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امام جمعه مشهد

تدبیر دولت در کاهش نرخ ارز 
قابل تقدیر است

واکنش بطحائی به حادثه حمله به معلمان خراسانی

قانونی اقدام می کنیم

مرگ برای همسایه خوب است؟

گفت و گو با حمید ناصحی منتقد و ترانه سرای مشهدی

از سبک »گلرویی« تا »حسین صفا« 
که بهتر است ترانه ننویسد

شنیده ها از خیز رئیسی برای 
انتخابات می گویند

وزرای احتمالی اقتصاد و کار چه کسانی هستند؟

از این وزارتخانه به آن وزارتخانه 

درست فردای سخنرانی روسای جمهور ایران و آمریکا در سازمان ملل، قیمت ارز در 
بازار تهران تا مرز بیست هزار تومان پیش رفت، شاید در آن زمان همه به تاثیر منفی 

صحبتهای ترامپ فکر می کردند  ...

شهردار مشهد گفت: با توجه به نوسانات اقتصادی، هزینه ساخت خطوط مترویی بسیار 
افزایش یافته لذا اگر ارز دولتی به تجهیزات قطارشهری تخصیص نیابد با مشکل مواجه 

می شویم. به گزارش صبح امروز قاسم تقی زاده قاسمی روز پنجشنبه در یازدهمین 
نشست  ...

درخواست شهردارمشهد برای تدوام کمک های دولت به پروژه های مترو

آیا شکستن قیمت ارز دستاورد نشست ظریف و همتایان اروپایی اش  
در حاشیه اجالس سازمان ملل است؟

قطار شهری
 در انتظار ارز دولتی

سوغات نیویورک 
شنیده ها حاکی از این است که برخی تغییرات در دولت 
قرار است از طریق معرفی افراد جدید انجام شود، اما در 

بعضی تغییرات قرار نیست فرد جدیدی معرفی شود، بلکه 
تغییر صرفا معنایش انجام جابجایی هایی در درون کابینه 

خواهد بود...

خبر ویژه 2

گفت و گوی ویژه۵

تحلیل روز 2

در این شماره می خوانیم

در گفت وگو با کارآفرین برتر خراسانی مطرح شد
برای کارآفرینی برنامه نداریم

شنیدن واژه کارآفرین انبوهی از ویژگی های مثبت را به ذهن متبادر 
می کند. ابداع، خالقیت، پویایی و...

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانیددر صفحه 2 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید
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خبرنگارعلی روغنگران

در گفت وگو با کارآفرین برتر خراسانی مطرح شد؛

برای کارآفرینی برنامه نداریم

جو ناشی از ریزش قیمت دالر با سرایت به سایر بازارها 
وضعیت در بازار خودرو را معکوس کرد. 

به گزارش خبرآنالین، در حالی که عطش خرید خودرو 
در ایران طی ماه های اخیر زمینه را برای سودجویی عده 
ای فراهم کرده بود اما با ریزش قیمت ها در بازار دالر، 

قیمت خودرو نیز با کاهشی محسوس روبرو شد.
در  خارجی  خودروهای  برخی  قیمت  اساس  براین 
بازار حتی کاهشی در حدود 50 تا 100 میلیون تومان 
در یک روز تجربه کرد. تداوم این روند دیروز سبب شد 
ریزش قیمت ها در بازار خودرو تداوم یابد به طوری که کم 

کم پای آگهی های عجیب و غریب به این بازار باز شد.
در برخی سایت ها اگهی های عجیبی منتشر شده 
است . فروش آریو سفر کیلومتر به قیمت 68 میلیون 
تومان، فروش دناپالس به قیمت 67 میلیون تومان ، 
فروش پراید صفر111 به قیمت 26 میلیون تومان و ... 
از این جمله اند. بررسی ها نشان می دهد بخش مهمی 
از آگهی های فروش پراید نیز قیمت مشخصی نداشته و 

قیمت توافقی اعالم شده است. 
آگهی های عحیب در بازار خودرو 

این در حالی است که قیمت آریو و دنا پالس در بازار 
تا چند روز قبل بیش از صد میلیون تومان بود. بر این 
اساس پراید نیز با رسیدن به قیمت 40 میلیون تومان ، 

