید و فروش ارز در این بازار دو روش در نظر گرفته 
شد که در روش اول، خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به 
صورت توافقی است صادرکننده به صورت توافقی، ارز و 
امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت 
واردکننده کاالهای  و  واردکننده واگذار می کند  به  ایران 
اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل 
پرونده در بانک عامل و اظهار کاال به گمرک، نسبت به 
 13 چهارشنبه  روز  از  روش  این  می کند.  اقدام  واردات 

تیرماه اجرایی شده است.
واردات  امتیاز  و  ارز  فروش  و  خرید  که  دوم  روش  در 
از  حاصل  ارز  عرضه  به  صادرکننده  نیماست  سامانه  در 

و در طرف  اقدام می کند  نیما  صادرات خود در سامانه 
مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود 
بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید 
ارز با نرخ اعالم شده اقدام می کند. پس از خرید و تسویه 
با صادرکننده، صراف می بایست به فروش ارز خریداری 
شده به متقاضی خرید ارز )واردکننده( برای واردات ثبت 

سفارش شده اولویت سوم، اقدام کند.
فاصله 8 هزار تومانی

در ابتدای شروع کار این بازار نرخ هر دالر آمریکا حدود 
٧هزار تومان توافق شده بود و در مقابل ارز آزاد به حدود ٩ 
هزار تومان رسیده بود اما هر روز به فاصله بین این دو نرخ 
اضافه و رغبت صادرکنندگان نیز کم تر شد و این اوضاع تا 
جایی پیش رفت که اکنون فاصله دو نرخ به حدود ٨هزار 
تومان رسیده است. نگاهی به روند تغییرات متوسط نرخ 
خرید و فروش ارز در بازار ثانویه طی بازه زمانی 16 مرداد 
تا 19 شهریور نیز نشان می دهد ارز حاصل از صادرات 
حدود 9 هزار و 83 تومان به ازای هر یورو در بازار ثانویه به 
فروش رفته و ارز مورد نیاز برای واردات نیز به طور متوسط 
9 هزار  525 تومان به ازای هر یورو خریداری شده است.

 17 در  ثانویه  بازار  در  یورو  هر  فروش  نرخ  بیشترین 
و  شده  ثبت  تومان   482 و  هزار   9 معادل  و  مردادماه 
بازار، مربوط به  این  نیز در  کمترین نرخ فروش هر یورو 
15 شهریورماه معادل 8 هزار و 787 تومان بوده است؛ 
بیشترین نرخ خرید ارز در این بازار در تاریخ 17 مردادماه 
معادل 9 هزار و 294 برای هر یورو ثبت شده و کمترین 
نرخ خرید ارز در بازار ثانویه نیز مربوط به 12 شهریورماه 

معادل 8 هزار و 524 تومان به ازای هر یورو بوده است.
تفاوت آمار و واقعیت

بر اساس آمار، میزان عرضه ارز به بازار ثانویه با آنچه که 
می کند،  عنوان  غیرنفتی  صادرات  آمار  عنوان  به  دولت 

مرکزی  بانک  کل  رئیس  که   گونه  آن  ندارد.  همخوانی 
از  کشور  غیرنفتی  صــادرات  میزان  است،  کرده  اعالم 
تا 23 شهریورماه، معادل 22.7 میلیارد  ابتدای امسال 
دالر بوده است. یعنی تا این لحظه اگر قرار به این باشد که 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، 
بازار ثانویه باید شاهد عرضه حداقل نیمی از این رقم بود؛ 
با فرض اینکه بازگشت ارز حاصل از صادرات، مهلتی سه 
براساس  که  است  حالی  در  این  می خواهد.  ماهه  نه  تا 
مجموع  مرکزی،  بانک  مهرماه(  )دوشنبه-دوم  اعالم 
فروش ارز حاصل از صادرات )بدون احتساب حدود 1.5 
میلیارد دالری که تا پیش از بسته جدید ارزی دولت در 
شانزدهم مردادماه به سامانه نیما ارایه شده است(، دو 

میلیارد و 206 میلیون یورو بوده است.
آنگونه که آمار بانک مرکزی می گوید مجموع فروش ارز 
حاصل از صادرات در دوم مهرماه، به حدود 56 میلیون 
بابت  ارز  تامین  مجموع  حالیکه  در  است،  رسیده  یورو 
یورو  میلیون  به حدود 39  روز)دیروز(  واردات، در همان 

رسیده بود.
اختالف نظر در خانه ملت

در این میان برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که به 
طور کل، بازار اولیه و ثانویه باید جمع شوند و فقط یک 
نرخ آن هم با قیمتی که بازار آن را تعیین می کند وجود 

داشته باشد.
عده ای دیگر از نمایندگان مجلس بر این باورند که بازار 
ثانویه با آن سازوکار و هدفی که از ابتدا تعیین شده بود 
پیش نرفت و در واقع بانک مرکزی به آن چه قصد داشته 

دست نیافته است.
سعی دولت در »پایین« نگه داشتن نرخ

در این باره مجید رضا حریری، نایب رییس اتاق ایران 
و چین معتقد است: پروسه این بازار نشان می دهد که 
وارداتی  هرنوع  برای  ثانویه  بازار  ارز  و  دالر  به  دسترسی 
سخت بوده و به راحتی میسر نیست اما بر اساس آمار 
مسووالن و همچنین رییس جمهور، مشخص است که 
رضایتی از عرضه ارز در بازار ثانویه وجود ندارد و به تبع آن 

وقتی عرضه مناسب نباشد باید بر اساس اولویت هایی که 
دولت تشخیص می دهد،  تقاضاها را کنترل کرد.

در همین راستا مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران نیز به تبعات فاصله بین دو نرخ  اشاره کرد و 
افزود: در حال حاضر کمبود عرضه در بازار ثانویه منجر 
به افزایش نرخ دالر بازار آزاد شده است همچنین اگرچه 
رییس کل بانک مرکزی اظهار کرده که در نرخ بازار ثانویه 
دخالت نمی کند، اما به نظر می رسد سعی در پایین نگه 

داشتن آن دارد.
بازی مارپله!

محمد ال هوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی و رییس 
کنفدراسیون صادرات ایران نیز با تاکید بر ضرورت کاهش 
تکرار  از  آزاد،  بازار  و  ثانویه  بازار  در  ارز  نرخ  میان  فاصله 
ماجرای رانت دالر 4200تومانی با نرخ بازار آزاد، خبر داد.
همچنین چندی پیش مسعود خوانساری رییس اتاق 
تهران سامانه نیما را مشابه بازی مار پله دانست چرا که 
حدود دو ماه طول می کشد تا یک تاجر بتواند مراحل آن 

را طی کند.
»نیما« ناکارآمد است

 فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با 
انتقاد از ناکارآمدی سامانه نیما، گفت: فعاالن اقتصادی 
تنها تا چند مرحله از فرآیند این سامانه را می توانند پشت 
خطا  دچار  سیستم  بعد  به  جایی  یک  از  و  بگذارند  سر 
سه  تعهدات  وجود  با  افزود:  ادامه  در  مقیمی  می شود. 
ماهه برای صادرکنندگان و افزایش فاصله بین نرخ آزاد و 
ثانویه، بسیاری از آن ها تمایلی برای عرضه ارز خود ندارند.

رییس اتاق ایران و گرجستان نیز  از ارائه راهکار هایی به 
جهت ایجاد تعادل در بازار ثانویه توسط رییس اتاق تهران 
در درروزهای آینده خبر داد. تعدادی از فعاالن اقتصادی 
نیز معتقدند که سازو کار این بازار تا کنون مبهم بوده و 

هیچ اطالعی از مبادالت این بازار ندارند.
پیمان سپاری ارزی

به   بانک مرکزی چندی پیش صادرکنندگان  را ملزم 
صادرکنندگان  وجود  این  با  کرد.  ارزی  سپاری  پیمان 
موظف اند ارز حاصل از صادراتشان را بین ٣ الی ٩ماه 
وارد این بازار کنند در غیر اینصورت کارت بازرگانی آن ها 
باطل و قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. این موضوع 
انتقادات بسیاری را از طرف فعاالن بخش خصوصی به 
همراه داشت. به گفته این فعاالن، مدت تعیین شده برای 
بازگرداندن ارز صادرات اصال منطقی نیست و در آینده با 
اعمال دور جدید تحریم ها و انسداد روابط بانکی، این 
تعهد عملی نخواهد شد. البته عده ای از فعاالن بخش 
خصوصی نیز موافق این الزام هستند و به گفته آن ها 
دولت در حال حاضر بیش از هر زمان به ارز احتیاج دارد 
دولت  حال  کمک  شرایط  این  در  باید  صادرکنندگان  و 

باشند.
ممنوعیت صادرات چالش جدید

کاالهای  ممنوعیت صادرات  این مشکالت،  ادامه  در 
صادرکنندگان  برای  جدی  و  جدید  معضل  نیز  اساسی 
ایجاد کرده است، در این بین وزارت صنعت برای کنترل 
واردات  ممنوعیت  به  را  ممنوعیت صادرات  بازار داخل، 
اضافه کرده و از این طریق قصد کاهش قیمت ها را دارد 
در حالی که به عواقب آن از جمله از دست دادن بازارهای 
صادراتی و عدم اعتماد تجار خارجی به تعهدات کشور 
فکر نکرده است. در این روزها که کشور اوضاع اقتصادی 
سختی را پشت سر می گذارد و  به شدت به افزایش منابع 
بزرگ دیگری  وزارت صنعت، سنگ  دارد،  احتیاج  ارزی 
بر سر راه صادرکنندگان قرار داده که این مانع عالوه بر 
ضربه ای که به صادرکنندگان می زند به طور حتم تبعات 

بیشتری برای آینده اقتصادی کشور خواهد داشت.

چه موانعی سد صادرات شدند؟

نیما، پیمان و ممنوعیت!
بازار ثانویه، تعهدسپاری ارزی و ممنوعیت برخی کاالها این روزها به موانع صادراتی تبدیل شده اند

در بخش توریست مذهبی و سالمت، مشهد دارای موقعیت بسیار ویژه ای است. وجود مرقد
 امام رضا )ع( زمینه حضور توریسم مذهبی را به راحتی فراهم می آورد

,,

امام جمعه مشهد گفت: نمایندگان ما در مجلس باید 
توجه کنند که چه چیزی را تصویب می کنند، به چه چیزی 

تن می دهند و این ملت را در قالب چه جریانی می اندازند.
به گزارش ایسنا آیت الله سید احمد علم الهدی 6 مهرماه 
در خطبه های عبادی- سیاسی نماز جمعه مشهد در حرم 
افتخارآفرین  مطهر رضوی، ضمن گرامیداشت سالگرد 
دفاع مقدس، اظهار کرد: هشت سال دفاع مقدس جریانی 
را در جامعه ما و در مقاومت نسل ما رقم زده و قدرتی از 
مردم ما برای دشمن به نمایش گذاشته که هنوز جرات 
تهاجم نظامی را ندارد، بنابراین با توطئه های دیگر به سراغ 
ما آمده است. یک عده جانورهای درنده خوی شکم پرست 
شهوت پرور را با پول گول می زنند تا در اهواز در روز افتخار 
سالگرد دفاع مقدس، مرد و زن بی گناه و بی دفاع را به خاک 

و خون بکشند. 
با  رزم در مصاف  آن ها قدرت  علم الهدی اضافه کرد: 
بعد  و  ندارند  را  و سپاه  ارتش  رزمنده  و  نیروهای مسلح 
مرد و زنی که آمده اند رژه را تماشا کنند، به خاک و خون 
می کشند و  بچه چهار ساله را می ُکشند. این نهایت ضعف 
و زبونی دشمن است که به خاطر ناتوانی به این وسایل 
متوسل می شود. بی دینی و بی ایمانی یک بشر را تا کجا 
درنده می کند که این کارها را انجام می دهد. مسئوالن، 
مدیران، کارگزاران و فرماندهان ما باید به این قضیه توجه 

کنند.
امام جمعه مشهد بیان کرد: حتی سازمان ملل و شورای 
امنیت که کامال تحت سلطه قدرت های استکباری هستند، 
مجبور شدند تصویب کنند که عملیات تروریستی بوده 
است. به هر کدام از این تروریست ها 200 هزار دالر وعده 
داده شده بود. این دستگاه ارتباط مالی در بانک هایی بوده 
که در کشورهای وابسته به FATF هستند. مگر دولت هایی 
که با کمال وقاحت ادعای دموکراسی جریان تروریستی 
را تایید کردند و رسانه ها و کشورخود را در اختیار آن ها و 
مراکزشان گذاشتند، اعضای کنوانسیون مبارزه مالی با 
تروریسم نبودند؟ آن ها اعضای همین کنوانسیون بودند 

چرا این کار را انجام دادند و خالف عمل کردند؟ 
نمانیده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: 
نمایندگان ما در مجلس باید توجه کنند که چه چیزی را 
تصویب می کنند، به چه چیزی تن می دهند و این ملت را در 
قالب چه جریانی می اندازند؟ اگر این کنوانسیون را تصویب 
کنند و ما هم عضو کنوانسیونی شویم که پول می گیرند 
برای اینکه در مملکت ما افراد را بکشند، وابستگان همین 
کنوانسیون راه را برای آن ها باز می کنند و آن ها از همین راه 
از آزادی های ما جلوگیری خواهند کرد. تصویب FATF در 

مجلس حداقل خیانت به خون شهدای اهواز است.

نمازجمعه

ارتش  زمینی  نیروی  ای  منطقه  قــرارگــاه  فرمانده 
جمهوری اسالمی در شمال شرق کشور گفت: به برکت 
جمهوری  مرزهای  مسلح  نیروهای  و  اسالمی  انقالب 
اسالمی ایران باثبات ترین مرزها در منطقه بی ثبات است.
به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ دوم رضا آذریان همزمان با 
هفته دفاع مقدس در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه امروز مشهد افزود: ارتش جمهوری اسالمی ایران 
در کنار سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروهای مردمی 
عالوه بر حراست از مرزهای کشور آنسوی مرزها را نیز در 

راستای شناسایی تحرکات دشمن رصد می کند. 
وی ادامه داد: برای تمامی تحرکات و توطئه دشمنان 
طرح و برنامه داریم و به منظور دفاع از آرمانهای امام راحل، 
انقالب اسالمی و عمل به فرامین مقام معظم رهبری، 

ارتش و سپاه دست در دست هم تالش می کنند.
این فرمانده نظامی گفت: از ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی توطئه های دشمنان برای عدم تثبیت انقالب 
اسالمی آغاز شد و صدام و آمریکا تحرکات خود را آغاز 

کردند.
وی به آغاز تجاوزات رژیم بعثی به مرزهای کشور در سال 
1359 اشاره و بیان کرد: با وجود خیانتهای بنی صدر، 
ارتش، بسیج  نیروهای  و مقاومت  امام راحل  با رهبری 
مردمی، عشایر و آحاد مردم حماسه هشت سال دفاع 

مقدس رقم زده شد. 
امیر سرتیپ آذریان افزود: الگو شدن نظام جمهوری 
اسالمی در مبارزه با استکبار، بیداری جهان اسالم، اثبات 
نقش ایران در امنیت منطقه، خودباوری و اراده ملی از 

دستاوردهای دفاع مقدس هستند.

طی حکمی از سوی وزیر کشور، فرماندار شهرستان 
قوچان منصوب شد.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، عبدالرضا رحمانی 
فضلی طی حکمی هادی رجائی نیا را به سمت فرماندار  

شهرستان قوچان منصوب کرد.
به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم 
خراسان رضوی جنابعالی به سمت فرماندار شهرستان 

قوچان به مدت چهار سال منصوب می شوید. 
چارچوب  در  و  متعال  خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران و سیاست های دولت تدبیر 
و امید، تحت منویات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت 

آیت اله خامنه ای )مد ظله العالی( موفق باشید.

خبر
فرمانده قرارگاه منطقه ای نیروی زمینی

مرزهای ایران باثبات ترین در 
منطقه ای بی ثبات است

طی حکمی از سوی وزیر کشور

فرماندار جدید شهرستان قوچان 
منصوب شد

امام جمعه مشهد

تصویب FATF خیانت به خون 
شهدای اهواز است

این روزها دور تازه ای از حمله به کنسولگری 
ها، سفارت خانه ها و اماکن دیپلماتیک ایران 
نمی رسد تصادفی  نظر  به  که  آغاز شده است 
فواصل  در  گذشته،  هفته   3 ظــرف  باشد. 
سفارت  بصره،  در  ایران  کنسولگری  به  کوتاه، 
حمله  آتن  در  ایران  و سفارت  پاریس  در  ایران 
نزدیکی  و  حمالت  ایــن  توالی  اســت.  شــده 
می  متبادر  ذهن  به  را  مسئله  این  آنها  زمانی 
این  میان  خاصی  هماهنگی  ظاهرا  که  کند 
حمالت  این  عبارتی  به  و  دارد  وجود  حمالت 
این  در  مرتبطند.  هم  به  و  نیستند  تصادفی 
میان دو نکته وجود دارد که قابل تامل است؛ 
مشخص  عموما  حمله  عوامل  که  این  نخست 
حمله  شود  گفته  است  ممکن  یعنی  نیستند، 
اسالمی  جمهوری  مخالف  یا  معاند  کنندگان 
چه  با  و  کیستند  شود  نمی  گفته  ولی  هستند 
و  دهند  می  انجام  را  حمالت  این  ای  انگیزه 
می  هدایت  جریان  یا  طیف  کــدام  سوی  از 
شود  می  تصور  نوعی  به  که  این  دیگر  شوند. 
تامین  متولیان  ســوی  از  تعمدی  کوتاهی 
خانه  سفارت  استقرار  محل  کشورهای  امنیت 
به  حمله  پی  در  مثال  دارد.  وجــود  هایمان 
سفارت خانه کشورمان در پاریس، وزارت امور 
امنیتی  نیروهای  اسالمی  جمهوری  خارجه 
کشور فرانسه را متهم کرد که در تامین امنیت 
و  اند  کرده  کوتاهی  ایران  خانه  سفارت  برای 
حمله  این  انجام  از  جلوگیری  در  تعمدا  ظاهرا 
کنسولگری  به  حمله  در  یا  اند.  داشته  تعلل 
کننده  تامین  عراقی  نیروهای  بصره  در  ایران 
امنیت کنسولگری به دالیل نامشخص محل را 
ترک کرده بودند. در آتن نیز مقام ارشد پلیس 
امنیت  تامین  در  کوتاهی  دلیل  به  مربوطه 
این  تمامی  در  شد.  برکنار  سمتش  از  سفارت 
موارد مشخص نشد چه عامل یا عواملی سبب 
شده است تا نیروهای تامین کننده امنیت در 

انجام ماموریت خود کوتاهی کنند؟
این حوادث را کنار هم که بررسی می کنیم 
که  دارد  وجود  خطی  ظاهرا  که  یابیم  می  در 
را  ما  دیپلماتیک  اماکن  به  حمله  دارد  تالش 

و تشدید کند.  سازماندهی 

درون  در  مشترک  اقدام  کارگروه  تشکیل  با 
تحت  هــدف  با  آمریکا  خارجه  امــور  وزارت 
است  قرار  که  بود  روشن  ایران  گذاشتن  فشار 

ایران  علیه  ایذایی  اقداماتی 
نبود  روشـــن  ــا  ام شـــود.  آغـــاز 
گروه  این  های  فعالیت  ابعاد 
از  ای  عــده  ــود.  ب خواهد  چه 
کردند  می  گمان  کارشناسان 
که این گروه قرار است در جهت 
علیه  تحریم  فــضــای  تشدید 
ها  همان  اما  کند  فعالیت  ایران 
وقتی که این تحلیل را ارائه می 
اداره  که  یافتند  می  در  کردند، 
کــارگــروه  ــن  ای مثل  مشابهی 
امریکا  داری  خزانه  وزارت  در 
همین  دقیقا  و  دارد  فعالیت 
ــد، پس  مــی ده انــجــام  را  کــار 
وزارت  در  کارگروه  این  تشکیل 
ــور خــارجــه بــه چــه کــار می  ام
مسئله  صورت  سپس  آنها  آید؟ 
گفتند  می  و  کردند  می  پاک  را 
دو  در  موازی  نهاد  دو  چون  که 
وزارت خانه در درون یک دولت 
نتیجه  در  پس  شــده  تشکیل 
مشترک  اقدام  کارگروه  فعالیت 
عده  است.  شکست  به  محکوم 

آن  از  گفتند  می  نیز  کارشناسان  از  دیگر  ای 
شده  تشکیل  مرداد   28 در  گروه  این  که  جا 
 28 کودتای  تاریخ  همان  تاریخ  این  چون  و 
محمد  دکتر  علیه   1332 مرداد 
کارگروه  این  پس  است،  مصدق 
را  شیوه  همان  است  قــرار  نیز 

ایران تکرار کند.  علیه 
هم  را  نکته  این  میان  این  در 
قبل  پمپئو  مایک  که  بیفزاییم 
خارجه  ــور  ام ــر  وزی کــه  ایــن  از 
ای  آی  سی  رئیس  شود،  جدید 
امور  وزارت  به  که  وقتی  او  بود. 
ترامپ،  دونالد  به  آمد  خارجه 
توصیه  آمریکا  جمهوری  رئیس 
کرد که معاونش، جینا هسپل را 
جانشین او در سی آی ای کند. 
بر  قرار  که  دهد  می  نشان  این 
امور  وزارت  که  است  بوده  این 
ای  آی  سی  با  آمریکا  خارجه 
عمل  هماهنگ  پیش  از  بیش 
کامال  ســازمــان  دو  ایــن  و  کند 
تنگاتنگ  ارتباط  در  و  هماهنگ 
پیش  را  ــود  خ ــای  ه فعالیت 
است  بهتر  یا  آنها  هدف  ببرند. 
آنها  هــدف  مهمترین  بگوییم 
و  بردن اهداف کاخ سفید  پیش 

شورای امنیت ملی آمریکا علیه ایران است.  
اقدام  کارگروه  از  ماه  یک  گذشت  با  حال 
و  آمریکا  امور خارجه  وزارت  درون  در  مشترک 
کشورمان  دیپلماتیک  اماکن  به  حمله  که  این 
با فاصله حدود سه هفته ای انجام شده است، 
می  مشخص  بیشتر  گروه  این  فعالیت  ابعاد 
حمله  گفت  توان  می  دیگر  عبارت  به  شود. 
شده  حساب  کامال  ما  دیپلماتیک  اماکن  به 
کارگروه  این  های  دستورالعمل  با  مطابق  و 
بپذیریم  را  مسئله  این  اگر  است.  شده  انجام 
حاضر  حال  در  منافقین  گروهک  عوامل  که 
و  اند  شده  تبدیل  ترامپ  تیم  نظام  پیاده  به 
کنند  می  عمل  آنها  دستورات  با  مطابق  کامال 
ها  آمریکایی  که  شویم  می  متوجه  گاه  آن 
اماکن  به  حمله  انگیزه  که  الزم  ایرانی  نیروی 
اختیار  در  نیز  باشند  داشته  را  دیپلماتیک 
حمله  در  است  شده  گفته  که  این  کما  دارند. 
از  عناصری  بصره  در  ایــران  کنسولگری  به 

