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 نایب رئیس هیئت والیبال استان 

اساس ورزش به آموزش و پرورش 
باز می گردد

عضو شورای اسالمی شهر مشهد خبر داد:

پیگیری اختصاص اعتبار ویژه
 به شهرک شهید بهشتی 

اظهار نظرها درباره روند انتخاب 
استاندار جدید 

گزارش ویژه از قفسه های اهدای سلول های بنیادین

ترس ِجان دادِن دوباره

گفت وگو با مدیر یک مجموعه مردم نهاد که برای حفظ میراث 
ادبی تالش می کند

بنیادی برای حفظ نام فردوسی

پیگیری ویژه استاندار برای رفع 
مشکالت تیم لیگ برتری پدیده

در این روزهای سخت، دغدغه معیشت و نابسامانی های بازار از یک سو و رویدادهای 
تلخی همچون حمله تروریستی در اهواز از سوی دیگر، فرصتی برای فکر کردن به 

مسائل سیاسی آن هم از نوع حاشیه ای آن باقی نگذاشته است...

فرماندار، مشهد را نیازمند بودجه بیشتری  عنوان کرد

حاشیه نشینان سیاست 

بودجه هست 
اما کم است 

ترفند۸۴     

سلول بنیادی مادر تمام سلول ها و دارای پتانسیل قابل 
توجهی برای توسعه و پرورش انواع سلول های مختلف بدن 

در بدو تولد و زمان رشد است ...

بنیاد فردوسی توس سازمانی فرهنگی، 
غیرانتفاعی،غیرسیاسی و مردم نهاد است که توسط پزشک 

نامدار ایران و...

خبر ویژه 7

گزارش ویژه4

گفت و گوی ویژه 5

در این شماره می خوانیم

شهردار مشهد مقدس در پیامی اینستاگرامی خبرداد
تهیه 60 بسته سرمایه گذاری برای مشهد 
شهردار مشهد مقدس در پیامی اینستاگرامی که در صفحه شخصیش 
منتشر کرده با اشاره به گره های کوری که...

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید
در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید
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هشدار 
برای  »ارز« داران!

»صبح امروز« سراشیبی ارز را بررسی می کند
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خبرنگارعلی روغنگران

یکشنبه شب استاندار خراسان رضوی در جلسه شورای 
اداری استان بر لزوم آگاهی مردم از کاهش احتمالی ارز تاکید 
کرد که رسانه ها باید این موضوع را به افکار عمومی هشدار 

دهند.
علی رضا رشیدیان تاکید کرد که رسانه ها باید از بروز بحران 
اقتصادی برای مردمی که ارز خریده اند، جلوگیری کنند. او 
»سپرده گذاری ارزی« در بانک ها که اخیرا توسط بانک مرکزی 
ارائه و به بانک ها ابالغ شده است را به عنوان یک گزینه امن 
برای مردم پیشنهاد کرد. پرا که براوردها نشان می دهد در حال 
حاضر نزدیک به 22 میلیارد دالر ارز در دست مردم است و قطعا 
به چرخه درآوردن آن ها در بانک ها با حاشیه سودی که تعریف 
شده، عالوه بر کمک به اقتصاد می تواند مردم را از یک کاهش 

قیمت شدید و از دست دادن سرمایه مصون دارد.
البته رشیدیان اولین کسی نبود که درباره کاهش قیمت 
ارز هشدار می داد. پیش از این در همین صفحه یادداشتی 
را ز رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی منتشر کردیم که 

»نگرانی از گرانی ارز را به نگرانی از فردای ارز گره زده بود«
اثرگذاریدراقتصادزمانومدیریتمیخواهد

در مصاحبه ای با محمد حسین روشنک از او خواستیم تا 
درباره این نگرانی و آینده بازار ارز به ما بگوید. رئیس کمیسیون 
تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: همان گونه 
که در یادداشتم اشاره کردم آن چیزی که مسجل است، این 
است که یک کشور نمی تواند مولفه های اقتصادی خود را به 
صورت ناگهانی باال یا پایین ببرد. تغییرات و اثرگذاری در اقتصاد 
نیازمند زمان و مدیریت است که در دراز مدت جواب می دهد و 

تابع مسائل و متغیرهای مختلف است. 
اصراردولتبهدستکاریدرارز

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی خراسان رضوی اضافه کرد: از ابتدای انقالب تاکنون 
هم »ارز« همیشه روندی طبیعی را بر اساس پارامترهای مختلف 
طی می کرده است، اما در مقاطعی دولت ها با دخالت های 
بیجای خود سعی در کنترل مصنوعی نرخ ارز داشته اند و بعد 
تبعات سنگین این دستکاری ها در اقتصاد پدیدار شده است. 
چرا که فنر ارز را به زور فشرده کرده اند تا قیمت را ثبات نگه 
دارند، بعد پارامترهای دیگری ظهور می کرده و این فنر از کنترل 

دولت خارج می شده است.
حاال این پارامترهای واقعی برای بررسی چیست؟ برای مثال 
شما اگر به تغییرات حقوق ثابت کارگران و کارمندان جامعه 
نگاه کنید یا قیمت مصالح ساختمانی را که مورد استفاده 
قرار می گیرد و یا نرخ سود بانکی را درطی این سال های اخیر 

بررسی کنید، از ترازهایی که به دست می آید، 
می توانید سیر طبیعی ارز را در این سال ها به 
دست بیاورید و با مسیری که دولت برای ارز 

ایجاد کرده است، مقایسه کنید.
خطرسرمایهسرگردان

ابتدای سال 96 ما  وی تصریح کرد: در 
بارها مصاحبه کردیم و هشدار دادیم که فنر 
ارز را دولت فشرده نگه داشته است و دارد 
بابت این ثابت نگه داشتن نرخ ارز سوبسید 
می دهد. در آن مقطع نرخ واقعی بین 5هزار 
تومان تا 6هزار و 500 تومان بود اما دولت 
اصرار می کرد که آن را در حدود 3هزار و 500 

تومان نگه دارد.
این وضعیت وقتی از کنترل دولت خارج 
سپرده های  نــرخ   96/6/11 در  که  شد 
یک  و  کرد  پیدا  کاهش  باره  یک  به  بانکی 
دستکاری در ساختارهای اقتصادی حجمی 
طبق  کــرد.  ایجاد  را  سرگردان  سرمایه  از 
اشاره  این  از  پیوستگی ای که پیش  همان 
کردم، تغییر سود بانکی »طال« را دستخوش 
تغییرات کرد و در ادامه به دنبال این اتفاق 
دالر نیز در فروردین ماه سال جاری به 6هزار 

و 500 تومان رسید.
اقتصاددستورپذیرنیست

روشــنــک اضــافــه کــرد: بــه دنــبــال این 
دستکاری و جوی که در جامعه ایجاد شد، دولت باز هم تالش 
کرد تا »ارز« را کنترل کند و با اعالم نرخ 4هزار و 200 تومان 

شب 20  ساعت 11  در  هم  آن  دالر  برای 
فروردین 97 یک دستکاری بزرگ دیگر را رقم 

زد که تا امروز نتایج آن را می بینیم.
به  راه  دستکاری  این  که  بود  مشخص 
جایی نمی برد. اقتصاد دستور پذیر نیست. 
ما نوشتیم و پیش بینی کردیم که ارز و طال 
به خاطر شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد به 
زودی از کنترل خارج می شود. این خارج 
شدن از کنترل هم به معنای افزایش واقعی 

نرخ ارز نیست. 
نگرانروزیهستیمکهحبابهابترکد

وی اضافه کرد: شما اگر بخواهید قیمت 
باید  بازهم  باشید  داشته  را  دالر«  »واقعی 
پارامترهای مختلف را بسنجید. امروز من 
می گویم اگر با دلخوشی و نهایت دست و 
دلبازی هم بخواهیم نرخ دالر را تعیین کنیم. 
رقمی باالتر از 7هزار و 500 تومان نیست. در 
این فضا و جو روانی هر مبلغی که باالتر از این 
نرخ دالر مبادله شود، حباب است. »حباب« 

هم روزی می ترکد و از بین می رود.
اتفاق  روزه  یک  که  نمی گویم  من  البته 
می دهد.  رخ  مدت  دراز  در  بلکه  می افتد، 
شاید هم دولت دستکاری دیگری در اقتصاد 
انجام دهد و این اتفاق در پایان همین سال 
روی دهد. اما حقیقت است که 17 تومان و 
18 تومان غیرواقعی است. ما نگران روزی هستیم که حباب ها 

خالی شود.

خطردرکمین»ارز«داران
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی 
که  دلیل  این  به  نگرانیم؟  چرا  کرد:  تاکید 
بخشی از مردم که بعضا ممکن است از اقشار 
ضعیف جامعه باشند، از ترس از دست نرفتن 
دارایی خود در این روزها اقدام به خریداری 
با  و  اند  کرده  غیرواقعی  قیمت های  با  ارز 
از  بخشی  بازهم  ارز  نرخ  ناگهانی  کاهش 
سرمایه خود را از دست می دهند و به دنبال 
آن بحران دیگری در جامعه روی می دهد. 
این اتفاقی است که به نوعی برای سرمایه 
گذاران پدیده و ثامن الحجج نیز شاهد بودیم. 
من این توصیه استاندار خراسان رضوی 
را تایید می کنم و معتدم این خطر در کمین 
از  بیش  نرخی  با  را  دالر  که  است  کسانی 
7هزار و 500 تومان خریده باشند. امیدواریم 
که از این دردسر برای دولت و بحران برای 

مردم پیشگیری شود. 
به راه ایران اقتصاد در تومانی 17هزار دالر

جایینمیبرد
وی تصریح کرد: این دیدگاه من فارغ از 
برنامه های دولت برای کنترل ارز است یا حتی 
دستکاری هایی که گفتم ممکن است رخ 
دهد. من تحلیل خود را بر اساس داده های 
موجود و شرایط روز اقتصادی مطرح کردم. 

»بازار« یکی از مولفه های مهم در تعیین نرخ ارز است »ارز« 
هم مثل هر کاالی دیگری است که باید در بازار جواب بدهد. 

اقتصاد ایران پاسخگوی ارز 17هزار تومانی 
نیست. چند مثال می زنم؛ امروز شما با نرخ 
17هزار تومانی در اقتصاد ایران، چه کاالیی 
می توانید وارد کنید و بعد بفروشید؟ امروز 
چند خانواده را می شناسید که بتوانند با این 
نرخ ارز یخچال 40 میلیون تومانی را بخرند؟ 
وقتی جامعه این توان را ندارد گواهی بر این 

است که نرخ واقعی نیست.
خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
رضوی پیشنهاد کرد: اگر دولت بتواند جلوی 
قاچاق کاال از داخل به خارج را بگیرد، یک 
گام اساسی در اقتصاد برداشته است. چرا 
که امروز مسیر قاچاق معکوس شده است. از 
سوی دیگر ارز حاصل از صادرات را به چرخه 
اقتصاد برگرداند می تواند با این اصالحات و 
بدون نیاز به دستکاری در ساختارها قیمت 

ارز را کاهش دهد.
ارزارزانمیشود

برای بررسی اقداماتی که در سطح کشور 
برای کنترل نرخ ارز در درست بررسی است، 
نمایندگان  مجمع  رئیس  با  گفت وگویی 
خراسان رضوی ترتیب دادیم. حمید بنایی در 
گفت وگو با »صبح امروز« با تایید پیش بینی 
استاندار خراسان رضوی و فعالین اقتصادی 
استان افزود: روز گذشته بعد از جلسه شورای 
هماهنگی اقتصادی کشور که به دستور رهبر انقالب تشکیل 
شده است، علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی این 

مطلب را مطرح کردند که اقدامات کارشناسی شده به زودی 
جواب می دهد و نوسانات بازار ارز کنترل می شود. 

نماینده گناباد و بجستان اضافه کرد:سامانه »نیما« و بازگشت 
راستای  در  دولت  تالش  و  کشور  به  صــادرات  از  حاصل  ارز 
شفافیت که به دنبال آن دریافت کنندگان ارزهای دولتی، ازاد 
و بازار ثانویه توسط بانک مرکزی منتشر شد، توانسته است، ارز 

را کنترل کند.
همچنین بسته های حمایتی دولت برای تولید کنندگان و 
مردم در آینده نزدیک فضای اقتصادی را تلطیف کند به همین 
دلیل پیش بینی می کنیم که کاهش نرخ ارز در روزهای آینده 
نیز ادامه داشته باشد. آخرین نرخی که من در روز دوشنبه 
پیگیری کردم و به دست آوردم برای دالر 11هزار و 500 تومان 
است. این در شرایطی است که در چند روز گذشته دالر در 
محدوده 18 هزار تومان بود و داشت به 20 هزار تومان نزدیک 

می شد. 
وی اضافه کرد: خوشبختانه جلسات کمیسیون های مجلس 
و اعضای دولت و ارتباط نزدیک دولت و مجلس در کنار اقدامات 
قوه قضائیه جواب داد. برنامه هایی نیز برای 13 آبان که شروع 

تحریم های نفتی است در نظر گرفته شده است. 
بنایی خاطرنشان کرد: تالش ها در حوزه دیپلماسی، مثل 
مجمد  که  دیدارهایی  و  تالش ها  و  روحانی  دکتر  سخنرانی 
جواد ظریف با همتایان خود در آسیا و میانه صورت داده نتایج 
درخشانی را رقم زده است. شرکای ما متعهد شده اند که نفت 
ما را خریداری کنند. از سوی دیگر پیش بینی شده است که 
نفت به زودی وارد بورس شود. کاش این اقدامات زودتر انجام 
می شد، اما در مجموع خدا را شاکریم که تالش های مجلس و 

دولت نتیجه داده است. 
وی اضافه کرد: جلسات خانه ملت در حوزه اقتصاد همچنان 
هم  و  مجلس  پژوهش های  مرکز  هم  بــودف  خواهد  فعال 
نمایندگان مردم درصدد هستند تا راهکارهایی برای پیشگیری 
از ایجاد دوباره این تکانه ها پیدا کنند. کمیسیون های اقتصادی 
و کارشناسان اقتصادی دولت در ارتباط هستند. در جلسه ای 
روز یکشنبه با حضور دکتر نوبخت در کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس صورت گرفت به این جمع بندی رسیدیم که با توجه 
به این که نفت در بودجه 55 دار پیش بینی شده اما امروز به 
نرخ 80دالر رسیده است، ما از نظر اعتبارات مشکلی نخواهیم 

داشت.
بنایی تصریح کرد: امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
40درصد فروش بیشتری داشته ایم. انشاال هدف ترامپ در 
خارج شدن از برجام که زمین زدن اقتصاد کشور بود، محقق 
نخواهد شد و ما شوک هایی که به بازار وارد شد را مدیریت 
می کنیم. االن بهترین زمان برای همدلی و همکاری قوای سه 
گانه در رفع مشکالت است تا بتوانیم از بزنگاه تاریخی عبور 

کنیم.

»صبحامروز«سراشیبیارزرابررسیمیکن

هشدار برای  »ارز« داران!

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
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رای شماره 139760306012001486 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عادله خدمتگذار کسرینه فرزند احمد بشماره 
شناسنامه 0310519799 صادره از تهران در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 189/12 متر مربع ازپالک های شماره  1463 
فرعی و باقیمانده 1464 فرعی از 3027 اصلی خریداری از مالک رسمی آقای مسعود حسابی 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/25

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالک

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 
139760306012001178 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی حسینی عارفی فرزند محمد صادق بشماره شناسنامه 154 صادره از 
کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 147/90 متر مربع ازپالک 12 فرعی از 1369 اصلی واقع در بخش یک کاشمر خریداری از 
مالک رسمی خانم شهناز مالکی 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/25

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالک

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306012001442 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آرزو عمارتی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 4001 
صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1040/82 متر مربع ازپالک 2611 اصلی واقع در بخش یک شهر خریداری 
از مالک رسمی آقای / خانم سرور الشریفع فخر نبوی و حشمت فخر نبوی 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/25

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالک

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306012001504 و 139760306012001505 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
افسرالشعرائی فرزند احمد بشماره شناسنامه 32 صادره از کاشمر درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و فهیمه محوالتی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 629 صادره از کاشمر درسه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 89/55 متر مربع 
ازپالک 1053 فرعی از58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله دانشوری متقاضیان 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/25

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالککاشمر

آگهیمزایدهاموالمنقولوغیرمنقول
به موجب پرونده کالسه اجرایی صادره از شعبه 49 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/5/950134آقای 
محسن رئیسیان محکوم است به پرداخت مبلغ220/570/000 ریال در حق خانم بی بی سکینه صفی آبادی پیش نماز و نیز مبلغ 
11/028/500ریال 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 تاریخ1397/07/25 از ساعت11/45 الی12/30 صبح در مجتمع قضایی 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 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 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 بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. .
 شرح اموال مورد مزایده 

62 قلم انواع لوازم توقیفی منزل و اداری عمدتا مستعمل در تعداد مختلف از جمله ) میز غذاخوری - لوستر ، نردبان-میز کار، 
گاوصندوق - یخچال ، بخاری ، پشتی و ... ( که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ50/630/000 فروش می رسد .

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضویمدیرواحدمزایدهاجرایاحکاممدنی-سیدمحمدرضاتشنگر
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306006000592- 1397/05/14 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم علی رسولی نیا 
به شناسنامه شماره 0690132093 صادره از تربت حیدریه  فرزند رضا در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 389/77 ) سیصد و 
هشتاد و نه مترو هفتاد و هفت صدم متر مربع( قسمتی از پالک شماره 133 فرعی واقع در اراضی مظفریه پالک 238 اصلی دهستان 
از محل مالکیت  نبی و همچنین  آقایان غالمرضایی و عبدالرزاق  از مالکین رسمی  اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری 
رسمی مشاعی متقاضی 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/06/03-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/06/19

هادیریحانی-رئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه

آگهیمزایدهنوبتدوم
محکوم له : حمید باقری فرزند محمد کاظم به آدرس تربت حیدریه – بلوار باهنر47 – میالن اول سمت چپ

محکوم علیه : 1- جلیل باقری  فرزند اسماعیل -2- حجت باقری فرزند جلیل  به آدرس تربت حیدریه – خیابان باهنر – باهنر 50 – انتهای میالن 
یک منزل به آخر سمت راست

 محکوم به : مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/245/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم الوصول و نیز مبلغ 8/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 47/400/93

مورد مزایده: 1- سطل زباله و جادستمالی 4 عدد– 2- سطل زباله و جادستمالی پیوتر 2 عدد-3- میز اتو 1 عدد-4- سطل زباله و جادستمالی 
سلطنتی 1 عدد -5- سبد لباس چرک 1 عدد بزرگ و 1 عدد کوچک-6- جاکفشی چوبی-7-میز تلفن گرد یک عدد با دو عدد میز مربع کوچک-

8- سبد سیب زمینی و پیاز 1عدد -9- آینه چوبی 1عدد سفید و 1عدد قهوه ای -10- گلدان سرامیکی -11- تلفن 5عدد مختلف-12- جاشمعی 
برنزی17عدد-13- جاشمعی شیشه ای دو عدد-14- جاشمعی برنزی کوچک 7 عدد-15- شیرینی خوری ام جی 9عدد-16- میوه خوری پایه 
پیوتر3عدد-17- باکس چوبی -18- شیرینی خوری 7عدد-19- آباژور یا چراغ خواب 4عدد-20- ظرف لیلی و مجنون3عدد-21- ظرف پایه طالیی 
3 عدد-22- شکالت خوری پایه طالیی-23- شیرینی خوری دسته پیوتر 2 عدد-24- سفره هفت سین 2عدد-25- ظروف پایه چوبی 15عدد-

26-شیرینی خوری رنگی 3 عدد-27- شیرینی خوری صدفی 5عدد-28- کاپ کیک 2عدد-29- شکالت خوری فلزی1عدد-30- پاسماوری 
فلزی 9عدد-31- سبد لباس درب دار بزرگ و کوچک3عدد-32- ساعت رومیزی شنی 6عدد-33- ساعت دیواری شنی 6عدد-34- گلدان طرح 
قو 4عدد-35- صندوقچه 3 عددبزرگ و کوچک-36- ببر طالیی -37- پایه گل سفید-38- ظرف جی ام اس طالیی 2عدد-39- میوه خوری پایه 
پیوتر 3عدد-40-چشم نظر 4عدد-41-گلدان شیشه ای کوچک 4عدد-42- قاب عکس سفید بزرگ و کوچک 6عدد-43- ماک 11عدد 5عدد 
بزرگ و الباقی کوچک -44- جامایع 7عدد-45- گلدان سرامیکی 5عدد-46- جاشمعی چوبی 2عدد-47- جاکاردی 4عدد-48- سینی کوچک و 
بزرگ 5عدد-49- جاشمعی آویز 5 عدد-50- لیوان بزرگ و کوچک 12عدد-51- جاشمعی برنجی 3 عدد-52- گوی 7عدد-53- ماهی 3عدد-54- 
تابلو3عدد-55- شکالت خوری مشکی طالیی 3 عدد-56- جاشمعی بلوری 2عدد-57- تابلو طالیی 2عدد-58- تابلو طالیی بزرگ -59- آینه بزرگ 
و کوچک 7 عدد -60- قاب عکس الو 5عدد -61- آینه چوبی قهوه ای 1عدد-62- حروف جی اس ام48عدد-63- سینی پیوتر 5عدد-64- دیس 
زرین با پایه پالستیکی 14عدد و بشقاب 4دست -65- آینه چهار تیکه دوسری 8عددی-66-آباژور پایه سرامیکی -67- سبد کاال چرک3عدد که طبق 
نظریه ارزیاب و کارشناس جمعا به مبلغ 129/330/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون 
اجرای احکام مدنی در روز سه شنبه تاریخ 1397/07/24 از ساعت 10 الی 11 بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی 
از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به 
خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل 10% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد 

شد. این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
اجرایاحکاممدنیشوراهایحلاختالفدادگستریشهرستانتربتحیدریه

آگهیمزایدهاموالمنقولوغیرمنقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام110/05/952163آقای 
فرشاد شیری محکوم است به پرداخت مبلغ 322/124/193ریال به در حق علیرضا فانی دیسفانی و نیز مبلغ 12/000/000 ریال نیم 
عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در 
قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در 
تاریخ1397/07/25 از ساعت 9/30الی 10/15صبح 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 
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 بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده: یک دستگاه ماشین تولید لیوانهای کاغذی یکبار مصرف ساخت کشور چین سال ساخت 2011 و مدل 