رکوردهای عجیبی را در بازار تهران به جا گذاشت. 
برخی فعاالن بازار روند ریزش قیمت ها در بازار دالر را 
ادامه دار می دانند و معتقدند این وضعیت در روزهای 

آتی تا رسیدن دالر به قیمت ثابت ادامه خواهد داشت. 
اعطای  و  ــت  دول ســوی  از  شــده  ــه  ارائ ارزی  بسته 
اختیاراتی ویژه به بانک مرکزی برای مدیریت این بازار 
از مهمترین دالیل ریزش ها در بازار طی دو روز گذشته 

تلقی می شود . 
با رشد قیمت ارز در بازار ایران، از اردیبهشت، افزایش 
بسیار  افزایشی  طال  و  سکه  و  مسکن  خــودرو،  قیمت 
از سرمایه های خرد  بسیاری  بود.  را شاهد  چشمگیر 
برای فرار از کاهش قدرت خرید سر از بازارهای مختلفی 
درآوردند به طوری که پیش فروش های ایران خودرو و 
سایپا پس از سال ها با استقبال شدید و غیر قابل وصفی 
بازار  اما  ها  قیمت  ریزش  با  شد.  روبرو  مردم  سوی  از 

روندی معکوس را در پیش گرفته است.

آیا ارزان شدن ارز می تواند در نرخ کاالی تولیدی 
؟  باشد  داشته  تاثیر  خصولتی  و  دولتی  های  بنگاه 
که  برای همسایه _فعالینی  دولت مرگ  نظر  از  یا  و 
بنگاه های کوچک و متوسط بخش خصوصی را در 

اختیار دارند_ خوب است؟
گرفته  قرار  شدن  ارزان  مسیر  در  ارز  دلیل  هر  به 
توفیق  شاید  شده  باعث  عواملی  چه  که  این  است. 
موشک  پرتاب  الهه،  دادگاه  تصمیم   ، مرکزی  بانک 
کرمانشاهی، تصمیم دولت های اروپایی ، بازگشت 
ارز حاصل از صادرات ، برخورد های ترکیه با انتقال 
نقدینگی  اقبال  آمریکا،  به  ایران  از  ارز  دهندگان 
،کم  تبلیغاتی  های  سازی  فضا  بــورس،  از  داران 
قانونی  وارداتی  گران  کاالهای  خرید  قدرت  شدن 
یا  مخفی  آنان  فرمان  تغییر  نهایت  در  و  قاچاق  و 
آشکارا در گران و ارزان کردن ارز باشد حتما روزی 

مشخص می شود .
می رسد  بنظر  و  شده  ارزان  ارز  که  اکنون  اما 
ارزان  و  کنندگان  گران  برنامه  در  نیز  شدن  ارزان تر 
کنندگان نرخ ارز وجود دارد ، آیا قیمت محصوالت 
پایه صنایع کوچک و کارگاه ها که در اختیار دولت 
دارد  قــرار  دولــت  فرمان  تحت  هــای  خصولتی  و 
به  که  نیز   »» و....  خودرو   ، فوالد   ، »»پتروشیمی 
نیز  بود  شد  گرانتر  و  گران  ارز  نرخ  رفتن  باال  بهانه 
ارزان خواهد شد یا مرگ خوب است برای همسایه؟ 
ارزان  و  ایثار   ، از نظر دولت مردان  بنظر می رسد 
فقط  ولی  است  خوب  خدمات  و  کاال  و  ارز  کردن 
کارهای  کاسب  و  خصوصی  بخش  فعالین  بــرای 
حفظ  برای  را  طال  و  ارز  که  مردمی  و  بازار  کوچک 

ارزش نقدینگی ریالی خود خریداری کرده اند؟
توان  کم  اقتصادی  تیم  برای  حتما  می گوید  قلم 
مطلوب  داد  قرار  شرایط  این  در  را  کشور  که  دولت 
است که کاالی دولتی گران و جیب مردم و فعالین 
گاه  آ مردم  کاش  شود،  خالی  کوچک  اقتصادی 
تولیدی  کاالهای  بخواهند  دولت  از  توانستند  می 
که   »» فوالد  و  پتروشیمی   «« خصوصی  و  دولتی 
و  عمران  و  کوچک  صنایع  تولید  اولیه  مواد  عمدتا 
خودروهای  و  طرف  یک  از  است  کشور  ساختمان 
تجاری ))کامیون (( که گرانی آن خلوت شدن جاده 
نرسیدن  دلیل  به  ها  بنگاه  تعطیلی  و  کشور  های 

مواد اولیه گردیده به نرخ اول سال برگردد.