اند.  شده  دستگیر  منافقین 
متحده  ــاالت  ای گفت  ــوان  ت می  بنابراین 
تشدید  ضمن  که  کــرده  تعریف  را  سیاستی 
به دنبال  ایران که  اقتصادی علیه  تحریم های 
اقتصادی  بحران  بتواند  اســت  امــیــدوار  آن 
داخل  در  نارضایتی  آن  پی  در  و  کند  ایجاد 
نیز  دیپلماتیک  لحاظ  از  دهد  افزایش  را  ایران 
دیگر  عبارت  به  بگذارد.  فشار  تحت  را  ایران 

این سه هدف توامان دنبال می شوند. 
ای  دوره  میان  انتخابات  به  شدن  نزدیک  با 
کنگره که جمهوریخواهان به دنبال دستاوردی 
برای پیروزی در انتخابات هستند احتماال این 
فشارها افزایش خواهند یافت و در صورتی که 
جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای 
خواهند  مضاعف  فشارها  این  شوند،  پیروز 
شد و احتماال شاهد تشدید حمالت به اماکن 
آن  در  که  چرا  باشیم،  نیز  ایران  دیپلماتیک 
مجدد  پیروزی  به  خواهان  جمهوری  صورت 
در انتخابات ریاست جمهوری 2020 فکر می 
آمریکایی  نهایی  هدف  که  این  ضمن  کنند. 
اند،  کرده  اعالم  بارها  خود،  که  طور  آن  ها 
هدف  این  به  رسیدن  برای  و  است  رژیم  تغییر 
از تمامی ابزارها و وسایلی که در اختیار دارند 

کنند. استفاده می 

سرویس سیاسی

 حال با گذشت یک ماه از 
کارگروه اقدام مشترک 

در درون وزارت امور 
خارجه آمریکا و این 

که حمله به اماکن 
دیپلماتیک کشورمان با 
فاصله حدود سه هفته 

ای انجام شده است، 
ابعاد فعالیت این گروه 

بیشتر مشخص می 
شود

,,

این حوادث را کنار هم که بررسی می کنیم در می یابیم که ظاهرا خطی وجود دارد که تالش دارد 
حمله به اماکن دیپلماتیک ما را سازماندهی و تشدید کند

,,

آیا پای کارگروه اقدام مشترک در کار است؟

دور تازه حمالت به اماکن دیپلماتیک ایران 
Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

خبرنگارعلی روغنگران
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در نشست خبری رئیس سازمان آتش نشانی مشهد مطرح شد؛

تحصیل زیر سقف ناایمن

با  نشاني  آتش  و  ایمني  هفته  ویژه  خبري  نشست 
آتش  مشهد  آتش نشانی  سازمان  حضورمدیرعامل 
در  وخبرنگاران  رسانه  اصحاب  و  جعفری  حسن  پاد 
آتش  ایستگاه شماره 30 و ستاد فرماندهي سازماني 

نشاني مشهد برگزار شد.
رونمایی از تجهیزات آتش نشانی

در  مشهد  آتــش نــشــانــی  ــان  ــازم س مــدیــرعــامــل 
آتش نشانی  و  ایمنی  هفته  وگرامی داشت  آستانه 
اساس  بر  اظهارکرد:  روز  ایــن  برنامه های  دربــاره 
و  آینده  روزهــای  در  گرفته  صورت  برنامه ریزی های 
دستگاه   7 از  ایمنی  و  آتش نشانی  روز  با  همزمان 
و  آتش نشانی  ســازمــان  سنگین  عملیاتی  ــودرو  خ
مورد  ریال  میلیارد   140 به مبلغ  تجهیزات  قلم   800
طرح های  از  همچنین  می گیرد،  قرار  بهره برداری 
تیم های عملیاتی  و  داریم  اقتصاد مقاومتی  و  فناورانه 
شده،  اضافه  سازمان  به بدنه  اخیر  سال های  در  که 
از  آن  بر  عالوه  داد:  ادامــه  وی  می شود.   رونمایی 
طرح های فناورانه و اقتصاد مقاومتی رونمایی شده و 
آتش نشانی  نیروهای  مانور  و  رژه  ساله  هر  روال  طبق 

برگزار خواهد شد.
خدمات  حاضر  حــال  در  ــرد:  ک تصریح  جعفری 
آتش نشانی مشهد از طریق 49 ایستگاه، حدود 280 
انسانی  نیروی   1469 مجموع  و  عملیاتی  خودروی 
و  حــوادث  آمارهای  به  اشــاره  با  وی  می شود.  ارائــه 
سوانح مشهد در 6 ماهه اول امسال، خاطرنشان کرد: 
با سامانه  این مدت 43 هزار  355 تماس مردمی  در 
که  از معضالتی  یکی  125 گرفته است.  اعالم حادثه 
همواره با آن مواجه هستیم مزاحمین تلفنی است که 
گرفته  مزاحم  تماس  هزار   244 حدود  مدت  این  در 
شده است که 5/56 درصد مجموع تماس ها را شامل 

می شود.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
تماس های  کل  مجموع  از  افزود:  مشهد  شهرداری 
صورت گرفته در 6 ماهه گذشته تنها 12 هزار و 171 
به عملیات  منجر  تماس هاست  8/2 درصد  که  تماس 
8 درصد  تماس که  21 هزار  به  شده است. همچنین 
داده  مشاوره ای  خدمات  می شود  شامل  را  تماس ها 
شده است. در این مدت 178 هزار تماس غیرمزتبط 
 41.5 حــدود  که  است  شده  گرفته  آتش نشانی  با 
کرد:  بیان  وی  می شود.  شامل  را  تماس ها  درصــد 
اقدمات  این  با  داشته  امکان  که  جایی  تا  آتش نشانی 

مقابله کرده و موارد را جهت برخورد به مراجع قضایی 
اعالم کرده است. 

افزایش حوادث در سال جاری
حدود  امسال  اول  ماهه   6 در  کرد:  عنوان  جعفری 
9517 عملیات حریق و حادثه اتفاق افتاده که نسبت 
داشته  افزایش  درصد   6.5 قبل  سال  مشابه  به مدت 
این تعداد 3766 مورد که حدود 30 درصد  از  است. 
عملیات ها را شامل حریق و 5751 مورد که حدود 60 

درصد عملیات ها را شامل نجات می شود.
 50 ــه  روزان میانگین  طور  »به  این که  بیان  با  وی 
عملیات آتش نشانی در مشهد انجام می گیرد« گفت: 
این عملیات ها که 30 مورد حادثه و 20 مورد عملیات 
در  می شود.  تقسیم  مختلف  ایستگاه های  بین  است، 
فلسطین،  خیابان  در   3 شماره  ایستگاه   میان  این 
ایستگاه شماره  ربیع،  در خواجه   29 ایستگاه شماره 
در   28 شماره  ایستگاه  وحــدت،  پــارک  ــه روی  روب  2
شهر  ایستگاه های  حادثه ترین  پر  هدایت  خیابان 
خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل  هستند. 
 6 حوادث  در  کرد:  تصریح  مشهد  شهرداری  ایمنی 
ماهه ابتدای امسال، 438 نفر مصدوم و 48 نفر فوت 
شده اند. در مجموع حدود 6 هزار نفر به طور مستقیم 
است.  باالیی  بسیار  آمار  که  بوده اند  درگیر  حوداث  با 
منظور  به  گرفته  صورت  تالش های  به  اشاره  با  وی 
شد:  یادآور  آتش نشانی،  امکانات  و  تجهیزات  تأمین 
توانایی  تنها  مشهد  آتش نشانی  گذشته  سال های  در 
حالی  در  داشت،  را  شهر  نیاز  سوم  دو  به  پاسخگویی 
نیاز  درصد   80 گرفته  صورت  تالش های  با  امروز  که 
شهر تأمین شده است و تنها 20 درصد کسری داریم 

که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته به منظور 
جبران این کسری ها امسال حدود 50 میلیارد تومان 
ادامه  جعفری  اســت.    شده  گرفته  نظر  در  بودجه 
داد: همچنین عالوه بر 2 ایستگاه آتش نشانی که در 
 10 برای ساخت  برنامه ریزی ها  حال ساخت هستند، 
ایستگاه دیگر در حال انجام است. در حال حاضر 3 
زمین آن گرفته شده است و اقدمات دیگر نیز در حال 
انجام است. وی بیان کرد: در سال های اخیر 8 باالبر 
به بدنه آتش نشانی اضافه شده است و خرید 2 باالبر 
هستند  جهان  باالبرهای  بلندترین  از  که  متری   72
انجام شده است و امیدواریم به زودی وارد کشور شده 

و تا 3 ماهه آینده به بدنه سازمان اضافه شود.
اقدامات آموزشی سازمان آتش نشانی

و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
خدمات ایمنی شهرداری مشهد انجام 
یکی  را  پیشگیرانه  و  آموزشی  اقدمات 
در  آتش نشانی  سازمان  اقدامات  از 
جهت کاهش حوادث برشمرد و عنوان 
در سال  توانستیم  اساس  این  بر  کرد: 
حوادث  تعداد  درصــد   1.5 گذشته 
نخست  نیمه  در  و  دهیم  کاهش  را 
درصدی-   6.5 رشد  وجود  با  امسال 
که با توجه به افزایش جمعیت طبیعی 
بار  سال  پایان  تا  امیدواریم  اســت- 

دیگر تعداد حوادث کاهش یابد.
ایمنی  ــوص  ــص خ در  ــری  ــف ــع ج
کرد:  مشهدتصریح  تجاری  واحدهای 
در مشهد بیش از 330 بازار و مجتمع 

بازارها  این  از  مورد   146 از  که  دارد  وجود  تجاری 
شده  داده  آن ها  به  الزم  ایمنی  توصیه های  و  بازدید 
است. همچنین بیش از 50 مورد کالس های آموزشی 
رایگان برای کسبه برگزار شد. و این روند در طول سال 
که  نیز  آپارتمان  هتل   10 داشت.  خواهد  ادامه  نیز 
فاقد امکانات ایمنی الزم بودند در اولویت قرار گرفتند 
و اقدامات پیشگیرانه در دستورالعمل قرار داشته و در 

حال تالش برای رفع خطر آنان هستیم.
ایمنی  خصوص  در  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
و  مکاتبات  زمینه  این  در  کرد:  خاطرنشان  مدارس 
و  صورت  آتش نشانی  سوی  از  زیــادی  پیگیری های 
و  آموزش  اما   ، هستیم  پرورش  و  آموزش  با  تعامل  در 
اعتبارات  کمبود  به  توجه  با  پرورش 
را  مــدارس  است  نتوانسته  تاکنون 
تاکنون  واقــع  در  کند.  ایمن سازی 
شناسایی  را  مدرسه ای  نتوانسته ایم 
کنیم که صد درصد ایمن سازی شده 

باشد. 
وی با اشاره به اقدمات آتش نشانی 
محیط  و  سالمت  ایمنی  ــوزه  ح در 
این  در  کرد:  عنوان   )HSE( زیست 
گرفته  انجام  مهمی  اقدامت  زمینه 
تمام  باید  همکاران  تمام  و  اســت 
رعایت  را  ــار  ک در  ایمنی  ضــوابــط 
در سال گذشته  اساس  این  بر  کنند. 
آتش نشانان  به  جسمانی  آسیب های 

20 درصد کاهش یافته است.
در  استاندارد  غیر  خانه های  انفجار 

شهر حاشیه 
همچنین  مشهد  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
ساخت وسازهای  از  ناشی  مشکالت  به  ــاره  اش با 
دلیل  به  گفت:  مشهد  شهر  حاشیه  در  اصولی  غیر 
حاشیه  بستر  در  که  اصولی  غیر  ساخت وسازهای 
شهر صورت گرفته است شاهد هستیم که برای نمونه 
تقریبًا  مشهد  رجایی  شهید  شهرک  انفجار  حادثه  در 
گذشته  وجود  با  همچنین  می بیند.  آسیب  خانه   80
کامل  دسترسی  همچنان  ما  حادثه  این  از  هفته ها 

برای خاکبرداری نداریم.
تعیین تکلیف  وضعیت  آخرین  خصوص  در  جعفری 
شد:  یــادآور  ســازمــان  ایــن  خصوصی  آتش نشانان 
دراین  نهایی  تصمیم گیری  منظور  به  آتش نشانی 
اسالمی  شورای  به  الیحه ای  امسال  تیرماه  خصوص 
کمیسیون   4 در  که  است  کرده  ارســال  مشهد  شهر 
کمیسیون   3 در  آن  کلیات  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد 
بر  کار  روی  در  حاضر  حال  در  و  است  شده  تصویب 
باید  و جزئیات الیحه هستند. درنهایت  آیین نامه  روی 
در  کمیسیون  این  به  شهر  شورای  اعضای  رأی  دید 
صحن علنی چه خواهد بود.وی در خصوص استفاده 
توجه  با  افزود:  آتش نشانی  در  داوطلب  آتش نشان  از 
خال قانونی و حساسیتی که در این زمینه وجود دارد 

تاکنونه نتوانسته ایم از این افراد استفاده کنیم.
اخطار به اماکن ناایمن مشهد 

آموزش،  معاون  حاجی زاده  غالمحسین  ادامه  در 
نیز  مشهد  آتش نشانی  سازمان  پیشگیری  و  نظارت 
از طریق شهرداری های  گفت: یک هزار و 340 مورد 
آتش نشانی  به سازمان  ناایمن  اماکن  به عنوان  مناطق 
معرفی شده اند که 945  اخطار صادر شده و در رابطه 
با زیست خاور بنا این است که در دو فاز اقدام اجرایی 
انجام شود.    وی بیان کرد: همه ادارات زیرمجموعه 
با تجهیزات مرتبط  رابطه  ماده 5 خدمات کشوری در 
کنند  اقدام  باید  ساختمان  ایمنی  و  آتش نشانی  با 
حاضر  حال  در  اما  شد،  ابالغ  دستگاه ها  به کلیه  که 
همکاری الزم از طرف سازمان ها و ادارات انجام نشده 
است.  حاجی زاده  اظهار کرد: به همه بازارها به طور 
گذشته  سال  نهایتا  که  می شود  داده  اخطار  مرتب 
قدس  آستان  فعلی  مدیران  و  شد  برگزار  جلساتی 
الزم  اقدامات  ایمن سازی  برای  که  گرفتند  تصمیم 
بازار  مغازه های  همه  حاضر  حال  در  و  دهند  انجام  را 
آب  جعبه های  و  خاموش کننده  به کپسول  مجهز  رضا 

هستند. آتش نشانی 
اطفای  آموزش  نشست،  این  حاشیه  در  همچنین 
حضور  با  آتش نشانی  تجهیزات  از  بازدید  و  حریق 

خبرنگاران رسانه های مشهد صورت گرفت.

فرماندار طرقبه و شاندیز خبر داد؛

800 معلول در صف نوبت موسسه های 
توانبخشی

فرماندار طرقبه و شاندیز گفت: تعداد 800 معلول در 
صف نوبت جهت تحت پوشش قرار گرفتن موسسه های 

توانبخشی هستند.
جریان  در  حسینی  سیدحسن  ایسنا،  ــزارش  گ به 
بازدید استاندار خراسان رضوی از موسسه معلولین امام 
جواد)ع( شهر شاندیز با بیان این مطلب افزود: عالوه بر 
این تعداد، 240 نفر معلول هم تحت پوشش موسسه های 
توانبخشی هستند، تعداد زنان خانوار ما 124 نفر و 20 
نفر دیگر هم در صف پشت نوبت هستند که امیدواریم 
آن تعدادی را که در صف نوبت هستند تحت پوشش قرار 

داده شوند.
سوران  اراضــی  از  که  مجموعه  این  داد:  ادامــه  وی 
محسوب می شود بخشی از ملک آن متعلق به موقوفه 
عبدالله رضوی است که خدمات ارزشمندی را در بحث 
برای  محلی  و  داده  ارائه  دارالشفایی  و  ایتام  دبیرستان 

خدمات رسانی افراد آسیب پذیر جامعه است.
فرماندار طرقبه و شاندیز عنوان کرد: در واقع باید به این 
امر اشاره کرد که تمام افرادی که در این مراکز توانبخشی 
نگهداری می شوند  تنها از این شهرستان نیستند بلکه از 

مناطق دیگر هم به این مراکز آورده شده اند.
جواد)ع(  امام  معلولین  موسسه  به  اشاره  با  حسینی 
نگهداری  این مرکز  افرادی که در  تعداد  و  شهر شاندیز 
این  در  که  معلولینی  تعداد  کرد:  خاطرنشان  می شود، 
موسسه نگهداری می شوند 200 نفر معلول ذهنی، در 
مرکز سالمندان نو 70 نفر، در مرکز سالمندان آتا آنا 35 
نفر و 100بیمار  روانی، در یکی دیگر از مراکز کم توان 
ذهنی نیز 40 نفر تحت پوشش هستند که عالوه بر این 
ایتام  مراکز نیز صندوق مهر امام رضا)ع( را که مختص 
است، داریم. وی نگاه مسئولین و مدیران به این مراکز و 
به عنوان بخشی از وظایفی که بر عهده آن ها قرار دارد 
را موثر دانست و عنوان کرد: در واقع ما می توانیم به این 
مرکز کمک کنیم تا خدمات بهتری را به این عزیزان ارائه 

داده شود.
فرماندار طرقبه و شاندیز تصریح کرد: به هر حال همه 
ما در کشور جمهوری اسالمی ایران مدیون خون شهدا 
هستیم که این موهبت نظام مقدس جمهوری اسالمی را 
برای ما به ارمغان آوردند و در جهت اهداف و وظایفی که 
نظام برای ما تعیین کرده بیش از پیش کوشا باشیم، در 
همین راستا این تالش و کوشش را می توان در این مرکز 

کامال شاهد بود.
استاندار  حضور  که  امیدواریم  کرد:  تاکید  حسینی 
خراسان رضوی در این مرکز و آن هم در هفته دفاع مقدس 
موثر واقع شود و بتوانیم بیش از پیش تالش های بیشتری 

برای این قشر داشته باشیم.

یکی از معضالتی که 
همواره با آن مواجه هستیم 

مزاحمین تلفنی است 
که در این مدت حدود 
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درصد مجموع تماس ها را 
شامل می شود
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رئیس اداره اجتماعی پلیس 
فتا ناجا از افزایش کالهبرداری 
روی  بــر  دروغــیــن  گهی  آ درج  بــا 

سایت های دیوار و شیپور خبرداد.
درباره  پاشایی  رامین  سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به 
بستر  بر  که  کالهبردارانه   گهی های  آ درج  و  تخلفات 
متاسفانه  افــزود:  می شود،  منتشر  شیپور  و  دیــوار 
بر  مناسبی  و  دقیق  نظارت  سایت  این  مسئوالن 
می گیرد،  قــرار  خــود  سایت  روی  که  گهی هایی  آ

ندارند.
هنگام  و  باشند  خود  پلیس  باید  مردم  افزود:  وی 
به   آن  مشابه  نمونه های  و  دیــوار  سایت  به  مراجعه 
و  احتیاطی  مراقبت های  و  نکرده  اعتماد  راحتی 
انتظامی  مقام  این  بگیرند.  نظر  در  را  الزم  امنیتی 

ادامه داد: شهروندان پس از انتخاب کاال یا خدمات 
هرگونه  از  قبل  و  اینترنتی  گر  واسطه  سایت های  در 
واریز وجهی، از کم و کیف خدمات یا کاال و نیز هویت 
فروشنده مطلع گشته و از واریز هرگونه وجهی حتی 
کنند. سرهنگ  بیعانه خودداری  عنوان  به  کم  مبالغ 
از  پایین تر  قیمت  با  خــودرو  کردن  گهی  آ پاشایی، 
و  دیــوار  سایت های  به  کالهبرداران  مراجعه  بــازار، 
به  اجناس  فروش  قصد  که  کسانی  با  تماس  شیپور، 
صورت عمده را دارند، فروش اجناس دزدی بر بستر 
نیز  و  بروز مشکالت قضائی  باعث  که می تواند  دیوار 
نیز  و  شوند  افراد  برای  بسیاری  شرعی  شبهه های 
گهی با عنوان درخواست مشارکت در شرکت  انتشار آ
های  کالهبرداری  جمله  از  را  معتبر  سرمایه گذاری 

انجام شده در این سایت ها برشمرد.

ــه  ــس ــی عـــضـــو هــیــئــت رئ
قضایی  حقوقی  کمیسیون 
زمان  در  می توان  گفت:  مجلس 
و  ظرفیت   با  متناسب  افراد  تا  کرد  اعالم  نکاح  عقد 

را تعیین کنند. گردش مالی خود مهریه 
با  کمالی پور   یحیی  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
اجرا  به  از  ناشی  زندانیان  تعداد  افزایش  به  اشاره 
سکه،  قیمت  رفتن  باال  دلیل  به  مهریه  گذاشتن 
کلیه  انعقاد  مدنی  قانون   10 ماده  موجب  به  گفت: 
شرع  و  قانون  با  مغایرتی  آنکه  صورت  در  قراردادها 
الزم االجــرا  محکمه  و  طرفین  برای  باشد،  نداشته 
است و در بحث مهریه، افراد مختارند هر قراردادی 
برخالف  را  آنها  نمی توان  و  باشند  داشته  هم  با  را 

قانون از حق و حقوقشان محروم کرد.  