TFTTL110می باشد که توسط کارشناس115/000/000 ریال ارزیابی گردید و از طریق مزایده به فروش می رسد.
مدیرواحدمزایدهاجرایاحکاممدنی-سیدمحمدرضاتشنگر

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 
139760306012001391 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سمیه موسوی نژاد فرزند جعفر بشماره شناسنامه 10289 صادره از کاشمر در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 203/77 متر مربع ازپالک 1681 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی 
آقای / خانم طاهره خباز زاده ، مرضیه صحرایی ، مهدی صحرایی ،محمد علی صحرایی 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/25

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالک

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306006000235- 1397/05/14 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود معصومی به شناسنامه 
شماره 14 صادره از تربت حیدریه  فرزند محمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 139/10 ) سیصد و هشتاد و نه مترو هفتاد 
و هفت صدم متر مربع( قسمتی از پالک شماره 133 فرعی واقع در اراضی مظفریه پالک 238 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک 
تربت حیدریه خریداری از مالکین رسمی آقایان غالمرضا نبی و عبدالرزاق نبی و همچنین از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 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.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/06/03-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/06/19

هادیریحانی-رئیسثبتاسنادوامالکتربتحیدریه

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 139760306021000407 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نرگس نوری فرزند رمضان بشماره شناسنامه 34 و کدملی 
093851694 صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 160/41 مترمربع قسمتی از پالک 1191 فرعی از 4 اصلی واقع 
در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم رقیه غالمی احدی از ورثه غالمحسین غالمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:97/06/26-تاریخانتشارنوبتدوم:97/07/10

غالمرضاگنجبخش-رئیسثبتاسنادوامالک

سالح همیشگی این 
طیف رفتارهای 

پوپولیستی و تحت 
تاثیر قرار دادن عامه 
مردم است. با همین 

شیوه توانسته بود، 
بیشترین رای را از 

طبقه کارگر و روستاها 
و شهرهای کوچک تر 

بگیرد

,,

پیام تسلیت دکتر روحانی به مناسبت 
درگذشت»حاجیه خانم فیضی« 

مادر بزرگوار شهیدان آبره
پیامی درگذشت مرحومه حاجیه   رئیس  جمهور در 
واالمقام  شهیدان  بزرگوار  مــادر  فیضی،  رقیه  خانم 
غالمعباس، محمدصادق، محمدحسین و عبدا... آبره 

را تسلیت گفت.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی  در 
این پیام اظهار داشت: این بانوی پرهیزگار با تأسی به 
بانوی کربال حضرت زینب)س(، درد فراق عزیزان خود 
را با صبر و استقامت تحمل کرد و تصویری ماندگار از 

شیر زنان این سرزمین را بر صفحات تاریخ رقم زد. 
حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  پیام  متن 

روحانی به شرح زیر است:
مادر  فیضی،  رقیه  مرحومه حاجیه خانم  درگذشت 
محمدصادق،  غالمعباس،  واالمقام  شهیدان  بزرگوار 
محمدحسین و عبدا... آبره، موجب تأثر و تألم خاطر 
شد. این بانوی پرهیزگار که همزمان چهار فرزند رشید و 
سرو قامت خود را در پاسداری از آرمان ها و امنیت میهن 
بانوی کربال حضرت  به  با تأسی  اسالمی تقدیم کرد، 
زینب)س(، درد فراق عزیزان خود را با صبر و استقامت 
تحمل کرد و تصویری ماندگار از شیر زنان این سرزمین 

را بر صفحات تاریخ رقم زد.
اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحومه 
و مردم شریف استان خراسان رضوی تسلیت می گویم 
و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه، رحمت 
واسعه و همجواری با فرزندان شهیدش و برای عمومی 

بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

انتخاب  نظرها درباره روند  اظهار 
استاندار جدید

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس:
در  تسریع  بر  بیشتر  نمایندگان  در مجمع  ما  تأکید 
انتخاب و تعیین تکلیف وضعیت استانداری خراسان 
رضوی است. به همین دلیل روز گذشته) یک شنبه( 
که  کردیم  تأکید  رئیس جمهور  پارلمانی  معاون  به 

درخواست ما تسریع در این موضوع است.
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری استان:

ترجیح می دهیم استاندار توسط وزیر کشور انتخاب 
شود و دیگران در این موضوع دخالت نکنند؛ زیرا این 
دخالت ها فقط کار انتخاب استاندار را سخت تر می کند.

رئیس شورای اصالح طلبان استان:
استاندار  انتخاب  موضوع  به  اصالح طلبان  شورای 
ورود نکرده است و در دوره پیش هم به موضوع ورود 
نکردیم زیرا باعث به وجود آمدن شائبه هایی خواهد شد 

لذا ما بیشتر درگیر فعالیت شوراهای استان هستیم.

خبر

نابسامانی  و  روزهای سخت، دغدغه معیشت  این  در 
های بازار از یک سو و رویدادهای تلخی همچون حمله 
فکر  برای  فرصتی  دیگر،  سوی  از  اهواز  در  تروریستی 
آن  ای  حاشیه  نوع  از  هم  آن  سیاسی  مسائل  به  کردن 
باقی نگذاشته است. به حاشیه رانده شدگان سیاست اما 
بیکار ننشسته و از همین آشفته بازار سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و ... بهره می برند. شاهد این ادعا هم محمود 

احمدی نژاد است و راهی که در پیش گرفته است.
 کمتر از دو هفته قبل بود که در حصارک معرکه گرفت 
و از نشانی پول ها  گفت. در لفافه وعده یارانه یک میلیون 
تومانی داد  و به همان سبک و سیاق خود از عدالت و حق 

مردم دم زد.
حرف های احمدی نژاد این روزها کمتر جدی گرفته 
می شود زیرا گمان می شود که او و یاران سینه چاکش 
همچون مشایی و بقایی دیگر در ساحت سیاست ایران 
جای نداشته باشند و  این گونه قیل و قال کردن ها به 
جایی نرسد. احمدی نژادی ها اما امیدوارتر از این حرف 
ها بوده و اجازه نمی دهند که این  دادگاه ها، حکم ها، 
زندان ها و اعتصاب غذاهای اخیر، آنان را از مسیر سیاست 
ورزی خود منحرف کند. همین است که شاهدیم رئیس 
دولت نهم و دهم در حالی که نه امیدی به تایید صالحیت 
و بازگشت به قدرت دارد و  نه سربازی برایش باقی مانده؛ 
به جای عقب نشینی، سکوت و کناره گیری از سیاست 

به تعریف پروژه ای جدید و احیای جریان خود فکر کند. 
تالشبرایشروعیدوباره

هم  هنوز  و  نــدارد  ای  تازه  حرف  هیچ  نژاد  احمدی 
همان حرف های سال 84 را می زند. به نظر می رسد که 
هدفش نیز بازگشت به فضای سیاسی همان سال و شروع 
دوباره باشد. احمدی نژادی ها اگرچه در عرصه ماوراء نیز 
ادعاهایی داشتند اما ابزاری برای سفر در زمان و بازگشت 
اند که طی اقداماتی  ناگزیر شده  به گذشته ندارند لذا 
فضای سیاسی آن سال را از نو بسازند. از سخنرانی ها و 
پیام های ویدئویی گرفته تا شو دیدنی مشایی در دادگاه 
آنان برای  و بقایی در زندان؛ همه و همه تاکتیک های 
بازگرداندن فضای ذهنی جامعه به همان جایی است که 

سال 84 بود. 
ماهیگیری  از  ممانعت  و  ها  نژادی  احمدی  با  مقابله 
آنان از آب گل آلود فعلی راهی ندارد غیر از توجه به رویه 
و پروژه جدید آنان. پروژه ای  که اگر آن را  »بازگشت به 
84«  نامیده باشیم تشریح نمی شود مگر با یک فلش بک 
به  84. درست همان سالی که در نتیجه هشت سال در 

قدرت بودن دولت اصالحات »توسعه سیاسی« به دغدغه 
اصلی جامعه بدل شده و همگان به دنبال رشد دموکراسی 
این  بودند.  اجتماعی  و  فرهنگی  فضای  شدن  باز  و 
خواست عموم بود و کارگر و قشر مرفه در مورد آن اتفاق 
نظر داشتند. احمدی نژاد هم این را خوب می دانست و 
هم اینکه در چنین فضایی شانس پیروزی ندارد. از همین 
رو دست به تغییر فضا زد و بازی سیاست را از عرصه علوم 

سیاسی به عرصه جامعه شناسی کشاند. 
وعده وعیدها و شعارهای انتخاباتی احمدی نژاد اولین 

اجتماعی  طبقات  جداسازی  برای  گام 
از یکدیگر بود. از عدالت محوری و حق 
طلبی می گفت و به صورت ضمنی طبقه 
علیه  را  پرولتاریا  مارکس  قول  به  و  کارگر 
بورژوازی می شوراند. فقط همین نبود و 
رقیب  جریان  چطور  که  کردیم  مشاهده 
خود یعنی اصالح طلبان را به عنوان نماد 
طبقاتی  شورش  کرد.  معرفی  بــورژوازی 
آن  حاصل  و  خــورد  رقــم  ــژاد  ن احمدی 
پیروزی رئیس جمهوری بود که با پرداخت 
خود  های  سیاست  دیگر  و  نقدی  یارانه 

ضربه مهلکی به اقتصاد و بازار آزاد زد.
حاصل این شیوه کشورداری اما با آنچه 
که مردم می خواستند و انتظار داشتند 
احمدی  و  داشت  توجهی  قابل  فاصله 

نژاد به زحمت توانست هشت سال رئیس جمهور بماند. 
احمدی نژاد نتوانست از پس اداره کشور به خوبی برآمده 
و خاطره خوشی از خود به جای گذارد. در سال های آخر 
دولت خود حتی حمایت اصولگرایان را از دست داده و 
همین  بود.  شده  تبدیل  منزوی  جمهور  رئیس  یک  به 
وضعیت باعث شد که حسن روحانی در انتخابات ریاست 
جمهوری سال 92 زمین بازی را تغییر داده و از پروژه ای 
ملی برای رای آوری بهره گیرد. روحانی مذاکرات هسته 
ای و سیاست خارجی را به عنوان اصلی ترین پروژه دولت 
خود معرفی کرد و تا همین امروز نیز از 
آن کوتاه نیامده است. او با این تاکتیک 
کارگر،  طبقه  دیگر  بار  یک  توانست 
ثروتمند  و  مرفه  و قشر  طبقه متوسط 
آن  و  داده  قرار  هم  کنار  در  را  جامعه 
مرزبندی های محصول احمدی نژاد را 
کم رنگ کند. روحانی نیز همچون هر 
کشورداری  در  دیگری  جمهور  رئیس 
و  داشته  توجهی  قابل  های  کاستی 
بحران  با  خود  دوم  دولت  در  او  دارد. 
اجتماعی  و  اقتصادی، سیاسی  های 
را  سختی  روزهــای  و  شده  مواجه  نیز 
برای  فقط  اما  روزها  این  گذراند.  می 
روحانی و همکارانش در دولت دوازدهم 
اصرار  آن ها همچنان  نیست.  سخت 

دارند که از طریق حل و فصل مسائل سیاست خارجی 
راه حل مناسبی برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی 
مردم بیابند و کم توجهی عامدانه آنان به مسائل اقتصادی 
و اجتماعی، فرصت بی نظیری به مخالفان دولت داده 
است.  روشن است که احمدی نژادی ها به عنوان یکی 
از  به  حاضر  روحانی  مخالف  های  گروه  ترین  اصلی  از 
فرمایشات  آن  از  بعد  نیستند.  فرصت  این  دادن  دست 
مقام معظم رهبری در مورد ادامه فعالیت دولت، امیدی به 
سقوط دولت روحانی ندارند اما از حاال برای فردای دولت 
دوزادهم برنامه ریزی می کنند. احمدی نژاد و همفکرانش 
می دانند که برای پیروزی در این مسابقه سیاسی تنها یک 

راه دارند و آن استفاده از همان شیوه قبلی است. 
خطکشیمیانطبقاتاجتماعی

محمود احمدی نژاد و یارانش در ماه های گذشته هیچ 
از دست  برای تحریک طبقه کارگر  را  تریبونی  و  فرصت 
نداده اند. چنانچه برخی از سیاسیون معتقدند احمدی 

نژاد میخواهد رهبری اپوزیسیون را به دست گیرد. 
به گفته تحلیلگران سیاسی و اقتصای بخش عمده ای 
از بار گناه بروز بحران فعلی بر دوش احمدی نژادی ها 
است. اما آن ها رسم ندارد که خطاهای خود را پذیرفته 
و حداقل عذرخواهی کنند. شرایط بحرانی در اقتصاد 
کشور تاب و توان طبقه کارگر را بریده و احمدی نژادی ها 
که خود در ایجاد این زخم کم تقصیر نداشته بر زخم آنان 
نمک نیز می پاشند دستاوردشان از این کار قطعا شکل 

دادن دوگانه دیگری میان قشر محروم و قشر مرفه است. 
آنجا که می گوید نشانی پول ها را می داند در حقیقت این 
طبقه ضربه خورده از شرایط اقتصادی موجود را مهیای 
رویارویی با طبقه مفسد، پولدار و البته قدرتمند می کند. 
طبقه و افرادی که احمدی نژاد وعده ارائه نشانی آن ها 
را می دهد حتما از میان رقبای سیاسی او هستند. خط 
کشی میان طبقات اجتماعی در حقیقت نوعی یارکشی 
سیاسی به سبک احمدی نژاد است. او بار دیگر از کلید 
واژه هایی همچون عدالت و حق مردم استفاده می کند تا 
طبقه محروم و بیشتر آسیب دیده جامعه را علیه حکمرانان 
فعلی تحریک کند. حکمرانانی که رقبا و موانع اصلی او در 
مسیر بازگشت به قدرت هستند. هدف او تنها قوه مجریه 
راحت  نژاد  احمدی  خیال  نیست.  نیز  روحانی  دولت  و 
است که روحانی نمی تواند برای سومین بار رئیس جمهور 
شود اما هنوز هم نگران رای آوری اصالح طلبان است. 
وجه تفاوت وضعیت فعلی با سال 84 برای احمدی نژاد 
از دست دادن حمایت اصولگرایان است و برای همین 
شاهدیم که در بازی جدید خود به آنان نیز رحم نمی کند. 
احمدی نژاد در ماه های گذشته بی پروا و بی پرده برادران 
الریجانی را هدف گرفته است. از قوه قضاییه تا مقننه علیه 
همه سخن می گوید و وعده افشاگری می دهد. به این 
ترتیب خود را پرچمدار حمایت از محرومان معرفی کرده 
و برای مبارزه با مفسدان و ظالمان مفروض خود اعالم 

آمادگی می کند.
اقداماتپوپولیستی

حال که دولت روحانی همه تالش خود را به کار گرفته تا 
با پیگری پروژه خود در عرصه سیاست خارجی مشکالت 
را حل و فصل کند، باید از او حمایت کرد و اجازه نداد 
که فرصت طلبان با حرف های پرشور و عوام فریبانه یک 
بار دیگر منافع مشترک طبقات مختلف اجتماعی را کم 
رنگ کرده و موجب انفصال این طبقات و کینه پراکنی 
آنان شوند. سالح همیشگی این طیف رفتارهای  میان 
با  تاثیر قرار دادن عامه مردم است.  پوپولیستی و تحت 
همین شیوه توانسته بود، بیشترین رای را از طبقه کارگر 
بگیرد. دولت روحانی  تر  و روستاها و شهرهای کوچک 
برای تعدیل فضا و ادامه کار خود و جریان های اصالح 
این  دوبــاره  ظهور  خطر  مهار  برای  نیز  اصولگرا  و  طلب 
طیف و بسترسازی برای پیروزی در انتخابات آتی راهی 
غیر از مقابله با این شیوه ندارند. مقابله با پوپولیسم ساده 
نیست اما غیر ممکن نیز نمی تواند باشد. گفت وگو با 
مردم و برقراری دیالوگ خاصه با طبقه کارگر می تواند در 
این مرحله موثر افتد. روشنگری و شفاف سازی در تغییر 
ذهنیت مردم نقش بسزایی دارد و مانع از به ثمر رسیدن 

اقدامات پوپولیسیتی می شود.

حاشیه نشینان سیاست 

ترفند 84

احمدی نژاد هیچ حرف تازه ای ندارد و هنوز هم همان حرف های سال 84 را می زند. به نظر می رسد که هدفش نیز بازگشت به فضای سیاسی همان سال و 
شروع دوباره باشد. احمدی نژادی ها اگرچه در عرصه ماوراء نیز ادعاهایی داشتند اما ابزاری برای سفر در زمان و بازگشت به گذشته ندارند لذا ناگزیر 

شده اند که طی اقداماتی فضای سیاسی آن سال را از نو بسازند
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روشنک:

اقتصاد ایران پاسخگوی 
ارز 17هزار تومانی 

نیست. چند مثال 
می زنم؛ امروز شما با 
نرخ 17هزار تومانی 
در اقتصاد ایران، چه 

کاالیی می توانید وارد 
کنید و بعد بفروشید؟ 
امروز چند خانواده را 

می شناسید که بتوانند 
با این نرخ ارز یخچال 
40 میلیون تومانی را 

بخرند؟ وقتی جامعه این 
توان را ندارد گواهی بر 
این است که نرخ واقعی 

نیست

,,
بنایی: 

تالش ها در حوزه 
دیپلماسی، مثل 

سخنرانی دکتر روحانی 
و تالش ها و دیدارهایی 
که مجمد جواد ظریف با 

همتایان خود در آسیا 
و میانه صورت داده 

نتایج درخشانی را رقم 
زده است. شرکای ما 

متعهد شده اند که نفت 
ما را خریداری کنند. از 
سوی دیگر پیش بینی 

شده است که نفت به 
زودی وارد بورس شود

,,

ncalavyon@yahoo.com

دبیر سرویس اقتصادانسیه علویون



sarsalari.m.r@gmail.com
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با بزرگان خبر

و  نویس  نمایش نامه  نویسنده،  ــادی  ــت آب دول محمود 
فیلم نامه نویس اهل ایران است. رمان بلنِد )ده جلدی( کلیدر 

مشهورترین اثر دولت آبادی است.
فرانسوی،  انگلیسی،  زبــان هــای  به  ــادی  ــت آب دول ــار  آث
کردی،عربی،هلندی،  سوئدی،چینی،  نروژی،  ایتالیایی، 
چندین  دولت آبادی  شده اند.محمود  ترجمه  آلمانی  و  عبری 
نمایش نامه و فیلم نامه را به نگارش درآورده است، او همچنین 
آثار  از  اقتباس  دارد،  را  سینما  و  تئاتر  در  بازیگری  سابقه 
دولت آبادی ساخت چند فیلم را به همراه داشته است.فضای 
رخ  خراسان  روستاهای  در  دولــت آبــادی  نوشته های  اکثر 
تصویر  به  را  ایران  شرق  روستاییان  مشقت  و  رنج  و  می دهد 
می کشد.دولت آبادی در سال 2013 برگزیده جایزٔه ادبی یان 
میخالسکی سوییس شد. در سال 2014 جایزه شوالیه ادب 
و هنر فرانسه توسط سفیر دولت فرانسه در تهران به محمود 
در   1319 مرداد   10 در  شد.دولت آبادی  اهدا  دولت آبادی 
روستای دولت آباد سبزوار متولد شد. مادرش فاطمه و پدرش 
عبدالرسول نام داشت. او پس از پایان تحصیالت مقّدماتی در 
روستا به سبزوار رفت و به مشاغل گوناگون پرداخت. سپس به 
مشهد رفت و آنجا با سینما و نمایش آشنا شد. سال 1338 به 
تهران رفت و سال بعد در تئاتر پارس مشغول کار شد. از آغاز 
دهٔه چهل در کالس های نمایش آناهیتا شرکت کرد و بازیگر 
نمایش شد و کم کم نوشتن را نیز آغاز کرد. او در دهٔه چهل در 
نمایشنامه هایی از برتولت برشت و بهرام بیضایی و اکبر رادی 
به   1350 دهٔه  کرد.در  ازدواج   1349 سال  کرد.  بازی  نقش 
زندان افتاد. پس از زندان نگارش کلیدر را آغاز کرد که پانزده 
کار روی  تجربه کرد؛  را  آغاز مشاغل مختلفی  سال کشید.از 
زمین، چوپانی، پادویی کفاشی، صاف کردن میخ های کج و 
بعد به عنوان وردست پدر و برادر به عنوان دنده پیچ کارگاه 

تخت گیوه کشی، دوچرخه سازی، سلمانی و.... بعدها تمام 
مشاغلی که او در دوران نوجوانی و جوانی خود تجربه کرد، در 
یافت.جدیدترین کتاب دولت آبادی مجموعه ای  آثارش نمود 
و  گفت  این  نام  با  که  است  مطبوعات  در  او  گفتگوهای  از 

سخن ها در سال 1396 منتشر شد.
آثار دولت آبادی:

• جای خالی سلوچ )رمان( • کلیدر )رمان(
• روزگار سپری شده مردم سالخورده • تنگنا )نمایشنامه(

• هجرت سلیمان • از خم چنبر
• مرد • آهوی بخت من گزل )داستان(

• روز و شب یوسف • ما نیز مردمی هستیم )گفت و گو(
• سلوک • الیه های بیابانی
• عقیل، عقیل • گاواره بان

• ناگریزی و گزینش هنرمند )مجموعه مقاله( 
• سفر )رمان(

• اتوبوس )رمان( • آن مادیان سرخ یال
• کارنامه سپنج )مجموعه داستان و نمایشنامه( • ققنوس

• باشبیرو )نمایشنامه( • دیدار بلوچ )سفرنامه(
• ته شب )داستان( • آوسنه بابا سبحان )داستان بلند(

گزار  و  گفت  رد،   • کنونی  ادبیات  و  هنر  کلی  موقعیت   •
سپنج

• صحرای مشر )طنز(

محمود دولت آبادی
تشریح مسیرهای فتوواک 201۸ مشهد

این  هفت گانه  سرگروه های  حضور  با  مشهد  فتوواک  مسیرهای 
رویداد عکاسی در محل مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا)ع( مشهد 

برگزار شد.
سرگروه های فتوواک امسال مشهد در محل مجتمع فرهنگی امام 
رضا)ع( پس از جلسات نقد عکس های فتوواک سال های گذشته در 

خصوص مسیرهای خود توضیحاتی دادند. 
در این نشست علی حسینیان سرگروه مسیر یک این رویداد طی 
سخنانی اظهار کرد: این مسیر برای عکاسی فتوواک شامل بافت های 
از  ابتدا  خود  مسیر  در  ما  می شود؛  رضوی  مطهر  حرم  دور  قدیمی 
میدان شهدا شروع می کنیم، سپس به سمت خیابان شیرازی رفته 
و از حاشیه شیرازی به سمت چهارراه شهدا می رویم و بعد از آن وارد 
تا  بین خیابان شیرازی هستند  فاصل  کوچه هایی می شویم که حد 

میدان طبرسی.
وی ادامه داد: بافت قدیمی اطراف حرم مطهر رضوی بسیار پوست 
حالت  هنوز  بعضی  اما  شده  عوض  نیز  آن  ماهیت  بعضا  و  انداخته 
قدیمی خود را حفظ کرده اند؛ نقاط قوت این مسیر عبارتند از این که 
مکان  گرفت،  می توان  خوبی  پرتره های  دارید،  زیادی  فضای  شما 
نگاری ها و فرم های خوبی می توان داشت؛ نکته مهم نیز این است 
که از آوردن وسایل اضافه خودداری کنید و تنها وسایل مورد نیاز آورده 

شود مانند باتری و لنز و مموری خالی برای عکاسی.