بازار

آگهی های عجیب و غریب برای 
فروش خودرو در فضای مجازی

مرگ برای همسایه خوب است؟

از  ــبــوهــی  ان ــن  ــری ــارآف ک واژه  شــنــیــدن 
متبادر  ــن  ذه ــه  ب را  مثبت  ــای  ــی ه ــژگ وی
رد  و...  پویایی  خالقیت،  ابداع،  می کند. 
های  فعالیت  کارنامه  در  پویایی  این  پای 
خراسان  برتر  کارآفرین  جمیلی،  فاطمه 

شود. می  دیده  هم  رضوی 
رشته  از  التحصیلی  غ  ــار ف از  پس  وی   
در  کــار  سابقه  ســال  ده  حــدود  و  نساجی 
باالخره  و  دارد  را  مختلف  جات  کارخانه 
خودش  کار  و  کسب  توانست   90 سال  در 
داری  سهام  سمت  بــه  و  باشد  داشــتــه  را 
اما  برسد.  مشهد  حریر  کش  نخ  کارخانه 
نمی  ختم  جــا  همین  بــه  او  فعالیت های 
تعاونی  شرکت  او  دیگر  کار  و  کسب  شود. 
که  اســت  تــوس  افشان  نیل  بنیان  دانــش 
می  فعالیت  پالست  چوب  تولید  زمینه  در 
کمک  سبز  صنعت  به  که  چوب  نوعی  کند. 
و  کشاورزی  ضایعات  از  واقع  در  و  کند  می 

شود. می  تولید  درخت ها  سرشاخه 
ندارد وجود  اقتصاد  چرخه  در  نظمی 

موانع  و  مشکالت  از  ابتدا  در  جمیلی 
بسیار  شغل  کارآفرینی  گوید:  می  کارآفرینی 
این  همه  کارآفرین  شخص  اما  است  سختی 
ایجاد  برای  تا  خرد  می  جان  به  را  مشکالت 
مدام  و  بــردارد  قدمی  وطنش  هم  اشتغال 
کند.  کمک  اشتغال  برای  بیشتری  افراد  به 
ی  کارخانه  در  حاضر  حال  در  که  من  مثال 
 150 حدود  و  مستقیم  نیروی  نفر   25 چوب 
دارم  دوست   ، دارم  غیرمستقیم  نیروی  نفر 
این  و  شوند  برابر  دو  تعداد  این  بعد  سال  تا 
وقتی  امــا  اســت.  افتخار  باعث  من  ــرای  ب
شوند،   بست  بن  به  تبدیل  موانع  کم  کم 
اهدافم  به  رسیدن  برای  هم  کارآفرین  من 

شوم. می  دلسرد 
مشکالت  تــریــن  مهم  بــا  رابــطــه  در  وی 
دست  ایــن  از  گفت:  ایــرانــی  کارآفرینان 
اما  دارد  وجود  کشورها  همه  در  مشکالت 
برنامه  نبود  ما  کشور  در  مانع  ترین  مهم 
است  ممکن  روز  طول  در  مثال  برای  است. 
صادر  ســازمــان  یک  از  نامه  بخش  تا   12
فقط  و  نیستند  اجــرا  قابل  عمال  که  شود 
شوند.  مــی  کــارآفــریــن  ســردرگــمــی  بــاعــث 
نادرست  قوانین  ها،  نامه  بخش  این  انبوه 

باعث  مقطعی  تصمیمات  و 
فرآیند  در  نظمی  که  شود  می 
وجود  صادرات  و  فروش   ، تولید 