قضایی  حقوقی  کمیسیون  اول  رئیس  نایب 
حل  راه  مشکل  برای  می توان  اینکه  بیان  با  مجلس 
تعیین  برای  می توان  افــزود:  کرد،  ایجاد  قانونی 
تعداد  کاهش  به  کمک  و  مهریه  میزان  تکلیف 
اعالم  نکاح  عقد  زمان  در  را  موضوع  این  زندانیان 
خود  مالی  ظرفیت های  با  متناسب  افــراد  تا  کرد 

کنند. تعیین  را  مهریه 
ازدواج  و  عقد  محضرهای  کــرد:  تاکید  وی 
شــده،  ایــجــاد  قــانــون  ــن  ای موجب  بــه  می توانند 
بهداشت  وزارت  از  را  استعالم هایی  که  همانگونه 
انجام  یا عدم اعتیاد  برای بحث سازگاری خون زوج 
می دهند، استعالمات گردش و ارزیابی مالی مرد را 
هم از بانکها برای تعیین سقف مهریه بگیرند و هیچ 

ندارد. قانونی  منع 

هیات  مسئول  کــارشــنــاس 
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 
آموزش عالی در خراسان رضوی گفت: 
و  نظارت  اندیشی،  هم  'کارگروه  فعالیت  و  اندازی  راه  با 
پیشگیری از وقوع جرائم آموزش عالی آزاد' در این استان با 
متخلفان در این حوزه برخورد قانونی صورت می گیرد. به 
گزارش ایرنا، علی جهان افزود: 16 موسسه آموزش عالی 
آزاد هم این بطور مجاز در کالنشهر مشهد فعالیت می کنند 
اما برخی موسسات که با عنوان 'شرکت' به ثبت رسیده 
اند در فعالیت موسسات آموزش عالی مجاز اخالل کرده 
و مرتکب تخلفات آموزشی می شوند. وی ادامه داد: برخی 
شرکتها  ثبت  چارچوب  در  فقط  که  غیرمجاز  موسسات 
رسمیت یافته اند با برگزاری دوره های آموزشی اقدام به 
کنند  می  علمی  مدرک  عنوان  تحت  گواهینامه  فروش 

که هیچگونه ارزشی ندارد بنابراین کارگروه هم اندیشی، 
نظارت وپیشگیری از وقوع جرائم آموزش عالی آزاد پرونده 
تک تک موسسات، فعالیت و ارتباط آنها را با شرکتهای 
مسئول  کارشناس  دهد.  می  قرار  بررسی  مورد  متخلف 
هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در 
خراسان رضوی گفت: نخستین نشست کارگروه سوم مهر 
جاری در محل دبیرخانه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین 
کیفیت آموزش عالی خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی 
مشهد با حضور نمایندگان دادستان مرکز خراسان رضوی، 
نظارت  اداره  فتا،  پلیس  بازرسی،  سازمان  استانداری، 
بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، ادارات کل آموزش و 
پرورش، فنی و حرفه ای و فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیز 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد و طی آن پرونده دو 

موسسه مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش کالهبرداری با درج آگهی دروغین بر روی سایت 
دیوار و شیپور

کارگروه پیشگیری از وقوع جرائم آموزش عالی آزاد تشکیل شدبررسی طرح ساماندهی مهریه در مجلس
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هفتم مهر ماه روزی است که به بهانه رشادت های 
ایمنی  و  نشانی  ــش  آت ملی  روز  نــشــانــان  ــش  آت
نامگذاری شده است. سال 1359 درست در همین 
عراق  و  ایران  جنگ  در  آبادان  پاالیشگاه  که  بود  روز 
پس  گرفت.  قرار  هوایی  حمله  مورد  دشمن  سوی  از 
وارد  حریق  اطفای  برای  نشانان  آتش  اتفاق  این  از 
نبود،  آنها  دشمن  تنها  آتش  بار  این  اما  شدند  عمل 
پاالیشگاه  این  دیگر  بار  حریق  اطفای  حین  در  بلکه 
این  در  نشانان  آتش  از  زیادی  تعداد  و  شد  بمباران 
این  از  پس  سال   20 حــدود  شدند.  شهید  حادثه 
اتفاق یعنی در سال 79 ستاد هماهنگی امور ایمنی 
آتش نشانی کشور پیشنهاد داد تا به بهانه این اتفاق 
ایمنی  و  نشانی  آتش  ملی  روز  عنوان  به  مهر  هفتم 
نیز  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  و  شود  نامگذاری 

آن را تصویب کرد.
گفت و گویی  صبح امروز  روزنامه  مناسبت  به همین 
و  طرح  سازمان  رئیس  حسامی  امیر  با  اختصاصی 

برنامه سازمان انجام داده است .
برنامه و  طرح  حوزه  فعالیت های 

فعالیت های  درباره  برنامه  و  طرح  سازمان  رئیس 
6 واحد مشغول  این حوزه  این حوزه اظهار کرد: در 
بودجه،  و  برنامه  از:  عبارتند  که  هستند  فعالیت  به 
اطالعات،  تحلیل  و  جغرافیائی  مطالعات  و  آمــار 
ارزیابی و عملکرد  تحقیق و توسعه، تضمین کیفیت، 
به  واحدها  این   از  هرکدام  واحدکنترل.  آخر  در  و 

این مجموعه کمک می کنند. از  قسمتی 
بیان  بودجه  و  برنامه  حوزه  درخصوص  سحامی 
مسئولیت  است،  واحد  مهم ترین  حوزه  این  کرد: 
مدت،  میان  برنامه های  تدوین  واحــد  این  اصلی 

کوتاه مدت سازمان و همچنین تدوین بودجه ساالنه 
بر  منتهی  قــراردادهــای  ارزیابی  وکنترل  سازمان 
تائیدهای  و  اعتبار  تأمین  ازحیث  عمرانی  پروژه های 
مربوط به صورت وضعیت های پروژه ها در عین اجرا 
و  سازمان  آینده  سال   4 برنامه های  همچنین  است. 

تدوین می کند. را  ریالی  اعتبارهای 
واحد   2 واحد  این  کنار  در  کرد:  اظهار  حسامی 
به  مشغول  راســت  و  چپ  بــال  به عنوان  هم  دیگر 
و  جغرافیائی  مطالعات  و  آمار  واحد  یکی  فعالیتند، 
عملکرد.   و  ارزیابی  واحد  دیگری  و  اطالعات  تحلیل 
اسمش  از  که  همان طور  اطــالعــات  و  ــار  آم ــد  واح
آنالیز  و  تحلیل  اطالعات،  جمع آوری  بحث  پیداست 
انجام  را  برنامه ریزی  به  کمک  و  می کند  را  اطالعات 
مورد  در  فضائی  و  مکانی  دیتای  ایجاد  می دهد. 
در  که  است  فعالیت هایی  جزء  آتش نشانی  اطالعات 

و مطالعات جغرافیائی صورت می گیرد.  آمار  حوزه 
ادامه  در  سازمان  برنامه  و  طرح  سازمان  رئیس 
دوم  بال  منزله  به  عملکرد  ارزیابی  حــوزه  گفت: 
رصد  و  ارزیابی  را  محور   4 که  کرد  حساب  می توان 
سپس  هزینه،  نگاه  از  عملکرد  ابتدا  می کند: 
و  اجرا  نگاه  از  عملکرد  بعد  فرایند،  نگاه  از  عملکرد 

در آخر عملکرد از نگاه بانک های اطالعاتی است. 
ارزیابی  حوزه  عملکردهای  این  خصوص  در  وی 
های  بانک  مورد  در  اطالعات  تامین  کرد:  عنوان 
اطالعاتی، تائید بهای تمام شده خدمات مقایسه آن 
می گیرد،  صورت  مختلف  جاهای  در  که  اقداماتی  با 
حــوزه هــای  بــا  مرتبط  عملکرد  آنالیز  همچنین 
معاونت های  فرماندهی،   125 واحد  مثل  تخصصی 
عملیات،  پیشگیری،  ــوزش،  آمـ مثل  تخصصی 
ایستگاه های  توسعه  ساخت  در  پشتیبانی  و  فنی 

مشابه  موارد  و  ایستگاه ها  لوازم  خرید  آتش نشانی، 
آن است.

فرایندهای  همچنین  افــزود:  ادامــه  در  حسامی 
فرایند  خدمت،  ضمن  آموزش  فرایند  مثل  اجرائی 
ریز  که  هستند  مواردی  اینها  شهروندی  آموزش های 
حوزه  این  توسط  ماهه  ماهه،6   3 ماهانه،  به صورت 
استراتژیک  اهداف  از  تا  است  مستمر  ارزیابی  واحد 
این حوزه  برنامه هایی که در  و  سازمان خارج نشویم 
تدوین شده است طبق روال پیش برود که بتوانیم به 

اهداف خودمان در سازمان نزدیک شویم.

خصوص  در  سازمان  برنامه  و  طرح  سازمان  رئیس 
اظهار کرد:یکی  آتش نشانی مشهد  موفقیت سازمان 
برترین   از دالیلی که سازمان آتش  نشانی مشهد جزء 
به خاطر  می آید  به حساب  کشور  کل  نشان های  آتش 
بسیار  ارزیابی  حوزه  در  خودمان  بازخورد  چرخه 

اهمیت می دهیم. و  ارزشمند 
برنامه  و  وی در زمینه واحدهای دیگر حوزه طرح 
تحقیق  حوزه  یکی  که  دیگر  حوزه   2 کرد:  اشاره 
است  کیفیت  تضمین  حــوزه  دیگری  و  توسعه  و 
سازمان  به کل  و  هستند  تخصصی  حوزه های  که 

توسعه؛  و  تحقیق  حوزه  افزود:  وی  می کنند.  کمک 
موجود  وضع  تدوین  و  موجود  وضع  مطالعه  وظیفه 
مطلوب  وضــع  بین  گــذار  روش هــای  همچنین  و 
قالب  این  در  می کند.  تدوین  را  موجود  وضع  به 
عنوان   40 نزدیک  و  دادیم  انجام  بسیاری  مطالعات 
شده  تدوین  را  ضوابطی  و  بخشنامه  و  آئین نامه 

است.
آتش نشانی سازمان  آینده پژوهی  تکنیک های 

دیگر  درباره  سازمان  برنامه  و  طرح  سازمان  رئیس 
بزرگترین  از  یکی  کرد:  عنوان  حوزه  این  برنامه های 
آینده نگری  بحث  حــوزه  این  مسائل  مهمترین  و 
تاکنون  است.  داده  انجام  تاکنون  که  اقداماتی  و 
و  شناسائی  مشهد  شهر  پرخطر  ساختمان   40
که  اند  شده  حریق  شبیه سازی  آن  ساختمان   8
به صورت مجازی حریق ایجاد کردیم تا مسیر حرکت 
حریق  اتفاق  زمان  تا  شود  شناسائی  را  دود  و  آتش 
انجام  باید  را  اقداماتی  چه  بدانند  آتش نشانان 

بدهند.
به  ــار  ک ــن  ای بــر  عــالوه  کــرد:  تصریح  حسامی 
ربات سازی  مثل  دنیا  روز  تجهیزات  نمونه سازی 
ساختیم  پهباد  یا  پرنده  روبات  عدد   2 و  پرداختیم 
است.  ــرارداد  قـ عقد  دســت  در  ــا  آن ه از  یکی  که 
حریق  سمت  به  و  است  مانیتورینگ  پرنده  روبات 
سنسورها  به وسیله  را  اطالعات  و  می کند  حرکت 
می دهد،  پایین  سمت  به  مختلف  دوربین های  و 
خطر  در  افراد  تعداد  دود،  جنس  قبیل  از  اطالعاتی 
به صورت  روبات  این  می دهد.  نشان  را   ... و  افتاده 
 400 تا  آزمایشی  به صورت  ولی  متر   800 تا  اسمی 
دستگاه   11 تاکنون  افــزود:  وی  مــی رود.  باال  متر 
ربات ها،  مانند:  ساختیم  سبک  این  به  کار  تکنیک 

بی سیم هایی  دود،  تست  دستگاه  پهبادها،شلنگ، 
که درون چاه ارتباط می دهد.

ــاره  درب سازمان  برنامه  و  طــرح  سازمان  رئیس 
گفت:  زیرزمینی  حــوادث  و  چاه ها  درون  حــوادث 
می روند  چاه  داخل  زمانی  آتش نشان ها  متاسفانه 
ارتباطشان با بیرون قطع می گردد. اکنون بی سیمی 
را اختراع و تست شده است که تا 40 متر عمق و 42 
متر سو در عمق ارتباط دارد و به زودی در قنات های 
تست  ــد  دارن متر   100 از  بیش  عوقی  مه  گناباد 
خواهد شد. وی افزود: این اقدام تحولی شگرف در 
برای  که  است  آتش نشانی  سازمان  ارتباطات  حوزه 
افتخار  باعث  و  افتاد  اتفاق خواهد  دنیا  در  بار  اولین 
را  دستگاه  این  داخل  بنیان  دانش  شرکت های  که 

و ساخته اند. طراحی 
دانش بنیان و  علمی  مراکز  با  ارتباط 

بیان  علمی  بخش  با  سازمان  ارتباط  دربــاره  وی 
در  مستقر  پژوهشی  دفتر  آتش نشانی  سازمان  کرد: 
مستقیمی  ارتباط  و  دارد  مشهد  فردوسی  دانشگاه 
با مراکز علمی دانشگاه سراسر کشور و گاهی خارج 
از  بیش  خصوص  این  در  می دهد.  انجام  را  کشور  از 

10 رساله دکتر و کارشناسی ارشد همکاری کردند
پرسنل  از  مراقبت  بحث  خصوص  در  حسامی 
از  یکی  گفت:  حوادث  از  ناشی  مشکالت  برابر  در 
انجام  گذشته  سال  از  پرسنل  برای  که  اقداماتی 
دادیم، مبحث روانشناسی و مشاوره دکتر روانشناس 
بعد از پایان هر عملیات است. همکاران عضا بعد از 
شدید  آسیب های  دچار  دلخراشی  حادثه   هر  دیدن 
تخلیه  دکتر  مشاوره  با  که  می گردند  روانی  و  روحی 
به  رسانی  خدمت  آمــاده  دوبــاره  و  می شوند  روانــی 

می گردند. شهروندان 

به مناسب روز ملی آتشنشانی در گفت و گو با»صبح امروز« مطرح شد؛

 از روی کاغذ تا دل آتش

خبرنگارمرجان فرهمند

چندین سال بعنوان مدرس گرافیک در دانشکده  های 
سروکار  گوناگونی  دانشجویان  با  و  کرده   تدریس  هنری 
داشته ، از همکاری با علی عابدی به خود می بالم که در 

طی آن سال ها بسیار از او آموختم و هنوز هم می آموزم.
تبلیغات  مدیریت  فنی  کمیته  عضویت  خود  رزومه  در 
هنرمندان،  خانه  گرافیک  شــورای  عضویت  شهری، 
عضویت انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، مدیریت 
دبیری  ــران،  ای دستی  صنایع  سازمان  نشریه  هنری 
دوره  چندین  داوری  ممیز،  کشوری  مراسم  نخستین 

مسابقات هنری و ... داراست.
مجموعه آثار گرافیک او در کتاب گرافیک سال ایران، 
کتاب  کودک،  کتاب  تصویرگران  کتاب  کارنما،  کتاب 
نشانه ها، هشتمین جشنواره بین المللی گرافیک تهران، 
نمایشگاه هنرهای جمهوری ترکمنستان، نمایشگاه باغ 
ایرانی میشیگان آمریکا و ... به نمایش درآمده است. آثار 
و  گرافیک محیطی وی در مشهد، گلبهار،شیراز، کیش 
... اجرا شده اند. او مولف کتبی نیز در زمینه آموزش و 
تجزیه،  گرافیک،   - گرافیک  کارگاه  است:  گرافیک  نقد 
تحلیل، نقد – 101 نکته برای گرافیست شدن.    ...اما 
به ادعای خودش شغل اصلی اش که بیشتر از همه آن را 
دوست دارد معلمی است. معلمی گرافیک برای آنان که 

شوق آموختن دارند.
این گفت و گو را از دست ندهید.

پالن نخست:
دیوارهای  فراگرفته،  را  دانشگاه  تمام  ژوژمان  هیجان 
مدرس  است.  شده  پوشیده  دانشجویان  آثار  از  سالن 
می گذراند  نظر  از  یکی  یکی  را  کارها  )محترمه(  محترم 
وقت  و  می کند  مکث  بیشتر  اثری  مقابل  در  گاهی  و 
گرافیکی  کیفیت  از  بیشتر  آنچه  اما  بیشتری می گذارد. 
از  آن هاست.  ارائه  فضای  بزک  می کند،  نظر  جلب  آثار 
و موسیقی الیتی  پاسپارتوها گرفته  مقوای  بافت  و  رنگ 
که گوش را نوازش می دهد تا شیشه های رنگی و گل و 

تور و حریر و ... .
این  از  شگفتی  شاید  و  خشنودی  با  آمــوزش  کــادر 
نمایش الکچری لب به تحسین می گشایند، دانشجویان 

هیجان زده قند در دلشان آب می شود و ....
پالن دوم :

در  اکثریتشان  است،  شده  اعالم  دانشجویان  نمرات 
کسب   A نمره  کارگاهی(  دروس  )بویژه  دروس  غالب 

پایان رسیده  به  و خوشی  به خیر  آخر هم  ترم  کرده اند. 
است.

پالن سوم :
متحیر  امــروز  گرافیک  ــراح  ط و  دیــروز  دانشجوی 
اعتراض  بــه  ــت  دس در  موبایل  گوشی  ــوک زده  شـ و 
که  طرحی  رنگ  اینکه  می کند:  گوش  سفارش دهنده 
دارد!  تفاوت  بسیار  چاپی  نمونه  با  بود  دیده  تلگرام  در 
بعضی نوشته های کار حذف شده اند!! بعضی نوشته ها 
به زبان دیگری است!!! اندازه کار با سفارش داده شده 
را  کارها  تمام  اینکه  نهایتٌا  و   .... نیست!!!!  هماهنگ 
 ... نمی دهد!!!!!  آن ها  بابت  هم  پولی  و  برمی گرداند 

والسالم!
ُپر غصه  قصه  از  گوشه ای  از  بود  مختصری  شرح  این 
که  روی یک سکه  دو  بازار.  گرافیک  و  آموزشی  گرافیک 
بسیاری  در  اما  دهند  شکل  را  سکه  ارزش  می بایستی 
موارد اینگونه نیستند و عمالٌ سکه گرافیک را کج و تقلبی 

می کنند، اما چرا اینگونه است و علت آن چیست؟
دانشجو اصلی ترین رکن در فرایند آموزش

در یک نگاه کلی می توان به دو فاکتور مهم تاثیرگذار 
بر این پروسه اشاره کرد: 1 - عامل انسانی  2 - سیستم 

)آموزش - بازار(
باشد  میان  در  انسان  پای  که  آنجا  همیشه  همچون 
خاص  مورد  این  در  بود.  خواهند  نیز  انسانی  خطاهای 
می شود.  تقسیم  مورد  چند  به  انسانی  عامل  خوِد  اما 
مدرس،  ؛  )مجری(  دانشجو  از  عبارتند  عوامل  این 

سفارش دهنده.
است.  آمــوزش  فرایند  در  رکن  اصلی ترین  دانشجو 
برگزاری  نیز  و  کنکور  حذف  با  متاسفانه  پذیرفت  باید 
الزم  استعداد  که  داوطلبینی  بسیارند  مجزا،  آزمون های 
برای آموزش گرافیک ) و رشته های دیگر هنر(  را ندارند. 
باشد  باال  آموزش  کیفیت  هم  قدر  هر  حالتی  چنین  در 
بدلیل عدم توان بهره گیری، آموزش کیفیت الزم را دارا 

نخواهد بود.
از  بعدی، سفارش دهنده است. گذشته  انسانی  مورد 
مواردی که سفارش دهنده به طمع قیمت پایین بعضی 
حرفه ای  طراح  از  را  سفارش  مسیر  تبلیغات  مجریان 
بسوی طراحان کم تجربه و کارنابلد هدایت می کند )که 
در این حالت کیفیت محصول نهایی تحت هر شرایطی 
و  اول  اولویت  موارد  غالب  در  بود(  خواهد  بی کیفیت 
است.  محصول  بــودن  کم هزینه  سفارش دهنده  آخر 
اقتصادی ترین  با  تا  ناگزیر می کند  را  گرافیک  لذا طراح 
و  اینجاست که ماهرترین  انجام دهد.  را  هزینه سفارش 
از  بود  خواهند  ناچار  گرافیک  طراحان  متخصص ترین 

نیفزایند.  بر کیفیت کار  یا دست کم  بکاهند  کیفیت کار 
درجه  متریال  از  استفاده  عدم  هم  کار  این  ساده  راه 
یک در هر مورد سفارش است. از کاغذ . مرکب چاپ و 

چاپخانه گرفته تا کامپوزیت و فوم و فلکس و ... .
و اما مدرس!