در بخش دیگری از این نشست کامران رحمتیان سر گروه مسیر 
دوم بیان کرد: مسیر یک و دو تقریبا موازی یکدیگر هستند و شاید 
نقاط اشتراکی با هم در محله نوغان داشته باشیم اما ما نیز در مسیر 
دو همان فضای مسیر یک را داریم اما برخی نکات در این مسیر حائز 
اهمیت است، اول آن که به علت باال بودن تعداد نفرات خود عکاسان 

باید مدیریت درستی در فضا داشته باشند.
گروه  در  باید  عکاسان  که  است  این  دوم  نکته  افزود:  عکاس  این 
را  امنیتی  نکات  باید  عکاسان  خانم ها؛  مخصوصا  کنند  حرکت 
اما اگر به مشکلی  نباشید  اما نگران برخورد مردم زیاد  رعایت کرده 
برخوردید به سرگروه های خود ارجاع دهید؛ نکته مهم این است که 
شما عکس هایی که فقط در مسیر خود گرفته اید را می توانید داخل 
سایت قرار دهید اما اگر نمایشگاه بخواهد دایر شود شما می توانید 
نمایشگاه  نیز داخل  را  عکس هایی که در مسیرهای دیگر گرفته اید 

بگذارید.
سوم  مسیر  خصوص  در  سبحانیان  حمید  نشست  این  ادامه  در 
این رویداد عنوان کرد: مسیر سه شامل پارک ملت، سجاد، ششصد 
دستگاه و آبکوه می شود و ما در این مسیر با چند نوع بافت رو به رو؛ ما 
پس از پارک ملت توقف کوتاهی انجام می دهیم و سپس به ادامه مسیر 
خواهیم پرداخت، ما در سجاد با بافت مدرن شهر رو به رو می شویم و 
است؛  مشهد  قدیمی  محله  چهار  از  یکی  که  آبکوه  وارد  آن  از  پس 

می شویم.
سرگروه مسیر سه اضافه کرد: در محله آبکوه باید یک سری نکات را 
مورد توجه قرار داد زیرا این محله ها به علت قدیمی بودن مختصات 
خاص خود را دارد و نکته دیگر این است که فتوواک یک ماراتون نیست 

و یک دورهمی عکاسانه است.
آباد،  تقی  آباد،  اظهار کرد: مسیر چهار شامل احمد  صادق ذباح 
انتخاب  ادبیات و میدان تختی است؛ علت  راه  چهارراه دکترا و سه 
قرار می گیرند  در مسیرهایی  بیشتر  که عکاسان  بود  این  این مسیر 
که شامل بافت قدیمی شهر می شود اما این مسیر دارای بافت مدرن 

شهری است و از این مسیر کم تر عکاسی می شود زیرا هم به روز است 
و عکاسی در آن سخت تر است.

این عکاس مشهدی افزود: به علت این که روز شنبه برای عکاسی 
انتخاب شده باید در این مسیر صبر بیشتری داشت زیرا در صبح این 

مسیر بسیار شلوغ است.
در ادامه نشست امیر حاجی عباسی سرگروه مسیر پنجم بیان کرد: 
مسیر پنجم شامل ترمینال تا میدان امام رضا)ع( و حرم می شود که از 
نظر من جذاب ترین مسیر این فتوواک است زیرا ما در ابتدای مسیر تا 
فلکه ضد بافت کارگری را داریم که کم تر از این بافت عکاسی می شود 
و در آن جا می توان پرتره های محیطی بسیار خوبی گرفت از کسانی 

که آن جا مشاغل مختلف که مربوط به ماشین است را دارا هستند.
این عکاس ادامه داد: در ادامه مسیر از میدان ضد تا حرم مطهر ما 
یک بافت زائران را داریم که زائر مختلف از مکان های گوناگون جهان 

را می بینیم.
دوستان  که  نکاتی  در  ما  گفت:  شاه بیدک  حیدری  رضا  ادامه  در 
اعالم کردند به این پی می بریم که چقدر عکاسی می تواند در فرهنگ 
سازی در داخل شهر تاثیر بگذارد؛ ما خوشحال هستیم که در مسیر 6 
و 7 که در واقع یک مسیر هستند و شامل محله گلشهر می شود که در 
آن جا قریب به 80 درصد از ساکنان این محل اهل افغانستان هستند 
و اگر می خواهید حس و حال افغانستان به شما دست دهد این محله 

بهترین مکان است.
سرگروه مسیر هفتم افزود: این محله ها بسیار مردمان شریفی دارد 
و بسیار راحت می توان در آن عکاسی کرد و اگر عکاسی هیچ کاری 
و  کند  معرفی  یکدیگر  به  را  افراد  می تواند  حداقل  داد  انجام  نتواند 
این که ما چه کسانی را در کنار خود داریم؛ مسیر گلشهر را نزدیک 
به چهارسال است که گروهی تحت عنوان عکاسان گلشهر عکاسی 
که  همان طور  کرد،  رعایت  را  نکاتی  باید  مسیر  این  در  اما  می کنند 
این قضیه  از  نیز  این محل  زورگیری می شود  و  دزدی  تمام شهر  در 

مستثنی نیست پس نکات امنیتی باید رعایت شود.

گفت وگو با مدیر یک مجموعه مردم نهاد که برای حفظ میراث ادبی تالش می کند؛

بنیادی برای حفظ نام فردوسی

کامل  نام  با  سیلورستاین  شل 
شاعر،  سیلورستاین  آلن  شلدون 
خواننده  و  کاریکاتوریست  نویسنده، 
آمریکایی در سال 1930 متولد شد و در 1999 بر اثر 

حمله قلبی درگذشت.
در  خاصی  ذاتی  استعداد  کودکی  از  سیلورستاین 
جایی  در  بعدها  خودش  داشــت.  نوشتن  و  نقاشی 
تنها  نوشتن  و  نقاشی  کــار  دو  ایــن  که  می نویسد 
معروفترین  بود.  موفق  آنها  در  وی  که  بودند  اموری 
کودکان  برای  او  که  است  آثــاری  سیلورستاین  آثار 
نوشته است؛ هرچند آثار وی در گروه سنی و مخاطب 
خاصی نمی گنجد و بسیاری از آثار او محبوبیت قابل 

توجهی در بین بزرگساالن دارد.

اگر نمی توانم همیشه مال تو باشم
اجازه بده گاهی، زمانی از آن تو باشم

و اگر نمی توانم گاهی، زمانی از آن تو باشم
بگذار هر وقت که تو می گویی، کنار تو باشم

اگر نمی توانم عشق راستین تو باشم
بگذار باعث سرگرمی تو باشم

اگر نمی توانم دوست خوب و پاک تو باشم
اجازه بده دوست پست و کثیف تو باشم

اما مرا اینطوری ترک نکن
بگذار دست کم چیزی باشم

بهمن   9 )زاده  فرجی  مهدی 
ایرانی  شاعر  کاشان(  در   1358
است. او را می توان از جمله شاعران 
جوانی دانست که شعرش در پایان دهه هفتاد شکل گرفت 
و در آغاز دهه هشتاد به سرعت پیشرفت کرد. کتاب »قرار 
نشد« او در سال 92 بعد از یک هفته به نوبت چاپ دوم 
رسید.از ویژگی های شعر فرجی عاشقانگی، برخورداری 
شاعر و شعرش از گنجینه های ادبی عظیم قرون پیش 
و قدما - که ویژگی مهمی است و در بین شعرای جوان 
معاصر کم تر دیده می شود - تجربی و عینی بودن فضاها 

و توصیف های شاعر و تلفیق آن با فضاها و زبان روز است.
از مهمترین آثار او »میخانه بی خواب« است که در سال 
1387 منتشر شد و آخرین کتاب او نیز با عنوان »چمدان 

معطل« در سال 94 به چاپ رسیده است.

کفشهایم کجاست؟ میخواهم بی خبر راهی سفر بشوم
مدتی بی بهـــــار طی بکنم دوسه پاییــــز دربــه در بشوم
خسته ام از تو از خودم از ما، ما ضمیـــر بعیــــد زندگی ام

دونفر انفجار جمعیت است پس چه بهتر که یک نفر بشوم
یک نفر در غبـــار سرگردان یک نفــر مثل برگ در طوفان

می روم گم شوم برای خودم کم برای تو دردسر بشوم
حرفهــــای قشنگ پشت سرم آرزوهـــــای مادر و پدرم
حیف خیلی از آن شکسته ترم که عصای غم پدر بشوم
پدرم گفت دوستت دارم پس دعـــا می کنم پدر نشوی

مادرم بیشتر پشیمان که از خدا خواست من پسر بشوم
داستانی شدم که پایانش مثل یک عصر جمعه دلگیر است
نیستـم در حدود حوصله ها پس صالح است مختصر بشوم

دورها قبر کوچکی دارم بی اتاق و حیاط خلوت نیست
گاه گاهی سری بـزن نگذار با تو از این غریبه تر بشوم

چون رودخانه ای از تو می گذرم
و تنها کفش هایت را خیس میکنم

دلم گرم است
به آبشاری که آبشاری که پشت سرم گریه می کند

سرت را به شانه ی کدام کوه گذاشتی ؟!
که این گونه گریه می کنی!

                     )فاطمه اخوان(

کار  از  که  ای  تجربه  از  مندی  بهره  با  اخوان  فاطمه 
در  تجربه  این  گیری  بکار  و  دارد  کالسیک  شعر  در 

شعر  رسالت  از  بسیاری  خود،  سپید  و  آزاد  شعرهای 
استخدام  با  و  می اندازد  موسیقی  دوش  به  را  خود 
واژگان مناسبی که در محور جانشینی کلمات دارد،به 
خوبی شعری را که از عواملی مثل وزن،قافیه و ردیف 
هجا های  میکند.به  موسیقا  را  ببرد  ای  بهره  نمیتواند 
بلند و صداهای کشیده ای که در سطر اول و دوم قرار 

گرفته دقت کنید.
اخوان با استفاده صحیح از فضا هایی که این مهارت 
را هم مدیون شعر کالسیک خود است مفهوم فروتنی 
و کوتاه انگاری خود را در مقابل عشقی بلند به خوبی 
به تصویر کشیده است هرچند شاعر بیشتر از این که 
مسیر  در  تصویر  روایت  در  بگوید سعی  تصویری  شعر 

اهداف محتوایی خود دارد.

شعر جهان/ شل سیلورستاین شعرمعاصر،شاعر معاصر/ مهدی فرجی شعر روز...نقد روز

دستگاه  و  دارند  کامپیوتر  فقط  مردم  روزها  »این 
به  آن هیچکس نمی تواند  اسپرسو. جامعه ای که در 
طریقی منطقی با دست بنویسد و قهوه دم کند، به 
هر  اگر  می رویم  کجا  به  اصالً  کجا؟  به  می رود؟  کجا 
پارک  را هرجا که عشقش می کشد،  اتومبیلش  کس 
کند؟ و به کجا می رویم اگر مردم یک روز دیگر سر کار 
نروند، تنها به این دلیل که خودشان را کشته اند؟«- 
قسمتی از متن کتاب پرفروش ترین کتاب این روزهای 
سوئد است که به پرفروش ترین کتاب ایران نیز تبدیل 
شده است. »مردی به نام ُاِوه« اثر »فردریک بکمن« 
را باید یکی از آن رمان هایی دانست که اگرچه برای 
از  اما برخالف بسیاری  مخاطب عام نوشته شده اند 
رمان های پرفروش بازار که رمان هایی متوسط و حتی 
ضعیف محسوب می شوند، رمانی با ساختاری قوی و 
روایتی جذاب است و به راحتی می تواند از هر طیفی 

مخاطبین زیادی را جذب کند.
به  که  بوده  »ُاِوه«  نام  به  مردی  مورد  در  رمان  این 
همین  واقع  در  است.  عبوس  و  بدخلق  فردی  ظاهر 
موضوع، در تضاد با فضای رمان قرار گرفته و فضایی 
مملو  رمان  است.  آورده  وجود  به  را  خواندنی  و  بکر 
به گونه ای  و  اوه  زندگی  مورد  در  جذاب  توصیفات  از 
این  امروز است.  استعاری در مورد زندگی در جهان 
موضوع رمان را تا حدی کنایه آمیز کرده و به جذابیت 
که  دیگری  شخصیت  است.  کرده  زیادی  کمک  آن 
»پروانه« است.  دارد،  قرار  اوه،  کنار  در  رمان  این  در 
زنی ایرانی که نویسنده در طول رمان به توصیف او و 
برخوردش با اوه می پردازد. این رمان به خاطر وجود 
مخاطب  برای  می تواند  نیز  ایرانی  شخصیت  یک 
باشد.  داشته  را  خود  مخصوص  جذابیت  ایرانی  
اقتباس سینمایی این اثر نیز امسال در بین 5 نامزد 
فیلم خارجی اسکار است. اتفاقی که قطعا در فروش 

بیشتر این اثر موثر خواهد بود.

جاکتابی

»مردی به نام ُاِوه«

فرهنگی،  ســازمــانــی  ــوس  ت ــی  ــردوس ف بنیاد 
غیرانتفاعی،غیرسیاسی و مردم نهاد است که توسط 
دکترمحمدحسین  جهان  و  ایــران  نامدار  پزشک 
توسی وند بنیانگذاری شده است، که پس از او در 
به  ماه 1393 دکترجالل خالقی مطلق  اردیبهشت 

عنوان جانشین بنیادفردوسی توس معرفی شد.
دانش  و  قوچان  شهر  متولد  خاکپور(  )پروین 
مدیر  کتابداری،اکنون  و  شناسی  مــردم  آموخته 
فردوسی  بنیاد  مدیره  هیات  اصلی  عضو  و  اجرایی 
از  فرهنگی  مسئولیت  چندین  که  او  است.  توس 
داشته  را  بانوان  امور  در  فرماندار  مشاورت  جمله 
دکتر  و  مطلق  خالقی  دکتر  کنار  در  اکنون  هم 
به عنوان  و دیگر استادان  رضوی و دکتر خیرابادی 
فعالیتهای  در  توس  بنیادفردوسی  مسئول  مدیر 
فرهنگی،هنری و ادبی شرکت دارد. دقایقی با این 
بنیاد  برنامه های  و  فعالیت ها  درباره  فرهنگی  فعال 

هم صحبت شدیم که در ادامه آورده ایم
درصورتامکان،مختصریدرموردفعالیتهایبنیاد

فردوسیدراینسالهابگویید؟
بنیاد فردوسی فعالیت های گسترده ای دارد درراه 
اعتالی فرهنگ و هنر خراسان داشته که به اختصار 

عرض می کنم
برگزاری نشست های ادبی- فرهنگی با بهره گیری 
نکوداشت،  آیین  برگزاری  توس،  حکیم  اندیشه  از 
مانا،برگزاری  فردوسی  پاسداشت  و  بزرگداشت 
هدف  بــا  بین المللی  کنگره های  و  همایش ها 
شناساندن اندیشمندان، پژوهشگران و فرهیختگان 
و  ایران  ادب  فرهنگ  و  و  اندیشه  با  جهان  برجسته 
شاهنامه  راستای  در  آموزشی  کارگاه های  برگزاری 
جالل  دکتر  نگرش  زیر  شناسی  فردوسی  و  پژوهی 
همیاری  با  نشست ها  برپایی  و  مطلق  خالقی 
ایران  نامدار  و  برجسته  پژوه  این شاهنامه  همکاران 
و جهان .البته نقد و بررسی آثار دیگر شاعران بزرگ 
ایران هم در قالب کالس ها و همایش های گوناگون 
دیگر  با  هم  می شود.همکاری هایی  برگزار  بنیاد  در 
موسسات و ارگان های فرهنگی کشور انجام می شود 
هدف  با  مرزی  درون  و  مرزی  برون  بازدیدهای  و 
شناساندن فرهنگ پربار پارسی از دیگر فعالیت های 

بنیاد است.
اساساًانگیزههایشکلگیریچنینتشکلهایمردم

نهادیدرشهرهایبزرگچیست؟
با توجه به اینکه دولت ها به دلیل 
گستردگی امور جاری، در برخی از 
و  می گذارند  کمتری  توان  زمینه ها 
ریزی  برنامه  محدودی  بخش  در  یا 
و فعالیت دارند، لذا مردم بر اساس 
از  برخی  در  و  خود  قلبی  خواست 
موارد بر اساس حس میهن دوستی 
که دارند و می دانند که اگر فرهنگ 
و  زنــده  را  نیاکان  ارزش  با  و  کهن 
در  دشمنان  گزند  از  بدارند  گرامی 
دوست  بنابراین  بود،  خواهند  امان 
هرچه  سازمان هایی  چنین  دارنــد 

بیشتر درکشور وجود داشته باشد.
فردوسی  بنیاد  راستا  همین  در 
ارزش هــای  به  نهادن  ارج  پاس  به 
شناساندن  منظور  به  مــردم  قلبی 
و  پــارســی  ادب  و  ــان  زب فرهنگ، 
پژوهشی  علمی  مرکز  کردن  فراهم 
زمینه  در  دانــش  ــزودن  اف هدف  با 
شناساندن  فارسی،  ادبیات  و  زبان 
فردوسی مانا و شاهکار بی همتای او 
شاهنامه که سند تاریخی و ملی این 
مرز و بوم است، تشکیل شده است.
به رسیدن در چقدر فردوسی بنیاد

اینهدفهاموفقبودهاست؟

استادان  دیگر  و  من  دیدگاه  از 
بنیاد فردوسی در رسیدن به آرمان ها 
و اهداف از پیش تعیین شده بسیار 
آماج  به  راه رسیدن  و در  بوده  پیروز 
و  برتر  سطوح  در  پژوهشی  و  علمی 
نیل به جایگاه ادبی واال، تمام تالش 

خودرا انجام داده و خواهیم داد.
عادی خود،مردم جای به هنر اهالی
استقبال بنیاد برنامههای از چقدر

میکنند؟
برنامه های  کنندگان  شــرکــت 
گروه های  تمام  از  فردوسی  بنیاد 
مردمی از جمله دانشجویان، دانش 
مهندسین،  پــزشــکــان،  ــوزان،  ــ آم
کارخانه  بازنشستگان،  کارمندان، 
شاغل  بانوان  مسئولین،  داران، 
و  کـــشـــاورزان  و  ــل  ــاغ ش غــیــر  و 
توجه  با  مردم  و  هستند  روستائیان 
فرهنگ  به  که  ای  ویژه  پایبندی  به 
و ادبیات کهن ایران زمین دارند در 
نشست های مختلف شرکت کرده و 
بنیاد  برنامه های  و  کالس ها  این  از 
این  کنار  در  می برند.  را  کافی  بهره 
اعضاء  و  بازدیدکنندگان  به  می توان 
فردوسی  بنیاد  تارنمای  مجازی 
اشاره داشت که هر روزه افراد زیادی 

بنیاد  تارنمای  مطالب  و  اطالعات  از  دنیا  سراسر  از 
  http://bonyadferdowsitous.ir نشانی     به 

استفاده می کنند.
فرهنگ حوزه کشان زحمت از خودشما که میدانیم
این مدیریت برای خودتان انگیزههای از هستید،

مجموعهبگویید؟
خواسته  به  پاسخ  فقط  بنیاد  مدیریت  پذیرفتن 
قلبی ام است، من از ابتدا انسانی بودم که احساس 
بودم  وفادار  می دادم  که  قولی  به  و  میکردم  وظیفه 
را  خدمت  بهترین  بتوانم  همواره  که  می خواستم  و 
فعالیت های  در  حتی  دهم  انجام  هموطنانم  برای 
اما  دارم  و  داشته  را  وظیفه  احساس  این  نیز  کانون 
حس  این  بر  عالوه  توس  فردوسی  بنیاد  مورد  در 
آقای  واالی  شخصیت  قلبی،  خواست  و  ــی  درون
و  وارسته  انسان  ونــد،  توسی  محمدحسین  دکتر 
با  و  داشت  جهانی  شهرتی  که  ایران  نامدار  پزشک 
که  می داشت  دوست  و  می کرد  کوشش  توان  تمام 
بنیاد فردوسی بتواند به رسالت خود عمل کند و در 
گسترش ارزش های واالی انسانی و فرهنگ و هنر و 
ادب ایران و تداوم آنها گام بردارد به ویژه در گسترش 
مطالب  و  پیام ها  از  تر  فزون  چه  هر  برداری  بهره  و 
"شاهنامه  فردوسی،  ابوالقاسم  حکیم  جاودان  اثر 
بسیار  نقش  می گفت،  سخن  پشتکار  با  بسیار   "
زیادی داشت که من و خانواده ام با تمام توان در راه 
تالش  و  کوشش  ایشان  اهداف  و  آرزوها  به  رسیدن 
کنیم و مسئولیت بنیاد فردوسی را پذیرفتم و سپاس 
آرمان های دکترتوسی  از  که بخشی  را  بزرگ  خدای 
بود  زنده  او  کاش  ای  رسانیدم.  سرانجام  به  را  وند 
و  کار  این  و  می دید  را  بنیاد  شکوفایی  روزهای  این 
دکتر  پاک  روان  به  پیشکش  من،  داوطلبانه  تالش 
محمدحسین توسی وند و همه دوستاران فرهنگ و 

ادب ایران زمین باشد.
حمایتمسئولینومتولیانفرهنگشهرازبرنامههای

بنیادچگونهبودهاست؟
هنری  فرهنگی  موقوفه  یک  توس  فردوسی  بنیاد 
وقف  وند  توسی  دکتر  ــادروان  ش توسط  که  است 
عموم گردیده است و خودگردان است و در برگزاری 
برنامه های خود متکی به یاری هموندان بنیاد است 
و هر زمان که با مسئولین و دست اندرکاران فرهنگ 
نموده  درخواست  و  مطرح  را  مــوردی  شهر  هنر  و 
با روی خوش و همکاری  تا کنون  ایم، خوشبختانه 
مناسب روبرو بوده ایم که درود و سپاس بر همه این 

گران مایه گان و فرهیخته گان باد. 