باشد. نداشته 
حمایت  نکنید،  اندازی  سنگ 

خواهیم! نمی 
رضوی  خراسان  برتر  کارآفرین 
دولت  که  این سوال  به  پاسخ  در 
روند  این  در  باید  اندازه  چه  تا 
داد:  پاسخ   ، باشد  داشته  سهم 
بگوید  دارد  دوست  آدم  گاهی 
حمایت  نکنید،  انــدازی  سنگ 
شرکت  مــثــال  خــواهــیــم!  نــمــی 
رونــد  ــن  ای در  خصوصی  ــای  ه
هستند.  ــاز  س مشکل  بسیار 
از  بیشتر  ــا  ه پتروشیمی  ــا  ی
اختیار  در  را  اولیه  مواد  اینکه 
ــای داخــلــی  تــولــیــدکــنــنــده هـ
هستند.  صادرکننده  بگذارند، 
شود  مــی  بــاعــث  ع  مــوضــو ــن  ای
باشد  کم  اولیه  مواد  عرضه   که 
دست  بــه  مناسب  قیمت  بــا  و 

نرسد.  تولیدکننده 
چالش  مالیات  و  ــزود  ارزش اف

صلی ا
دیگر  از  یکی  بیمه  افزود:  وی 

هیچ  در  اســـت.  مــشــکــالت 
درصد   30 پرداخت  کشوری 
و  نیست  قبول  قابل  بیمه 
است.  بــاال  بسیار  رقــم  ایــن 
بعدی  بحث  ــورد  م ع  موضو
مالیات  و  ــزوده  ــ اف ارزش 
به  درواقع  کارخانه ها  است. 
بودن،  دار  و رسم  خاطر اسم 
ها  چــی  مالیات  ــت  دس دم 
ها  آن  فقط  انگار  و  هستند 
هستند.  پرداخت  به  موظف 
عادالنه  باید  ع  مــوضــو ایــن 
ــزوده  اف ارزش  ــرا  چ بــاشــد. 
ها  کننده  تولید  از  فقط 
ع  موضو این  می شود؟  گرفته 
تمام  قیمت  شود  می  باعث 
کننده  تــولــیــد  جــنــس  ــد  ش
جنس  مــردم  و  بــرود  باال  ها 
قاچاقی  امــا  خارجی  برند 
آن  چون  بدهند.  ترجیح  را 
گمرک  تعرفه  قاچاقی  جنس 
افزوده  ارزش   ، پردازد  نمی 
شود،  نمی  گریبانگیرش  هم 
مناسب تری  قیمت  نتیجه  در 
برنده  رقابت  این  در  و  دارد 
ما  مسئولین  البته  شود.  می 

قاچاقی  اجناس  ورود  منع  روی  بر  شدت  به 
را  درستی  راه  من  نظر  به  اما  داشتند  تاکید 
جای  به  باید  نکردند.  انتخاب  مقابله  برای 
های  مــزون  ی  دانــه  به  دانــه  کــردن  توقیف 

کرد.  توجه  سرچشمه  به  لباس 
نساجی صنعت  روزهای  این  هوای  و  حال 

این  ــوای  وهـ ــال  ح از  ــر  آخ در  جمیلی 
در  گــویــد:  مــی  نساجی  صنعت  ــای  روزهـ
اذهــان  نظر  در  کنونی  اقتصادی  شرایط 
بسته  یــکــی  یــکــی  ــه هــا  کــارخــان عــمــومــی 
صنعت  این  نیست.  اینطور  اما  می شوند 
است  کشور  صنعت  ترین  مهم  غذا  از  بعد 
دامنه   ، پوشاک  به  مردم  نیاز  به  توجه  با  و 
و  رزی  رنگ  چاپ،  از  دارد.  ای  گسترده  ی 
تولید  و  ریسندگی  تا  بگیرید  پارچه  تکمیل 

ها. نخ  انواع 
اتفاقات  گذشته  سال  دو  طی  افزود:  وی 
اســت.  ــتــاده  اف صنعت  ــن  ای ــرای  ب خــوبــی 
تهران  در  واقــع  که  ایــران  نساجی  انجمن 
کارخانه   90 دارد.  در مشهد هم شعبه  است 
ما  و  دارند  انجمن ها حضور  این  در  فعال  ی 
شده  صدا  یک  ها  انجمن  همین  طریق  از 
رسا  را  خود  مطالبات  توانیم  می  حاال  و  ایم 