و اما مدرس! یکی از مهم ترین پارامترهایی که زنجیره 
دارم  یاد  به  می دهد.  شکل  را  بازار  و  آکادمیک  گرافیک 

تدریسم  کار  آغاز  که  هفتاد  دهه  آغاز  در 
بود تعداد همکاران گران قدری که افتخار 
و  بودم کم  پیدا کرده  را  به جمعشان  ورود 
بود.)  دست  دو  انگشتان  تعداد  به  بیش 
که  اکنون  گرافیک(  رشته  در  و  مشهد  در 
به  کمیت  این  هستیم  نود  دهه  پایان  در 
برابر )حداقل( رسیده است.  پنج  از  بیش 
گذشته از اینکه آن جمع اندک دهه هفتاد 
دانشگاه های  بهترین  دانش  آموختگان 
بازار  در  دستی  نیز  غالبشان  بودند،  ایران 
داشتند و خود کننده کار بودند. استخوان 
)با  بلِدکار  اصطالح  به  و  بودند  خردکرده 
امروز  متاسفانه  اما  فرودهایی(.  و  فرازها 
فزونی  مدرسان  کّمیت  اگرچه  شاهدیم 
مناسب  آن  کیفیِت  تعارف  بدون  اما  یافته 
اگرچه  مدرسین  از  بسیاری  است.  نبوده 

باشند  دیده  آموزش  خوب  را  گرافیک  تئوری های  شاید 
در  آموزش ها  این  اجرای  فرصت  نداشتن  بدلیل  ولی 
این  مناسب  انتقال  توان  تجربه،  کسب  و  کار  فضای 
آموزه ها را به شاگردان خود دارا نیستند. مدرسی که تنها 
یا  تحصیل  دوره  پوسترهای  کرده  اجرا  که  پوسترهایی 
چند کار نمایشگاهی بوده و هیچ گاه سفارش کار نداشته 

چگونه می تواند پوستر را حرفه ای آموزش دهد؟!
اصول  درک  عــدم  دیگر،  معضل 
است.  ــازار  ب کار  و  نمایشگاهی  کار 
خوش ذوق  توانمند،  بسیار  مدرسی 
و  ــوزش  آم را  پوستر  الزم  دانــش  وبــا 
توضیح  را  آن  مبانی  دانشجویان  به 
موضوعی  برای  دانشجویان  می دهد. 
اتود می کنند، کارها نهایی می شوند. 
می شود،   برگزار  ترم  پایان  نمایشگاه 
است،  مثبت  خاص  و  عام  استقبال 
پیدا  بین المللی  یا  ملی  بازتاب  بعضا 
می کند و .... . اما ایراد کجاست؟ چرا 
کار  بازار  در  دانشجویان  همین  اکثر 
استقبال  آن  چرا  نمی شوند؟  موفق 
بازار کار صورت نمی گیرد؟ تجربه  در 
نشان داده در بیشتر موارد موضوعات 
فعالیت های  بـــرای  پیشنهادی 

هم  آن  است  اجتماعی  و  فرهنگی  موضوعات  آموزشی 
هنری.  موضوعات  و  تئاتر،  موسیقی،  رسیتال  حد  در 
یا  ابعاد  در  چه  تکنیک  در  چه  متعدد  شیرین کاری های 
نسبت ابعاد، انتخاب عناصر تصویری و ... به وفور صورت 
زیبا  ارائه شده یک کاردستی  نهایتٌا محصول  و  می گیرد 
خواهد بود که همه از دیدن آن لذت می برند. اما آیا بازار 

کاردستی می خواهد؟
در بررسی سیستم باید به دو بخش دانشگاه ها و بازار 
نظام  پذیرفت  باید  تعارفی  هرگونه  بدون  داشت.  توجه 
کننده  تعیین  نقشی  عالی(  آمــوزش  )بویژه  آموزشی 
گرافیک  هنر  در  بازار  و  آموزش  چرخه  شدن  معیوب  در 
دارد. در چند سال اخیر آموزش گرافیک در ایران شاهد 
بوده  جدی  آسیب رسان  و  ضروری  غیر  موتاسیون های 
است )بویژه در دولت نهم و دهم(. تکثر و تنوع رشته های 
موازی در اغلب رشته های دانشگاهی و از جمله گرافیک 
که تنها با هدف ساختن آمارهای خوش آیند باالدستی ها 
نیازها  و  الزم  ِبستر  بررسی  هرگونه  از  و  گرفتند  شکل 
تنها  تا  است  شده  سبب  بودند  بی بهره  ضرورت ها  و 
حساب  یک  تنها  باشیم.  آن ها  بیمارگونه  افزایش  شاهد 
به  توجه  با  نوپا  از دانشگاه های  آمار یکی  از  سرانگشتی 
سال تاسیس )1372(و تعداد رشته های آن )حدود 800 
آموزشی  رشته   32 سالی  متوسط  دهنده  نشان  رشته( 
است. آماری که موفق ترین دانشگاه های جهان تنها در 

رویا می توانند در آغوش موفقیت بکشند!
رشته های نوظهور و امراضی که می سازند

در زمینه گرافیک رشته هایی نوظهور همچون ))پوستر 
سر  از  هوش   ... و   )) بسته بندی   – چاپ   ((  ، نشانه((   –
همه می رباید! سرفصل هایی که با هم ادغام می شوند و 
نه؛ امراضی می سازند که در دکان  معجون )دروس( که 
این  اما مگر  نمی شود.  پیدا  هیچ عطاری  دوای دردش 
به اصطالح دروس جدید با سرفصل هایی خلق الساعه و 
مدرسی  آن هم  ندارند؟  مدرس  به  نیاز  شده  دیده  کمتر 
دنبال  میگردیم  باشد،  داشته  را  آن ها  تخصص  خود  که 
سلیقه  هم  است  بلد  خوب  طراحی  هم  که  مدرسی 
میشناسد  صنعتی  طراحی  کمی  هم  دارد،  گرافیکی 
او  به  را  فالن  واحد  وقت  آن  دیده!  زیاد  انیمیشن  هم 

می سپارید!
دیگر نقصان سیستم آموزشی معیوب ما، امکان ادامه 
دیگر  باالتر  مقاطع  در  هنر  فارغ التحصیالن  تحصیل 
این  در  و  ا ست.  ضابطه های الزم  بدون  رشته های هنری 
دارد.  رشته ها  دیگر  از  را  پذیرش  بیشترین  گرافیک  بین 
هنرمند متخصصی که بدون هیچ گونه پیشینه ای از بخش 
عملی گرافیک و با شکل گیری احتمالی شخصیت علمی 

و هنری اش در رشته ای دیگر به ناگاه وارد دنیای گرافیک 
را  گرافیک  دانش  ترم   4 مدت  در  است  قرار  و  می شود. 
در  خودشان  شاید  که  مدرسینی  از  هم  آن  کند  کسب 
این چرخه ناقص آموزش دیده اند! در این حالت اگرچه 
نمی توان منکر کامل شدن بخش هایی از مهارت قبل با 
مهارت جدید شد ولی غالبٌا محصول این تحصیل تکمیلی 
پیشین  رشته  متخصص  که  بود  خواهند  کسانی  بیشتر 
مسلح  گرافیک  مهارت های  و   دانش  به  کمتر  و  هستند 
در  دانش آموختگانی  چنین  کنید  تصور  حال  شده اند. 
دنیای تدریس فعالیت کنند؛ اینجاست که نظام آموزش 
به  باالتر  تحصیلی  مدرک  بدلیل  را  مدرسین  این  ناقص، 
می دانند،  ارجح  پایین تر  تحصیلی  مقطع  با  مدرسینی 
غافل از اینکه گزینه با مدرک پایین تر دوبرابر گزینه اول، 
توانایی  بسیار  احتمال  به  و  داشته  مرتبط  تحصیالت 
دوبرابری نیز در امر تدریس دارد. در این وضع تنها باید 
امیدوار باشیم وجدان اخالقی مدرس، وی را از تدریس در 
کارگاه های تخصصی و پایه همچون کارگاه صفحه آرایی، 

کارگاه نشانه, کارگاه پوستر و ... منع کند!
معضل دانشجومحوری

ایراد دیگر سیستم آموزش بویژه در مراکز آموزش عالی 
شدن شان  محور  دانشجو  دولتی،  غیر   – انتفاعی  غیر 
است. در این سیاست جدید دانشجو برابر است با بودجه 
دانشجو  بودن  ناراضی  که  آن جا  از  آموزشی!  مجموعه 
این  و  بشود  از تحصیل منجر  انصرافش  به  ممکن است 
مدرسین  می دهد،  کاهش  را  مجموعه  بودجه  انصراف 
تدریسشان  اصول  سخت گیرانه  اعمال  بر  رغبتی  کمتر 
انتقال  و  کم کار  دانشجویاِن  اعتراض  با  که  چرا  دارند، 
آموزش، مدرس مذکور بجای تشویق  به  اعتراضات  این 
مدرسین  این  بنابر  می گیرد.  قرار  نیز  بازخواست  مورد 
دلسوز کمتر از این خصیصه خوب خود )آموزش دقیق 

و بازخواست منظم(در کالس درس استفاده می کنند!
این  تمام  برای  شده  ذکر  مطالب  بدیهی ست  البته 
و  انگیزه  با  دانشجویان  هستند  و  نیست  صادق  جریان 
با استعداد که در محضر مدرسینی دلسوز و توانمند در 
دانشگاه ها و مراکز آموزشی دارای استاندارد الزم آموزش 
سفارش دهندگان  کار  سفارش  موفقیت  با  و  می بینند 

موثق خود را به نحو شایسته انجام می دهند.
اعتماد  می تواند  نیز  تقلبی  و  کج  سکه  یک  تنها  اما 
نگاه  با  را  شما  هویت  تمامی  تا  برده  بین  از  را  مخاطب 

شک و تردید نظاره کند!
امیدوارانه روزگاری را به انتظار می نشینیم که دو روی 
سکه گرافیک، اگرچه معکوس )همچون تمامی سکه ها( 

ولی هم سو با یکدیگر بر ارزش آن بیفزایند.

خبر خبر

ایثارگران،  جانبازان،  شهدا،  خانواده  جمعه،  امام  حضور  با 
جمعی از مسئوالن و فرماندهان نظامی و انتظامی کتاب از مشهد 

تا کاخ صدام در کاشمر رونمایی شد.
به گزارش ایسنا، امام جمعه کاشمر در این مراسم که شامگاه 
با  شد،  برگزار  مدرس  شهید  زیارتگاه  محل  در  مهرماه  پنجم 
مقدس  دفاع  حماسه  گفت:  مقدس  دفاع  هفته  گرامیداشت 
همانند حادثه کربال باید جاودانه شود و هیچ گاه فداکاری ها و 

جانبازی ها و ایثارگری ها از خاطرات فراموش نشود.
حجت االسالم سیدکاظم طباطبایی برگزاری این گونه برنامه ها 
را بسیار مهم و ضروری دانست و عنوان کرد: اگر این گونه حرکات 
نسل  شود  فراموش  خاطره ها  از  مقدس  دفاع  گرامیداشت  در 
آینده نخواهد دانست که برای نظام، انقالب و دفاع از استقالل 

و عزت ملت چه فداکاری و ایثارگری هایی صورت گرفته است.
وی با اعالم اینکه دفاع مقدس نه تنها در تاریخ کشور به عنوان 
باید  آفرینان  این حماسه  از  بلکه  مانده  باقی  نقطه عطف  یک 
درس گرفت، اظهار کرد: رونمایی از کتاب از مشهد تا کاخ صدام 

فرهنگ و ادبیات دفاع مقدس را بیان کرده است.
در ادامه مراسم نویسنده کتاب از مشهد تا کاخ صدام با بیان 
اینکه این کتاب برگرفته شده از یکی از خاص ترین، ناب ترین 
و مخلص ترین افراد جبهه و جنگ است، بیان کرد: این کتاب 
برگرفته از خاطرات رزمنده، جانباز و آزاده دفاع مقدس محمود 

رعیت نژاد است.
سعیده زراعتکار با اشاره به اینکه این خاطرات بعد از 30 سال 
از پایان جنگ جمع آوری و به چاب رسیده است، افزود: آقای 
رعیت نژاد یکی از همان 23 نفری هستند که در سال 61 خبر 

ساز شدند و به دیدار صدام رفته بودند.
وی با اعالم اینکه رعیت نژاد از 16 سالگی به اسارت درآمده 
و در زندان های عراق بودند، افزود: در این مدت نه تنها خود 

حافظ کل قرآن می شوند بلکه در اردوگاه موصل عراق 1100 نفر 
را در شرایطی که داشتن قرآن ممکن نبود حافظ کل و یا حافظ 

بسیاری از جزء های قرآن می کنند. 
این نویسنده کتاب با بیان اینکه کتاب از مشهد تا کاخ صدام 
در 320 صفحه و گوشه ای از خاطرات محمود رعیت نژاد است، 
بیان کرد: در سال 93 به صورت اتفاقی با آقای رعیت نژاد آشنا 
شدم و پس از شنیدن خاطرات ایشان با صحبتی که شد موافقت 

کردند خاطرات جمع آوری و به چاپ برسد.
وی با اعالم اینکه بیش از 200 ساعت مصاحبه صورت گرفته 
است، افزود: سال 96 کار نگارش کتاب به پایان رسید و بعد از آن 

اقدامات الزم برای چاب صورت گرفت.
در این مراسم خدیجه طلعت با 100 سال سن مادر سه شهید 
ابوالفضل، حسن و عباس اسماعیل زاده و مادر بزرگ مفقود االثر 
جواد تبریزی و مادر بزرگ آزاده محمود رعیت نژاد حضور داشت.

کتاب »از مشهد تا کاخ صدام« خاطرات شفاهی آزاده ایرانی 
محمود رعیت نژاد است که در 311 صفحه و در 1100 نسخه 
منتشر شده است.این کتاب شامل چهار فصل جنگ و جوانی، 

اسارت و صدام، بهار قرآن و رهایی است.

رونمایی کتاب از "مشهد تا کاخ صدام"

نشست کتاب خوان »روایت مقاومت« برگزار شد

همزمان با هفته دفاع مقدس و به همت اداره کل کتابخانه های 
عمومی خراسان رضوی و همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های 

دفاع مقدس نشست کتاب خوان »روایت مقاومت« برگزار شد.
 سردار اکبر نجاتی در ابتدا این نشست اظهار کرد: در ایام دفاع 
مقدس مردم در یک فرمان تاریخی از حضرت امام)ره( با اتکا به ایمان 
و اعتقاد خود در جنگی همه جانبه علیه اسالم و کشور بسیج شدند 
و با ایثار و جانثاری و گذشت و فداکاری اتقاقاتی رقم خورد که چراغ 
راه آینده است. مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
افزود: صحنه های دردناک آن روزها موجود است و جوان هایی که با 
نثار خون خود باعث شدند در 200 سال گذشته دفاع مقدس تنها 
جنگ تحمیلی علیه ایران باشد با وجود اینکه ده ها کشور علیه این 
کشور و نظام مقدس به میدان آمدند، در نهایت نتوانستند حتی یک 
وجب از خاک ما را تصاحب کنند. وی در ادامه با بیان خاطراتی از ایام 
دفاع مقدس و ذکر نمونه هایی از ایثارگری ها و از خودگذشتگی های 
شهدای معظم انقالب، خانواده ها، مادران، پدران، خواهران و برادران 
آن ها گفت: عاشورا و قیام امام حسین)ع( الگویی بی نظیر و الهام 

بخش در ایام دفاع مقدس بود و نمونه ای از حادثه کربال در ایام دفاع 
مقدس نیز تکرار شد. نجاتی با اشاره به اهمیت توجه به نسل جوان و 
کودکان و نوجوان در بیان و انتقال حماسه دفاع مقدس گفت: سیره 
و سبک زندگی شهیدان باید توسط دانش آموزان مطالعه شود و از 
اطراف خود، خانواده  در  اگر  که  آموزان عزیز هم می خواهم  دانش 
و اشنایان و محله و شهر خود شهید بزرگواری دارند حتما از نزدیک 
با منش و خلق و خوی شهید آشنا شوند. حجت االسالم علی اکبر 
سبزیان مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در ادامه این 
نشست طی سخنانی عنوان کرد: شهدای زنده ای مانند سردار نجاتی 
گویای بسیاری از ارزش های دفاع مقدس هستند و ما همواره دست 
بوس و قدردان وجود و فداکاری آن ها هستیم. سبزیان خاطر نشان 
کرد: به بیان مقام معظم رهبری دفاع مقدس ما یک جنگ تدافعی 
بود که جنگ تدافعی هم بر خالف جنگ تهاجمی ارزش های ویژه ای 
به همراه دارد که هر کدام از شهدا، ایثارگران، جانبازان و رزمندگان ما 

اسوه ای از این ارزش ها هستند.
با  و  مقدس  دفاع  موضوع  با  کتاب  چهار  نشست  این  ادامه  در 

حضور و ارائه نویسندگان کتاب ها به شرح زیر معرفی شد:
»تو هم میتونی قهرمان باشی« مولف و ارائه دهنده محسن حاجی یاری

داستان یک پسر بچه فلج که دوست دارد قهرمان شود و تعریف 
قهرمانی را در رزمنده و یا مبارز شدن می داند، مانند پدر پزرگش. در 
مدرسه به خاطر معلولیتش به او توهین می کنند. پسر بچه توسط 
پدر بزرگش به آسایشگاه معلولین برده می شود و در آن جا با حقایق 

آشنا می شود و مسیر زندگی اش را تغییر می دهد.
در بخشی از این کتاب آمده است: »هنوز یک عکس دیگه روی 
دیوار بود؛ عکس جوونی های بابا بزرگم توی جبهه. روی یک تانک 
توی  و  آر.پی.جی  یک  راستش  دست  توی  بود.  ایستاده  سوخته 
دست چپش پرچم کشورمون بود... دستم رو گذاشتم روی عکس 
و بلند گفتم: »منم می خوام مثل شما قهرمان بشم؛ واسه کشورم 
با  نمیشه«...  اما  بشم  شهید  و  جانباز  بشم؛  حرم  مدافع  بجنگم؛ 

مشت، محکم کوبیدم روی میز و بعد هم به پاهای بی حس به  درد 
نخورم مشت زدم و گفتم: نمی تونم! معلولم، معلول«

»پرنده پنج شنبه« مولف و ارائه دهنده منیره هاشمی
سید  شهید  زندگي  براساس  شنبه«  پنج  »پرنده  کتاب  داستان 
جعفر هاشمي مهنه است. داستان نوجواني شهید که معاون گردان 
با  نوجوان  مخاطب  شده  سعي  کتاب  این  در  است.  بوده  الحدید 
زندگي این شهید بزرگوار و زوایاي پنهان آن آشنا شود. این کتاب 

براساس خاطرات پدر و مادر این شهید بزرگوار نوشته شده است.
»بعد از اینکه شهید شدم« مولف و ارائه دهنده سید احمد جعفرنیا

کتاب »بعد از این که شهید شدم« دغدغه و احساس مسئولیت 
التهاب  در  را  جوانی اش  سال های  که  است  خراسانی  رزمنده  یک 
جنگ گذرانده و حوادث ناب و گاه محیرالعقولی را مشاهده کرده 
دغدغه  است.  مشاهدات  این  شدن  سپرده  فراموشی  به  نگران  و 
که  مناسبی  فرصت  و  نوشتن  به  شوق  و  میل  وقایع،  ثبت  ضرورت 
خداوند در مسیر راه نویسنده ایجاد می کند، »سید احمد جعفرنیا« 
از سال های  را  ناگفته های خود  و  تا خاطرات، دیده ها  را وامی دارد 
عشق و حماسه به رشته تحریر در آورد، تا قصه حماسه سازان ایران 

اسالمی درس زندگی برای نسل فردای ایران و جهان باشد.
»راز چشمان قدیر« مولف و ارائه دهنده غالمحسین غالم نیا

غالم نیا«  »قدیر  شهید  هنرمند  زندگی  از  است  روایتی   داستان 
که به قلم برادر این شهید واالمقام »غالم حسین غالم نیا« به رشته 
تحریر درآمده است. این کتاب براساس دوره های زندگی شهید و در 
قالب بیست و پنج بخش نگارش شده است. در بخشی از این کتاب 
آمده است »در میان جمعیت با دقت زیاد مراقب حال مادرم بودم. 
ناگهان احساس کردم دستی شانه ام را گرفت. برگشتم آقای »سید 
سید  بود.  منزل مان  نزدیک  همسایگان  از  یکی  اعلمی«،  عباس 
لباس رزمندگان را پوشیده و شال سبزرنگی به دور گردن انداخته 
با آقای اعلمی روبوسی  با مهربانی لبخندی زد. در حالی که  بود. 

می کردم، پرسیدم: آقا شما هم اعزام شدید؟.«

نگاهی به دو روی یک قصه تکراری

سکه کج گرافیک؟!

در بررسی سیستم باید به دو بخش دانشگاه ها و بازار توجه داشت. بدون هرگونه تعارفی باید پذیرفت نظام 
آموزشی )بویژه آموزش عالی( نقشی تعیین کننده در معیوب شدن چرخه آموزش و بازار در هنر گرافیک دارد

,,

باید پذیرفت متاسفانه 
با حذف کنکور و نیز 
برگزاری آزمون های 

مجزا، بسیارند 
داوطلبینی که استعداد 

الزم برای آموزش 
گرافیک ) و رشته های 
دیگر هنر(  را ندارند. 

در چنین حالتی هر قدر 
هم کیفیت آموزش باال 
باشد بدلیل عدم توان 

بهره گیری، آموزش 
کیفیت الزم را دارا 

نخواهد بود

,,

آثاری  میزبان  فرزاد،   نگارخانه 
از کودکان تحت پوشش جمعیت 

امام علی)ع( است.
به گزارش قدس آنالین، »سنگ، کاغذ، قیچی« عنوان 
نمایشگاه نقاشی وکوالژ است که از 13 مهر ماه به مدت 
این  در  شد.  خواهد  برپا  فرزاد  نگارخانه  در  روز  شش 
نمایشگاه آثارنقاشی  کودکان خانه های ایرانی جمعیت 
امام علی)ع( مشهد به نمایش گذاشته می شود. بازدید 
از نمایشگاه نقاشی »سنگ، کاغذ، قیچی« در نگارخانه 
فرزاد مشهد از ساعت 17 الی 21 خواهد بود بروند. این 
واقع شده  بلوار سجاد، گلریز2، پالک10  در  نگارخانه 
است. جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی)ع( 
و  غیرسیاسی  مستقل،  کامال  نهاد،  مردم  سازمان  یک 

غیردولتی می باشد که در سال 1378 به صورت رسمی 
با شماره 19061 به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز 
این جمعیت در  از وزارت کشور دنبال می کند.  رسمی 
سال 2010 موفق به اخذ مقام مشورتی در شورای امور 
است.  شده  متحد  ملل  سازمان  اجتماعی  اقتصادی 
جامعه هدف جمعیت امام علی را کودکان و زنان آسیب 
دیده تشکیل می دهند. بنیان گذار افکار و اندیشه های 
جمعیت »شارمین میمندی نژاد« است. این جمعیت در 
حال حاضر 33 خانه ایرانی و 10 نمایندگی فعال در شهر 
تهران )محله های مولوی، خاک سفید، دروازه غار، لب 
خط و فرحزاد(، ورامین، شهرری، احمدآباد مستوفی، 
شیراز، مشهد، تبریز، اصفهان، کرمان، قوچان، بوشهر، 

بندرعباس، کرمانشاه، ساری، گرگان، کرج و … دارد.

مقدم  ــوی  ــل ع سیدمحمد 
فارسی  ادبیات  ماندگار  چهره 
سبزوار  زادگاهش  در  پنجشنبه  ظهر 

درگذشت.
از چهره  به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد علوی 
های ماندگار کشور در حوزه ادبیات صبح پنجشنبه به 
وداع  را  فانی  دار  سبزوار  در  ریه  عفونت  بیماری  دلیل 
گفت. وی متولد سال 1311 در سبزوار است و دارای 
گرایش  با  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  دکترای  مدرک 
و  بوده  تهران  دانشگاه  از  عربی  و  ادبی  نقد  و  بالغت 

چهره ماندگار رشته ادبیات فارسی کشور بود.
سیدمحمد  دکتر  پیکر  خاکسپاری  و  تشییع  مراسم 
علوی مقدم روز شنبه در زادگاهش شهر سبزوار برگزار 

می شود. با پیشنهاد خانواده زنده یاد دکتر سید محمد 
علوی مقدم چهره ماندگار زبان و ادبیات فارسی کشور ، 
یک باب کتابخانه در باغ ایرانی سبزوار ساخته می شود.
ساخت این کتابخانه بعد از  موافقت اعضای شورای 
در  فرماندار  معاون  و  سبزوار  شهردار   ، شهر  اسالمی 
آرامگاه  قرار است در جوار  قرار می گیرد.   کار  دستور 
ابدی استاد مرحوم علوی مقدم در فضایی به مساحت 
500 متر مربع ، کتابخانه ای به صورت هیات امنایی و 

با هزینه شخصی خانواده وی احداث شود.
بنیانگذار  مقدم  علوی  محمد  سید  دکتر  یاد  زنده 
خیریه سبزواری ها و چهره ماندگار ادبیات فارسی کشور 
از استادان برجستٔه دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه 
مشهد و دارای درجٔه دکتری زبان و ادبیات فارسی بود.

نمایشگاه  اولــیــن  ــراخــوان  ف
عکس »دیدوان« منتشر شد.