یکتصویرگرکتابکودک:

تصویرسازی کتاب کودک ونوجوان 
نباید از فرهنگ ایرانی دور شود

یک تصویرگر کتاب کودک و نوجوان گفت: استفاده از 
فرهنگ ایرانی در تصویرسازی از اهمیت ویژه ای برخورد 
است و اگر بخواهیم بر اساس داستان های غربی کار کنیم 

از فرهنگ خود دورمی شویم.
به گزارش ایسنا، عاطفه ملکی جو در خصوص تصویر 
سازی کتاب برای کودک و نوجوان افزود: تصویرگر براساس 
محتوای داستان، تخیلی را در نظر دارد که می تواند به قصه 
جهت دهد و کلید هایی برای آن در نظر دارد که می  تواند در 

فهم داستان به کودک و نوجوان کمک کند.
وی ادامه داد: بعضی از تصویرگران به صورت غیر واقعی 
کارمی کنند؛ در نتیجه مخاطب کم تر متوجه آن می شود، 
اما کودک و نوجوان تصویری را می پسندد که آن را به خوبی 

درک کند.
خارجی  ازکاراکترهای  استفاده  خصوص  در  ملک جو 
در داستان های فارسی، بیان کرد: دلیل عالقه کودک و 
نوجوان به شخصیت های خارجی موفقیت آن ها در ساخت 
وطراحی کاراکترها است؛ اما در داستان های فارسی بهتر 
است از سلیقه بچه های ایرانی استفاده شود، اگر قرار باشد 
از همان کاراکترهایی که درکشور دیگراستفاده می شود، 

تقلید کنیم نتیجه کار برای بچه های ما تکراری می شود.
این تصویرگرکتاب کودک و نوجوان اظهار کرد: نمایش نامه 
براساس  را  خود  نمایش  که  ــد  دارن وجــود  نویس هایی 
داستان های معروف اجرا می کنند ودرآن هم موفق هستند 
ولی اگر ما تغییری درنقش ها دهیم و قهرمان داستان را 
حفظ کنیم اثرگذاری بیشتری به داستان می دهیم و باعث 
جذابت زیاد تری درآن خواهیم شد که این موضوع در مورد 
تصویر هم صدق می کند زیرا اگر روی تصویر های غیرایرانی 

کار کنیم از فرهنگ خود دورمی شویم.
ملکی جو درخصوص تفکیک جنسیت برای کتاب کودک 
ونوجوان دختران و پسران عنوان کرد: توجه به این مسئله که 
مخاطب صرفا فقط فالن رنگ را می پسندد راهگشا نیست 
چرا که مثال همان رنگ مورد توجه دیگرشخصی نیست و در 
نتیجه باید هردو در کنار هم قرار گیرند و جداسازی کتاب 

دخترانه و پسرانه امری اشتباه است. 
بیان کرد: طراحی و تصویرسازی کتاب کودک و  وی 
نوجوان براساس محتوای داستان صورت می گیرد زیرا باید 
اصل موضوع و هدف نویسنده را به مخاطب منتقل کرد، 
اما باید مخاطب را هم در نظر گرفت و از این موضوع اطالع 
داشته باشیم که چه گروه سنی و چه کسی قرار است آن را 
بخواند، شاید محتوا به شکلی باشد که بتوان هم برای قشر 
کودک و نوجوان و هم قشر بزرگسال آن را کارکرد ولی اصلی 
که در تمامی این موارد مهم است؛ لذت و درک مخاطب از 

تصاویر است.

خبر

بنیاد فردوسی توس یک موقوفه فرهنگی هنری است که توسط شادروان دکتر توسی وند وقف 
عموم گردیده است و خودگردان است و در برگزاری برنامه های خود متکی به یاری هموندان 

بنیاد است 

,,

با توجه به اینکه 
دولت ها به دلیل 

گستردگی امور جاری، 
در برخی از زمینه ها 

توان کمتری می گذارند 
و یا در بخش محدودی 
برنامه ریزی و فعالیت 

دارند، لذا مردم بر 
اساس خواست قلبی 

خود و در برخی از 
موارد بر اساس حس 

میهن دوستی که دارند 
و می دانند که اگر 

فرهنگ کهن و با ارزش 
نیاکان را زنده و گرامی 
بدارند از گزند دشمنان 

در امان خواهند بود، 
بنابراین دوست دارند 

چنین سازمان هایی 
هرچه بیشتر درکشور 

وجود داشته باشد

,,

محمدرضا سرساالری

خبر

پرورش خراسان رضوی گفت: مدرسه  و  آموزش  مدیر کل 
هرگونه  است.  شده  منحل   3 ناحیه  در  مجتبی  حسن  امام 
اجرای  برای  ما  و  است  غیرقانونی  فوق  ناحیه  در  آن  فعالیت 

قانون از طریق مراجع پیگیری می کنیم.
در  گذشته  روز  تجمع  خصوص  در  خدابنده  قاسمعلی 
اولیا  به  این تجمع مربوط  افزود:  اداره کل آموزش و پرورش 
و موسس مدرسه غیردولتی امام حسن مجتبی )ع( در ناحیه 

3 بود.
با بیان این که  مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی 
تذکر  مرتبه  چندین  و  داشت  تخلف   91 سال  از  مدرسه  این 
به  مدرسه  پرونده   95 سال  کــرد:در  بیان  بود  گرفته  کتبی 
شورای نظارت آموزش و پرورش ناحیه 3 و استان و در نهایت 

به وزارت خانه ارسال و رای بر انحالل مدرسه داده شد.
خدابنده عنوان کرد: به دلیل این که رای انحالل در نیمه 
دوم مهر ماه به استان ابالغ شد و تعدادی از  خانواده ها در 
ایجاد چالش  از  برای جلوگیری  بودند  کرده  نام  ثبت  مدرسه 
موکول  بعد  سال  به  انحالل  داد  درخواست  مدرسه  موسس 

شود.
وی با بیان این که آموزش و پرورش با بررسی شرایط مجوز 
افزود:علی  داد  مدرسه  این  به  را   97 خرداد  پایان  تا  فعالیت 
رغم اینکه در خرداد و تیر 97 با ارسال نامه حق ثبت نام برای 
تابلوی مدرسه جمع  و  نشد  داده  این مدرسه  به  را  آتی  سال 

آوری شده بود؛ به ثبت نام ادامه داد.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
از طرف اداره کل پیامکی با مضمون انحالل مدرسه به تمام 

اولیا ارسال شد گفت: در تیر ماه نامه ای به اماکن مبنی بر 
انحالل مدرسه ارسال کردیم و از اولیا خواستیم برای ثبت نام 

به مدارس دیگر مراجعه کنند.
ها  خانواده  از  تعدادی  گذشته  روز  که  این  اعالم  با  وی 
کردند  تجمع  کل  اداره  محل  در  مدرسه  موسس  همراه  به 
مجتبی  حسن  امام  مدرسه  کردیم  اعالم  ما  داشت:  اظهار 
در ناحیه 3 منحل شده است و هرگونه فعالیت آن در ناحیه 
فوق غیرقانونی است و ما برای اجرای قانون از طریق مراجع 

پیگیری می کنیم.
کرد:  تاکید  رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  کل  مدیر 
تحویل  با  کردند  نام  ثبت  مدرسه  این  در  که  هایی  خانواده 
پرونده می توانند در هر مدرسه دولتی و یا غیردولتی ای نام 

نویسی کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان درگفت و گو با 
مشهدفوری خبرداد:

مدرسه امام حسن مجتبی در ناحیه 3 
منحل شد

زندگی تلخ زن 40 ساله ای که صیغه 
پسر 25 ساله شد

 25 همسر  از  داشــت  قصد  که  ای  ساله   40 زن 
ساله اش به اتهام ضرب و جرح شکایت کند با بیان این 
که به خاطر کتک کاری های همسرم اکنون باید بینی 
ام را جراحی کنم، ماجرای زندگی اش را برای مددکار 

اجتماعی کالنتری سپاد مشهد تعریف کرد.
و  ضعیف  ای  ــواده  خــان در  که  آن  با  گفت:  وی 
پرجمعیت به دنیا آمدم ولی با هر مشقتی بود تا مقطع 
هم  آن  از  گرفتم.بعد  دیپلم  و  خواندم  درس  متوسطه 
از  بیشتر  سال  دو  هنوز  پرداختم  داری  خانه  امور  به 
این موضوع نگذشته بود که روی نیمکت های فضای 
سبز نزدیک منزل مان عاشق امیر شدم .آن روز شیک 
پوشی و مدل موهای جذاب امیر توجهم را به خودش 
جلب کرده بود از همان دوران نوجوانی دختری بلند 
می  را  آن چه  حیله ها  انواع  به  توسل  با  و  بودم  پرواز 

خواستم به دست می آوردم.
قلبم  بر  او  دلربای  قیافه  وقتی  خاطر  همین  به 
نشست دیگر رهایش نکردم و با یک لبخند زیرکانه او 
را در دام عشق خودم گرفتار کردم خیلی زود نشانی 

خانه ما را گرفت و با یکدیگر ازدواج کردیم.
ولی حیله های من برای چسباندن این عشق از هم 
گسیخته تنها یک سال دوام آورد. بعد از آن بود که آرام 
آرام اختالفات و ناسازگاری های ما سر باز کرد با آن که 
صاحب دو فرزند شده بودیم ولی هر روز این اختالفات 
به خاطر نداشتن تفاهم در بسیاری از مسائل اساسی 
 38 در  ناچار  به  که  این  تا  گرفت  می  شدت  زندگی 
سالگی از امیر جدا شدم و حضانت فرزندانم را نیز به 

او سپردم.
شش ماه بعد برای رهایی از شرایط روحی ناشی از 
ماجرای طالق به عنوان فروشنده در فروشگاه پوشاک 

جوان 23 ساله مجردی مشغول کار شدم.
که  گذشت  نمی  بیشتر  استخدامم  از  هفته  یک 
است  شده  مند  عالقه  من  به  »بشیر«  کردم  احساس 
در  شکست  اصلی  عامل  بلندپروازی  و  غرور  که  آن  با 
نزد  خودنمایی  خاطر  به  هم  باز  ولی  بود  اولم  ازدواج 
و  شغل  که  کسی  با  ازدواج  همچنین  و  سابقم  همسر 
امتحان  را  شانسم  دیگر  بار  شدم  وسوسه  دارد  ثروت 
عقد  به  داشتم.  قرار  شرایط  بهترین  در  که  چرا  کنم 
موقتش درآمدم او برایم منزلی رهن کرد و من همچنان 
در فروشگاه کار می کردم ولی یک روز که اصرار بر ثبت 
ازدواج دایم داشتم او به حدی عصبانی شد که سیلی 
به گوشم زد و از آن روز به بعد رفتارش عوض شد. کار 
مرا  اهمیتی  بر سر هر موضوع بی  به جایی رسید که 
به باد کتک می گرفت.حاال می خواهم با گرفتن حق و 

حقوقم صیغه را فسخ کنم.

تلنگر

خبر ویژه
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی در جشن ویژه روز سالمند:

سالمندی فقط یک شاخص است

از مسیر  امور توان بخشی بهزیستی گفت: مسیر توسعه  معاونت 
و  هستند  جامعه  اندوختگان  تجربه  که  موسفیدان  دانش  و  تجربه 

به وسیله نسل جوان جامعه این تجربیات را انتقال می دهند.
ویژه  جشن  در  فیروزی  مسعود  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
بهزیستی به مناسبت روز جهانی سالمند که صبح روز دوشنبه در 
تاالر یگانه مشهد برگزار شد، افزود: اگر بپذیریم که نرخ آمار جهانی 
سالمندی 12 درصد است که این نرخ در ژاپن 30 و اتحادیه اروپا 
16 درصد است و این اعداد و ارقام نشان دهنده علت توسعه در این 

کشورها است.
انزوایسالمندی

وی تصریح کرد: انزوای سالمندی یکی از آسیب ها و آفت زندگی 
اجتماعی بوده که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود به طور قطع 
سالمندی پویا عملی نشده و اگر سالمندی فعال برای افراد سالمند 
جامعه  توسعه  مسیر  در  یقین  به  و  حتما  نباشد  هرجامعه ای  در 
این  تجارب  از  استفاده  با  جوانان  باید  که  زیرا  می کند  ایجاد  خلل 

سالمندان در جهت توسعه جامعه بکوشند.
فیروزی اظهار داشت: یکی از راه چاره هایی که از انزوای سالمندی 
جلوگیری می کند زندگی مستقل است که یکی از مولفه هایی است 
برای پدید نیامدن انزوا و راه رسیدن به این مولفه در دوران سالمندی 

"60تا80 سال"مهیا شدن تامین شرایط اقتصادی است.
امرارمعاشدرسالمندی

حوزه  در  را  اقتصادی  شرایط  تامین  اگــر  ــرد:  ک عنوان  وی 
سالمندی واکاوی کنیم متوجه شده که نمی توان صبر کرد تا افراد 
برای مشکالت  باشیم که  این  به فکر  بعد  و  برسند  به سن 60سال 
زندگی  و  فراغت  اوقــات  نمودن  فراهم  و  افــراد  این  چالش های  و 
دغدغه  بدون  بتواند  که  اجتماعی  فرصت های  ایحاد  و  اجتماعی 

چاره ای  چه  شود  بهره مند  مذهبی  و  تفریحی  علمی،  فضاهای  به 
اندیشیده شود.

سن  از  باید  سالمندی  چالش های  رفع  برای  کرد:  بیان  فیروزی 
30 و 40 سالگی در ارتباط با پیش بینی نیازهای خانواده وی فکر 
سالگی   70 و   60 سن  در  فردی  نباید  و  شود  اندیشیده  راه حلی  و 
بایستد که شاید  با ریش سفید کنار خیابان  تامین معاش  به خاطر 
کسی او را برای سخت ترین کار که همان کار ساختمانی است ببرد.

انواعتبعیضدرمیانسالی
وی با برشمردن انواع تبعیض در دوره سالمندی توضیح داد: از 
االن باید برای کسانی که سال 1420 سالمند هستند باید از االن 
شرایط اقتصادی آن ها را پیش بینی کرد و مهارت های سالم زندگی 
کردن را برای جلوگیری از بسیاری از بیماری ها به آن ها آموزش داد 
وشرایط تغدیه آن ها را به نحوی برنامه ریزی کرد که خیلی از مسائل 

در میان سالی پیش  نیاید.
فیروزی خاطرنشان کرد: تبعیض خود سالمند نسبت به خودش 
و تبعیض خانواده به سالمند و تبعیض جامعه به سالمند از سطوح 
سنین  در  آن  بــرای  باید  که  است  سالمندی  دوره ی  در  تبعیض 

30سالگی چاره اندیشی کرد.
روزجهانیسالمند

مهرماه  نهم  گفت:  رضوی  خراسان  بهزیستی  سازمان  مدیرکل 
جهانی سالمند  روز  عنوان  به  جوامع  همه  در  با 29اکتبر  مصادف 
نام گذاری شده است و هفته ای است که شهروندان و مردم بایستی 

توجه به سالمندی و سالمندان را در دستور کار خود قرار دهیم.
زمان  از  سالمندی  و  شدن  پیر  روند  افزود:  پوریوسف  حمیدرضا 
سالمتدی  به  نوزاد  یک  به  نسبت  5ساله  فرد  و  شده  شروع  تولد 
آحاد  همه  در  تفکر  این  باید  دلیل  همین  به  و  است  شده  نزدی تر 

جامعه شکل بگیرد که ما نیز روزی  سالمند می شویم.
باید  و  رسیده  سالگی   60 سن  به  نیز  ما  روزی  کرد:  تصریح  وی 
تالش کنیم تا این سن در حد یک عدد بماند و نه به معنی افت و 

کاهش توان مندی های فرد باشد و سالمندی بالنفسه یک سن است 
که نشان گر ان است این فرد پا به سن 60 سالگی گذاشته است.

انگزداییازواژهسالمند
پوریوسف اظهار داشت: بایستی از واژه سالمند انگ زدایی بکنیم 
و نیز تالش کنیم افرادی که از لحاظ سنی در حوزه سالمندی قرار 
میگیرند کماکان جوان و سالم و توان مند باشند که با خودمراقبتی 
افراد در ارتباط است و نیز باتوجه به متعدبودن مقوله های اجتماعی 
اقدامات  چه  اجتماعی  و  اقتصادی  زمینه  در  گرفت  نظر  در  باید 

وشرایطی برای جوان پیرشدن افراد فراهم کنیم.
مالی  و  اقتصادی  سالمندان؛مسائل  از  خیلی  کرد:  عنوان  وی 
و  پزشکی  هزینه های  افزایش  زیرا  است  افراد  این  سالمت  مانع 
غیر  مسائل  این  و  است  سن  این  در  زندگی  با  مرتبط  هزینه های 

اجتناب ناپذیر است.
افزایشهزینهدرسالمندی

که  نیز شرایطی  و  لحاظ سن  به  کرد: سالمندان  بیان  پوریوسف 
اجتماعی  لحاظ  از  چه  می کند  ایجاد  آن ها  برای  سنی  رده  این 
وقوع  به خاطر  سالمتی  لحاظ  از  چه  و  خانوار  بعد  افزایش  به دلیل 
نسبت  بیش تری  مالی  کمک های  نیازمند  مختلف  بیماری های 
درآمدو  کاهش  با  سالمند  فرد  داد:  ادامه  وی  هستند.  جوانان  به 
افزایش هزینه های روبهرو است که این چالش باید رفع شده و حل 
شود و اگر حل نشود در بحث سالمتی جسمی و روانی سالمندان به 

معضل بزرگی مواجهمی شویم.
متوسط  میزان  داد:  آمار  سالمندی  نرخ  خصوص  در  پوریوسف 
سامانه در کشور 9.27درصد از افراد جامعه در رده سنی باالی 60 
تعریف سازمان سالمت جهانی سالمند  و طبق  دارند  قرار  سالگی 
 8.47 عدد  خراسان  استان  در  نرخ  این  که  می شوند  شناخته 
درصدی را به خود اختصاص داده که این عدد نشان گر این است 

میزان سالمندی خراسان نسبت به نرخ کشوری کمتر است.

انتقال  سازمان  سخنگوی 
اهدای  آمــار  کــرد:  اعــالم  خون 
جاری  سال  ماه  شهریور  در  خون 
رشد  درصــد   18 قبل  ســال  مشابه  مــدت  به  نسبت 

داشت.
سخنگوی  بیگی،  حاجی  بشیر  فارس  گزارش  به 
افزود:  شهریورماه  در  اهدای خون  مورد  در  سازمان 
آمار اهدای خون در شهریور ماه سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد داشت.
دارای  رشد  درصد   75 با  اردبیل  استان  افزود:  وی 
با 54 درصد رشد  بایجان غربی  آذر  استان  اول،  رتبه 
دارای رتبه دوم و استان قزوین با 40 درصد رشد دارای 

رتبه سوم افزایش  آمار اهدای خون شدند.
چهاردهمین  برگزاری  به   ادامه  در  بیگی  حاجی   

 )aatM( خون  انتقال  آسیایی  انجمن  کنفرانس 
انتقال  طب  المللی  بین  کنگره  چهارمین  با  همزمان 
خون در تهران گفت: این کنگره در روزهای 10 تا 12 

مهر 97 در مرکز همایش های نیرو برگزار می شود.
حاجی بیگی به تشریح اهداف کنگره پرداخت و گفت: 
انتقال  دستاوردهای  آخرین  زمینه  در  اطالعات  تبادل 
خون  انتقال  دستاوردهای  و  ها  توانمندی  ارائه  خون، 
خصوص  در  گفتگو  و  بحث  منطقه  کشورهای  و  ایران 
ملی  ارتباط  ایجاد  خون،  انتقال  مدیریت  های  چالش 
ایران و  انتقال خون در  با دانشمندان و صاحب نظران 
سایر کشورها، ارتقا فرآیندهای کاری در سازمان انتقال 
خون و بانک خون مراکز درمانی  و همچنین ارتقا نگرش 
آزمایشگاهی در مراکز  و  بالینی  و عملکرد متخصصین 

درمانی از جمله اهداف کنگره امسال است.