برسانیم. مسئولین  گوش  به  تر 

یادداشت

در طول روز ممکن 
است 12 تا بخش نامه 

از یک سازمان صادر 
شود که عمال قابل اجرا 

نیستند و فقط باعث 
سردرگمی کارآفرین 
می شوند. انبوه این 

بخش نامه ها، قوانین 
نادرست و تصمیمات 

مقطعی باعث می شود 
که نظمی در فرآیند 

تولید ، فروش و 
صادرات وجود نداشته 

باشد

..

آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول 
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام110/14/961299 بابک دوستی محکوم است به پرداخت مبلغ 235/824/000 ریال در حق الهه 
عرفانیان بخت آور و نیز مبلغ 11/791/200ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضاي محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/07/28 از ساعت8الی 8:45 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 في المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده:

 یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ )البرز( سفید مدل 1393 تیپ به شماره انتظامی ایران 42-445 ع 29 دو محور شش چرخ، شش سیلندر که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 1/800/000/000 ریال 
برآورد و به فروش می رسد ضمنًا از مبلغ فروش خودرو صرفًا 470/000/000 ریال خارج از مستثنیات دین محکوم علیه می باشد. 

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی - سید محمد رضا تشنگر

اسـتـخـدام
آقا و خانم  از تعدادی  شرکت بیمه ای سیمای ماندگار صیاد شیرازی جهت تکمیل کادر دفتری و فروش 

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

مازاد پورسانت   ، ثابت  حقوق 
برخورداری از تسهیالت و خدمات ویژه و ...

45 پ641 طبقه دوم 43 و  آدرس : بین معلم 
09151585229   *   051-38946046  *  051-38946064 تلفن جهت هماهنگی : 

سامانه پیامک مردمی

100080888

فعال سیاسی اصولگرا گفت: شنیده ها می گوید 
آقای رئیسی و مجموعه جمنا حرکتی را شروع کردند 

اما من به شخصه اطالعی از جزئیات ندارم.
درباره  سبحانی نیا  حسین  خبرآنالین،  گزارش  به 
آقای  گفت:  رئیسی  سیدابراهیم  موفقیت  میزان 
رئیسی به عنوان یکی از چهره های اضالع این حرکت 
در  دارد.  توانمندی هایی  و  پتانسیل ها  یک سری 
انتخابات گذشته نیز حرکتی ایجاد و استوانه ای برای 
او تهیه شد. امروز نیز او به عنوانی یکی از محورهای 
حرکت می تواند باشد اما همه حرکت نمی تواند باشد.

وی با توجه به شنیده هایی که خبر از این دارد که 
اصولگرا  چهره  چند  و  جمنا  از  نمایندگانی  رئیسی، 
نشستند و در حال بحث برای تدوین و تعریف مکانیزم 
جدید ائتالف انتخاباتی هستند، گفت: هنوز خیلی 
در جریان این حرکت و اقدام نیستم. این مطالبی که 
بیان شد در حد شنیده هاست. شنیده ها می گوید 
آقای رئیسی و مجموعه جمنا حرکتی را شروع کردند 
اما من به شخصه اطالعی از جزئیات ندارم. معتقدم 
مشکل  باز  باشد،  نظرانه  تنگ  و  محدود  نگاه  اگر 
خواهیم داشت. همه مجموعه ها و سالیق اصولگرا 

باید در این حرکت سهیم باشند.
تواند  آقای رئیسی می  اینکه  سبحانی نیا در پاسخ 
باشد؟ گفت:  را داشته  آینده  ریاست مجلس  شانس 
از االن نمی توان پیش بینی انتخابات مجلس آینده 
بر  مهمی  تأثیر  آینده  مجلس  قطعا  اما  کرد  بیان  را 
اگر  بنابراین  دارد  آینده  جمهوری  ریاست  انتخابات 
اصولگرایان به طور منطقی و عقالنی حرکت را هدایت 
در  خواهی  سهم  نیفتد،  اتفاق  نظری  تنگ  کنند، 
بین گروه ها نباشد و به یک مرکزیت واحد به صورت 
در  کند  اعالم  مرکزیت  آن  که  برسند  جدی  و  عملی 
نقاط مختلف کشور چه کسی نامزد باشد و چه کسی 
توانند موفق باشند. آسیبی که در  نباشد، قطعا می 
انتخابات مجلس دهم داشتیم این بود که پراکندگی 
کسی  هر  و  بود  فراوان  بسیار  اصولگرایان  جبهه  در 
احساس مسئولیت و تکلیف کرد آمد و آرا در بسیاری 