نگارخانه ارغوان به منظور باال بردن 
سطح کمی و کیفی هنر عکاسی در سطح شهر مقدس 
مشهد و همچنین حمایت و همراهی هنرمندان جهت 
ارائه و فروش آثار خود، اقدام به برپایی نمایشگاه دوره ای 
تحت عنوان »دیدوان« نموده است. لذا نگارخانه ارغوان 
به منظور برگزاری اولین اکسپو با این فراخوان از کلیه 
هنرمندان، دانشجویان و عالقه مندان به هنر عکاسی 
دعوت می نماید تا آثار خود را به دبیرخانه این نمایشگاه 
ارائه نمایند. شرکت همه عکاسان در این نمایشگاه آزاد 
بوده و موضوع آن مستند اجتماعی است. همچنین، 
هر عکاس می تواند حداکثر پنج اثر ارائه دهد. عکس ها 

نیز می تواند رنگی یا سیاه و سفید باشند. عکس های 
ارائه شده می تواند با دوربین عکاسی یا دوربین موبایل 
اصالح  حد  در  نیز  عکس ها  ویرایش  باشد.  شده  ثبت 
نور، رنگ، کنتراست، شارپنس و برش مطلوب بالمانع 
اندازه بزرگ عکس های ارسالی حداکثر 1500  است. 
پیکسل و حداکثر حجم عکس ها دو مگابایت و با فرمت 
JPEG است. به عالوه، نگارخانه حق دارد از عکس ها 

برای تبلیغات و مصارف فرهنگی خود استفاده کند.
عالقه مندان تا 16 مهرماه مهلت دارند فایل آثار خود 

را جهت تایید ارسال کنند.
نمایشگاه آثار منتخب پس از بررسی و انتخاب از 21 
بلوار  در  واقع  ارغوان  نگارخانه  در  مهرماه   26 لغایت 

سجاد، بین سجاد 2 و 4، پالک 86 برگزار خواهد شد.

به دلیل بیماری ریه؛نمایشگاه نقاشی »سنگ، کاغذ، قیچی« در نگارخانه فرزاد

چهره ماندگار ادبیات فارسی در سبزوار درگذشت
فراخوان اولین نمایشگاه عکس »دیدوان«

خبرنگارسعید بابایی



فرهنگی،  کمیسیون  رئیس 
شهرمشهد  ــورای  ش اجتماعی 
تحقق  که  اینجاست  نکته  گفت: 
این موضوع در میان مردم، مدیران و در کل پذیرش آن 
ایجاد  از  پیش  باید  که  است  گامی  نخستین  جامعه  در 
زیرساخت های فنی و سخت افزاری مورد توجه قرار گیرد. 
افتد و مردم  این موضوع در ذهن مردم جا  باید  درواقع 
می تواند  اینکه  بر  افزون  هوشمند  شهر  تحقق  بپذیرند 
از  بسیاری  کند  فراهم  آن ها  برای  را  مطلوبی  فضای 
را کاهش دهد. آسیب ها، مشکالت و معضالت شهری 
با  رابطه  در  اصولی  احسان  ــروز،  ام صبح  ــزارش   گ به 
مفهوم  تحقق  کرد:  اظهار  مشهد،  شهر  هوشمندسازی 
شهر هوشمند اتفاق نخواهد افتاد مگر اینکه همراهی و 
همگامی مردم را به همراه داشته باشد. برای اینکه در هر 

پدیده ای بتوانیم به همراهی جامعه دسترسی پیدا کنیم 
نیاز به زمینه سازی فرهنگی و معرف آن پدیده به عنوان 
یک هنجار و فرهنگ عمومی در جامعه هستیم. بنابراین 
با توجه به تالشی که دوستان ما در شورای شهر مشهد 
و شهرداری در این راستا دارند و راهکارهایی که درنظر 
گوناگون  ابعاد  در  را  هوشمند  شهر  تحقق  شده   گرفته 
برای شهر به ارمغان خواهیم آورد.وی افزود: بی تردید در 
حوزه فرهنگی سهم خود را در این زمنیه اعمال خواهیم 
کرد. کمیسیون فرهنگی شورای شهر در برنامه عملیاتی 
هوشمندسازی شهر نقش خواهد داشت و سیاست ها، 
براساس  را  اجتماعی  فرهنگی  چالش های  و  راهبردها 

تحقق شهر هوشمند ارائه خواهد داد.

فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری تربت 
از اجرای طرح  انتقاد  با  نیز  حیدریه 
زعفرانیه در این شهر گفت: مجموعه شهرداری و شورای 
اسالمی شهر در ادوار گذشته به بهانه توسعه و زیباسازی بر روی 
بافت فرسوده شهری، ضربه جبران ناپدیر به بافت تاریخی شهر 
زده و بخش اعظمی از تاریخ و هویت این خطه را به تلی از خاک 

تبدیل کرده اند.
به گزارش صبح امروزعلی محمدی در نشست انجمن 
جهانی  روز  ماه  مهر  پنجم  مناسبت  به  فرهنگی  میراث 
گردشگری، افزود: آنچه از مواریث تاریخی در این منطقه باقی 
مانده یا در معرض فرسایش طبیعی یا در مسیر نابودی قرار 

گرفته است.
وی اظهار داشت: با این حال و با توجه به مشکالت مالی، 

پنج نقطه از شهرستان تربت حیدریه در اولویت کاری قرار دارند 
تا با کمک بخش خصوصی، احیا و تجهیز شوند تا به درآمدزایی 

برسند.
وی گفت: این پنج نقطه شامل حمام حاج رئیس )مرکز 
بافت قدیمی شهر(، رباط کامه )20 کیلومتری شمال مسیر 
تربت حیدریه به مشهد(، مجموعه تاریخی زیارتی احمد الرضا 
)ع( در روستای بوری آباد، رباط میان دشت و رباط شور حصار 

در منطقه رخ می باشد. 
هم چنین فرماندار تربت حیدریه در این جلسه گفت: ما تا 
کنون برای مردم فقط تفریح ایجاد کردیم و نه گردشگری و این 
بدان معناست که مردم ما هنوز با این مقوله آشنایی چندانی 
ندارند. علی رستمی اظهار داشت: از مجموعه چهار دهه عمر 
نظام اسالمی فقط در 10 سال اخیر به موضوع گردشگری 

اندک توجهی شده است.

زیــارت  و  گردشگری  معاون 
فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان 
مراکز  تجهیز  از  مشهد  شهرداری 
اطالعات سفری شهر مشهد به دستگاه های شارژ من کارت 

خبر داد.
به گزارش صبح امروز، نرگس با بیان این مطلب افزود: 
معاونت گردشگری و زیارت شهرداری مشهد در راستای 
رسالت های سازمانی خود دو موضوع تکریم زائر و رضایت 
شهروند را در دستور کار خود دارد که در همین زمینه مراکز 
اطالعات سفری در سطح شهر دایر شده است تا نیروهای 
ارائه  خدمات  زائــران،  و  شهروندان  به  شده  داده  آموزش 

می دهند. 
براساس  نیز  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  وی 
مراجعات شهروندان و ارائه خدمات خود و ضمن حصول 

نیازهای شهروندان، به صورت ماهیانه به آنالیز و تحلیل 
می پردازد و براساس آن برنامه های خود را تدوین می کند.

شالچیان با بیان اینکه مراجعان به مراکز اطالعات سفر 
خواستار امکان شارژ من کارت خود بودند، گفت: براساس 
این خواسته شهروندان و زائران، این امکان نیز به این مراکز 
افزوده شد و این مراکز به دستگاه های شارژ من کارت مجهز 
شد.وی ادامه داد: در کمتر از 40 روز آینده و در دهه آخر 
صفر، نمایشی از کار گروهی مردم مشهدالرضا )ع( ارائه 
امام  به  را  ارادت خود  این شهر  تا شهروندان  خواهد شد 
مهربانی  ها به نمایش گذارند که شهرداری مشهد نیز در این 

امر به تسهیل گری خواهد پرداخت.
شالچیان اظهار کرد: شهروندان و زائران می توانند برای 
راهنما 3135  تلفن  با  یا  نظرات خود  و  پیشنهادات  ارائه 

تماس گرفته یا به مراکز اطالعات سفر مراجعه کنند.

انتقاد از تخریب بافت تاریخی  تربت حیدریه تجهیز مراکز اطالعات سفری مشهد به دستگاه های شارژ من کارتهوشمندسازی مشهد نیازمند، زیرساخت های فرهنگی 

خبر

خبر

سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراسان رضوی از  آغاز ثبت نام زائران پیاده اربعین در سامانه سماح 

سازمان حج و زیارت از چهارشنبه هفته گذشته خبر داد.
به گزارش صبح امروز، سید جواد حسینی با اعالم این خبر از 
متقاضیان شرکت در این همایش بزرگ دینی خواست تا از مراجعه 

به کنسولگری عراق خود داری کنند.

وی افزود: 273 دفتر کارگزاری در سطح مشهد مقدس و استان 
به امر ثبت نام مبادرت دارند که افراد متقاضی می توانند از طریق 

این دفاتر اقدام کنند.
اربعین خراسان رضوی، مجموع هزینه های  جانشین ستاد 
مبنای  بر  گفت:  و  کرد  اعالم  دالر  را 41  پیاده  زائــران  خروجی 
تصمیمات اتخاذ شده؛ نرخ ارز مورد محاسبه، هشت هزار تومان 
می باشد که بر این اساس، مبلغ قابل پرداخت برای هر نفر377 

هزار و 700 تومان است.
حسینی ادامه داد: این رقم شامل: ویزا، بیمه و خدمات هالل 

احمر می شود. 

جانشین ستاد اربعین خراسان رضوی خبر داد؛
آغاز ثبت نام زائران پیاده اربعین در 

سامانه سماح سازمان حج و زیارت

همزمان با هفته گردشگری و با حضور شهردار و جمعی 
از مسئوالن نمایشگاه نقش و رنگ در کاشمر افتتاح شد.

به گزارش صبح امروز، در افتتاح این مراسم که صبح 
برگزار  دانش  تاریخی  خانه  محل  در  مهرماه  پنجم  امروز 
فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  میراث  اداره  رئیس  شد، 
صنایع دستی و گردشگری کاشمر گفت: این نمایشگاه 
با همت استاد حجی محمد باقری از طراحان بنام فرش 
و استاد محمد باقری از اساتید هنر پاپیه ماشه و طراحان 

فرش کاشمر برپا شده است.
رضا یوسفی با اعالم اینکه هنر پاپیه ماشه با ضایعات 
جمع  از  پس  کاغذها  کرد:  بیان  شود،  می  انجام  کاغذ 
آوری خمیر شده و با آنها کارهای مختلف هنری از جمله 
شهری  المان های  حتی  و  مختلف  های  دکوری  ساخت 

انجام می شود.
رئیس اداره میراث رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری کاشمر با بیان اینکه این آثار ضد آب 
امکانات  هیچ  به  هنر  این  برای  افزود:  هستند،  آتش  و 
مکان  یک  به  تنها  و  نیست  نیاز  بری  هزینه  تجهیزاتی  و 

معمولی نیاز است.
رئیس اداره میراث رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری با بیان اینکه استاد باقری از طراحان 
فرش حرم مطهر رضوی هم بوده اند، اظهار کرد: باید از 
حضور این افراد توانمند که عمر خود را در راه های هنری 

صرف نموده اند استفاده بیشتری کرد.
برای  را  خود  آمادگی  کاشمر  شهردار  مراسم  این  در 
اعالم  شهری  المان های  در  فاخر  هنر  این  از  استفاده 

کرد.
در  هفته  یک  مدت  به  مهرماه  پنجم  از  نمایشگاه  این 
محل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاشمر(خانه تاریخی دانش( از ساعت 9 صبح الی 13 و 
بعدازظهرها از ساعت 17 الی 21 برای بازدید کنندگان و 

عالقمندان دایر خواهد بود.

گزارش
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد خبر داد: 

آغاز ساماندهی جنگل دکل ها در مشهد

همزمان با هفته گردشگری
نمایشگاه نقش و رنگ در کاشمر افتتاح شد

مشهد  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
از آغاز ساماندهی 1100 دکل مخابراتی شهر مشهد با نصب و اجرای 
50 دکل جدید زیباسازی شده خبر داد و گفت: در حال حاضر با حجم 
از  جنگلی  که  هستیم  مواجه  شهر  در  شده  نصب  دکل های  از  زیادی 
درخت ها را تداعی می کند؛ این دکل ها با اصول شهرسازی نیز منطبق 

نیست. 
به گزارش صبح امروز، محمد جواد رجاییان  در برنامه ای با موضوع 
بررسی وضعیت من کارت و طرح جدید مدیریت شهری برای تخفیف 
شهر  از  مختلفی  برداشت های  گفت:  شد،  برگزار  شهروندان  به  شارژ 
هوشمند وجود دارد، شهر هوشمند وجوه مختلفی دارد در حقیقت شهر 

هوشمند شهری است که ارکانش هوشمندانه مدیریت شود.
وی افزود: زیرساخت های فاوا نیز به کمک این سیاست ها و یه سری 

برنامه های اجرایی می آید و این مهم را تسهیل می کند.
ارتباطات شهرداری  و  فناوری اطالعات  به گفته مدیرعامل سازمان 
مشهد این برنامه در حول شش محور شهر هوشمند تدوین و برنامه هایی 

برای افق 1400 در آن تدوین شده است 
رجاییان در توضیح برنامه سازمان فاوا در شش محور شهر هوشمند 
گفت: حکمرانی هوشمند، اولین محور است که منظور همان تعامالت 
بین دستگاهی است به نحوی که شهرهای بزرگ دنیا مدل مدیریت واحد 
شهری را دارند و همه دستگاه ها از آن تبعیت می کنند اما در کشور ما 
از وظایف  به نحوی که قسمت عمده ای  این شکل عمل نمی شود  به 
دیگر  عهده  بر  نیز  دیگری  قسمت  و  شهرداری ها  عهده  بر  حاکمیتی 

دستگاه ها و نهادهای در سطح شهر است.
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد ادامه 
داد: برنامه هایی که ذیل شش محور تدوین شده شامل برنامه حکمرانی 
شهری، حمل و نقل، مردم هوشمند، اقتصاد هوشمند، زندگی هوشمند 

و محیط هوشمند است.
شهرداری  فاوا  سازمان  شده  اجرا  برنامه های  خصوص  در  رجاییان 
"مشهد،  شعار  به  توجه  با  اخیر  سال  طی  برنامه هایی  گفت:  مشهد 
شهرهوشمند، شهر امید و زندگی" برای مشهد انتخاب و شتاب بیشتری 

هم گرفته است. 
ساماندهی  ــروژه  پ اول  فــاز  زیرساخت  حــوزه  در  داد:  ــه  ادام وی 
زیرساخت های ارتباطی را تمام کردیم که این طرح چهار ساله است؛ 
براساس آن دکل های ارتباطی شهر تجمیع، ساماندهی و از طریق بستر 

فیبرنوری به یکدیگر متصل خواهد شد.
 ساماندهی 1100 دکل  مخابراتی با نصب 50 دکل زیباسازی شده در مشهد

مشهد  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
همچنین در ادامه به موضوع دکل های مخابراتی اشاره کرد و گفت: در 
حال حاضر 1100 دکل در شهر مشهد وجود دارد؛ متاسفانه هر اپراتور 
به اقتضای زمان در یک نقطه از شهر دکلی را نصب کرده و باعث بروز 
آسیب های روانی برای شهروندان و همینطور آسیب منظر شهری شده 

است. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر با حجم زیادی از دکل های نصب شده 
در شهر مواجه هستیم که جنگلی از درخت ها را تداعی می کند؛ این 

دکل ها با اصول شهرسازی نیز منطبق نیست.
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد با 
اشاره به آغاز طرح ساماندهی دکل های مخابراتی مشهد از سال گذشته 
عنوان کرد: در سال جاری فاز اول این طرح با ساماندهی و زیباسازی 
50 عدد دکل آغاز شد؛ طق این طرح هر دکل چهار اپراتور را می تواند 

تجمیع و تحت پوشش قرار دهد.
با اتصال به شبکه  رجاییان عنوان کرد: امواج ماکروویو این دکل ها 
فیبرنوری خود به خود حذف و ارتباطات از مسیر زمینی برقرار می شود؛ 
این پروژه فضای ارتباطی شهر را از لحاظ زیرساختی ساماندهی می کند. 
وی در ادامه به موضوه شارژ من کارتها اشاره کرد و گفت: در حال 
حاضر شورای اسالمی شهر مشهد تسهیل شارژ من کارت ها را تصویب 
شارژ  دستگاه  به  مجهز  شهر  از  نقطه   200 آن  طی  که  است  کرده 
الکترونیکی من کارت شده است؛ همچنین اگر شهروندان از این روش 

استفاده کنند می توانند 5 درصد شارژ بیشتر دریافت کنند.
مشهد  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
همچنین به من کارت زائران اشاره کرد و ادامه داد: زائران نیز می توانند 

من کارت چند سفره بگیرند که در این راستا اگر در من کارت زائر شارژ 
باقی بماند می توانند باقی مانده را دریافت و یا در سفرهای بعدی از من 

کارت استفاده کنند. 
وی تصریح کرد: در گذشته ساالنه 300 هزار کارت در مشهد به فروش 
می رفت اما از روزی که قیمت تغییر کرد این آمار فروش به یک چهارم 
کاهش پیدا کرد که نشان از استفاده شهروندان از کارت های قدیمی 

بود. 
تاکسی ها  در  کارت  من  از  استفاده  خصوص  در  همچنین  رجاییان 
اظهار داشت: در حال حاضر 12 هزار و 600 دستگاه تاکسی در شهر 
مشهد وجود دارد؛ تاکنون 1800 دستگاه تاکسی مستقر در ورودی شهر 
مشهد مستقر در فرودگاه، راه آهن و پایانه مسافربری مجهز به دستگاه 

پوز بانکی شده اند.
وی ادامه داد: تکنولوژی دیگری که هم اکنون در بسیاری از کشورهای 
دنیا استفاده می شود، بارکد دو بعدی است به این ترتیب که شهروند 
با اسکن کردن بارکد داخل تاکسی توسط گوشی موبایل که مجهز به 
نرم افزار کیف پول الکترونیکی است می تواند به راحتی پرداخت را انجام 

و مشکل پول خرد را نداشته باشد.
مشهد  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
نیز  پیمانکار  و  انجام  طرح  این  فراخوان  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
تجهیز  مرحله  وارد  آینده  ماه  سه  الی  دو  طی  لذا  است  شده  انتخاب 
تاکسی ها خواهد شد؛ این طرح مرحله بعدی از پروژه راه اندازی کیف 
پول الکترونیکی است که می تواند به راحتی جایگزین من کارت بشود. 

به گفته رجاییان روش کیف پول موبایلی در دنیا در حال توسعه است 
و آینده کارت ها و دستگهاهای پرداخت فروشگاهی به سمت تکنولوژی 

کیف پول موبایلی خواهد رفت.
پول  کیف  ــروژه  پ که  است  کشور  در  شهر  تنها  مشهد  گفت:  وی 
کافی  شهروند  است؛  شده  راه انــدازی  شهروندان  برای  را  الکترونیکی 
است با تغییر سیم کارت و نصب نرم افزار مربوطه بر روی گوشی و نزدیک 
در  خوان  کارت  دستگاه  یا  قطارشهری  ورودی  گیت  به  گوشی  کردن 

اتوبوس پرداخت را انجام شود.

نایب رئیس شورای شهر مشهد مطرح کرد:

3.5 میلیون من کارت بدون استفاده  
نزدیک  رئیس شورای شهر مشهد گفت:  نایب 
داریم  شهروندان  دست  من کارت  میلیون   5 به 
چرخه  در  من کارت ها  از  میلیون   3.5 تعداد  که 
به  بنابراین  نــدارنــد.  ــود  وج شهری  استفاده 
تا از من کارت خود  شهروندان سفارش می کنیم 
به صورت بهینه استفاده کنند تا من کارت  ارزش 

خود را به دست آورد.
به گزارش صبح امروز ، حمیدرضا موحدی زاده 
، اظهار  با هوشمندسازی شهر مشهد   رابطه  در 
مشهد  مانند  پرجمعیت  و  بزرگ  شهرهای  کرد: 
برای توسعه شهر و افزایش خدمات به شهروندان 
درواقــع  نــدارنــد.  شــدن  هوشمند  جز  به  راهــی 
قدیمی  و  سنتی  سبک های  با  نمی توان  دیگر 
مدیرت شهری را برعهده گرفت. مهمترین مؤلفه 

هوشمند، شهروندان هوشمند است. 
نیاز است زمینه هایی  این راستا  افزود: در  وی 
چون آموزش های مجازی، فراهم کردن امکانات 
زیرساختی که بتواند شرایطی را ایجاد کند تا مردم 
کارهای  انجام  برای  حضوری  مراجعه  جای  به 
اینترنت  یا  موبایل  طریق  از  شهرداری  در  خود 
اهمیت  حائز  دهند،  انجام  را  خود  فعالیت های 
است. شهر هوشمند می تواند نیازهای مردم را نه 
به صورت صددرصدی، اما تا حدود زیادی تأمین 
شهرها  هوشمندسازی  که  اینجاست  نکته  کند. 
پایه  بتوان  تا  است  زمانبر  و  پرهزینه  فرایند  یک 

این کار را در شهر فراهم کرد. 
از  پس  مشهد  شهر  داد:  ادامــه  موحدی زاده 
تهران، آمادگی حرکت به سمت هوشمند شدن را 
دارد. در این راستا تالش کردیم تا در شورای شهر 
انجام  را که در شورای دوره قبل  پنجم تجربه ای 
شده برای تکمیل پروژه های مورد نظر خود رشد 
کنیم. با توجه به سرعتی که در برنامه پنج ساله 
شهرداری وجود دارد، شورای شهر نیز روی مفاد 
می دهد  انجام  را  الزم  بررسی های  آن  بندهای  و 
هوشمندسازی  بخش  به  را  خاصی  اولویت  و 

بخشیده  است. 
جایگاه ویژه هوشمند سازی

بیان  بــا  مشهد  شهر  ــورای  شـ رئیس  نایب 
ــژه ای  وی جایگاه  مشهد  شهر  »شـــورای  اینکه 
اختصاص  شهر  هوشمندسازی  موضوع  به  را 
سال  راستا  این  در  کــرد:  تصریح  اســت«  داده  
پروژه  این  تقویت  برای  گذشته دو مصوبه مهمی 

سال  بودجه   9 تبصره  قالب  در  یکی  داشته ایم. 
شورای  که  است  بوده  مشهد  شهرداری   1397
منظور  به  تا  داده  ــازه  اج شــهــرداری  به  شهر 
اجرایی  روش های  بهینه سازی  و  هوشمندسازی 

دستگاه های  یا  سامانه ها  ساخت 
تأیید کمیسیون  از  نیاز پس  مورد 
درآمدهای  از  درصد  یک  بودجه، 
توسعه  صرف  شهرداری  وصولی 
هوشمندسازی  پــژوهــش هــای 

شود. 
مــاده  کــرد:  خاطرنشان  وی 
تشویق  برای  نیز  دیگری  واحده  
استفاده  راستای  در  شهروندان 
آنجا  از  داشتیم.  من کارت ها  از 
من کارت ها  شده  تمام  هزینه  که 
به  من کارت  وابستگی  به  توجه  با 
نرخ ارز شهرداری را دچار چالش 
میلیون   5 به  نزدیک  است.  کرده 
مــن کــارت دســـت شــهــرونــدان 
از  میلیون   3.5 تعداد  که  داریم 
استفاده  چرخه  در  من کارت ها 
به  بنابراین  ندارند.  وجود  شهری 
تا  می کنیم  سفارش  شهروندان 
از من کارت خود به صورت بهینه 
ارزش  من کارت   تا  کنند  استفاده 

خود را به دست آورد. 
شهروندان  تشویق  به  اشــاره  با  موحدی زاده 

شارژ  الکترونیکی  دستگاه های  از  استفاده  برای 
شورای  اخیر  مصوبه  در  کرد:  تصریح  من کارت 
شهر برای اینکه شهروندان را تشویق به استفاده 
کردن  شارژ  برای  الکترونیک  دستگاه های  از 
و  شــهــرداری  به  کنیم  من کارت 
شده  داده  ــازه  اج ــاوا  ف سازمان 
افــرادی  ــرای  ب بیشتری  شــارژ  تا 
طریق  از  را  خــود  مــن کــارت  که 
می کنند،  شــارژ  دستگاه ها  این 
به  درنظر بگیرند. در شورای شهر 
شهری  سامانه های  تقویت  دنبال 
شهروندان  تا  هستیم  شهرداری 
را  خود  کارهای  بتوانند  آسانتر 

انجام دهند.
چون  بزرگی  شهر  هوشمندسازی 
شهرداری  عهده  از  تنها  مشهد 

برنمی آید 
نایب رئیس شورای شهر مشهد  
شهر  هوشمندسازی  کرد:  بیان 
عهده  از  تنها  مشهد  چون  بزرگی 
است  نیاز  و  برنمی آید  شهرداری 
دولت  شعار  بحث  که  ــت  دول تا 
و  ــرده  ک مطرح  را  الکترونیکی 
راستا  ایــن  در  دستگاه ها  دیگر 
با شهرداری  را  همکاری های الزم 
تکنولوژی  که  داشت  توجه  باید  باشند.  داشته 
بنابراین  است،  پرهزینه  بسیار  هوشمندسازی 

تقاضا داریم تا مردم نیز در این مورد همراهی های 
الزم را با ما داشته باشند.