وزیر آموزش و پرورش در مراسم 
رونمایی برنامه اجرایی سند تحول 
بنیادین مهمترین موانع اجرایی شدن 

این سند را تشریح کرد.
به گزارش مهر، مراسم رونمایی از برنامه اجرایی سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش با حضور محمد بطحایی 
وزیر آموزش و پرورش بعد از ظهر روزگذشته در ساختمان 

مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.  
نیمه شهریور ماه بود که خبر رسید آیین نامه تشکیل 
زیر  و  بنیادین  تحول  و هماهنگی سند  اجرایی  شورای 
نظام ها پس از تدوین و تصویب در شورای عالی آموزش 
و پرورش، توسط وزیر آموزش و پرورش به اعضای شورای 

معاونین وزارتخانه ابالغ شد.
پرورش  و  آمــوزش  عالی  شــورای  نامه،  آیین  این  در 

براساس  که  است  تحول  سند  اجرای  راهبری  شورای 
نظارت  و  گــذاری  سیاست  شــورا،  واختیارات  وظایف 
برای اجرای سند را عهده دار است. شورای هماهنگی 
به   نیز   بنیادین آموزش و پرورش  و اجرایی سند تحول 
منظور سیاست گذاری اجرایی، هدایت، نظارت و ایجاد 
با  بنیادین  تحول  سند  شدن  اجرایی  برای  هماهنگی 
ریاست وزیر آموزش  و پرورش و ترکیبی از اعضای شورای 
معاونان و نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل 
شده است. این سند اجرایی با مشارکت بیش از 400 نفر 
تدوین شده است. شناسنامه های تفصیلی برنامه ها مهیا 
 شده است و سوم مهرماه با بخشنامه ای از طرف وزیر 
آموزش و پرورش به واحدهای ستادی ابالغ شده  است. 
جلسه حاضر برای رونمایی رسمی از سند اجرایی سند 

تحول بنیادین است.  

فوت  خبر  انتشار  دنــبــال  بــه 
مصرف  دلــیــل  ــه  ب نفر  چندین 
مشروبات الکلی دست ساز و تقلبی در 
کشور، دبیر ستاد مرکز اطالع رسانی داروها و سموم سازمان 
غذا و دارو، چگونگی بروز مسمومیت با الکل و عالئم و 
عوارض آن را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، یسنا به منش، 
درباره مسمومیت با الکل، با بیان اینکه الکل )اتانول یا 
الکل اتیلیک( یکی از مهم ترین مواد مورد سوءمصرف در 
جهان است، گفت: اتانول موجود در مشروبات الکلی که 
به عنوان یک عامل تضعیف کننده سیستم عصبی تلقی 
می شود، از تخمیر قند موجود در میوه ها و غالت ایجاد 
می شود. بنابراین اگر فردی مقادیر باالیی از الکل را در 
زمان کوتاهی مصرف کند، ممکن است دچار عوارض 
حاد مصرف الکل شود که بسته به میزان مصرف و شرایط 

افزود:  وی  است.  متفاوت  مصرف کننده  فرد  فیزیکی 
مصرف الکل می تواند عالیمی چون سرخوشی، اختالل 
در تکلم، تلوتلو خوردن، خواب آلودگی، استفراغ، اسهال، 
اختالل در بینایی، افزایش زمان عکس العمل های فردی، 
از بین رفتن تفکر منطقی، کاهش سطح هوشیاری، از 
دست رفتن حافظه، صدمات ناشی از حوادث در اثر عدم 
هوشیاری مانند تصادفات رانندگی، سقوط از ارتفاع، نزاع، 
سوختگی یا غرق شدن را ایجاد کند. به منش با بیان اینکه 
مصرف طوالنی مدت الکل، مشکالت زیادی برای سالمت 
افراد ایجاد می کند، افزود: این مشکالت می تواند شامل 
مشکالت  عروقی،  قلبی-  بیماری های  مانند  مــواردی 
سلول های  به  آسیب  گوارشی،  بیماری های  کبدی، 
عصبی، مشکالت جنسی، کم خونی، ایجاد اختالالت 

دائمی در عملکرد مغز، سوءتغذیه و سرطان شود.

سخنگوی سازمان انتقال خون خبر داد:

رشد 18 درصدی آمار اهدای خون در تابستان
وزیر آموزش و پرورش تشریح کرد؛

موانع اجرا شدن سند تحول بنیادین
نگاهی به مسمومیت های الکلی در ایران؛

تهدید الکل های دست ساز و عوارض جبران ناپذیر آنها

گزارش ویژه از قفسه های اهدای سلول های بنیادین؛

ترس ِجان دادِن دوباره

سلول بنیادی مادر تمام سلول ها و دارای پتانسیل قابل 
توجهی برای توسعه و پرورش انواع سلول های مختلف بدن 

در بدو تولد و زمان رشد است.
به عالوه این سلول ها در بسیاری از بافت ها به عنوان 
نوعی سیستم اصالح داخلی به کار می رود به طوری که با 
تقسیم بدون حد و مرز تا زمانی که فرد زنده است سلول ها 

را تجدید می کند.
تاریخچه سلول های بنیادین

بندناف در سال 1988 میالدی در  پیوند خون  اولین 
فرانسه و توسط دکتر گلوکمن به یک کودک مبتال به کم 
خونی فانکونی )یک نوع کم خونی مادرزادی( انجام گرفت 
و به این ترتیب تا به امروز صدها پیوند موفق خون بندناف 
صورت گرفته است و مراکز بزرگ ذخیره این سلول ها در 
کشورهای مختلف جهان تاسیس گردیده است. مرور آمار 
منتشر شده نشان می دهد که هر ساله حدود 30000 
بیمار با بیماری هایی که با پیوند سلول های بنیادی مغز 
استخوان، قابل درمان هستند شناسائی می شوند و حدود 
75 درصد این بیماران قادر به یافتن یک داوطلب مناسب 
برای اهداء مغز استخوان نیستند. از سوی دیگر جستجوی 
مراکز ثبت اهدا کنندگان مغز استخوان زمان بسیاری به 
خود اختصاص می دهد به این ترتیب ذخیره خون بندناف 
زمان را کوتاه و میزان اهدا کننده را بیشتر می سازد و به 
این ترتیب زمان را برای مبتالیان به لوسمی های حاد، کم 
خونی ها و نقایص ایمنی که در زمان کوتاهی می میرند 

کوتاه تر می کند.
جایگاهبینالمللیایراندرسلولهایبنیادی

امیرعلی حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های 
سلول های بنیادی نیز در این زمینه با بیان اینکه هم اکنون 
انتها در  تا  ابتدا  از  بنیادی  تولید سلول های  تمام دانش 
کشور انجام می شود، گفته است: ایران توانسته در تولید 
مقاله و بومی سازی علوم سلول های بنیادی رتبه اول را در 
میان کشورهای منطقه کسب کند.کشورمان در سلول های 

بنیادی در رتبه چهاردهم جهان قرار گرفته است.
ترسازاهدایسلول

برخی تصور می کنند که برای اهدای سلول های بنیادی 
باید تحت عمل جراحی قرار  بگیرند و خودشان را به تیغ 
جراحی بسپارند، درحالی  که به هیچ عنوان نیاز به جراحی 
نیست. پس از آنکه مشخص شد hLa خون فرد داوطلب 
داوطلب،  فرد  به  دارو  تزریق  با  دارد،  مطابقت  بیمار  با 

سلول های بنیادی که در مغزاستخوان تولید می شود در 
خون آزاد شده و خون وارد دستگاهی که شبیه دستگاه 
دیالیز است  می شود و این سلول ها از خون استخراج و به 

فرد بیمار تزریق خواهد شد.
بدن  در  ــاره  دوب چندساعت  در  بنیادی  سلول های 
عنوان  هیچ  به  دارو  تزریق  می شود.  تولید  داوطلب  فرد 
پی  در  عوارضی  هیچ گونه  و  نمی کند  ایجاد  عارضه ای 
نخواهد داشت. اهدای سلول های بنیادی یک کار انسانی 
است و انسان تا زمانی که زنده است می تواند با اهدای این 
بیماری  به خاطر  را که  انسان های دیگری  سلول ها جان 

مهلک درخطر مرگ قرار دارند نجات دهد.
شرایطاهدا

افراد می توانند از سن 18 تا 50 سالگی برای ثبت نام به 
عنوان اهداکننده سلول بنیادی، ثبت نام کنند. عالوه بر 
شرط سنی،  فرد باید از نظر بیماری های قلبی-عروقی، 
تنفسی، کلیوی و وضعیت عمومی سالمتی، شرایط خوبی 
مانند  بیماری های عفونی  از نظر  بویژه  و  باشد  را داشته 

هپاتیت و اچ آی وی مشکلی نداشته باشد.
علی قاسمی، رییس ستاد پژوهش و کاربرد سلول های 
بنیادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: با اشاره به 
اینکه  گروه زیادی از بیماران به دلیل ابتال به بیماری های 
سرطان، نقایص ژنتیکی، ارثی و نقص ایمنی نیاز به پیوند 
مغز استخوان دارند، اظهار داشت:  بهترین دهنده پیوند، 
انجام  برای  و  است  نزدیک  خویشاوندان  و  برادر  خواهر، 
پیوند باید سیستم hLa در فرد دهنده و گیرنده یکسان 
باشد و فقط 25 درصد بیماران ممکن است دهنده پیوند 

مناسب خویشاوند داشته باشند.
مشهددراینزمینهفعالاست

مشهد با وجود دور بودن از دانشگاه های بزرگ در زمینه 
به  بزرگ مشغول  به عنوان یک قطب  بنیادی  سلول های 

فعالیت است.  
خجسته  محمدرضا  امــروز"  روزنامه"صبح  گــزارش  به 
وضعیت  خصوص  در  رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه  در 
خراسان رضوی در حوزه  پژوهش و استفاده از سلول های 
بنیادی افزود : حوزه  پژوهشی در مشهد بسیار فعال بوده 
و دانشگاه علوم  پزشکی مشهد به عنوان یک قطب بزرگ و 
درکنار آن دانشگاه آزاد نیز فعالیت های گسترده پژوهشی 

دارند. 
نیز  بنیادی  های  سلول  حوزه ی  در  کرد:  تصریح  وی 
مشهد به عنوان یک قطب علمی در ایران در حال فعالیت 
مداوم بوده و توانسته است متخصصین مختلف حوزه علوم 
پایه و بالینی را به این موضوع وارد کند. حداقل در چندین 
حوزه بالینی مختلف از جمله قلب و عروق، بیماری های 
تنفسی کودکان پیوند مغز استخوان در سطح استان در 

بیمارستان های منتصریه، امام رضا )ع(، 
قائم و دکتر شیخ در حال انجام است به 
طوری که تقریبا نیازی به ارجاع بیماران 

به خارج از استان وجود ندارد. 
خجسته ادامه داد: از سال 93 تعدادی 
از  پژوهشی  حوزه  فعال  دانشجویان  از 
دانشگاه های مختلف مشهد که من هم 
ام  داشته  را  آنها  بین  در  حضور  افتخار 
تشکیل هسته  با  و  گرد هم جمع شده 
ی دانشجویی ستاد سلول های بنیادی 
فعالیت  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
های پژوهشی مختلفی را در این حوزه 
همکاری  به  ــرور  م به  که  کردیم  ــاز  آغ
فناوری  و  علوم  توسعه  با ستاد  گسترده 
منجر  کشور  بنیادی  های  سلول  های 

شد.  

وی اظهار کرد: مشهد در این زمینه از پتانسیل باالیی 
برخوردار بوده و خوشبختانه اساتید هیئت علمی فعال 
و پیگیری در این حوزه دارد که به طبع باعث ایجاد یک 
محیط عالقه مند به حزه سلول های بنیادی در دانشگاه 
ها شده است که دانشجویان را نیز به سمت فعالت در این 
حوزه سوق میدهد و شاید یکی از مهم ترین دالیل برتری 
فعالیت های علمی شهر مشهد نسبت به دیگر شهرها در 

سطح کشور می باشد. 
عدمآگاهی؛معضلسلولهایبنیادی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر چیستی سلول 
بنیادی و کارکردهای آن و نیز میزان آگاهی مردم در این 
در  پژوهشگران  معضل های  از  یکی  داد:  توضیح  حوزه 
بنیادی  سلول های  است؛  مردم  اگاهی  عدم  حوزه  این 
که  میشود  گفته  انسانی  های  سلول  از  ای  مجموعه  به 
سلول  انواع  به  تمایز  و  تقسیم  توانایی 
های تخصصی بدن را دارند. این سلول 
ها شامل دو نوع سلول بنیادی جنینی 
نوع  که  هستند  بالغ  بنیادی  سلول  و 
جنینی منشا ایجاد اندام ها و دستگاه 
های مختلف بدن و نوع بالغ آن به میزان 
محدود هر فرد را در طول عمر همراهی 
کرده و رشد، ترمیم و جایگزینی سلول 

های آسیب دیده را سبب میشوند. 
حــدود  در  کـــرد:  مــطــرح  خجسته 
عنوان   تحت  علمی  که  است  دهه  سه 
جهان  در  جدی  طور  به  درمانی  سلول 
درمان  جهت  در  آن  از  که  شده  مطرح 
بیماری های مختلف که در حال حاضر 
توانایی درمان آن را نداریم مانند بیماری 
Ms، بیماری سکته مغزی، سرطان کبد، 

پارکینسون، آلزایمر و دیابت نوع یک استفاده میشود. البته 
که همچنان تحقیق و پژوهش پیرامون این نوع درمان در 
حال انجام است اما شکی نیست که در آینده افق درمانی 
بنیادی  های  سلول  طریق  از  ها  بیماری  این  برای  قوی 

وجود خواهد داشت.  
خوشبختانه در حال حاضر اهمیت این علم در کشور 
احساس شده و ایران با جدیت به دنبال استفاده از مزایای 
این علم است. برای مثال بانک خون بند ناف که توسط 
فعالیت  به  شروع  است  سال  از 10  بیش  رویان  موسسه 
کرده و در اکثر استان های کشور نیز شعبه دارد، این بانک 
با جمع آوری سلول های بنیادی موجود در خون بند ناف 
در زمان زایمان و ذخیره سازی آن در شرایط خاص برای 
مدت های طوالنی توانسته منبع بسیار با ارزشی از این 
نوع سلول های در داخل کشور ایجاد کند و از خروج مقدار 

زیادی ارز در سال جلوگیری نماید.  
های  هزینه  درمانی  روش  این  اگرچه   : داد  ادامه  وی 
برای  امیدی  ای  نقطه  میتواند  آن  وجود  اما  دارد  باالیی 
درمان بسیاری از بیماری های مزمن که در حال حاضر 
های  هزینه  گنجایش  قطعا  باشد.  ندارند  قطعی  درمان 
سلول درمانی در زیر پوشش بیمه های سالمت میتواند 
کمک شایانی به افزایش استفاده از این روش درمانی در 

کشور نماید. 
مردمنسبتبهاینروشآگاهنیستند

وی ادامه داد: یکی بزرگ ترین مشکالتی که با آن روبرو 
هستیم عدم آگاهی دقیق مردم نسبت به این علم است. 
اگر چه عده ی زیادی توانایی مالی استفاده از این نوع 
از  آگاهی  اما عدم  دارند  را  بندناف  بانک خون  یا  درمان 
مزایا و ابعاد درمانی این سلول ها باعث شده به سراغ آن 
نیایند و یا به عنوان آخرین راه حل در زمان بیماری از آن 
استفاده کنند. در صورتی که اگر همه افراد دارای شرایط 
الزم خود را ملزم به همکاری با بانک مغزاستخوان و یا بانک 
خون بندناف در کشور بدانند، میشود سریع تر و با هزینه 
کمتر بسیاری از پیشرفت بسیاری از بیماری ها جلوگیری 
و آن را درمان کرد. به نظرم قطعا باید در جهت آگاه سازی 
اقشار جامعه در این خصوص فعالیت های بیشتری صورت 

بگیرید. 
به  بیماران  مراجعه  دیگر  مشکل  کرد:  اظهار  خجسته 
این نوع درمان در آخرین مراحل درمانی است. به طوری 
که بخش عمده ای از بیمارانی که به درمان با سلول های 
بنیادی روی می آورند در مراحل نهایی بیماری بوده و از 
به همین علت  اند.  امید شده  نا  رایج  سایر درمان های 
فرصت برای بررسی نتایج بلند مدت این نوع درمان نسبت 

به سایر پژوهش ها کمتر است.

یکی بزرگ ترین مشکالتی 
که با آن روبرو هستیم 
عدم آگاهی دقیق مردم 

نسبت به این علم است. 
اگر چه عده ی زیادی 

توانایی مالی استفاده از 
این نوع درمان یا بانک 

خون بندناف را دارند اما 
عدم آگاهی از مزایا و ابعاد 
درمانی این سلول ها باعث 

شده به سراغ آن نیایند 
و یا به عنوان آخرین راه 

حل در زمان بیماری از آن 
استفاده کنند
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فرماندار، مشهد را نیازمند بودجه بیشتری  عنوان کرد

بودجه هست اما کم است 
فرماندار  و  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
خراسان  جمعیت  ــد  درص  52 گفت:  مشهد 
و 29  است  مشهد ساکن  در شهرستان  رضوی 
هزینه  مشهد  در  استان  اعتبارات  درصد   31 تا 
بیشتری  بودجه  نیازمند  این شهر  لذا  می شود 

است.
موهبتی  علی  احمد  امروز  صبح  گزارش  به 
یکشنبه شب در ششمین جلسه شورای اداری 
 52 سکونت  بر  عالوه  افزود:  مشهد  شهرستان 
 30 از  بیش  سال  هر  استان،  جمعیت  درصد 

میلیون نفر زائر به شهر مشهد سفر می کنند.
به  معلم  تعداد  میانگین  اینکه  بیان  با  وی 
دانش آموز در کشور یک به 12 نفر است اظهار 
داشت: این میزان در مشهد یک به 24 است و 
سرانه فضای آموزش و پرورش هم 6 متر مربع 

و در برخی نواحی مشهد 1،8 متر مربع است.
جمهوری  از  ــاع  دف در  برخی  گفت:  وی 
اسالمی کوتاهی می کنند یا انتقادات خود را به 
درستی مطرح نمی کنند که این امر باعث می 
شود فضای روانی و احساس نا امنی ایجاد شود 

که از خود ناامنی خطرناکتر است. 
منابع دالری  نظر  از  ما  افزود: وضع  موهبتی 
بسیار خوب است اما اشکال کار در فضاسازی 
 22 شده  باعث  کاذب  فضای  همین  و  هاست 

میلیارد دالر در دست مردم جمع شود. 

وی اظهار داشت: عده ای هم در سازمانهای 
دولتی به عنوان دوست نادان یا نفوذی دشمن 
این  و  نمایند  ناامید  را  مردم  که  کنند  می  کار 
کارها باعث دل نگرانی دوستداران انقالب می 

شود.
مردم  اعتماد  به  آنچه  از  نباید  گفت:  وی 
قبل  باید  مدیران  و  کنیم  غفلت  زند  می  ضربه 
مشکالت  رفع  در  اعتراض  یا  تجمع  برگزاری  از 

بکوشند و آینده نگری داشته باشند.
فرمانداری  وظیفه  اینکه  بیان  با  موهبتی 
افزود:  است  مدیران  بین  نظارت  و  هماهنگی 
اثر اقتصادی و رفتاری و مدیریتی برخی مدیران 

برخی کارها را تعطیل کرده است. 
تعطیل  که  ای  پروژه  هر  داشت:  اظهار  وی 
شود خیانت به کشور است و طرحهایی همچون 
بولوار  و  مشهد  جنوبی  کمربند  شاندیز،  پدیده 

نماز دچار مسائلی است که نیازمند همکاری و 
درک بیشتر مدیران است.

وی با انتقاد از سهم مشهد در کسب تسهیالت 
مشاغل خانگی و اشتغال فراگیر گفت: در این 
اعتبارات  پنج و چهار درصد  ترتیب  به  2 بخش 
پــرداخــت شــده اســت کــه بسیار کــم اســت و 
درصد   20 روستایی  پایدار  اشتغال  حوزه  در 
بهتری  وضعیت  که  شده  پرداخت  اعتبارات 
نسبت به مشاغل خانگی و اشتغال فراگیر دارد 

اما با وضع مطلوب فاصله دارد.
 31 روز  حوادث  به  همچنین  مشهد  فرماندار 
شهریور امسال در اهواز اشاره کرد و افزود: این 
دشمنی  از  هنوز  دشمن  که  داد  نشان  حادثه 
بر نداشته است و کشورهای غربی  خود دست 
و  اند  داده  جای  خود  در  را  ها  تروریست  هم 
دفاتر تروریستها در آنها دایر است و شعار دفاع 

از حقوق بشر بهانه ای بیش نیست.
وجود درمشهد کاال نیمذخیره و یکسال برای 

دارد
گفت:  هم  مشهد  فرماندار  سیاسی  معاون 
خود  های  ظرفیت  همه  از  استفاده  با  دشمن 
است  پرداخته  اسالمی  جمهوری  با  مقابله  به 
نگاه  امروز  و  کند  ایجاد  اجتماعی  نارضایتی  تا 
برای  اجتماعی  نارضایتی  بروز  از  پیشگیرانه 

مدیران اجتناب ناپذیر است.
در  نگرانی  اینکه  بیان  با  نیت  خوش  حیدر 
برخی  در  افــزود:  ــدارد،  ن وجود  کاالها  تامین 
نیم  و  یک  مصرف  برای  استراتژیک  کاالهای 

سال مردم مشهد ذخیره سازی شده است.