از جاها پراکنده شد.
وی ادامه داد: چنین وضعیتی به دلیل جاذبه هایی 
سیاسی  جریانات  همه  در  خالف  و  غیرمنطقی  ولو 
هست. گاهی به جایگاه نمایندگی مجلس به عنوان 
یک نردبانی برای پریدن به بخش های مختلف دیگر 
نگاه می شود. برخی با توجه به شرایط بد اقتصادی 
این تکلیف را احساس می کنند که به مجلس بروند تا 
از آنجا برای خودشان و دارودسته شان خیلی کارها را 

ساماندهی کنند. 

حاشیه نگاری

تحلیل روز
وزرای احتمالی اقتصاد و کار چه کسانی هستند؟

از این وزارتخانه به آن وزارتخانه 

شنیده ها از خیز رئیسی برای 
انتخابات می گویند

امام جمعه مشهد
ارز  نرخ  کاهش  در  دولت  تدبیر 

قابل تقدیر است
امام جمعه مشهد گفت: تدبیر و اقدامات ارزشمند 
دولت در کاهش نرخ ارز و جلوگیری از روند افزایش آن 

قابل تقدیر و تشکر است.
به گزارش ایرنا، آیت الله سید احمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد در حرم مطهر حضرت 
امام رضا )ع( افزود: اقدام دولت در تنظیم بازار ارز با 
تزریق آن به بازار اقدامی ارزشمند و شایسته قدردانی 

است.
وی اظهار داشت: همچنین اقدام قاطع قوه قضائیه 
با صدور حکم اعدام برای شماری از مفسدان اقتصادی 
کانون  دادن  قرار  هدف  در  پاسداران  سپاه  شهامت  و 
اقدامات  دیگر  از  مرزها  سوی  آن  در  دشمنان  تجمع 
ارزشمند و موثر در کاهش نرخ ارز بود که موجب لرزه بر 

اندام دشمنان نظام و کشور شد.
قوه  قاطع  حرکت  دولت،  مدبرانه  اقدام  گفت:  وی 
قضائیه و حماسه باشکوه سپاه پاسداران نشان داد بن 
بستی وجود ندارد و به خوبی قادر به حل و مدیریت 
افزود:  مشهد  جمعه  امام   . هستیم  داخلی  مسائل 
امید کردن  نا  نظام،  و دشمنان  آمریکا  امروز  سیاست 
بن بست  به  و رسیدن  از حل مشکالت داخلی  مردم 
انقالب  از  پس  امیه  بنی  سیاست  همان  این  و  است 

عاشورا برای ایجاد یاس و ناامیدی در مردم می باشد.
محمد  حضرت  سپاه  رزمایش  داشــت:  اظهار  وی 
)ص( با حضور 100 هزار نفر در تهران و 36 هزار نفر 
در  حسینی  اربعین  میلیونی  راهپیمایی  با  مشهد  در 
چند هفته دیگر نشان از یک حرکت عظیم جهانی و بین 

المللی توسط دلدادگان والیت و مذهب دارد.
وی گفت: مانور اقتدار رزمایش دیروز نیز نشان داد که 
دشمن به زانو درخواهد آمد و این رزمایش با گره خوردن 
به راهپیمایی 20 میلیون نفری روز اربعین اقتدار نظام 