وی با بیان اینکه »شهرداری در کانون مدیریت 
می گیرد  قــرار  شهر  هوشمندسازی  و  شهری 
است«  گرفته  برعهده  را  شهر  مسئولیت  چراکه 
این  بار  تمامی  که  نیست  معنا  بدین  اما  افزود: 
اقدام روی دوش شهرداری بیفتد درواقع برعهده 
گرفتن هزینه های این اقدام و ابعاد گوناگون آن 
دولت،  جمله  از  دستگاه ها  دیگر  کمک  نیازمند 
همراهی  و  مشارکت  حتی  و  خصوصی  بخش 
مردم است. همچنین بایستی شرایط زیرساختی 
ــه  ارائ شهر،  در  اینترنت  نفوذ  ضریب  ــون  چ
و  نرم افزاری  سیستم های  در  تخصصی  امکانات 
سخت افزاری به صورت همزمان که به تنهایی از 

عهده شهرداری ساخته نیست. 
تمام لوایح و طرح ها  در سامانه شورایاوران

داد: درحال حاضر سامانه  ادامه  موحدی زاده 
و طرح ها  لوایح  تمام  که  دارد  وجود  یاوران  شورا 
کارشناسان،  و  می گیرد  قــرار  سامانه  ایــن  در 
خصوصی  بخش  و  دانشگاهیان  متخصصان، 
نظرات  می توانند  سامانه  ایــن  به  مراجعه  با 
ارائه  طرح ها  این  به  نسبت  را  خود  پیشنهادی 
دیگری  سامانه  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  تا  دهند 
قراردادها  که  است  فعال  شهرداری  خود  در  نیز 
صورت  به  شهرداری  مزایده های  مناقصات،  و 
می گیرد.  قرار  مردم  اختیار  در  روشن  و  شفاف 
و  شهرسازی  فرایند  نیز  اقتصادی  سامانه  در 

چگونگی مشارکت مشخص شده است.
مردم تخلفات را گزارش کنند

خدمات  سامانه  در  دیگر  سویی  از  افزود:  وی 
به  رسیدگی  برای  بخشی  سبز،  فضای  و  شهری 
و شهروندان می توانند مورد  دارد  تخلفات وجود 
تخلفی که در شهر صورت می گیرد گزارشی ارائه 
تسهیالت  راستا  این  در  شود.  رسیدگی  تا  دهند 
در سیستم شهرداری  را  مردم  تشویقی مشارکت 

ایجاد کرده ایم.
 سوتیتر: هزینه تمام شده من کارت ها با توجه 
را  شهرداری  ارز  نرخ  به  من کارت  وابستگی  به 

دچار چالش کرده است.
من کارت  میلیون   5 به  نزدیک  عکس:  شرح 
میلیون   3.5 تعداد  که  داریم  شهروندان  دست 
وجود  شهری  استفاده  چرخه  در  من کارت ها  از 

ندارند.

6در شهر

ادامه از شماره قبل 310 
49: پیاده  روی باعث افزایش گردش خون می شود.

پیاده روی یک راه عالی برای افزایش گردش خون 
البته  دیگری،  بدنی  فعالیت  هر  مثل  درست  است. 
اگر شما فعال هستید، پیاده روی هم سبب می شود 
و  خون  جریان  جمله  شود،  از  بهتر  چیز  همه  که 

گردش خون در تمام قسمت های بدن.
بهبود گردش خون کمک  به  پیاده  روی می تواند 
است.  مفید  محیطی  سرخرگ  بیماری  برای  و  کند 
در  پالک  ایجاد  شرایین(،  )تصلب  آترواسکلروز 
عروق  تنگی  موجب  مشکل  این  است.  شریان ها 
از  جلوگیری  به  می تواند  زدن  قدم  می شود.  خونی 
بروز این اختالل کمک کند و با پیاده روی های منظم 

می توانید این فرآیند را وارونه کنید.
50: پیاده  روی زندگی اجتماعی شما را بهبود می دهد.

و  دوستان  که  می کنند  ادعــا  ــراد  اف از  بسیاری 
همسایگان جدید خود را با پیاده  روی روزانه مالقات 
دادن  شکل  و  جدید  ــراد  اف با  مالقات  کــرده انــد. 
دوستی های جدید فایده ی آشکاری برای سالمتی 
شما دارد و سبب می شود از زندگی خود لذت ببرید. 
پیاده روی نگرش ذهنی شما را بهبود می بخشد و به 

کاهش انزوا کمک می کند.
شروع  برای  خوب  دلیل   50 حاال  ترتیب،  این  به 
مطمئنا  داریــد.  پیاده  روی  ــه ی  روزان برنامه ی  یک 

برخی از این موارد برای شما مفید خواهد بود.
هیچ دلیلی وجود ندارد که تمام شب را روی مبل 
بنشنید و تلویزیون تماشا کنید. هنگامی که از محل 
را  پیاده روی خود  برگشتید، کفش های  به خانه  کار 
بپوشید و بیرون بزنید. شما شگفت زده خواهید شد 
اوضاع  بهبود  کار در  این  تاثیر شگرفی که  از میزان 
کرد ه اید،  ازدواج  اگر  داشــت.  خواهد  زندگی تان 
از  نه،  اگر  کنید.  با خودتان همراه  نیز  را  همسرتان 

یک دوست بخواهید که شما را همراهی کند.
محبوب  روشی  نیز  گروه  یک  با  همراه  پیاده روی 
برنامه ی  یک  از  بتوانند  آدم هــا  این که  برای  است 
نمی توانید  شما  اگر  ببرند.  لذت  جدید  ورزشــی 
کسی را متقاعد کنید که با شما همراه شود، خوب 
احساس  زمان  مرور  به  کنید.  پیاده روی  تنهایی  به 
به نظر خواهید  زیباتر هم  و  بهتری خواهید داشت 

رسید.
خواهید  زده  شگفت  می کنید،  مصرف  دارو  اگر 
آن داروها  از  بتوانید دوز برخی  این که شاید  از  شد 
را کم کنید یا شاید اصال به طور کلی مصرف آنها را 

متوقف کنید.
ادامه دارد ...

بر  رضوی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
ضرورت اجرای پروژه کمربند جنوبی مشهد با مالحظات 
زیست محیطی تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشهد، تورج همتی در نشست با تعدادی از 
مدیران شهری  و  اسالمی شهر مشهد  اعضای شورای 
بیان کرد: کارکردهای زیست محیطی منطقه و شرایط 
که  می کند  ایجاب  جنوبی  کمربند  خاص  اکولوژیک 
ویژه  مالحظات  و  حساسیت  با  توسعه ای  طرح های 
زیست محیطی دنبال شود.وی افزود: همچنین هرگونه 
طرح زیربنایی شهری باید بر مبنای تاب آوری زیستی 
زیست  محیط  حفاظت  شود.مدیرکل  اجــرا  حــوزه  آن 
خراسان رضوی با اشاره به نقش شورای اسالمی در ارتقاء 
شاخص های زیست محیطی افزود: شوراها نقطه اتکایی 
برای  ارزشمندی  ظرفیت  و  زیست  محیط  حفظ  برای 
مدیریت شهر به شمار می روند و الزم است با یک ساختار 
عمومی،  مطالبه گری  بر  تمرکز  با  هدفمند  اجتماعی 
معضالت اساسی شهر درباره آلودگی های موجود احصا 
در  التهاب  بروز  از  دور  به  متناسب  اقدام  سپس  شود؛ 
جامعه صورت پذیرد.وی با اشاره به نقش شورای اسالمی 
محیطی  زیست  شاخص های  ارتقای  در  مشهد  شهر 
گفت: شوراها نقطه اتکایی برای حفظ محیط زیست و 
ظرفیت ارزشمندی برای مدیریت شهر به شمار می روند 
و الزم است با یک ساختار اجتماعی هدفمند با تمرکز بر 
مطالبه گری عمومی، معضالت اساسی شهر در خصوص 
آلودگی های موجود احصا شده و سپس اقدام متناسب 
پذیرد.همتی  صورت  درجامعه  التهاب  بروز  از  دور  به 
از اعضای شورای اسالمی شهر  با تعدادی  در نشست 
مشهد با تاکید بر ضرورت تهیه پیوست زیست محیطی 
در طرح های زیر بنایی شهری اظهار کرد: درمطالعاتی 
با موضوع آلودگی هوا، نخست فهرست برداری از منابع 
بار  با  نقاط  شناسایی  سپس  و  متحرک  و  ثابت  آالینده 

آلودگی باال و سرانجام مدل سازی صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: نسخه اجرایی طرح مطالعاتی یاد شده 
با حضور و بهره مندی از پتانسیل ارزشمند سازمان های 
مردم نهاد و نظر سنجی اجتماعی از طیف های مختلف 
و تصمیم گیری بر مبنای اطالعات پایه فنی یک ضرورت 

است .

نزدیک به 5 میلیون من کارت دست شهروندان داریم که تعداد 3.5 میلیون از من کارت ها در چرخه 
استفاده شهری وجود ندارند
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سالمت خبر
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هزینه تمام شده 
من کارت ها با توجه به 
وابستگی من کارت به 
نرخ ارز شهرداری را 

دچار چالش کرده است
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نظرمشروط مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
درباره کمربند جنوبی مشهد: 

اجرای کمربند جنوبی به شرط 
سرویس ورزشیمالحظات زیست محیطی 
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وحید داودی 
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

سرویس در شهر

سواری  دوچرخه  هیئت  دبیر 
خراسان رضوی گفت: مسابقات 
دوچرخه سواری ماده سرعت مردان 
در رشته کایرین و تیم اسپرینت گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس و رنکینگ استان روز جمعه برگزار و برترین های این 

رشته ها معرفی شدند.
مجید روحپرور افزود: مسابقات دوچرخه سواری ماده 
حضور 30  با  اسپرینت  تیم  و  کایرین  رشته  در  سرعت 
دوچرخه سوار در مجموعه ورزشی ثامن االئمه)ع( مشهد 

برگزار شد.
به گزارش ایرنا، وی گفت: در بخش کایرین بزرگساالن 
رودی  فروشگاه  از  مهدوی  مسعود  و  روزبهان  مهدی 
مقام های نخست و دوم و حسن حصاری از هیئت نیشابور 
مقام سوم را بدست آوردند. در بخش جوانان این ماده نیز 

امیرحسین محمدی و عرفان دمیرچی از تیم شهرداری 
طرقبه به ترتیب نخست و دوم شدند و معین سعید از تیم 

خیام نیشابور به مقام سوم دست یافت.
نوجونان هم عماد  کایرین بخش  ماده  در  افزود:  وی 
و  الرعایا  امین  ابوالفضل  از شهرداری طرقبه،  محمدی 

سهیل عشقی از تیم خیام نیشابور نخست تا سوم شدند.
گفت:  رضوی  خراسان  سواری  دوچرخه  هیئت  دبیر 
در تیم اسپرینت بزرگساالن هم به ترتیب تیم های هیئت 
نیشابور، فروشگاه رودی و کالسیک ایران مقامهای نخست 
تا سوم را از آن خود کردند. در بخش جوانان این ماه نیز 
هیئت  تیم  و  نیشابور  خیام  طرقبه،  شهرداری  تیم های 
نیشابور به ترتیب مقام های نخست تا سوم را بدست آوردند.

250 دوچرخه سوار به صورت سازمان یافته در خراسان 
رضوی فعالیت دارند که 70 نفر آنان زن هستند.

ویژه  تئوری  کالس  دوره  یک 
متقاضیان مربی گری درجه 3 در 

تربت حیدریه برگزار شد.
سیدحمیدرضا امینی در خصوص این خبر اظهار کرد: 
دوره تئوری مربیگری درجه3 با هدف ارتقاء سطح علمی 
بدنی جهت شرکت در  تربیت  و تخصصی  پایه  و دانش 
دوره های مربیگری رشته های مختلف با مشارکت 31 زن 

و مرد در این اداره برگزار شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان تربت حیدریه با اشاره به 
نقش اثر گذار تغییر نگرش اقشار مختلف در ایجاد و توسعه 
فرهنگ ورزش همگانی وسالمت عمومی افزود: شرکت 
کنندگان در این دوره 7روزه واحدهای تخصصی مبانی 
جسمانی،  آمادگی  مبانی  ورزشی،  تغذیه  بدنی،  تربیت 
تحلیل  و  تجزیه  ورزشی،  روانشناسی  ورزش،  در  ایمنی 

مهارتها، طراحی تمرین، نقش مربی در ورزش، مکملها، 
فیزیولوژی و آناتومی ورزشی را طی 60 ساعت فراگرفته و با 

جدیدترین اطالعات علوم ورزشی آشنا شدند.
دوره  پایان  در  شدگان  پذیرفته  کرد:  تصریح  امینی 
توانند در دوره  تئوری ضمن دریافت گواهی معتبر می 
های مربیگری درجه 3 رشته های مختلف ورزشی شرکت 

نمایند.
گفتنی است حسن سلمانی، سیدحمیدرضا امینی، 
روحی،  مهدی  بــررودی،  اکبر  علی  امینیان،  ابوالفضل 
حسین ابراهیم نیا، جمال پور قائمی، منصوره مقربی، 
هانیه یزداندوست، طاهره نجفی و ملیحه علی پور از اساتید 
برجسته و کارشناسان ارشد تربیت بدنی شهرستان تدریس 

این دوره از کالس ها را برعهده داشتند.

تیم پدیده مشهد با کسب نتیجه 
تساوی مقابل پارس جنوبی جم بار 
دیگر به صدر جدول مسابقات لیگ 

برتر بازگشت.
مسجد  نفت  مقابل  در  پیروزی  با  اصفهان  سپاهان 
سلیمان به صدر برسد، اما این صدر نشینی دوام زیادی 
نداشت و تنها بعد از 24 ساعت پدیده صدر نشینی را از 

نماینده اصفهان پس گرفت.
برتر  لیگ  های  رقابت  هفتم  هفته  در  مشهد  پدیده 
توانست مقابل پارس جنوبی به نتیجه تساوی 1-1 برسد 
و با کسب یک امتیاز از این دیدار 17 امتیازی شده و بار 
دیگر به صدر جدول مسابقات بازگردد و به صدرنشینی 24 

ساعته سپاهان پایان دهد.
شاگردان یحیی گل محمدی تا به اینجای مسابقات تنها 

یک شکست آن هم مقابل پرسپولیس در هفته اول تجربه 
کردند و حاال هفت هفته بی شکست را سپری می کنند. 
آن ها در جدال با پارس جم ابتدا با گل دقیقه 33 یونس 
شاکری پیش افتادند و نیمه اول را برنده به رختکن رفتند. 
شدت  را  خود  حمالت  پارسی ها  دوم  نیمه  شروع  با  اما 
به گل  بخشیدند و در دقیقه 60 توسط مجید علیاری 

تساوی رسیدند.
از  باالتر  محمدی  گل  شاگردان  تساوی  این  با  حاال 
سپاهان و پرسپولیس با اختالف یک امتیازی در صدر 
جدول قرار گرفتند و به شگفتی آفرینی خود ادامه دادند. 
پدیده هفته آینده در مشهد به مصاف فوالد خوزستان 
بازی  این  در  برد  با  که  است  این  دنبال  به  و  ــی رود  م
صدرنشینی خود را قبل از تعطیالت سه هفته ای لیگ برتر 

تثبیت کند.

برترین های دوچرخه سواری سرعت خراسان رضوی باز هم پدیده، باز هم صدر
مشخص شدند

برگزاری کالس تئوری ویژه متقاضیان مربیگری درجه ۳ در 
تربت حیدریه

چندی پیش اخباری مبنی بر تغییر در کرسی مدیر 
از  هر  و  می شد  شنیده  استان  جوانان  و  ورزش  کل 
به عنوان جانشینان کوروش  اسامی مختلفی  گاهی 
چندی  از  بعد  باالخره  می شدند.  معرفی  صبوریان 
پنجشنبه 5 مهر بود که مراسم تودیع و معارفه مدیرکل 

جدید ورزش و جوانان خراسان رضوی انجام شد. 
و  امنیتی  سیاسی  مــعــاون  مــراســم  ابــتــدای  در 
تبریک  ضمن  رضوی  خراسان  استاندار  اجتماعی 
وزیر  معاون  از  گفت:  آبــادان  حصر  آزادی  ســال روز 
ورزش و جوانان به خاطر حضور در این مراسم تشکر 
و همیشه  استان است  افتخارات  از  یکی  او  می کنم. 

مایه سربلندی خراسان رضوی در کشور بوده است.
کوروش  کــرد:  عنوان  ادامــه  در  نــوروزیــان  رحیم 
همین  در  که  بود،  استان  خوب  جوانان  از  صبوریان 
سازمان رشد و پیشرفت کرد و تمام توان خود را برای 
ورزش استان به کار گرفت از او بخاطر تمام زحماتی 

که برای استان کشید تشکر می کنم .
خود  خدمت  دوره  در  ما  همه  کــرد:  تصریح  وی 
را  خود  تالش  تمام  نیز  صبوریان  داریم.  فرود  و  فراز 
به کار گرفت، همه قدردان زحمات اش هستیم و بنا 
آن  تجربه  از  اما  کشید  کنار  خودش  درخواست  به 

استفاده خواهیم کرد.
رضوی  خراسان  سهم  کرد:  خاطرنشان  نوروزیان 
کم  کشور  در  دارد  که  پتانسیلی  و  ظرفیت  به  نسبت 
است امیدوارم از صبوریان به نحو احسن در مدیریت 
استان  از  بیشتر  استفاده کنند حضور مدیران  کشور 

به رفع مشکالت استان کمک می کند.
مااست،  دست  امانت  پست ها  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: استانداری و مسئولین استان پیشنهاد دادند 
دانش  با  ورزشــی تــر،  مدیری  صبوریان  جایگزین 
اطالع  بومی  از  منظور  شود.  بومی  و  جوان  بیشتر، 
داشتن از شرایط استان است، وسعت شهر مشهد نیز 
از آنجایی که این حق را  کار را سخت تر می کند. اما 
اصرار  و  باتاکید  قائلیم  جوانان  و  ورزش  وزارت  برای 
وزارت فتاحی به عنوان گزینه اصلی معرفی شد و ما 

به نظر وزارت احترام می گذاریم.
استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
توضیح  را  استان  شرایط  گفت:  رضــوی  خراسان 
فوتبال  تیم های  داریــم.  زیــادی  پروژه های  دادیــم، 
استان دارای نوسانات زیادی بودند، باید کمک کنیم 
تا مدیرکل جدید از شرایط استان شناخت کافی پیدا 
کند و در ابتدای راه تصمیمی نگیرند که دچار مشکل 
هستیم  استان  ورزش  خدمت  در  توان  تمام  با  شود. 

پررنگ تر  فتاحی  توسط  نیز  جوانان  بخش  امیدوارم 
شود.

در ادامه این مراسم احسان اصولی که به نمایندگی 
گفت:  داشت،  حضور  جلسه  این  در  شهر  شورای  از 
توسعه  و  رشد  به  جدی  توجه  مشهد  شهر  شــورای 
از  راستای  این  در  دارد؛  شهر  این  سطح  در  ورزش 

و  اجتماعی  نشاط  و  شور  گسترش 
پیشگام  ورزشی  تیم های  از  حمایت 

خواهد بود.
از  صبوریان  کــوروش  ــزود:  اف وی 
با  آن دسته مدیرانی بود که توانست 
تعامل و همراهی با شهرداری مشهد 
توفیقات خوبی را برای ورزش مشهد 
به  برتری  لیگ  تیم های  احیای  و 

ارمغان بیاورد.
ادامه  عضو شورای شهر مشهد در 
شــهــرداری  و  شهر  کـــرد:  تصریح 
پشتیبان سالمت و نشاط شهروندان 
توجه  راستا  ایــن  در  و  بــود  خواهد 
از  یکی  ــوان  ج و  ورزش  ــوزه  ح بــه 
اســت؛  مــا  کلیدی  سیاست های 
ارتباط  با  جدید  مدیرکل  امیدوارم 
ورزشی  جامعه  با  نزدیک  تعاملی  و 
این  ــرای  ب خوبی  توفیقات  بتواند 
در  هم  ما  بیاورد،  ارمغان  به  حــوزه 
مدیریت شهری در حد توان پشتیبان 
پیشرفت های این حوزه خواهیم بود.