6در شهر

انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  کمیسیون  رییس 
نوآوری  مرکز  اندازی  راه  از  هدف  کشور  کالنشهرهای 
در شهرداری مشهد را تجاری سازی و اتصال ایده های 

خوب شهری به این چرخه عنوان کرد. 
اظهارکرد:  آل شیخ  شهریار  امروز،  صبح  گزارش  به 
تفاوت عمده مراکز نوآوری شهرداری های کالنشهرهای 
در  مراکز  با سایر  غیره  و  تبریز  کشور همچون مشهد، 
کمک به مدیریت شهری در حل معضالت و مشکالت 

شهر و دستیابی به راه حل ها در اداره شهر دانست. 
یکسال گذشته  در  نیز  وی گفت: شهرداری مشهد 
اقدام به راه اندازی مرکز نوآوری شهری کرده است و در 

این زمینه هدف های مختلفی را دنبال می کند.
شهرداری  انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  معاون 
مشهد تصریح کرد: ایجاد ارتباط با دانشگاه ها و انعقاد 
تفاهم نامه با آنها، به عنوان مرجعی که بتواند نیازهای 
نهایت  در  تا  نماید،  بندی  دسته  را  خالقیت  حــوزه 
استارت  و  خصوصی  بخش  ظرفیت های  از  بتوانیم 
شتاب  اتصال  دیگر  عبارتی  به  کنیم،  استفاده  ها  آپ 
دهنده های بخش خصوصی و دولتی به بدنه مدیریت 
شهری در کالنشهرها ، از دیگر اهداف راه اندازی مراکز 

نوآوری است.
انسانی  سرمایه  و  برنامه ریزی  کمیسیون  رییس 
کالنشهرهای کشور افزود: این روش ها شامل ارتباط با 
دانشگاه ها و انعقاد تفاهم نامه با آنها، تعامل سازنده با 
اساتید و دانشجویان و سازمان های مختلف به جهت 

آشنایی بیشتر با چالش های شهری می باشد.
جلب  ــرای  ب نیز  زیرساخت هایی  گفت:  شیخ  آل 
مشارکت در این مراکز پیش بینی شده است؛ در حقیقت 
با  بتوانند  تا  هستند  ورودی هایی  نیازمند  مراکز  این 
و مراکز دانش  از مجموعه های دانشگاهی  بهره گیری 
پاسخ  به  رسیدن  و  شهری  چالش های  رفع  به  بنیان 
مشکالت آن برسند و به طور مثال در شهرداری مشهد 
همچون  مختلف  قالب های  در  ورودی،  اطالعات  این 
به  است  مردمی  ایده های  همان  که  شهر  ایده  نظام 
ایده های پژوهشی تبدیل و با مداخله صحیح بعضا به 

کسب و کارتبدیل شود.
وی گفت: قطعا یکی دیگر از اهداف ما در راه اندازی 
مراکز نوآوری شهری، تجاری سازی و اتصال ایده های 
به جهت  لذا  بود،  این چرخه خواهد  به  خوب شهری 
تکمیل این چرخه، دو زیرساخت تامین سرمایه گذاری 
جنبه های  که  خرد  ایده های  از  استفاده  دیگری  و 
مراکز  این  در  که  است  الزامی  ــد،  دارن عام المنفعه 

فرایندهای مشخصی برای آن پیش بینی شده است.

فرماندار:میانگین تعداد معلم به دانش آموز در کشور یک به 12 نفر است، این میزان در مشهد 
یک به 24 است
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مرکز  به  اشــاره  با  شهردار  ریزی  برنامه  معاون 
نوآوری مشهد: 

تجاری سازی ایده های خوب 
شهری 
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اعالم نتایج شمارش آرای هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیرهخبر
 نظام مهندسی ساختمان استان

اعالم  از  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
نظام  مدیره  هیئت  انتخابات  دوره  هشتمین  نتایج 

مهندسی ساختمان استان خبر داد.
و  راه  کل  مدیر  عبدا...یان،  ــوان  اخ محمدرضا   
شهرسازی خراسان رضوی و رییس دستگاه نظارت 
سازمان  مدیره  هیئت  انتخابات  دوره  هشتمین  بر 
نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی در 
گفت و گو با صبح امروزاظهار کرد: برگزاری هشتمین 
دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان 
خراسان رضوی در روز یکشنبه، 8 مهرماه 97 در مشهد 
مقدس و 11 شهر استان بدون هیچ مشکلی برگزار شد.
وی اظهار داشت: این دوره انتخابات در شهرهای 
مشهد مقدس، نیشابور، تربت جام، سبزوار، کاشمر، 
تایباد، تربت حیدریه، خواف، درگز، قوچان، سرخس 
و گناباد برگزار شد و جمعًا 4 هزار و 894 رای اخذ شده 
است.رییس دستگاه نظارت بر هشتمین دوره انتخابات 
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
حضور  با  شده  اخذ  آرای  ــزود:  اف رضــوی  خراسان 
در  و  شد  شمارش  انتخابات  کاندیداهای  نمایندگان 

نهایت نتایج شمارش آرا به شرح جدول زیر اعالم شد.
اعضای  حضور  از  تشکر  ضمن  عبدا...یان  اخوان 
از  امیدوارم  داشت:  اذعان  انتخابات  این  در  سازمان 
ظرفیت جامعه مهندسی در راستای پیشرفت و توسعه 
صنعت ساختمان در شهرهای استان به خوبی استفاده 

شود. 

پیگیری  از  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
بهشتی  شهید  شهرک  به  ویژه  اعتبار  اختصاص 
شهال  امیر  امــروز،  صبح  گــزارش  به  داد.  خبر 
در  مــقــدس  دفـــاع  هفته  مــراســم  حاشیه  در 
عملکرد  از  تقدیر  ضمن  بهشتی،  شهید  شهرک 
شهرداری منطقه 6 گفت: ساکنان شهرک شهید 
جنگ  سال های  در  زیادی  سختی های  بهشتی 
تحمیلی متحمل شده اند و حق بزرگی بر گردن 

اسالم و انقالب دارند.
منطقه  شهرداری  خدمات  داد:  ادامــه  وی 
یک  طی  و  بــوده  توجه  قابل  محدوده  این  در 
انجام  به  شایسته ای  اخیراقدامات  سال های 

رسیده است. 
تاکید  با  مشهد  شهر  اسالمی  شــورای  عضو 
محدوده  این  در  رسانی  خدمت  روند  ادامه  بر 
شــورای  در  خــود  نوبه  به  نیز  ما  ــرد:  ک اظهار 

اسالمی شهر، نیازهای این محدوده را مطرح و 
رایزنی های الزم را برای خدمت رسانی مطلوب تر 
از  شهال  داد.  خواهیم  انجام  شهروندان  به 
شهرک  به  ویژه  اعتبار  تخصیص  جهت  پیگیری 
شهید بهشتی خبر داد و گفت: با توجه به بافت 
به  توجه  لزوم  و  محدوده  این  متراکم  جمعیتی 
این محدوده، پیگیری الزم برای تحقق این مهم 

صورت خواهد گرفت.

عضو شورای اسالمی شهر مشهد خبر داد: 

پیگیری اختصاص اعتبار ویژه به شهرک شهید بهشتی 

شهرداری  پشتیبانی  مدیرکل 
بیشتر  ــالش  ت لـــزوم  بــر  مشهد 
خدمات  ارائــه  بــرای  رحیل  صندوق  

بیشتر و بهتر به کارکنان شهرداری تاکید کرد.
به گزارش صبح امروز، سید کمال الدین شاهچراغی 
رحیل  صندوق  امنا  هیأت  و  عمومی  مجمع  جلسه  در 
کارکنان شهرداری مشهد که با حضور اکثریت در مجتمع 
کوهسنگی برگزار شد، اظهار داشت: انضباط مالی در 
ترین اصول است  از ضروری  امور شهرداری یکی  همه 
که این مهم در صندوق های موجود از اهمیت باالتری 
نیز برخوردار است و الزم است همه امور شفاف انجام و 

اطالع رسانی شود.
وی تصریح کرد: باید بر روی طرح تجمیع صندوق های 
موجود در اداره رفاه برای افزایش کارایی آنها بررسی های 

الزم صورت گیرد و همه همکاران در این صندوق ها تالش 
کنند تا خدمات بیشتر و بهتری به همکاران شاغل در 
از ارائه گزارش مالی  شهرداری ارائه گردد.در ادامه پس 
دبیرخانه صندوق در سال 96، مجتبی مجد رئیس اداره 
رفاه و سالمت کارکنان توضیحاتی در خصوص اقدامات 
صندوق در سال های اخیر و ضرورت بازنگری در اساسنامه 
و آیین نامه صندوق با هدف ارائه خدمات بیشتر و بهتر به 
همکاران ارائه کرد که اعضا با اصالحات پیشنهادی اداره 
رفاه موافقت نمودند.صندوق رحیل با عضویت بیش از 8 
هزار نفر از کارکنان و خانواده آنان و بازنشستگان شهرداری 
و پرداخت حق عضویت ماهیانه با حمایت مالی شهرداری 
مشهد، در سال 1383 تشکیل و در هنگام فوت عضو، 
هزینه های  و  بزرگداشت  مراسم  انجام  جهت  را  مبلغی 

مرتبط به خانواده متوفی پرداخت می  کند.

اداره  فرهنگی  میراث  معاون 
،صنایع  فرهنگی  مــیــراث  کــل 
رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی 
موزه   ، اموال  امین  ویژه  آموزشی  کالس  برگزاری  از 
خراسان  استان  و  استان  این  کارشناسان  و  داران 

جنوبی خبر داد.
به گزارش صبح امروز مرجان اکبری روز دوشنبه با 
اعالم این خبر افزود : در این کالس آموزشی با بهره 
گیری از استاد پیشکسوت این سازمان فائق توحیدی 
، امنای اموال با روش ثبت ، مستند سازی اموال موزه 

ای و مخازن اموال آشنا شدند .
اثار  نگهداری  و  حفظ  اهمیت  به  اشاره  با  اکبری 
کل  اداره  نظارت  با  کرد:  تصریح  ای  موزه  و  تاریخی 

، قرداد ساماندهی و مستند سازی  موزه های کشور 
اموال مخزن موزه بزرگ خراسان  منعقد شده که در 
این مرحله چهار هزار اثر مستند سازی و کارشناسی و 

در سامانه جام درج خواهند شد .
اولویت های کاری معاونت  از جمله  ادامه داد :  او 
و  فرهنگی  میراث  به  ،توجه  استان  فرهنگی   میراث 
حفاظت و مستند نگاری و کارشناسی اثار موزه ای و 

مخزن استان است .
اکبری تصریح کرد: در حقیقت با شناسایی این اثار 
زمینه  معرفی بیشتر آنها را فراهم اورده و به کشف دوم 
،دست پیدا خواهیم کرد و بهتر خواهیم توانست ،انها 
نمایش  به  موضوعی  بصورت  استان  های  موزه  در  را 

عموم در بیاوریم.

فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری تایباد 
گفت: هنرمندان صنایع دستی این 
شهرستان امسال تاکنون 22 میلیارد ریال تسهیالت در 

قالب طرحهای مشاغل پایدار روستایی دریافت کرده اند.
به گزارش صبح امروزرضوی عبدالرحیم تاج محمدی 
با بیان این مطلب افزود: روستاهای جوزقان، فرمان آباد، 
آبقه، ریزه، کوه آباد، چهار برجی، قادرآباد و پشته مهتمرین 
مراکز فرت بافی تایباد محسوب می شوند. 250 کارگاه با 

اشتغالزایی 400 نفر در این شهرستان فعالیت دارند.
وی ادامه داد: با هدف حفظ و احیای هنر فرت بافی 
پارسال نیز یک میلیارد و 850 میلیون ریال تسهیالت در 
به متقاضیان این رشته در قالب مشاغل خانگی  تایباد 
پرداخت شد. همچنین 46 نفر از هنرمندان این رشته موفق 

به دریافت پروانه فعالیت انفرادی شدند. 83 نفر از هنرمندان 
فرت باف تایبادی در قالب طرحهای پشتیبان و مستقل 

مشغول بکار شده اند.
او گفت: همچنین پارسال 100 درصد اعتبار اختصاص 
داده شده به حوزه حوزه صنایع دستی تایباد جذب شد و 
80 درصد تسهیالت شهرستان به حوزه صنایع دستی و هنر 
فرت بافی اختصاص یافت.وی از شناسایی چهار منطقه بوم 
گردی در روستاهای جوزقان و پشته این شهرستان نیز خبر 
داد و افزود: در صورت راه اندازی این مکانها 15 میلیارد ریال 

تسهیالت به متقاضیان واگذار خواهد شد.
او به راه اندازی موزه خط و کتابت تایباد در حوزه میراث 
فرهنگی نیز اشاره و بیان کرد: این مکان فرهنگی بهمن ماه 
امسال با اعتباری افزون بر 800 میلیون ریال به بهره برداری 

خواهد رسید.

آموزش مستند سازی به امنای اموال خراسان رضوی و جنوبی   اصالحات به صندوق  رحیل شهرداری رسیدهنرمندان صنایع دستی تایباد 22 میلیارد ریال تسهیالت گرفتند

280 پروژه گردشگری در خراسان 
رضوی در حال اجرا است

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
پروژه   280 گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری 
واحداقامتی  درصدشان   90 که  گردشگری 
هستند هم اینک در سطح این استان در دست 

ساخت است.
فر  مکرمی  ابوالفضل  امروز  صبح  گزارش  به 
اجرای  افزود:  مطلب  این  بیان  با  گذشته   روز 
هزار   70 معادل  ای  سرمایه  با  ها  پــروژه  این 
درصد   60 میانگین  بطور  تاکنون  ریال  میلیارد 

پیشرفت داشته است. 
تعداد  این  از  بــرداری  بهره  داد:  ادامــه  وی 
پروژه 10 هزار و 250 نفر فرصت شغلی جدید 
در حوزه گردشگری خراسان رضوی ایجاد می 
به صورت  نفر   767 و  هزار   78 اینک  کند. هم 
اشتغال  استان  گردشگری  حوزه  در  مستقیم 
رتبه  رضــوی  خراسان  منظر  ایــن  از  و  ــد  دارن

نخست کشور را دارد. 
رضوی  خراسان  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
تاسیسات  واحـــد   256 و  هـــزار  دو  گــفــت: 
گردشگری در سطح این استان فعالیت دارند. 
و  فعال  گردشگری  تاسیسات  شمار  نظر  از 
دارای مجوز نیز خراسان رضوی در رتبه نخست 

کشور قرار دارد. 
رسمی  اقامتی  واحــدهــای  درصــد   50 وی 
بیان  و  ذکر  رضوی  خراسان  به  مربوط  را  کشور 
واحدهای  نوسازی  لحاظ  به  استان  این  کرد: 

اقامتی نیز رتبه دار است.
مکرمی فر افزود: در حوزه بوم گردی نیز 30 
فعالیت  رضوی  خراسان  در  بومگردی  اقامتگاه 
این  به  دیگر  واحد   50 امسال  پایان  تا  و  دارند 

شمار افزوده می شود. 
با  رضــوی  خراسان  میلیونی   6.5 استان 
تا 31 میلیون گردشگر داخلی  میزبانی ساالنه 
کشور  پرمسافر  استانهای  جــزو  خارجی  و 

محسوب می شود.

خبر

اینستا خبر
شهردار مشهد مقدس در پیامی اینستاگرامی خبرداد: 

تهیه 60 بسته سرمایه گذاری برای مشهد
اینستاگرامی  پیامی  در  مقدس  مشهد  شهردار 
به  اشاره  با  کرده  منتشر  شخصیش  صفحه  در  که 
اقتصادی  سرمایه گذاری  بر  که  کــوری  گره های 
شهرداری  رویکرد  از  داشت،  وجود  مشهد  شهر  در 
مشهد برای بازکردن این گره های کور از قراردادهای 

است. داده  خبر  سرمایه گذاری 
مشهد  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
اینستاگرامش  در  خامسی  ــی زاده  ــق ت مــقــدس، 
مشهد  می گویند  که  شنیده اید  می نویسد:"بسیار 
را  مفهوم  این  بشود  شاید  است،  بهشت  از  قطعه ای 
شهرمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  ظرفیت های  به 
میلیون   30 با  و مدعی شد که شهری  تعمیم داد  نیز 
سرمایه گذاران  برای  بهشتی  می تواند  سال  در  زائر 
سرزمین  این  کــردن  فعال  اما  باشد  کارآفرینان  و 
نباید  که  دارد  الزاماتی  سرمایه  ورود  برای  بهشتی 
اطمینان  نیازمند  توسعه  اصــوال  و  بماند  مغفول 
قراردادها  به  تعهد  انجام  و  گران  توسعه  به  بخشی 

است."
در  شهری  مدیریت  "رویکرد  می دهد:  ادامه  وی 
گره های  کردن  باز  و  مناسب  تعامل  ابتدا  دوره  این 
سایه  سرمایه گذاری  قراردادهای  بر  که  بود  کوری 
آنها  غالب  برای  را  بهشتی  سرزمین  و  بود  انداخته 
دیار  ترک  آن  نتیجه  که  بود  ساخته  مبدل  جهنم  به 
کار  دستور  اولین  لذا  بود،  شهر  از  سرمایه  خروج  و 
میدان  به  آنها  بازگرداندن  و  پرونده ها  این  بازبینی 

بود." کار 
این  "در  می کند:  تصریح  مقدس  مشهد  شهردار 

 12000 حدود  قراردادی  مبلغ  با  بزرگ  پروژه  راستا 
میلیارد به چرخه درآمدی شهرداری بازگردانده شد، 
پیچیدگی هنوز معطل  به لحاظ  آنها  از  تعدادی  البته 
را  قانونی  روال  که  دسته  آن  خصوصا  است؛  مانده 
سرمایه گذاران  مشکالت  حل  لذا  است؛  نکرده  طی 
بیشتر  ورود  برای  روشنتری  تا چشم انداز  موجب شد 
قرارداد  عقد  آن  نتیجه  و  شود  ایجاد  شهر  به  سرمایه 
در  جدی  داده های  که  است  ریالی  میلیارد   17000
انجام  جاری  سال  در  مختلف  پروژه های  در  حدود 

است." شده 
پیامش  از  دیگری  بخش  در  خامسی  تــقــی زاده 
برای  اقتصادی  بسته   60 تعداد  اکنون  است:  آورده 
معرفی  گــذاران  سرمایه  به  که  شده  تهیه  ما  شهر 
حوزه های  همه  در  و  متنوع  بسته ها  این  می شود، 
باقیمانده  در  امیدوارم  است،  شهرداری  فعالیت 
شهرمان  برای  سرمایه  جذب  در  بتوانیم  جاری  سال 

باشیم. داشته  جدی  رشد 

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولمرحلهاول
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کارشناسان حسینی - عزیزی گشایشی - فقانی - تقوایی-امینیان - گلکار ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 7/25//1397از ساعت 8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده ار قیمت ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حد اقل ده درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس و مابقی حداکثر 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 ؛

 ششدانگ پالک ثبتی 2135 فرعی از 1378 فرعی از 1381 فرعی از 93 اصلی بخش 6 مشهد واقع در شاندیز بلوار میرزا جواد آقا تهرانی خیابان دشت بهشت نرسیده به دشت بهشت سمت راست به مالکیت جواد عبدی پور دارای سهم آب از قنات به مساحت 54843 متر مربع که به ارزش 19/195/050/000ریال ارزیابی گردیده است./
لگزیان-مدیردفتراجرایاحکاممدنیدادگستریطرقبهشاندیز

آگهیمزایدهاموالمنقولوغیرمنقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه نیابت دادگاه عمومی حقوق فریمان به شماره بایگانی اجرای احکام110/16/970304 هادی صادقی محکوم است به پرداخت 244 عدد سکه بهار آزادی به انضمام خسارات دادرسی به در حق زهرا نیازمند و نیز مبلغ 155/000ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته 
و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/7/25 از ساعت10/15 الی 11 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس، مدرس6، 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 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 بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده:

 یک عدد فیش حج تمتع به مبلغ کارشناسی160/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش میرسد
مدیرواحدمزایدهاجرایاحکاممدنی-سیدمحمدرضاتشنگر

آگهیمزایدهاموالمنقولوغیرمنقول
 به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه45 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/13/961169 رحمان زنجیر ساز زاده محکوم است به پرداخت 366 عدد سکه بهار آزادی به در و خانم سعیده سادات حسینی و نیز مبلغ 155/000ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموال 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 1397/07/25از ساعت 11 الی 11/45صبح 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 فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضانی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده:

2 سهم مشاع از 3 سهم به استثنای ثمن )سهم االرث محکوم علیه ( از یک دستگاه خودروی 405 جی ال ایکس به رنگ نقره ای دارای پالک انتظامی ایران 12- 778 ج 11 ، درب عقب و جلو خوردگی دارد تایر ها 60 درصد مدل 1389 نوع سوخت بنزین که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 165/000/000ریال برآورد شده است که از طریق مزایده به فروش می رسد.
مدیرواحدمزایدهاجرایاحکاممدنی-سیدمحمدرضاتشنگر

آگهیمزایدهاموالمنقولوغیرمنقول
  به موجب پرونده کالسه اجرئی صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/1/961627 شرکت یکتا صنعت سرما سازه کاظمی محکوم است به پرداخت مبلغ73/322/823 ریال به در حق، حامد بقاسیی قلعه نوی و نیز مبلغ 1/500/000نیم 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 تاریخ1397/7/25 از ساعت8 الی8/45 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس، مدرس6، 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 فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضانی 

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

دو دستگاه بدنه یخچال ویترین ، یکی با عرض1/5 متر به رنگ بیسکویتی و دیگری با عرض 2/5متر به رنگ سفید هر دو دستگاه نو بدون کمپرسور و ساخت ایران شرکت یکتا صنعت سرما سازه کاظمی زاگرس که توسط کارشناس جمعا 60/000/000ریال ارزیابی گردیده و از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مدیرواحدمزایدهاجرایاحکاممدنی-سیدمحمدرضاتشنگر

آگهیمزایدهاموالمنقولوغیرمنقول
 به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام110/4/970070 شرکت صنایع پارت کاغذ به مدیریت آقایان حسین و مسعود متین راد محکوم است به پرداخت مبلغ349/491/819 ریال به در حق حسن غالمی و نیز مبلغ 1/000/000ریال نیم عشر دولتی همچنین محکوم علیه محکوم است به 1- پرداخت مبلغ284/245/172 
ریال بابت مطالبات آقای مهدی شریعتی عرب آبادی بابت کالسه پرونده اجرائی 110/4/970004ومبلغ1/000/000 ریال نیم عشر دولتی 2- پرداخت مبلغ 261/565/172ریال بابت مطالبات آقای رضا شفیعی احمد آبادی بابت کالسه اجرائی 110/4/970005که  و مبلغ1/800/000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/07/25 از ساعت8/45 الی9/30 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید مدرس مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد 
مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید 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 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 بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده: ...