والیی و والیت اهل بیت )ع( را به اثبات می رساند.
امام جمعه مشهد با بیان اینکه همه باید برای شرکت 
در این راهپیمایی عظیم و مهم هر آنچه داریم در پای 
)ع(  ابوالفضل  حضرت  و  )ع(  حسین  امام  حضرت 
بریزیم افزود: افرادی که مسن هستند و قدرت جسمی 
برای شرکت در این پیاده روی را ندارند نیز می توانند 
با پرداخت 15 میلیون ریال برای هر زائر، هزینه یک تا 
دهها جوانی را که به خاطر فقر توان شرکت در این سفر 

معنوی را ندارند، پرداخت کنند.
از راه اندازی موکب های  با قدردانی  وی همچنین 
این  اظهار داشت:  مرزها  اطراف  در  زائران  به  خدمت 
و  پیاده  ــران  زائ مردمی  ستاد  خدمات  نیز  و  خدمات 
مجموعه های دیگر برای خدمت رسانی به زائران پیاده 

اربعین حسینی ستودنی است.

نماز جمعه

گفت:  گناباد  جمعه  ــام  ام
زمینه  در  دشمنان  به  اعتماد 
های مختلف نشانه بی بصیرتی افراد 
اعتماد  دشمنان  شوم  های  نقشه  به  نباید  و  است 

کرد.
حجت االسالم حسن صادقی نسب در خطبه های 
نماز جمعه گناباد افزود: برخی به دلیل بی بصیرتی 
باشند،  انقالب  معظم  رهبر  مطیع  اینکه  جای  به 
ای  ماهواره  های  شبکه  و  ها  رادیو  فرمان  به  گوش 
کاال  و  خریدند  دالر  آنها  دستور  به  و  داده  دشمنان 
این منظور منازل  برای  ذخیره کردند و حتی برخی 
قیمت  افزایش  وعده  آنها  به  چون  فروختند  را  خود 

دالر تا 300 هزار ریال داده شده بود.

کاهش  دالر  قیمت  که  اینک  داشت:  اظهار  وی 
یافت و دالرهای خریداری شده روی دستشان مانده 
می  سازی  جو  دشمنان  همان  اند،  شده  متضرر  و 
مواد  توانید  می  چه  هر  شود  می  قحطی  که  کنند 
غذایی ذخیره کنید و برخی تا 70 کیسه برنج ذخیره 
کرده اند و اینک برای جلوگیری از خراب شدن آنها 

دنبال قرص برنج می گردند.
تهاجم  وجــود  با  داد:  ادامــه  گناباد  جمعه  امــام 
فرهنگی و جنگ نرم دشمنان که با هدف جدا کردن 
نسل جوان از نظام اسالمی انجا می شود، رزمایش 
حضور  این  که  شد  برگزار  بسیجی  جوانان  باشکوه 
گسترده جوانان در صحنه نشانه شکست نقشه های 

دشمنان است.

سبزوار  موقت  جمعه  ــام  ام
به  سپاه  موشکی  حمله  گفت: 
حادثه  به  پاسخ  در  سوریه  در  ها  تروریست  مواضع 
دفاعی  و  نظامی  اقتدار  بیانگر  اهواز  تروریستی 

است. اسالمی  جمهوری 
های  خطبه  در  سلیمانی  محمد  االسالم  حجت 
به  سپاه  موشکی  پاسخ  افزود:  سبزوار  جمعه  نماز 
جهانی  استکبار  و  آنها  به  تروریستی  گروههای 
خیال  اسالمی  جمهوری  کردن  ناامن  کرد  ثابت 

و واهی است. باطل 
عملیات  و  اقتصادی  جنگ  به  ــاره  اش با  وی 
پی  در  دشمن  داشـــت:  اظــهــار  دشمن  روانـــی 

مردم  بین  شکاف  ایجاد  نظام،  ناکارآمدی  القای 
و  ایمان  با  که  است  ملت  ناامیدی  و  مسئوالن  و 
شده  بــرآب  نقش  نیز  توطئه  این  مــردم  بصیرت 

است.
انقالب  معظم  رهبر  سخنان  به  ــاره  اش با  وی 
های  تحریم  مقاومتی  اقتصاد  بر  تکیه  با  گفت: 
سیلی  دیگر  بار  مردم  و  خورد  می  شکست  دشمن 