کل  اداره  سابق  مدیرکل  صبوریان  کــوروش  اما 
معارفه  و  تودیع  مراسم  در  استان  جوانان  و  ورزش 
مدیر کل جدید ورزش و جوانان استان، گفت: باید از 
مدیران ادارات، هکارانم در اداره کل ورزش و جوانان، 
هیئت های ورزشی و هر فردی که گامی برای ورزش 
برداشتند و در این مدت همراه ورزش استان بودند؛ 

تشکر کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: در مسیر 
اگر  اداری  برنامه های  و  فعالیت ها 
از  باید  باشند  شده  دلخور  کسانی 
آنها عذرخواهی کنم، همه ما اعضای 
ورزش  برای  و  هستیم  خانواده  یک 
این  گاهی  و  می کنیم  تالش  استان 
موضوعات ناخواسته به وجود می آید.

و  ورزش  کــل  اداره  مدیرسابق 
جوانان خراسان رضوی تصریح کرد: 
با  مدیران  از  یکی  فتاحی  فرزاد  آقای 
تجربه و توانمندی است که حضور وی 
می تواند  رضوی  خراسان  استان  در 

برکات زیادی به همراه داشته باشد.
صبوریان خاطرنشان کرد: در پایان 
بازهم تشکر می کنم از تمامی کسانی 
که برای ورزش و جوانان تالش کردند 
امیدوارم در آینده روزهای خوبی را در 

ورزش استان شاهد باشیم.
کشور  جوانان  و  ورزش  وزیر  معاون 
کل  مدیر  معارفه  و  تودیع  مراسم  در 

ورزش و جوانان استان، ضمن تشکر ویژه از مدیرکل 
رضوی،  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سابق 
گفت: صبوریان یکی از مدیران پرتالش و اخالق مدار 
و به قصد خدمت در ورزش  با نیت پاک  او  ما است، 

خراسان رضوی گام های خوبی را برداشت.
 5 این  در  صبوریان  داد:  ادامــه  خــادم  امیررضا 
ما  که  بررسی هایی  در  و  کرد  تالش  خالصانه  سال 
داشتیم بهترین فرد برای مدیریت ورزش استان بوده 
خود  طرف  از  جابه جایی  درخواست  بیشترین  اند. 
این مدیرتوانمند  از  تا  بنا داریم  ما  اما  بود؛  صبوریان 
و با برنامه در یکی از فدراسیون ها و یا در وزارت خانه 

استفاده کنیم.
ورزش  کل  اداره  کــرد:  تصریح  ــه  ادام در  خــادم 
و  توانمند  نیروهای  از  رضــوی  خراسان  جوانان  و 
سطح  در  می توانند  که  می برد  بهره  متخصصی 
با  ما  راستا  همین  در  باشند.  گــذار  تاثیر  کشوری 
جوانان  و  ورزش  راس  بر  را  مدیری  فتاحی  انتخاب 
توانایی های  که  کردیم  منصوب  رضــوی  خراسان 
ارتقا  برای  شکل  بهترین  به  می تواند  و  دارد  باالیی 

جایگاه ورزش و جوانان تالش کند.
معاون وزیر ورزش و جوانان کشورمان عنوان کرد: 
در سوابق  و  توانایی های خوبی داشت  فتاحی  فرزاد 
در جمع  دیگر همواره  استان های  در  مدیریت  قبلی 
شرایط  استان  ورزش  مسیر  داشت؛  قرار  برترین ها 
که  است  مدیری  فتاحی  و  دارد  مطلوبی  و  خوب 
می تواند با همفکری و همراهی جامعه ورزشی استان 

موفقیت های خوبی را برای خراسانی ها کسب کند.
وسیعی  استان  رضوی  خراسان  کرد:  بیان  خادم 
است که دارای ظرفیت های مختلف و متعددی است 
هر شهرستان این استان ظرفیت مرکز استان شدن را 
دارد لذا مدیر جدید باید توجه ویژه ای به هماهنگی و 
تعامل با فرمانداران و مسئولین هر شهرستان داشته 

باشد.
وی در ادامه عنوان کرد: فرزاد فتاحی مدیر موفقی 
است اما اولین مدیر غیر بومی ورزش استان خواهد 
بود؛ لذا من از همه جامعه ورزشی استان می خواهم 
و  کنیم  حمایت  وی  از  خــودمــان  پیشرفت  ــرای  ب

پشتوانه ای برای موفقیت ورزش باشیم.
در  نیز  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  معارفه  و  تودیع  مراسم 
استان گفت: از تک تک اعضای جامعه ورزش استان 

بابت حضورشان در این مراسم تشکر می کنم.
فرزاد فتاحی ادامه داد: باید از اعتماد وزیر محترم 
در  کنم.  تشکر  خــودم  به  نسبت  جوانان  و  ورزش 

لحظات ابتدایی حضورم در مشهد در حرم مطهر امام 
رضا )ع( با خودم عهد بستم هرچه در توان دارم برای 

پیشرفت استان بکار گیرم.
زحمات  صبوریان  کوروش  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بسیاری در خراسان رضوی کشیدند و از زحمات این 
دوست ارزشمند همیشه استفاده خواهم کرد، افزود: 
از  درخشانی  بسیار  سابقه  دارای  رضوی  خراسان 
قهرمانی ها و پهلوانی ها در حوزه های مختلف است. 
کار ما در این استان بسیار سخت است اما با هم دلی 

و همراهی شاهد نتایج خوبی خواهیم بود.
حوزه ای  جوانان  حوزه  کرد:  خاطرنشان  فتاحی 
نظام  و  رتبه دولت  تاکید مسئوالن عالی  و مورد  مهم 
به  اعتماد  بــرای  فضا  تا  کنیم  تالش  باید  ما  است 
ها  عرصه  تمامی  در  جوانان  تا  شود  محقق  جوانان 
داشته  موفق  و  موثر  حضوری  بتوانند  ما  پشتوانه  با 

باشند.
در  کــرد:  بیان  همگانی  ورزش  درخصوص  وی 
ورزش  به  مردم  توجه  جلب  و  همگانی  ورزش  بحث 
تا  کرد  خواهیم  ریزی  برنامه  را  مختلفی  برنامه های 
مردم ورزش را عضوی دائمی در زندگی خود ببینند.

فتاحی با اشاره به حوزه قهرمانی عنوان کرد: بحث 
استعدادیابی،  جمله  از  حرفه ای  و  قهرمانی  ورزش 
قهرمان پروری، تیم داری، حمایت از باشگاه و سایر 
از   2020 المپیک  برای  ریزی  برنامه  خصوصًا  حوزه 
همین  از  که  است  ما  کلیدی  و  اصلی  سیاست های 

فردا به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد: 
خراسان رضوی ظرفیت ها و فرصت های بسیار زیادی 
دارد اما باید توجه کنیم که امکانات و منابع به صورت 
مختلف  اقشار  بانوان،  و  آقایان  بین  برابر  و  مساوی 
جامعه، شهر های مختلف استان و حتی مناطق کم 
تقسیم  نیاز  حسب  بر  و  مساوی  صورت  به  برخوردار 

گردد.
ورزشی گفت: هیئت های  مورد هیئت های  در  وی 
همچنین  و  هستند  اول  سنگر  اســتــان  ورزشـــی 
پیشکسوتان ورزشی اعتبار و آبروی ورزش می باشند 
ما از این دو قشر قطعا در برنامه های خود استفاده 

می کنیم.
یکی  رسانه  اصحاب  کــرد:  خاطرنشان  فتاحی 
و  نهاد  هر  برای  پیشرفت  و  توسعه  اصلی  ارکــان  از 
می  را  خبرنگاران  همه  دست  ما  هستند  جامعه ای 
استفاده  پیشرفت  برای  ها  آن  کمک  از  و  فشاریم 

خواهیم کرد.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان در مراسم معارفه

عهد بستم هرچه در توان دارم بکار گیرم

فتاحی: بحث ورزش 
قهرمانی و حرفه ای از 

جمله استعدادیابی، 
قهرمان پروری، تیم 

داری، حمایت از 
باشگاه و سایر حوزه 

خصوصًا برنامه ریزی 
برای المپیک ۲0۲0 از 

سیاست های اصلی و 
کلیدی ما است که از 

همین فردا به صورت 
جدی پیگیری خواهد شد

,,

فتاحی: در لحظات ابتدایی حضورم در مشهد در حرم مطهر امام رضا )ع( با خودم عهد بستم هرچه در 
توان دارم برای پیشرفت استان بکار گیرم

,,

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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 139760306271001645 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم زهرا مکاریان 
فرود  فرزند میرزا محمد بشماره شناسنامه 46014 صادره ازمشهد در ششدانگ اعیان یک باب 
خانه به مساحت110متر مربع قسمتی ازپالک 68 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار طبرسی دوم 
طبرسی 17 دانش آموز 14 کوچه شهید اصغری روبروی پالک 144 اعیان متعلق به خود متقاضی 
و عرصه موقوفه ظهیرالدوله  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.م الف 689
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/22

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271001329 مورخه 
1397/04/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/ خانم امیر یعقوبی  فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 0920045588 صادره 
ازمشهد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 1870 متر مربع قسمتی ازپالک باقی مانده 98 
اصلی بخش 9 مشهد واقع در جاده کالت خلق آباد خریداری از مصطفی اربابی 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.م الف 693
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/22

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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 
مورخه   139760306271001376 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
1397/04/31 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/ خانم مجید کفاش  فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 2394 صادره از مشهد در 
ششدانگ یک باب منزل به مساحت 1500 متر مربع قسمتی ازپالک باقیمانده 98 اصلی بخش 9 
مشهد واقع در جاده کالت خلق آباد خریداری از مصطفی اربابی 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.م الف 691
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/22

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271001331 مورخه 
1397/04/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد 
فرزند فرهاد بشماره شناسنامه 53 صادره  اقای/ خانم عبدالله شاهرخ   بالمعارض متقاضی 
ازمشهد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 1402 متر مربع قسمتی ازپالک باقی مانده 
اربابی محرز  از مصطفی  آباد خریداری  واقع در جاده کالت خلق  98 اصلی بخش 9 مشهد 
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.م الف 695
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/22

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی تغییرات شرکت آگهی تغییرات شرکت
شرکت  مشهد  سیر  واحــد  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و  ثبت 40658  شماره  به  خاص  سهامی 
10380564689 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
ذیل  تصمیمات   1397/04/19 مورخ  سالیانه  عادی 
اتخاذ شد : سیدعبدالله ملک کدملی 0050863606 
به   0859295613 کدملی  کیوانی  محمدرضا  و 
شرکت  البدل  علی  و  اصلی  بازرسان  سمت  به  ترتیب 
مالی  صورتهای   . گردیدند  تعیین  یکسال  مدت  برای 
ثبت  کل  اداره   . قرارگرفت  تصویب  ــورد  م  96 ســال 
ثبت  اداره  رضــوی  خراسان  استان  امــالک  و  اسناد 
)257082( مشهد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت 

آگهی تغییرات شرکت مرغداری آرمان شرکت تعاونی 
ملی 10380042220  شناسه  و  ثبت 248  شماره  به 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/03/10 و نامه شماره 3229 مورخ 97/4/30 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قوچان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : -مرکز شرکت به آدرس قوچان -بخش مرکزی 
-دهستان دوغائی- آبادی مرغداری عبدالعلی زاده-کوچه 
اصلی-طبقه همکف-کد پستی 9479151712 تغییر 
یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )257081(

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

و  آگهی تغییرات شرکت توس پترو گاز خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 47614 
 1397/06/14 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10380637646 ملی  شناسه 
رئیس  و  عامل  مدیر  سمت  به  راد  رضوی  رضا  محمد  سید  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
هیات مدیره کد ملی 0937942601 آقای جلیل شیرازی به سمت عضو هیات مدیره کد ملی 
0934122997 خانم زهره اعتماد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره کد ملی 0058025871 
امضاء  به  شرکت  آور  تعهد  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کلیه   . گردیدند  انتخاب  دوسال  مدت  برای 
اداره کل ثبت اسناد و امالک  اعتبار می باشد.  با مهر شرکت دارای  منفرد مدیر عامل همراه 
)257078( مشهد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان  استان 

به  خاص  سهامی  شرکت  خراسان  گاز  پترو  توس  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره ثبت 47614 و شناسه ملی 10380637646 به استناد صورتجلسه 
تصمیمات   1397/06/14 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع 
ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای 
جلیل  آقای   0937942601 ملی  شماره  به  راد  رضوی  رضا  محمد  سید 
به شماره ملی  اعتماد  به شماره ملی 0934122997 خانم زهره  شیرازی 
0058025871 برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای علیرضا جباری 
به شماره ملی 0945253958 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی محمدپور 
به شماره ملی 0941041700 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
)257079( مشهد  غیرتجاری  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی 

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل درون شهری گلریزان سیر توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
 1397/02/23 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10380621777 ملی  شناسه  و   45939
ــه سمت رئیس هیئت  تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -مجید کارگر مقدم شماره ملی 0941881717ب
و  مدیره  هیئت  رئیس  نائب  سمت  به   0934463107 ملی  شماره  نیری  دهقان  فاطمه  خانم  مدیره 
مدیره  هیئت  عضو  سمت  به  ملی 0923206302  شماره  به  حسینی  فروزش  سیده  خانم  مدیرعامل 
برای  شرکت  مدیره  هیئت  عضو  سمت  به   0944754244 ملی  شماره  به  حسینی  فائزه  سیده  خانم 
مدت 2 سال انتخاب گردیند . و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور رسمی و بانکی با امضا خانم فاطمه دهقان 
ثبت  کل  اداره  بود  خواهد  معتبر  شرکت  مهر  با  همراه  مدیرعامل(  و  مدیره  هیئت  رئیس  )نائب  نیری 
و موسسات غیرتجاری مشهد )257080( ثبت شرکت ها  اداره  استان خراسان رضوی  امالک  و  اسناد 
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شهردار منطقه 2 با اشاره به برنامه پیاده روسازی 
در خیابان توجید خبرداد: 
3 پاتوق در توحید

شهردار منطقه 2 مشهد با بیان اینکه بهسازی و اصالح 
پیاده روها در محور خیابان توحید به اتمام رسیده است، 
برای  توحید  خیابان  مسیر  در  شهری  پاتوق  گفت: 3 

دورهمی شهروندان در نظر گرفته شده است. 
به گزارش صبح امروز، جالل قربانی با بیان این مطلب 
افزود: پیاده رو و حاشیه خانه تاریخی داودی که در ضلع 
جنوبی خیابان توحید قرار دارد به صورت سنتی مرمت 

شده است.
وی گفت: 3 پاتوق شهری در مسیر خیابان توحید 
برای دورهمی شهروندان در نظر گرفته شده است که 
همزمان با ایام محرم یکی از این پاتوق ها برای پذیرایی از 
عزاداران حسینی و زائرین آقا علی بن موسی الرضا )ع( 

بهره برداری شد.
قربانی تصریح کرد: با توجه به احداث خط بی آرتی در 
خیابان توحید و نیاز کسبه به محل تخلیه بار، 6 ایستگاه 
تخلیه بار در این مسیر درنظرگرفته شده که 4 ایستگاه در 

ضلع شمالی و 2 ایستگاه در ضلع جنوبی است.
وی ادامه داد:  ضلع جنوبی و شمالی خیابان توحید 
به طول 1300 متر و محوطه های مقابل مجتمع تجاری 
نصر در ضلع جنوبی و بانک صادرات در ضلع شمالی، 

بهسازی شده است. 
قربانی  با اشاره به اینکه برای بهسازی پیاده روهای 
ریال  میلیارد   12 معادل  اعتباری  توحید،  خیابان 
این عملیات شامل  داشت:  اظهار  است،  هزینه شده 
سبز،  فضای  آبیاری  جهت  لوله گذاری  خاک برداری، 
روشنایی،  تامین  جهت  برقی  تاسیسات  اجـــرای 
آماده سازی بستر با تراکم مناسب، اجرای جدول و کانیو 

سنگی و تایل فرش می باشد.
از  یکی  توحید  خیابان  اینکه  به  ــاره  اش با  قربانی 
می باشد،  مطهر  حــرم  به  منتهی  اصلی  مسیرهای 
خاطرنشان کرد: جهت رفاه حال شهروندان در طول این 
مسیر، نصب مبلمان شهری در نظر گرفته شده و طرح 

بساوایی اجرا شده است.
وی افزود: همچنین جهت افزایش ایمنی شهروندان 
در ورودی خیابان های فرعی این معبر، سرعتکاه احداث 

شده است.

خبر
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TELEGRAM.ME/SOBHEDAILYSobhe.emrooz.news Www.sobhe-emrooz.ir sobhe.emrooz.news@gmail.comVol.1،No.311  sep.29.2018  
شنبه 07  مهر ماه 1397- سال اول -  شماره 311

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
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضــی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 مــاده  و  قانون   3 مــاده  موضوع  آگهی 
13976036007000934-1397/06/31 کالسه 97/93 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 خانم توران محمدی فرزند حسن بشماره شناسنامه 286 صادره از خاش در یک باب 
منزل به مساحت 237/8 متر مربع پالک شماره 910 - اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام واقع در خیابان امیر کبیر – امیر 
کبیر 2  خریداری از مالک رسمی آقای مرادعلی اسماعیلی حسن آبادی 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 : 1397/07/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/23

سید مجتبی جوادزاده- رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

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
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضــی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 مــاده  و  قانون   3 مــاده  موضوع  آگهی 
13976036007000936-1397/06/31 کالسه 96/216 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 امیر قربانی محمود آبادی فرزند احمد علی بشماره شناسنامه 848 صادره از تربت 
جام در یک باب منزل به مساحت 151/58 متر مربع پالک شماره 959 - اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از 
مالک رسمی آقای عظیم اسماعیل احمدی 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 : 1397/07/07 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/23

سید مجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای 
احکام110/2/961165 آقای اسماعیل رجب نیاز آبادی محکوم است به پرداخت 114 عدد سکه بعالوه خسارت 
دادرسی به در حق سعیده کردستانی و نیز مبلغ155/000 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 
1397/7/21از ساعت 11/45الی 12/30صبح 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:

1- 126 عدد کیف مدرسه سایز 2 ابتدائی رنگ جور مانتو به مبلغ110/000 ریال و جمعا 13/860/000ریال 
2- تعداد 7 عدد کیف دوشی ایستاده مشکی ،نو به مبلغ هر کدام 280/000ریال و جمعا 1/960/000ریال 3- 8 
قلم انواع پیراهن و کرپ در تعداد مختلف و همچنین یک عدد پشت گردنی پشت بلند و یک عدد یقه تور تهران جمعا 

به مبلغ 29/500/000ریال
مدیرو احد مزایده اجرای احکام مدنی -سید محمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال  منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 
110.7.970746 آقای مجتبی جاللی طلب محکوم است به پرداخت مبلغ 930.384.233 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 1397.07.22 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 :

ششدانگ سرقفلی بیک باب مغازه متعلق به شخص ثالث آقایان ابراهیم احمدیان یزدی و حسن احمدیان یزدی 
)هر کدام بانک سه دانگ( و مالک اعیان مغازه مجموعه فرهنگی خاتم االنبیای واقع در خیابان جنت پالک 4 مقابل 
بانک کشاورزی با دهانه حدود 3 متر و عمق 6/75 که 80 سانتیمتر انتهای آن به سیستم راه پله دسترسی به نیم 
طبقه می باشد به مساحت حدود 20 متر و ارتفاع مفید طبقه همکف 2/80 و ارتفاع نیم طبقه 2/20، کف مغازه 
سنگ و 25 سانتیمتر باالتر از کف خیابان، شیشه سکوریت، کاربری همکف تجاری و نیم طبقه به عنوان انبار، دارای 
امتیاز برق مستقل و آب مشترک که مطابق با نظریه هیئت 3 نفره کارشناس به مبلغ 7/400/000/000 ریال برآورد 

و به فروش می رسد. )ضمنًا میزان تعهد اشخاص ثالث 403/970/334 ریال می باشد.(
مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی - سید محمرضا تشنگر

آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
مرحوم  ماترک  به  فروش  به  احکام 110/17/950286حکم  اجرای  بایگانی  شماره  به  مشهد  حقوقی  شعبه 6دادگاه  از  صادره  اجرائي  کالسه  پرونده  موجب  به 
محمد تقی نیکونام منفرد صادر و مقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناسی ایرانی به شرح ذیل واز طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان در 
تاریخ1397/7/21از ساعت 8/45 الی9/30 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس6،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 راز برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به باردید 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 وقف مقررات ورویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی 

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

ششدانگ پالک ثبتی 2156 اصلی بخش 4 مشهد واقع در میدان شهدا شیرازی 21 سمت چپ کوچه سوم پالک 54 که از ضلع غربی شمالی و شرقی در مسیر تعریض 
قرار دارد و باقیمانده ملک به میران 206/45 متر مربع می باشد در عرصه پالک مذکور یک ساختمان در 2 طبقه احداث گردیده است که طبقه همکف شامل یک دستگاه 
آپارتمان به مساحت134 متر مربع و پیلوت به مساحت 32 متر مربع می باشد که تاکنون تفکیک نگردیده است پالک مذکور دارای سه انشعاب آب به قطر یک دوم اینچ و 
سه دستگاه کنتور برق با قدرت 125 آمپر تک فاز و سه دستگاه کنتور گاز با ظرفیت 6 متر مکعب در ساعت می باشد. ساختمان دارای اسکلت فلزی با سقف طاق ضربی 

است که مطابق با نظر به کار شناسی به مبلغ 11/577/000/000ریال به فروش می رسد.
دادورز واحد مزایده مجتمع اجرای احکام مدنی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوق مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/15/961282آقای علی اکبر نوانی 
گلم آباد محکوم است به پرداخت مبلغ 50عدد سکه بهار آزادی  به در حق خانم عزت موسی زاده و نیز مبلغ 155/000 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 1397/07/21از ساعت 8الی8/45 صبح در محل مجتمع قصائی 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:

ملک واقع در مشهد ، بلوار طبرسی شمالی 17 ، خداشناسی 14 پالک 129 متعلق به محکوم علیه مشتمل بر یک باب منزل مسکونی به مساحت عرصه 
تقریبی 100 متر مربع و اعیان در 2 طبقه مسکونی با زیربنای تقریبی جمعا 150 متر مربع هر طبقه شامل یک خواب، کف هال سیمان ، سیستم گرمایش 
بخاری فاقد سیستم سرمایش ، قدمت حدود 20 سال ، فاقد نما با سازه بنایی و انشعابات آب ، برق و گاز و در تصرف خواهان که مطابق با نظریه کارشناسی به 