یک دستگاه دیگ بخار به مشخصات TTKM4به سریال 21146 و سال ساخت 1972 به ارزش250/000/000 ریال   -1
2- یک دستگاه جدید برقی زرد رنگ فاقد سریال و با حداکثر 2 اینچ دهانه کارگیری برای حدیده کردن به ارزش10/000/000 ریال 

3- یک دستگاه کمپرسور باد )فشرده شده( ساخت آریا کمپرسور تبریز -typhoon-3-3 به ارزش 150/000/000ریال 
 4- دو دستگاه کمپرسور باد )هوای فشرده( با مشخصات 30002-30003 هر کدام به ارزش150/000/000 ریال 

5- - یک دستگاه تصفیه آب چهار مخزن پالستیکی با متعلقات به ارزش 8/000/000ریال
مدیرواحدمزایدهاجرایاحکاممدنی-سیدمحمدرضاتشنگر

اسـتـخـدام
خانم و آقا تعدادی از فروش و دفتری کادر تکمیل ماندگارصیادشیرازیجهت ایسیمای بیمه شرکت

نماید. می همکاری به دعوت دیپلم تحصیلی مدرک حداقل با
مزایا:

مازاد پورسانت ، ثابت حقوق
... و ویژه وخدمات ازتسهیالت برخورداری
45پ641طبقهدوم و 43 :بینمعلم آدرس

051-38946046  و  051-38946064 : تلفنجهتهماهنگی
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دبیر سرویس ورزش حامد دائمی

نوشدارو پس از مرگ سهراب

پول، پول، پول، واژه ای که این روزها زیاد می شنویم. 
چه در اقتصاد، چه در سیاست و امروز ورزش را هم به 
طور کامل درگیر کرده و هیچ فعالیتی را اعم از ورزشی و 
غیر ورزشی نمی توان بدون پول انجام داد. باشگاه ها در 
تیم های زیادی چه در سطح کشور و چه در سطح استان 
هستند که با مشکالت عدیده مالی سر و کله می زنند و 
تیم هایی که بر اثر همین نارسایی نتوانستند به عمر خود 
در سطوح مختلف ادامه دهند و در نهایت یا به دسته های 
خوبی  سرنوشت  هم  آنجا  در  که  کردند  سقوط  پایین تر 
نداشتند و به انحالل کشیده شدند، یا به صورت یکجا 
تیم منحل شده است. باشگاه هایی که در طول سالیان 
دراز فعالیت خود چه در عرصه ی بازیکن پروری و چه در 
عرصه ی کسب افتخارات سرآمد بودند و جایگاهی مناسب 
در میان هوادارانشان داشتند.  ابومسلم خراسان را هیچ 
بازیکنان  از  بسیاری  وقتی  نمی رود،  یادمان  ما  از  کدام 
سرشناس ملی در این تیم بازی می کردند و همواره حریفی 
سرسخت برای دیگر نمایندگان فوتبال ایران بود. سقوط و 
انحالل ویروسی بود که گریبان این تیم را گرفت و ابومسلم 
دیگر نتوانست به حیات خود ادامه دهد.  این روزها آنقدر از 
سیاه جامگان و مشکالت آن گفته ایم و هیچ گوش شنوایی 
پیدا نکردیم که دیگر خسته شدیم و در این مطلب مجالی 
نیست تا به فرصت سوزی این باشگاه بپردازیم. اما دیگر 
نماینده استان یعنی پدیده در سه سال گذشته با فراز و 
نشیب های زیادی روبرو بوده. هیچ کدام از ما ورزشی ها و به 
خصوص فوتبالی ها همین چند ماه پیش را از یاد نبرده ایم 
که نیم فصل اول و دوم پدیده چقدر با هم متفاوت بود. 
نیم فصل اولی توامان با پیروزی و شادی و رده های باالی 
جدول و نیم فصل دومی کابوس وار و جنگیدن تا مرز بقا در 
لیگ برتر و ماندن در لیگ به لطف امتیازات نیم فصل اول.  
امسال هم پدیده فصلی را آغاز کرد که در آغاز آن تماشاگران 
کمی برای این تیم به ورزشگاه می آمدند و امید زیادی 
نداشتند. اما رفته رفته با نتایج خوب و بازی های چشم نواز 
این تیم تماشاچیان با شور و اشتیاق به ورزشگاه می آیند و 
تیم دوست داشتنی این روزهای مشهد را به خوبی تشویق 
می کنند.  اما گل محمدی چند هفته پیش اعالم کرده 
بود که در صورت ادامه مشکالت مالی این تیم به مشکل 
خواهند خورد و ممکن است پدیده وارد بحران شود. اما با 
اینکه این تیم در بازی های خود و تماشاگران با حضور در 
ورزشگاه و تشویق حسن نیت خود را نشان دادند تاکنون 
کمک درخوری به این تیم نشده و زمانی که پدیده وارد 
طوفان سهمگین مشکالت شد مسئوالن با مصاحبه های 
خود صرفا نوشدارو پس از مرگ سهرابی هستند که نمک 
به زخم تماشاگران و مجموعه پدیده می ریزند و خود را 

دلواپسان این تیم نشان می دهند. 
بهتر است هرچه زودتر و تاقبل این اتفاقات به کمک 
تنها نماینده استان در لیگ فوتبال ایران بشتابیم تا آنچه 

خراسانی ها استحقاقش را دارند به آن برسند. 

یادداشت
نایب رئیس هیئت والیبال استان 

اساس ورزش به آموزش و پرورش باز می گردد
مجید خروشی 

انگیز  و هیجان  مفرح  ورزش های  از جمله  والیبال 
از  البته  دارد.  در همه جا  زیادی  که طرفداران  است 
زمانی که تیم ملی والیبال ایران توانست به مسابقات 
در  زیادی  افتخارات  و  کند  پیدا  راه  لیگ جهانی هم 
بیشتر  مردم  انگیزه  و  عالقه  کند،  کسب  زمینه  این 
این ورزش  به سراغ  بانوان  و  آقایان  از  شد و بسیاری 

مهیج رفتند. 
که  دیگر  ورزش های  از  بسیاری  برخالف  والیبال 
برای بانوان از محدودیت های زیادی برخوردار است 
نیست و بسیاری از بانوان با روی آوردن به این ورزش 
نائب  سراغ  به  رو  این  از  دارند.  شیرینی  تجربه های 
رئیس هیئت والیبال خراسان رفتیم و در گفت وگویی 
حوزه  این  در  بانوان  مختلف  مسائل  به  راجع  وی  از 

سوال کردیم.
جایگاه  درباره  استان  والیبال  هیئت  رئیس  نایب 
عرصه  و  کشور  استان،  سطح  در  بانوان  والیبال 
برخی  دلیل  به  ــران  ای والیبال  گفت:  بین المللی 
محدودیت ها، نمی تواند همگام با والیبال جهان رشد 
کند عالوه بر آن، نه تنها در والیبال بلکه در هر رشته 
ورزشی بدون وجود تجهیزات و امکانات مناسب سیر 
تحول و رشد بسیار کند و در پاره ای از موارد متوقف 

می شود.
رشته  به  ورودش  اصلی  عامل  جانداری  مهری 
افزود:  و  دانست  خواهرش  تشویق های  را  والیبال 
زمانی که 12 سال بیشتر نداشتم خواهرم عضو تیم 
تمرینات  در  با حضور  و من  بود  والیبال مدرسه خود 
توصیه های  به  بنا  و  ورزش عالقه مند شدم  این  به  او 
غالمحسین فرجامی مربی وقت والیبال استان، وارد 

این رشته شدم.
نائب رئیس هیئت والیبال استان خراسان که رتبه 
به  را  بدنی  تربیت  رشته  عملی  آزمون  در  کشور  دوم 
خود اختصاص داده، ادامه داد: من در کنار والیبال 
به ورزش های تنیس روی میز، هندبال و بسکتبال نیز 
دنبال  را  والیبال  حرفه ای  صورت  به  اما  می پرداختم 
کردم. در حالی که فقط 14 سال سن داشتم به اردوی 
بهترین  از  یکی  و  شدم  دعوت  خراسان  منتخب  تیم 

تجربه های ورزشی خود را بدست آوردم.
والیبال  حرفه ای  دوره های  در  خود  شرکت  به  وی 
که  زمانی  گفت:  و  کرد  اشــاره  سالگی   20 سن  در 
عضو تیم دانش آموزی استان بودم سه مقام کشوری 
به  مشهد  راه آهن  تیم  با  آن  از  پس  و  آوردیم  بدست 
تیم  مربی  همزمان  و  بستم  قــرارداد  بازیکن  عنوان 
در  تیم  این  با  که  بودم  نیز  بانوان خراسان  راهنمایی 

مسابقات کشوری سال 56 در شهر بابل به مقام دوم 
دست یافتیم.

انقالب  پــیــروزی  از  بعد  داد:  ادامــه  جــانــداری 
اسالمی، خانم صدارتی که رئیس وقت هیئت والیبال 
من  به  را  والیبال  هیئت  ریاست  سمت  بود،  استان 
پیشنهاد داد که ابتدا آن را نپذیرفتم اما یکسال بعد با 
شرط حضور خود او در هیئت و بهره گیری از کمك ها 
و نظرات وی این سمت را قبول کردم. تا اواسط دهه 
70 که هیئت والیبال زنان و مردان ادغام شد در این 
سمت باقی ماندم و بعد از آن به عنوان نائب رییس به 

کار خود ادامه دادم.
تیم  با  چند  هر  داد:  ادامه  وی 
استانی  مسابقات  در  راه آهـــن 
کردم  کسب  بسیاری  مقامات 
جوانان  ــرورش  پـ بــه  عشق  ــا  ام
و  والیبال  رشته  بــه  عالقه مند 
رشته  ایــن  گسترش  همچنین 
همان  از  شــد  سبب  ــی،  ــ ورزش
دوران فقط به مربیگری بپردازم و 
برای  را  تیم های مختلف  در  بازی 

همیشه کنار بگذارم.
و  آموزش  بازنشسته  مربی  این 
اظهار  ادامه  در  خراسان  پرورش 
به عنوان مربی  داشت: 30 سال 
آموزشگاه های دخترانه  ورزش در 
ارشاد،  آذر،  همچون  یك  منطقه 
عاطفه  و  معصومه)س(  حضرت 

سال،   4 یا   3 جز  به  مدت  این  در  و  کــردم  فعالیت 
والیبال  رقابت های  نهایی  بازی  پای  یک  همیشه 
آموزشگاه های دخترانه کشور بودیم و نزدیك به نیمی 

از آنها را نیز با پیروزی به پایان رساندیم.
موفق  مربیان  و  بازیکنان  از  بسیاری  که  جانداری 
و  دور  سال های  شاگردان  از  کشور  حتی  و  استان 
والیبال  مادر  لقب  مدت هاست  و  هستند  وی  نزدیك 
استان خراسان را به خود اختصاص داده، گفت: هر 
دو دخترم نیز عالقه بسیار زیادی به والیبال داشتند 
مسائل  اینکه  و  خودم  خاص  موقعیت  به  توجه  با  اما 
خانوادگی سبب تضییع حق دیگر ورزشکاران نشود، 
از ورود آنها به والیبال جلوگیری کردم و 
در حال حاضر هر دوی آنها در رشته شنا 

فعالیت می کنند.
استان  والیبال  هیئت  اسبق  رئیس 
ورزش،  عرصه  در  را  خود  موفقیت  رمز 
نظم  و  قانون  به  توجه  و  احترام  و  عشق 
طول  در  همواره  داد:  ادامه  و  دانست 
دقیقه   15 مربیگری  عرصه  در  فعالیتم 
و  می شوم  زمین  وارد  شاگردانم  از  قبل 
در صورتی که تاخیر داشته باشم سعی 
جبران  را  آن  تمرین  انتهای  در  می کنم 

کنم.
خود،  کارنامه  در  که  جانداری  مهری 
والیبال  ملی  تیم  مربیگری  سابقه 
دارد، گفت:  نیز  را  ایران  بانوان  نشسته 
و  اســـالم  جــهــان  زنـــان  مسابقات  در 

مسابقات آسیایی چین سرمربی تیم والیبال نشسته 
سوم  مقام  کسب  آن  حاصل  که  بودم  ایــران  بانوان 

مسابقات آسیایی کشور چین در سال 86 بود.
ادامه  رضوی  خراسان  والیبال  پیشکسوت  بانوی 
تزریق  و  بودجه ای  مشکالت  شدن  برطرف  با  داد: 
منابع مالی مناسب، می توانیم در سطح آموزشگاه ها 
ورزشی  استعدادهای  جذب  و  شناسایی  به  اقــدام 
باز  پرورش  و  آموزش  به  ورزش  اساس  چراکه  نماییم 

می گردد.
نائب رئیس هیئت والیبال استان این رشته ورزشی 
سخت ترین  از  یکی  آموزش  و  یادگیری  لحاظ  از  را 
مربی ای  والیبال  در  کرد:  تصریح  و  دانست  رشته ها 
دانش  داشتن  بر  عالوه  که  می کند  عمل  موفق تر 
الزم، بتواند نقش یك مدیر، روانشناس و حتی دوست 
از هیچ  راه  این  در  و  کند  ایفا  برای شاگردان خود  را 

کوششی دریغ ننماید.
اساس  والیبال  به  عشق  اینکه  بیان  با  جانداری 
مربیگری در این رشته است، افزود: نباید به مربیگری 
ارتباط  که  چرا  کرد  نگاه  شغل  یك  عنوان  به  فقط 
مناسب بین مربی و بازیکنان می تواند سبب به وجود 
آمدن موفقیت های بسیاری در ورزش شود و داشتن 
نگاه صرفا مالی به این رشته، از میزان موفقیت مربی 

و تیمش خواهد کاست.
استان  مطبوعات  و  رسانه ها  از  پایان  در  وی 
نیز  را  استان  بانوان  ورزشی  اخبار  تا  کرد  درخواست 

پوشش دهند.

رفع  برای  استاندار  ویژه  پیگیری 
مشکالت تیم لیگ برتری پدیده

استاندار خراسان رضوی به صورت ویژه، پیگیر رفع 
مشکالت تیم لیگ برتری پدیده شد.

علیرضا رشیدیان خواستار استفاده از ظرفیت های 
وزارت ورزش و جوانان برای حل مشکالت مالی تیم 
از  لزوم استفاده  بر  فوتبال پدیده شد. وی همچنین 
برای  جوانان  و  ورزش  مجموعه  در  جاری  روش های 
برای  برنامه ریزی ها  از  و  کرد  تاکید  مشکل  این  حل 
ورود و حمایت بخش خصوصی از ورزش استان خبر 

داد.
دارای  استان  این  کرد:  تاکید  خراسان   استاندار 
صنایع  اینکه  با  و  است  خوبی  ورزشی  ظرفیت های 
مادر در آن وجود ندارد ولی بخش خصوصی فعالی 
ورزش  حوزه  به  بخش  این  ورود  زمینه  باید  که  دارد 

فراهم تر شود.

بازداشت مدیرکل سابق ورزش و 
جوانان خراسان رضوی

رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  سابق  مدیرکل 
مشهد  دادستانی  سوی  از  تودیعش  از  پس  روز  سه 

بازداشت شد.
پس از آنکه موضوع تخلفات مدیرکل سابق ورزش 
به  مختلف  افراد  سوی  از  رضوی  خراسان  جوانان  و 
خصوص  این  در  پرونده ای  شد،  گزارش  دادستانی 
از  پس  و  شد  باز  وی  بــرای  مشهد   209 شعبه  در 
مدت ها بررسی و احضار وی، باالخره این مدیر سابق 
بازپرس این شعبه روانه  با دستور  دولتی روز گذشته 

بازداشتگاه شد.
در  دولتی  مدیر  این  پرونده  ــارس،  ف گــزارش  به 
در  اقتصادی  مسائل  جمله  از  مختلفی  موضوعات 
افراد  از  دیگر  برخی  می شود  گفته  و  است  جریان 
خراسان  جوانان  و  ورزش  سابق  مدیرکل  به  نزدیک 
رضوی نیز، قرار است برای بررسی ابعاد مختلف این 
پرونده به دادگاه احضار و برای پاسخگویی مقابل میز 

بازپرس روح ا... بهاری قرار بگیرند.
یکی  می شود  گفته  که  است  حالی  در  همه  این 
سابق  مدیرکل  تودیع  و  برکناری  در  تسریع  دالیل  از 
همین  وجــود  ــوی،  رض خراسان  جوانان  و  ورزش 

پرونده ها در دادستانی بوده است.
نکته جالب اینجاست که در مراسم تودیع این متهم 
امیررضا  شد،  برگزار  مشهد  در  گذشته  پنجشنبه  که 
وی  از  جوانان  و  ورزش  وزیر  پارلمانی  معاون  خادم 
به عنوان یکی از پاکدست ترین مدیران وزارت ورزش 

و جوانان یاد کرد!

نباید به مربیگری فقط به 
عنوان یك شغل نگاه کرد 

چرا که ارتباط مناسب 
بین مربی و بازیکنان 

می تواند سبب به وجود 
آمدن موفقیت های 

بسیاری در ورزش شود 
و داشتن نگاه صرفا مالی 

به این رشته، از میزان 
موفقیت مربی و تیمش 

خواهد کاست

,,

کوتاه از ورزش استان

در مسابقات زنان جهان اسالم و مسابقات آسیایی چین سرمربی تیم والیبال نشسته بانوان ایران بودم که حاصل آن کسب مقام سوم مسابقات 
آسیایی کشور چین در سال 86 بود

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

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

برابر رأی شماره 139760306011002517-1397/5/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره جلینی به شماره شناسنامه 27 
کدملی0795072309 صادره سبزوار فرزند محمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 114.57 مترمربع قسمتی از پالک شماره 
4008 و4009 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی عمیدآباد بخش 12حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای رمضانعلی 
باغانی و خانم فاطمه کریمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/392(
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/25

علیآبباریکی-رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار

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

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/06/26-139760306011003008 شماره  رأی  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحسن رجبی 
محمدآباد به شماره شناسنامه 155 کدملی 0792696247 صادره سبزوار  فرزند تاج محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 336 فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی 
مشاعی  آقای عباس عاطفی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف )97/100/413(
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/25

علیآبباریکی-رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار

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

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

اول  هیات  اصالحی 1397/01/28-139760306011000469  رای  و  شماره 1394/8/23-139460306011009452  رأی  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم زردکوهی فرزند حسن به شماره شناسنامه 440 صادره سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
178.66 مترمربع قسمتی از پالک شماره 272 فرعی از 5-اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک 
رسمی مشاعی خانم معصومه نودهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/357(
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/25

امیدخیرخواه-رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار

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

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

برابر رأی شماره 139760306011003031-1397/06/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زکیه دولت ابادی به شماره شناسنامه 
2157 کدملی 0790792478 صادره سبزوار  فرزند محمدحسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 117 مترمربع قسمتی از پالک 
شماره 8861 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی  آقای محمدرضا 
دولت آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/376(
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/25

علیآبباریکی-رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار

آگهیمزایده
محکوم له : محمد مجاوری فرزند علی اکبر به آدرس تربت حیدریه – خ طالقانی – بین طالقانی 17 و 19

محکوم علیه : شرکت بهینه سازی خودرو شرق توس تربت حیدریه به آدرس تربت حیدریه کیلومتر پنج جاده تربت حیدریه – مشهد مقابل 
مسکن مهر شرکت بهینه سازی خودرو شرق توس

 محکوم به : مبلغ 261/793/833 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 40/961403
مورد مزایده: یک دستگاه لیفتراک تویوتا با ظرفیت پنج تن به شماره پمپ انژکتور 60900006481 سیلندر ردیفی  که طبق نظریه 
کارشناس جمعا به مبلغ 240/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای 
احکام مدنی در روز سه شنبه تاریخ 1397/07/24 از ساعت 11 الی 12 بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام 
مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل 10% بهای مورد مزایده 
نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج 

و نشر میگردد.
مدیراجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانتربتحیدریه

آگهیابالغاجرائیهقراردادبانکیپرونده9700487
بدینوسیله به اقای حسین ملوندی، نام پدر محمدرضا، شماره شناسنامه 3222 شماره ملی 0793674409 متولد 1361/5/9 به نشانی 
سبزوار خیابان رازی خیابان همت کوی نیایش و نرگس کوشکی نام پدر محمدحسن، شماره شناسنامه 843 شماره ملی 0049944274 
نام پدر محمود شماره شناسنامه 65 شماره ملی  به نشانی سبزوار فرهنگیان 4 پالک 7 و محمدرضا معشوقی  متولد 1345/2/14 
0902168169 متولد 41/6/1 به نشانی سبزوار فرهنگیان 4 پالک 7 و مرتضی معشوقی نام پدر محمدرضا شماره شناسنامه 8333 شماره 
ملی0946852121 متولد 1366/6/30 به نشانی سبزوار عظیمیان خیابان امیرشاهی ساختمان یاس ابالغ میشود که بانک اقتصادنوین به 
استناد قرارداد بانکی شماره 18211104402971/6 جهت وصول مبلغ سیصد و هفت میلیون و ششصد وشش هزار و نهصدو چهل و هفت 
ریال تا تاریخ تقاضا به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالسه 9700487 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/6/14 اداره پست شهرستان سبزوار محل اقامت شما 
)حسین ملوندی( به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. تاریخ انتشار: سه شنبه  1397/07/10 ) م الف 97/100/363(

اصغرمحمدپورنامنی-معاونادارهثبتاسنادوامالکسبزوار

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
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 
139760306271001733مورخه 1397/05/22هیات 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 نجمه ساالری فرزند سهراب 
بشماره شناسنامه 7217 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 90 متر مربع پالک 57 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار شهید 
آوینی 17 خیابان شفیع 56 جنب پالک 34 خریداری از حسین زعیم زاده نوقی پور 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: 573

تاریخانتشارنوبتاول:1397/06/26-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/10
حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

آگهیمزایدهنوبتاول
محکوم له : علی پور قربان فرزند غالمعلی به آدرس تربت حیدریه – حاشیه میدان امداد – الستیک فروشی

محکوم علیه : کاظم مختاری فرزند محمد حسین به آدرس تربت حیدریه – کوی صدف – حاشیه صدف 5 – ساختمان سنگ سفید
 محکوم به : 1- بموجب پرونده کالسه 970034 مبلغ 47/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/355/000 ریال هزینه دادرسی 
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1395/08/01 تا یوم الوصول در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 2/350/000 ریال بابت نیم عشر 
دولتی در حق دولت 2-  پرونده کالسه 970033 مبلغ 87/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/470/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1395/08/01 تا یوم الوصول در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 4/350/000 ریال بابت 