مبلغ 1/050/000/000ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی -سید محمد رضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم 
به موجب پرونده شماره کالسه 951418 اجرای احکام دادگستری طرقبه شاندیز محکوم علیه 1- مهری ظفر رسید هتطام 2- جالل 
قانع شعرباف محکوم است به فروش ملک مشاع بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی در حق محکوم له جواد قانع شعرباف 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 سیدجان میرزا بدیعی خیرآبادی ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ1397/7/22 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 پالک ثبتی 157 فرعی از 2 اصلی بخش 6 مشهد واقع در جاده آسفالته حصا ر گلستان دست چپ پالک 94 )قریه گلستان( 
به صورت باغ دارای درختان مثمر و غیر مثمر دارای امتیاز برق و چاه آب به مساحت کل 5272 متر مربع که یک و نیم دانگ از کل پالک به 
مساحت 1317/99 متر مربع سهم خواهان و خواندگان بوده که به ارزش 4/217/568/000 ریال ارزیابی گردیده و یک دوم دانگ مشاع 

قطعه دالستان به ارزش 1/405/856/000 ریال می باشد. 
 لگزیان-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

آگهی مزایده اموال  منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام 110.13.970138 
نیز  و  اسدیان  معصومه  خانم  حق  در  به   8552.678.384, مبلغ  پرداخت 1-  به  است  محکوم  مشهدی  پور  آدینه  حسین  آقای 
 -3 اسناد  ثبت  اجرای  دوم  شعبه   13960400092003438 پرونده  کالسه  بابت  دولتی  عشر  نیم  ریال   133/919/242 مبلغ 
1/130/000/000 ریال است بابت کالسه پرونده 110/5/970135  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 1397.07.19 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 :

یک باب آپارتمان متعلق به محکوم علیه واقع در مشهد، بلوار وکیل آباد اقبال الهوری 16 پالک 14 طبقه 5 دارای پالک ثبتی 41655 
فرعی از 182 اصلی بخش 10 مشهد به مساحت 177/35 متر مربع با وضعیت خاص دارای انباری به مساحت 3/04 متر مربع و پارکینگ 
12/50 متر مربع، 3 خواب کف پارکت دیوارها کاغذ دیواری آشپزخانه اپن و کابینت ام دی اف درب ضد سرقت، اسپیلت و کولر آبی دارای 
امتیازات آب و برق و گاز و یک خط تلفن و آیفن تصویری، آپارتمان در ید محکوم علیه، ساختمان دارای آسانسور و البی، سازه فلزی و نما 
سنگ، آپارتمان با قدمت 6 سال با سهم العرصه 49/85 متر مربع می باشد که ششدانگ آپارتمان مطابق با نظریه هیئت 5 نفره کارشناسی 

به مبلغ 6/700/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی - سید محمرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
 به موجب پرونده شماره کالسه 970033 اجرای احکام دادگستری طرقبه شاندیز محکوم علیه غالمرضا شریفی 
محکوم است به پرداخت650/000/000 ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر و وحق الوکاله 
در حق محکوم له حمید امیدوار پس حصار 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 کارشناسان طرهانی - میدامادی ۔ کریمی ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 137/7/21از 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 ؛ 

یک قطعه باغ زمین به شماره پالک 331 فرعی از 158 اصلی بخش 6 مشهد واقع در طرقبه روستای مایان 
وسطی جنب حسینیه روستا محصور و دارای درب دارای درختان مثمر و غیر مثمر که از آب رودخانه آبیاری به 

مساحت 1580 متر مربع که به ارزش2/528/000/000 ریال ارزیابی گردیده است./ 
لگزیان-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 48 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام

110/14/951242آقای جواد هادی نیک نیشابوری محکوم است به پرداخت مبلغ 979/528/758ریال بدون احتساب 
خسارات دادرسی در حق آقای مجتبی دهقان و علی اکبر سلطانی و نیز مبلغ 14/731/841 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 
جواسیه وهزینه دادرسی ونیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در 
تاریخ1397/07/21 از ساعت10/15 الی 11 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد 
- مدرس۔ مدرس6 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 قضایی و بدهی های معوقه به 

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

ژینا  خانم  مالکیت  به  مشهد   9 بخش  اصلی   231 از  فرعی   145 ثبتی  پالک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  851/7هزارم 
عرصه  کل  مساحت   39 پالک   )5 زاده  رجب   ( اصفهانیها  کوچه   -12 شرقی  دانش   - مشهد  در  واقع  نیشابوری  بیک  هادی 
طبقه   ، آسانسور  فاقد  طبقه  چهار  در  زیربنای  مربع  289/94متر  خالف  عدم  گواهی  دارای  اصالحی(  بر  79/64)بارعایت 
همکف 35 متری بر ) راه پله و انباری ( طبقه اول تا سوم هر کدام دارای 2 واحد یک خوابه ") ضمنا ملک مسکونی به هتل 
آپارتمان تبدیل شده حقوقات به صورت آپارتمان اخذ شد( با قدمت حدود 20 سال که با توجه به جمیع موارد یک دانگ آن 
توسط کارشناس 1/150/000/000ریال ارزیابی گردید که از این مقدار به میزان فوق الذکر و در قبال محکوم به از طریق 

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

خبر
تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات در مجلس/ تبعات تصویب نشدن لوایح چهارگانه چیست؟
حذف یارانه متولدین 97/ رتبه ایران در مرگ ومیر ناشی از مصرف مشروبات الکلی و خودکشی

  مواضع ایران صریحًا تبیین شد
به  اخیر  سفر  در  این که  بر  تأکید  با  رئیس جمهور 
گفت:  شد  اعالم  به صراحت  ایران  مواضع  نیویورک 
عمومی  مجمع  در  امسال  که  مسئله ای  مهم ترین 
جمهوری  حقانیت  بود،  مشهود  و  بارز  ملل  سازمان 
برای  تاریخی  انزوایی  قرار گرفتن در  و  ایران  اسالمی 
بر  تأکید  با  رئیس جمهور  بود.  آمریکا  ایاالت متحده 
جمهوری  مواضع  نیویورک  به  اخیر  سفر  »در  این که 
اسالمی ایران به صراحت اعالم شد« گفت: مهم ترین 
امسال در مجمع عمومی سازمان ملل  مسئله ای که 
ایران  اسالمی  جمهوری  حقانیت  بود،  مشهود  و  بارز 
ایاالت متحده  برای  تاریخی  انزوایی  در  گرفتن  قرار  و 

آمریکا بود.
ــی،  روحــان حسن  حجت االسالم والمسلمین 
از  پنجشنبه پس  ایران ظهر  اسالمی  رئیس جمهوری 
و  حضور  جهت  نیویورک  به  سه روزه  سفر  از  بازگشت 
سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در فرودگاه 
از  گزارشی  ــه  ارائ به  خبرنگاران  جمع  در  مهرآباد 
دستاوردهای سفر خودپرداخت و اظهار کرد: در این 
از مقامات رهبران کشورها و  با 17 تن  سفر مجموعًا 
انجام  دیدارهایی  بین المللی  سازمان های  مسئوالن 

دادم.
وی افزود: به نظر من مهم ترین مسئله ای که امسال 
بود  مشهود  و  بارز  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در 
دولت  زورگویی  و  ایران  اسالمی  جمهوری  حقانیت 
دنیا  در  یک جانبه گرایی  مسیر  آمریکا  بود؛  آمریکا 
و  سازمان ها  نهادها،  به  نسبت  و  است  کرده  ایجاد 

مقررات بین المللی بی اعتنایی می کند.
که  را  خود  مواضع  توانستیم  کرد:  تصریح  روحانی 
اسالمی  جمهوری  نظام  کل  و  ملت  رهبری،  مواضع 
دیدارهای  و  سخنرانی ها  جریان  در  اســت  ــران  ای

دوجانبه در سفر به نیویورک به صراحت بیان کنیم.
برگزاری  به  خود  صحبت های  ادامــه  در  روحانی 
در   1  +  4 کشورهای  و  ایــران  خارجه  وزرای  جلسه 
جلسه  این  در  کــرد:  خاطرنشان  و  اشــاره  نیویورک 
ایران  خارجه  وزرای  میان  خوبی  مذاکرات  و  مباحث 

بیانیه  نیز  درنهایت  و  شد  ردوبدل  دیگر  کشور  پنج  و 
بیانیه  این  در  گردید.  صادر  قاطعی  و  خوب  بسیار 
خصوص  در  کشور  پنج  مستحکم  مواضع  بر  عالوه 
پایبندی به برجام، این کشورها به خاطر پایبندی به 
تعهدات خود در برجام تشکر کردند و گفتند که یک 
ایران ایجاد  با  بانکی برای برقراری رابطه مالی  کانال 
خواهند کرد. همچنین خانم موگرینی نیز دراین باره 
اعالم کرد که این سازوکار مالی تا پیش از نوامبر سال 

جاری عملیاتی و اجرایی خواهد شد.
بازگرداندن  به  اشاره  با  پایان  در  رئیس جمهوری 
که  هخامنشی  سرباز  یک  چهره  به  منقش  تندیس 
متعلق به 2500 سال قبل است، اظهار کرد: سفر به 
نیویورک رهاورد دیگری داشت و آن بازگرداندن یک اثر 
تاریخی است که مربوط به 2500 سال پیش می شود. 
بسیار  کار  مدت ها  تاریخی،  اثر  این  بازگرداندن  برای 
ضمن  توانستیم  درنهایت  تا  شد  انجام  حقوقی  قوی 
بازپس گرفتن این اثر تاریخی، آن را همراه با خود به 

تهران بیاوریم.
  واکنش ظریف به نمایش نتانیاهو علیه 

ایران
جدید  نمایش  به  توئیتی  در  ظریف  محمدجواد 
عمومی  مجمع  در  صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر 
سازمان ملل متحد علیه فعالیت های صلح آمیز ایران 
واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه کشورمان بامداد 
روز جمعه در صفحه توئیتر خود در واکنش به ادعای 
صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
یک  تهران  از  منطقه ای  در  ایــران  این که  بر  مبنی 
تأسیسات جدید سری اتمی دارد، نوشت: هیچ هنر 
ابهام  در  را  واقعیت  این  نمی تواند  هرگز  تردستی  و 
است  ما  منطقه  در  رژیم  تنها  اسرائیل  که  دارد  نگه 
اعالم نشده  و  مخفی  هسته ای  تسلیحات  برنامه  که 
هسته ای.  بمب  واقعی  زرادخانه  یک  ازجمله  دارد؛ 
که  رسیده  آن  وقــت  کــرد:  تأکید  ــه  ادام در  ظریف 
برنامه  درهــای  و  کــرده  اعتراف  صهیونیستی  رژیــم 
تسلیحات هسته ای غیرقانونی خود را به روی بازرسان 

بین المللی باز کند./ ایسنا

  هیچ مجوزی برای ثامن صادر نکرده ایم
جواهر  و  طال  اتحادیه  رئیس  محمدولی،  ابراهیم 
هیچ  اتحادیه  این  گفت:  ایسنا  به  دراین باره  تهران، 
بازرگانی "ثامن" حتی به صورت  مجوزی برای شرکت 
به  مجوزی  نیز  ازاین پس  و  است  نکرده  صادر  موقت 
این دست از شرکت ها نمی دهد، مگر این که دستگاه 

قضایی با ما مکاتبه کند.
دیگر  در شهرستان های  اتحادیه ای  اگر  افزود:  وی 
داده،    مجوز  سکه  خریدوفروش  برای  شرکت  این  به 
خریدوفروش  برای  و  صنفی  واحد  یک  به  مجوز  این 
حضوری در آن  واحد و در آن شهر بوده است و صاحب 
شهر  برای  مجوز  آن  از  که  کرده  تخلف  مجموعه  این 
و  غیرحضوری  خریدوفروش  و  تهران  مانند  دیگری 

اینترنتی استفاده کرده است./ ایسنا
برای  شیراز  شهرداری  عذرخواهی    

بیلبورد جنجالی
شهردار شیراز در نامه ای به رئیس سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری، دستور بررسی موضوع 
نصب بنر با تصویری مذموم و غیر مرتبط با هفته دفاع 
مقدس در شیراز و برخورد جدی با تولیدکنندگان این 
محتوای تصویری را صادر کرد. شهردار شیراز ضمن 
اشاره بر این موضوع که قصور رخ داده در نصب بنر 
مقدس،  دفاع  هفته  فرهنگی  بسته های  در  مذموم 
سازمان  مسئوالن  کرد:  اضافه  است،  نابخشودنی 
باید عامالن این اشتباه  فرهنگی، حراست و اجرایی 
را شناسایی کنند و با کشف علت موضوع با مسببان 
اتفاق برخورد جدی انجام دهند. شهردار شیراز ضمن 
عذرخواهی از مردم متدین و شریف شیراز اضافه: الزم 
است سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
معزز  خانواده  فهیم،  مردم  از  عذرخواهی  ضمن  نیز 
به  مقدس،  دفاع  در  هم رزمانمان  و  ایثارگران  شهدا، 
و  رسیدگی  سریعًا  موضوع  این  مشکوک  ریشه های 
شامگاه  نماید.  اعالم  شیراز  مردم  به  را  آن  گزارش 
چهارشنبه عکسی در فضای مجازی منتشر شد مبنی 
در  شیراز  شهرداری  شهری  تبلیغات  واحد  اینکه  بر 
بنری که در میدان نمازی این شهر نصب شده عکسی 

به عنوان  را  صهیونیستی  رژیم  سربازان  به  متعلق 
رزمندگان دفاع مقدس استفاده کرده است.

  گوینده زن ورزشگاه، مجوز ورود نگرفت
زن  گوینده  پایتخت  دربــی  برگزاری  حاشیه  در 
مختلف  بــازی هــای  در  بعضی اوقات  که  ورزشــگــاه 
با  می آمد،  ورزشگاه  به  آسیایی  بازی های  ازجمله 
پیدا  را  استادیوم  در  حضور  مجوز  ویژه  یگان  دستور 

نکرد./ایلنا
  مشایی به حکم دادگاه اعتراض کرد

دفتر  رئــیــس  رحیم مشایی  اســفــنــدیــار  ــد  ــرزن ف
تجدیدنظرخواهی  و  اعتراض  از  سابق  رئیس جمهور 
مهرماه  چهرم  تاریخ  در  پدرش  بدوی  به حکم  نسبت 
غالمحسین  کــه  ــود  ب شهریورماه   21 داد.  خبر 
تهران  استان  دادگستری  رئیس کل  اسماعیلی 
فقره  برای رحیم مشایی در سه  جزئیات حکم صادره 
ارتکاب  برای  تبانی  و  اجتماع  بر  دایر  اتهامی  عنوان 
به  توهین  و  نظام  تبلیغ علیه  امنیت ملی،  جرم علیه 
کرد.  اعالم  را  انجام وظیفه  سبب  به  قضایی  مقامات 
این حکم به ترتیب عبارت بود از 5 سال حبس، یک 
عناوین  از  هریک  برای  حبس  ماه   6 و  حبس  سال 
نیم  و  به تحمل 6 سال  عنوان شده، مشایی مجموعًا 
پرونده  اسماعیلی  گفته  به  البته  شد،  محکوم  حبس 
هم  جاسوسی  که  اتهامات  سایر  خصوص  در  مشایی 
جزو آن هاست در دادسرا مفتوح و در حال رسیدگی 

است.
محاسبات  دیوان  از  تفحص  و  تحقیق    

در مجلس
طرح  گفت:  مجلس  نماینده  حاجی دلیگانی، 
محور  پنج  در  محاسبات  دیوان  از  تفحص  و  تحقیق 
طرح  این  محورهای  از  یکی  خورد.  کلید  مجلس  در 
نحوه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در ارتباط با 
حقوق های نجومی در دیوان محاسبات است. از دیگر 
صادره  احکام  اجرای  موضوع  طرح  این  محورهای 

توسط دیوان محاسبات در موضوعات مختلف است.
در  ارتباطات  وزیر  برای  جالب  اتفاق    

زمان تماشای دربی
توییتر  در  دربی  تماشای  از  پس  ارتباطات  وزیر 

که  فردی  شدم  متوجه  ورزشگاه  ترک  از  پس  نوشت: 
فیلتر  دستور  صادرکننده  بازپرس  بود،  نشسته  کنارم 

تلگرام بود.
  بازداشت رئیس یک سازمان دولتی به 

اتهام پارتی بازی در استخدام
دادستان عمومی و انقالب یزد از دستگیری رئیس 
داد:  خبر  یزد  در  دولتی  سازمان های  از  یکی  سابق 
در  غیرقانونی  تصرف  و  پول شویی  ارتشاء،  اختالس، 
شده  دستگیر  متهم  اتهام های  ازجمله  دولتی  اموال 
استخدام های  همچون  متعددی  تخلف  متهم  است. 
بودجه های  از  سوءاستفاده  و  ضوابط  از  ــارج  خ
پرونده  در  را  تصدی  زمان  در  متبوع  اداره  پژوهشی 

دارد/ کیهان
  تبعات تصویب نشدن لوایح چهارگانه 

چیست؟
رئیس جمهور  پارلمانی  معاون  امیری،  حسینعلی 
چهارگانه  لوایح  نشدن  تصویب  منفی  تبعات  درباره 
استانداردسازی  راستای  در  چهارگانه  لوایح  گفت: 
تصویب  عدم  طبیعتًا  است،  بانکی  نظام  ارتقای  و 
کشور  اقتصاد  به  جبرانی  غیرقابل  ضررهای  لوایح 
دنیا  بانک های  با  مالی  ارتباط  برای  زد.ایران  خواهد 
ایران  الحاق  به ویژه »الیحه  لوایح  این  تصویب  به  نیاز 
دارد.  تروریسم«  مالی  تأمین  با  مبارزه  کنوانسیون  به 
با توجه به جلسه ای که رئیس مجلس شورای اسالمی 
فراکسیون های  روسای  و  دولتی  ذی ربط  مقامات  با 
داشت  پژوهش ها  مرکز  و  اسالمی  شــورای  مجلس 
تصویب  ضــرورت هــای  ــاره  درب را  الزم  توضیحات  و 
تأمین  با  مبارزه  کنوانسیون  به  ایران  الحاق  »الیحه 
مالی تروریسم« ارائه کرد، امیدواریم این الیحه نیز به 

تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
  حذف یارانه متولدین 97

به  چشم  جــاری  سال  در  که  ــوزادی  ن هــزار   790
محرومند.  نقدی  یارانه  دریافت  از  گشودند  جهان 
طبق قانون دولت موظف بود نسبت به حذف یارانه 
سه دهک پردرآمد جامعه اقدام کند. اما گویا نوزادان 
اولین گروه هستند که یارانه آن ها حذف شده است. 

/جام جم

از  ناشی  مرگ ومیر  در  ایــران  رتبه    
مصرف مشروبات الکلی و خودکشی

ایران  جهانی،  بهداشت  سازمان  گزارش  اساس  بر 
رتبه  الکلی  مشروبات  مصرف  از  ناشی  مرگ ومیر  در 
این  در  و  دارد  را  جهان  کشور   183 مجموع  از   183
از  ناشی  مرگ ومیر  میزان  پایین ترین  دارای  خصوص 
اساس  بر  همچنین  است.  الکلی  مشروبات  مصرف 
گزارش این سازمان، ایران در خصوص مرگ ناشی از 
دارد.  را  کشور   183 مجموع  از   164 رتبه  خودکشی 
آمار خودکشی در  بیشترین  بر اساس همین گزارش 

کشورهای اروپایی است./رسالت
  خالق شخصیت پت پستچی درگذشت
جان کانلیف، خالق شخصیت عروسکی تلویزیونی 
مجموعه  این  از  سری  اولین  درگذشت.  پستچی  پت 
در سال 1981 پخش شد و مجموعه انیمیشنی آن در 

بیش از 50 کشور جهان پخش شده است.
عضو شورای شهر شیراز دستگیر شد

یک عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر شیراز 
گفت: مهدی حاجتی عضو این شورا عصر پنجشنبه 
به دلیل حمایت از فرقه ضاله بهاییت بازداشت شد./

ایرنا
  چرا دالر روزبه روز گران تر می شود؟

عالمه  دانشگاه  اقتصاد  استاد  تقوی،  مهدی 
که  زمانی  تا  می گوید:  آنالین  خبر  به  طباطبایی 
می شود  بــازار  وارد  دالر  خرید  برای  مردم  تقاضای 
نمی توان حدی را برای رشد قیمت دالر در نظر گرفت. 
کارشناسان  برخی  سوی  از  دالر  قیمت  زدن  حدس 
ندارد  بازار  به هم ریختگی  و  هرج ومرج  جز  نتیجه ای 
و  حدس  کــردن  مطرح  به جای  است  بهتر  ــن رو  ازای
مورد  را  ارز  بازار  نشانه ها  و  المان ها  تکیه بر  با  گمان، 
تحلیل قرار بدهیم. می بینیم حتی وقتی قیمت دالر 
و  تومان  هزار   17 مانند  عجیب وغریب  رکوردهای  به 
18 هزار تومان نیز می رسد، باز مشتری برای خرید آن 
وجود دارد، این نشانه ای است از بی اعتمادی مردم به 
آینده درحالی که اگر مردم مطمئن شوند که بازارها به 

ثبات می رسد، دست به چنین رفتاری نمی زنند.

رسول گرامی اسالم )ص(فرمودند:
نماز، از آيین هاى دين است و رضاى پروردگار، در آن است. و آن راه پیامبران 
است. براى نمازگزار، محبت فرشــتگان، هدايت، ايمان، نور معرفت و بركت در 

روزى است.

خدای ســبحان همان گونه كه انســان را با ندادن، گرفتن يا كاستن نعمت می آزمايد، به دادن نعمت، مانند مقام های ظاهری و باطنی، پیروزی و تمکن، مال، 
فرزندان و توفیر ثمرات نیز امتحان می كند. البته حیات دنیا در حد شکوفه است و هرگز به ثمر نمی رسد، زيرا درخت دنیا در منطقه سردسیر غرس شده 
است و به همین سبب شکوفه آن، پیش از میوه شدن دچار سرمای زودرس شده فرو می ريزد، از اين رو تاكنون هیچ كس از درخت دنیا میوه نچیده است، 

اما همین شکوفه هم ابزار آزمون است.
تسنیم ج 7، ص651

راهیست راه عشق هک هیچش کناره نیست
آنجا زج آن هک ـجان بسپارند ـچاره نیست

ره هگ هک دل هب عشق دهی خوش دمی بود
رد کار خیر حاجت چیه استخاره نیست… حافظ
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