نیم عشر دولتی در حق دولت
مورد مزایده: 1- پیراهن مجلسی کوتاه راه دار 6 عدد -2- پیراهن مجلسی چهار خانه 6 عدد -3- مانتو زنانه پرادا 5 عدد- 4- مانتو دخترانه 
3 عدد-5-  روسری نخی درهم 25 عدد- روسری ساطن درهم 45 عدد - شال نخی درهم 15 عدد – بافت دخترانه 3 عدد- بافت پسرانه 30 
عدد – شنل بافت 5 عدد – جلیقه شلوار  دخترانه 4 عدد- کت شلوار دخترانه 1 عدد- کت و تاپ 10 عدد – کت سرافان 4 عدد- پیراهن پشت 
بلند 4 عدد- پیراهن سبز بلند 1 عدد – حراجی کوتاه 29 عدد- بلوز زنانه مجلسی 4 عدد- بلوز زنانه 3 عدد- ساق دست گیپور 25 عدد- ساق 
دست معمولی 22 عدد- بلوز شلوار راه دار 5 عدد- بلوز شلوار خرسی 10 عدد- بلوز شلوار سرشانه 6 عدد – کت بچه گانه تریکو 6 عدد- پیراهن 
تک دار مجلسی 6 عدد- کاپشن پسرانه سرهمی 1 عدد- پیراهن مجلسی گیپور 4 عدد- پیراهن کرپ کش مشکی و زرشکی 2 عدد- پیراهن 
آستین کلوش سبز 1 عدد- پیراهن گیپور زنانه خارجی 4 عدد – پیراهن حریر تور 3 عدد- پیراهن کرم و مشکی 5 عدد- تور دخترانه مجلسی9 
عدد- لباس هندی کوتاه مجلسی2 عدد- پیراهن زنانه تور کوتاه 17 عدد- جلیقه شلوار پسرانه 18 عدد- جلیقه شلوار کتان 6 عدد- کت 
و شلوار دخترانه 11 عدد- کاپشن دخترانه 7 عدد- پیراهن دوتکه حریر مشکی 3 عدد- شلوار طرح لی زنانه 20عدد- شلوار لی دخترانه 
27عدد- شلوار لی پسرانه 4عدد- شلوار لی زنانه 11عدد- شلوار زنانه فراری 12عدد- زیرشلواری زنانه 58عدد- بلوز یقه اسکی بچه گانه 
49عدد- بلوز موهر زنانه 12عدد- تاپ زنانه 11عدد- ت دخترانه 16عدد- پیراهن پسرانه 19عدد- بلوز موهر دخترانه 7عدد-بلوز شلوار دخترانه 
8عدد- بلوز دخترانه 8عدد- دامن دخترانه 5عدد-دامن زنانه ریون 4عدد- پیراهن دخترانه حریر 14عدد- پیراهن عروسکی دخترانه22عدد- 
پیراهن گیپور کت دار بلند3 عدد- کت دامن درهم 5 عدد- پیراهن پنلوار بلند مشکی 1عدد- گیپور تونیک کوتاه 4عدد- تونیک کت دار کوتاه 
4عدد- جلیقه دامن سه گل بچه گانه 5عدد- لباس زیر مردانه 20عدد- شلوار طرح لی بچه گانه 6عدد که طبق نظریه کارشناس جمعا به 
مبلغ 160/700/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز 
دوشنبه تاریخ 1397/07/23 از ساعت 12 الی 13 بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت 
کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل 10% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد 

شد. این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
اجرایاحکاممدنیشوراهایحلاختالفدادگستریشهرستانتربتحیدریه

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

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/06/26-139760306011003006 شماره  رأی  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد برهانی به شماره 
شناسنامه 2965 کدملی 0793622956 صادره سبزوار  فرزند حبیب اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 98 مترمربع قسمتی 
از پالک شماره 3761 فرعی از دو اصلی واقع در اراضی عبدالرحمان بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی  
آقای علی اکبر میرزائی استاج محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/386(
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/25

علیآبباریکی-رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار

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

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   1397/05/16-139760306011002261 شماره  رأی  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی عباسی به شماره 
شناسنامه 1 کدملی 0794524532 صادره سبزوار فرزند محمدحسین در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 162.73مترمربع 
قسمتی از پالک شماره 71 فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی 
جعفر، هادی، اقدس، طاهره، انور و حوریه ) حاله( شهرت همگی الداغی و محمدرضا و عصمت امیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/200(
تاریخانتشارنوبتاول:1397/06/20-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/04

علیآبباریکی-قائممقامرئیسواحدثبتیسبزوار

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

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/06/27-139760306011003037 شماره  رأی  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا بالش ابادی 
به شماره شناسنامه 1121 کدملی 0790626179 صادره سبزوار  فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 56 مترمربع قسمتی از پالک شماره 159 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت 
مالک رسمی مشاعی خانم زهرا آشتیانی و اقایان سیدحسن،سیدحسین،سیدمحسن شهرت همگی غفوری غروی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف 97/100/382(
تاریخانتشارنوبتاول:1397/07/10-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/07/25

علیآبباریکی-رئیسثبتاسنادوامالکسبزوار

خبر
افزایش شمار فوتی های مصرف الکل به 31 نفر/اولتیماتوم شدید به گردانندگان سایت های قیمت ساز ارز

واکنش سخنگوی وزارت امور خارجه به ادعاهای وزیران امور خارجه بحرین و امارات/ نسخه اردکانیان برای مناقشات محلی آب

گردانندگان  به  شدید  اولتیماتوم    
سایت های قیمت ساز ارز

بازار  تالطم های  به  اشاره  با  قضاییه  قوه  رئیس 
داشته  مختلفی  علل  ارز  ــازار  ب تالطم  گفت:  ارز 
بانکی،  زیرساخت های  بودن  فشل  به  می توان  که 
فشار  همچنین  و  رکود  جامعه،  در  نقدینگی  افزایش 
عوامل،  این  همه  کنار  در  ولی  کرد  اشاره  دشمن 
می زنند  دامن  تالطم ها  این  به  نیز  سودجو  عده ای 
وی  می کنند.  واهی  های  سازی  قیمت  به  اقدام  و 
پایانی روز اعالم  افزود: اینکه یک سایت در ساعات 
می کند دالر 17 هزار تومان است و صبح قبل از آنکه 
اساسًا معامله ای صورت گرفته باشد قیمت 19 هزار 
در  که  است  واضح  می کند.  اعالم  را  تومان   500 و 
با تأکید بر  حال قیمت سازی است. آملی الریجانی 
نیازهای  کل  درصد  دو  مجموعًا  ارز  سوم  بازار  اینکه 
همین  افزود:  نمی دهد،  تشکیل  هم  را  مردم  ارزی 
ما  می گذارند.  تأثیر  بازار  بر  غلط  های  سازی  قیمت 
این زمینه و فشار دشمن  اقدام دولت در  لزوم  منکر 
درونی  عوامل  چنین  از  نباید  اما  نیستیم  خارجی 

سودجو نیز غفلت کنیم.
از  دیگری  بخش  در  الریجانی  آملی  ــت ا...  آیـ
دستگاه  علیه  هجمه ها  برخی  به  خــود  سخنان 
در  قوه قضاییه  ازآنجاکه  و گفت:  کرد  اشاره  قضایی 
جرائم  و سایر  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه  مقدم  خط 
می گیرد.  صورت  دائمًا  حمالتی  چنین  دارد  قرار 
به  آب  بیگانگان  با  هم نوا  داخــل  در  نیز  ــده ای  ع
همه  و  نظام  علیه  فردی  می ریزند.  دشمن  آسیاب 
تبلیغ  است  آمده  قانونی  نصوص  در  که  ارزش هایی 
اگر  که  نمی گوییم  هرگز  ما  به عنوان مثال،  می کند. 
کسی صرفًا مخالف حجاب بود با او برخورد می کنیم 
اما وقتی کسی این مخالفت را تبلیغ و ترویج می کند 
استوار  الهی  ارزش های  بر  که  دینی  نظام  طبیعتًا 
است و در قانون خود نیز این ارزش ها را به رسمیت 

شناخته با این قبیل اقدامات برخورد می کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سفر حسن روحانی 
مجمع  در  حضور  و  نیویورک  به  رئیس جمهوری 

رئیس جمهوری  گفت:  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
که  دیدارهایی  و  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در 
همچنین  و  داشتند  عمومی  مجمع  حاشیه  در 
اظهارات  به  نسبت  خود  متعدد  مصاحبه های  در 
علیه  که  کسانی  سایر  و  آمریکا  رئیس جمهوری 
آوردند،  زبان  بر  نادرست  سخن  اسالمی  جمهوری 
مواضع بسیار خوبی اتخاذ و تبیین کردند که از این 

بابت قدردانی می کنیم.
زمینه ساز  آلمان  و  ایران  روابط  سابقه   

تعمیق همکاری ها است
فرارسیدن  تبریک  با  پیامی  در  رئیس جمهوری 
سابقه  کرد:  تأکید  آلمان  فدرال  جمهوری  ملی  روز 
تعمیق  زمینه ساز  کشور،  دو  حسنه  روابط  دیرینه 
حوزه های  در  همکاری ها  و  مناسبات  بیش ازپیش 
مختلف دوجانبه، منطقه ای و بین المللی است. وی 
کرد:  تأکید  روز  این  تبریک  برای  خود  پیام  این  در 
زمینه ساز  کشور،  دو  حسنه  روابــط  دیرینه  سابقه 
در  همکاری ها  و  مناسبات  بیش ازپیش  تعمیق 
بین المللی  و  حوزه های مختلف دوجانبه، منطقه ای 
کرد:  یــادآوری  پیام  این  در  رئیس جمهوری  است. 
اسالمی  جمهوری  مؤثر  و  مهم  جایگاه  که  معتقدم 
ایران در غرب آسیا و جمهوری فدرال آلمان در اروپا 
مسالمت آمیز  حل  جهت  کشور  دو  ــااراده  ب همراه 
برای  را  مناسبی  ظرفیت  جهانی،  چالش های 
در  پایدار  ثبات  تحکیم  مسیر  در  روزافزون  همکاری 
که  آورده،  فراهم  آسیا  غرب  منطقه  ازجمله  جهان 
رایزنی ها  تقویت  از طریق  این فرصت،  از  بهره گیری 
پایگاه  به نظر می رسد./  در سطوح مختلف ضروری 

اطالع رسانی ریاست جمهوری
 عرضه نفت در بورس از هفته آینده با 

یک میلیون بشکه آغاز می شود
امیدوارم  گفت:  نفت  وزیــر  معاون  ــاردر،  ک علی 
عرضه نفت خام در بورس انرژی از هفته آینده آغاز 
شود که در آن صورت به شکل محموله های پنج هزار 
بشکه ای و درمجموع یک میلیون بشکه خواهد بود. 
شایان ذکر است ایده راه اندازی بورس نفت نخستین 

بار در اواخر دهه 1370 و در چارچوب سیاست های 
برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد./ ایرنا

 دیدار ولیعهد سعودی با امیر کویت
ورود  از  پس  سعودی  ولیعهد  سلمان«  بن  »محمد 
این  امیر  الصباح«  جابر  االحمد  »صباح  با  کویت  به 
کشور دیدار کرد. در همین راستا، خبرگزاری کویت 
اعالم کرد که دو طرف در این دیدار پیرامون تازه ترین 
تحوالت منطقه ای و بین المللی به رایزنی پرداختند. 
عربستان  ولیعهد  ورود  از  پیش ازاین،  کویتی  منابع 
اعالم  بر  بنا  بودند.  داده  این کشور خبر  به  سعودی 
با کشورهای عربی  پرونده بحران قطر  منابع مطلع، 
حاشیه خلیج فارس و چگونگی یافتن راهکاری برای 
از مهم ترین  آن و همچنین موضوعات یمن و سوریه 
محورهای مذاکرات ولیعهد عربستان در کویت اعالم 
شده است. بن سلمان همچنین قرار است با همتای 
کویتی خود، رئیس مجلس این کشور و نیز شماری 

از مقامات و مسئوالن کویتی دیدار نماید.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  واکنش   
و  بحرین  خارجه  امور  وزیران  ادعاهای  به 

امارات
در  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  قاسمی  بهرام 
پاسخ به ادعاهای تکراری وزرای امور خارجه بحرین 
متحد،  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  امــارات  و 
از ذهن  این اظهارات را بی ارزش، واهی و برخاسته 
اسالمی  جمهوری  افــزود:  و  دانست  آن ها  متوهم 
احترام  با  همراه  همسایگی  سیاست  همواره  ایران 
متقابل و حسن هم جواری را از اولویت های اساسی 
در  دخالت  و  کرده  قلمداد  خود  خارجی  سیاست 
ایران  سیاست  هیچ گاه  کشورها  سایر  داخلی  امور 
وزرای  همنوایی  ــزود:  اف قاسمی  نیست.  و  نبوده 
خارجه بحرین، امارات و همچنین عربستان سعودی 
با سیاست ها و رویکردهای ضد ایرانی و جنگ طلبانه 
به  بخشی  مشروعیت  باعث  تنها  صهیونیستی  رژیم 
صهیونیستی  رژیم  اختالف افکنی های  و  جنایت ها 
رویکرد  این  می شود.  خود  از  زدایــی  مشروعیت  و 
اشتباه راه رسیدن به اعتماد متقابل میان کشورهای 

مسلمان منطقه را طوالنی و دشوارتر می کند.
منطقه  سر  بر  مصر  و  سودان  درگیری   

حالیب
از رهبران قبایل  البشیر« در دیدار باهیبتی  »عمر 
البشاریین ساکن منطقه »حالیب« گفت که سودان 
حالیب  می دهد  نشان  که  دارد  اختیار  در  اسنادی 
البشیر  است.  ســودان  به  متعلق  تاریخی  ازلحاظ 
افزود که قضیه حالیب همچنان موضوع اصلی ما در 
دیدار با رهبران سیاسی مصر بوده و خواهد بود. بر 
البشیر همچنین  آناتولی،  اساس گزارش خبرگزاری 
رئیس جمهور  السیسی«  تصریح کرد که »عبدالفتاح 
مصر نیز به تقویت روابط دو کشور در تمامی زمینه ها 
تمایل دارد و مصر و سودان توان دستیابی به تفاهم 
ملت  دو  بین  تماس  و  تجارت  مرزی،  مسائل  سر  بر 

را دارند.
کردستان  پارلمانی  انتخابات  پایان   

عراق
از  که  عــراق  کردستان  انتخابات  دور  پنجمین 
آغازشده  محلی  به وقت  دیروز  صبح  هشت  ساعت 
یافت.  پایان  محلی  به وقت  عصر  شش  ساعت  بود، 
 111 تصاحب  برای  نامزد   673 انتخابات  این  در 
برای  نیز  کرسی   11 کردند.  رقابت  پارلمان  کرسی 
برای  کرسی  پنج  ازجمله  دینی  و  قومی  اقلیت های 
و  آشوری ها  مسیحیان،  برای  کرسی  پنج  ترکمن ها، 
سریانی ها و یک کرسی برای ارمنی ها در نظر گرفته 
و  محلی  سازمان   46 انتخابات  این  در  است.  شده 
رأی گیری  رونــد  بر  ناظر  بین المللی  سازمان   30

نظارت کردند.
و  اردن  دولت  بی سابقه  گفت وگوی   

اخوان المسلمین رهبران 
که  گفتند  اردن  سیاسی  و  وزارتی  محافل  برخی 
ارتباط  قطع  سال  چندین  گذشت  از  پس  اخیرًا 
نشستی  اردن،  دولت  و  اخوان المسلمین  گروه  بین 
به  دولت  هیئت  و  گروه  این  رهبران  از  تعدادی  بین 
ریاست وزیر کشور برگزار شده است. به نظر می رسد 
گروه  رهبران  از  هیبتی  بین  مشورتی  نشست  این 
اسالمی  عمل  جبهه  حزب  یا  و  اخوان المسلمین 

رسمی  هیئت  و  اخوان المسلمین(  سیاسی  )شاخه 
کشور  وزیر  المبیضین«  »سمیر  ریاست  به  دولت 
برگزار  امنیتی،  مسئوالن  از  شماری  حضور  در 
که  گفت  دراین باره  وزارتــی  منبع  یک  است.  شده 
همه  با  گفت وگو  به  اردن  نخست وزیر  الرزاز«  »عمر 
از  اخیرًا  اینکه  به خصوص  دارد  اهتمام  طرف ها 
دولت پارلمانی منتخب طی دو سال آینده و احتمال 
شاهد  که   1989 سال  انتخابات  قانون  به  بازگشت 
داده  خبر  بود،  اخوان المسلمین  مشارکت  بیشترین 

بود.
 نسخه اردکانیان برای مناقشات محلی 

آب
مناقشات  کــردن  کمرنگ  می گوید:  نیرو  ــر  وزی
آمار  سر  بر  »مفاهمه  نیازمند  آب،  سر  بر  محلی 
و  آبریز«  حوضه های  »مدیریت  اطالعات پایه«،  و 

»اصالح مصرف« است./ ایرنا
در  بازنشسته  مدیران  با  اتمام حجت   

ورزش/ استعفا دهید
ــای  روس بــه  ــالم  اع بــا  ــان  جــوان و  ورزش  وزارت 
استان ها  ورزش  کل  ادارات  مدیران  و  فدراسیون ها 
نسبت  تا  خواست  بازنشسته  ورزشی  هیئت های  و 
پس  کنند.  اقــدام  وضعیت شان  تکلیف  تعیین  به 
به کارگیری  منع  قانون  تصویب  شــدن  نهایی  از 
بازنشستگی و لزوم اجرایی شدن آن تا 28 آبان سال 
به تمامی  اعالم  با  جوانان  و  ورزش  وزارت  جاری، 
استان های  جوانان  و  ورزش  کل  ادارات  مدیران 
ستادی  نیروهای  و  فدراسیون ها  روسای  بازنشسته، 
آن ها  از  قانون  این  مشمول  جوانان  و  ورزش  وزارت 
خواسته است تا سریعًا نسبت به تعیین تکلیف خود 

اقدام کنند./ ایسنا
کارمندان  و  کارگران  باید حقوق   دولت 

را افزایش دهد
شورای  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو  یک 
اقتصاد،  فعلی  شرایط  اصلی  عامل  گفت:  اسالمی 
داخلی  سوءمدیریت  بلکه  نیست  خارجی  مسائل 
است و دولت باید در شیوه مدیریتی خود تجدیدنظر 
کند. عبدالرضا عزیزی درباره راهکارهای پیشنهادی 

داشت:  اظهار  کشور  اقتصادی  شرایط  بهبود  برای 
کاهش  را  ارز  قیمت  و  تورم  نرخ  سرعت  با  نمی توان 
داد، بنابراین بهترین کار برای اینکه قشر آسیب پذیر 
پکیجی  دولــت  که  اســت  ایــن  ببیند  آسیب  کمتر 
باید حقوق  و همچنین  بدهد  اقشار  این  به  حمایتی 

کارمندان و کارگران را زیاد کند./ ایسنا

الکل  مصرف  فوتی های  شمار  افزایش   
به 31 نفر

آمار  افزایش  از  کشور  اورژانس  سازمان  سخنگوی 
الکل  از مصرف  ناشی  فوتی های  و شمار  مسمومین 
طبق  گفت:  خالدی  مجتبی  داد.  خبر  کشور  در 
مراکز  از  کشور  اورژانــس  سازمان  استعالم  آخرین 
در  الکل  مصرف  مسمومین  کل  تعداد  درمانی، 
کشور به 371 نفر رسید که از این تعداد 31 نفر فوت 
بستری  همچنان  نفر   173 و  ترخیص  نفر   167 و 

ایسنا هستند./ 
 صف فروش ارز در خیابان فردوسی

در  فروشنده ها  تعداد  قیمت ها،  ریــزش  پی  در 
دالر  قیمت  تا  شده  موجب  و  افزایش یافته  ارز  بازار 
به کانال 15 هزار تومان برگردد. تکاپوی مردم برای 
فروش دالر موجب شده تا قیمت این ارز در خیابان 
فردوسی با کاهش چشم گیری همراه شود./ تسنیم

و  مظلومین  وحید  درمنی،  باقری   
قاسمی به اعدام محکوم شدند

سخنگوی قوه قضاییه با اعالم اسامی محکومان به 
اعدام به جرم افساد فی االرض در دادگاه های ویژه، 
قابلیت  و  است  غیرقطعی  احکام  این  که  کرد  تاکید 
بودم،  اشاره کرده  دارد. گرچه قبال  رسیدگی مجدد 
اما برای اطالع مردم عزیز مجددا عرض می کنم که 
هم بر اساس قانون و هم بر اساس استجازه ای که از 
مقام معظم رهبری شد، مواردی که به اعدام محکوم 
است  خواهی  تجدیدنظر  قابل  احکامشان  شده اند، 
کنند،  اعتراض  او  وکیل  یا  محکوم علیه  اگر  طبعا  و 
مورد  مجددا  کشور  عالی  دیــوان  در  مزبور  پرونده 
سایر  اعدام،  موارد  از  غیر  می گیرد.  قرار  رسیدگی 

احکام صادره قطعی است./ مهر

رسول گرامی اسالم )ص(فرمودند:
سه ویژگى است كه در هر كس یافت شود، ویژگى هاى ایمان كامل مى گردد: آن كه 
وقتى خشــنود گردد، خشنودى اش او را به باطل نكشاند و خشمش او را به هنگام 
خشم، از حق برون نبرد و هر گاه توان یافت، به آنچه از او نیست، دست درازى نكند

خردمندان دین باور فرزندان صالح و معنوی  رهبران معصوم اند و چنین فرزندان خرد ورزی وارث  فضیلت به جا  مانده از مورثان مصوم  خوداند و اگر 
شعار رسمی پیروان اهل بیت عصمت علیه السالم در مراسم سوگ و ماتم ساالر شهیدان  حضرت  حسین بن علی علیه السالم این است  وجعلنا وایاكم من 
الطالبین بثاره برای آن خواهد بود  كه شیعیان ناب آزادیخواهان اصیل واستقالل طلبان الهی فرزندان معنوی سید شهدایند وخونبهای خون پدر معنوی 

خود را در مبارزه  پبگیر در برابر هرجور و طغیان می دانند ودر این مسیر از بذل نفس ونفیس دریغ نمی كنند . 
سروش  هدایت ج 3  ص189   

رتکیب طبایع چو هب کام تو دمی است
رو شاد زبی ارگهچ ربتو ستمی است

با اهل رخد باش هک اصل تن تو
رگدی و نسیمی و غباری و دمی است

خیام
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