زند. می  آمریکا  به  محکمی 
هفته  گرامیداشت  با  سلیمانی  االسالم  حجت 
توسعه  مبنای  امنیت  ــزود:  اف انتظامی  نیروی 
کشور  بر  حاکم  امنیت  و  آرامــش  و  است  جامعه 

است. انتظامی  نیروی  روزی  شبانه  تالش  مرهون 

نفری  هـــزار   36 رزمـــایـــش 
روز  ــوی  رض خــراســان  بسیجیان 
نماینده  استاندار،  حضور  با  پنجشنبه 
ولی فقیه در استان و امام جمعه مشهد، فرمانده سپاه 
قدس  آستان  تولیت  و  رضوی  خراسان  رضــا)ع(  امام 
رضوی در صحن جامع رضوی حرم مطهر امام رضا)ع( 

در مشهد برگزار شد.
این  در  رضا)ع(  امام  سپاه  فرمانده  ایرنا،  گزارش  به 
مراسم گفت: در این رزمایش باشکوه بسیجیان خواهر و 
برادر از 130 گردان بیت المقدس و کوثر استان خراسان 

رضوی شرکت کردند. 
سردار پاسدار یعقوبعلی نظری افزود: بسیجیان شرکت 
کننده در این رزمایش ضمن تجدید پیمان با آرمانهای 

شهیدان واالمقام و رهبر فرزانه انقالب اسالمی آمادگی 
خود در عرصه های مختلف به نمایش گذاشته اند. 

تولیت آستان قدس رضوی نیز در این رزمایش گفت: 
روحیه بسیجی و انقالبی در بیان، میدان عمل و تصمیم 
اقتدار نظام جمهوری اسالمی است و هر   گیری، رمز 
و  انقالبی  روحیه  همین  مرهون  بوده ایم  موفق  که  جا 
انقالبی است.  حجت االسالم سید  تصمیم گیریهای 
ابراهیم رئیسی افزود: سپاه و بسیج از مولفه  های قدرت 
و نظام هستند و دلیل حمله دشمن به این نهادها نیز 
همین نقطه اقتدار است لذا مسئوالن بدانند راه حل رفع 
مشکالت کشور در دست توانای بسیجیان است. نیروی 
بسیجی، جناحی و حزبی نیست و متعلق به همه نظام 

است لذا میدان دادن به بسیجیان گرهگشا می باشد. 

ناامن کردن جمهوری اسالمی خیال باطل و واهی استنباید به نقشه های شوم دشمنان اعتماد کردرزمایش بزرگ بسیجیان خراسان رضوی برگزار شد

و  ایران  جمهور  روسای  سخنرانی  فردای  درست 
تهران  بازار  در  ارز  قیمت  ملل،  سازمان  در  آمریکا 
آن  در  شاید  رفت،  پیش  تومان  هزار  بیست  مرز  تا 
زمان همه به تاثیر منفی صحبتهای ترامپ فکر می 
چیزی  که  دیدند،  نمی  را  لیوان  پر  نیمه  و  کردند 
جز دستاورد مثبت نشست ایران و 1+4 در راستای 
و  کشورمان  بین  بانکی  مبادالت  سیستم  گشودن 
یک  از  بعد  اما  حاال  نبود.  اروپایی  مرکزی  بانک   7
دست  خوش،  اخبار  این  رسد  می  نظر  به  هفته، 
کم یکی از عوامل اصلی سقوط قیمت ارز در بازار 
وزیران  نشست  از  بعد  روز  چند  تنها  باشد.  ایران 
اتحادیه  سران  نیویورک،  در   4+1 و  ایران  خارجه 
اروپا و تهران از رونمایی سازوکارهای تبادل بانکی 
با  آبان   13 از  قبل  تا  اروپا  و  ایران  میان  تجاری  و 
دادند.  خبر   "special purpose vehicle" نام  
ساز و کاری که قرار است تا 10 آبان ماه یعنی سه 
ثانویه جامع  از اعمال رسمی تحریم های  روز قبل 

عمل به خود بپوشاند.
 نشست مجمع عمومی سازمان ملل و سخنرانی 
گذشته  روز  چند  در  آن  در  کشورها  سران  های 
یکی از خبرسازترین اخبار رسانه های جهان بوده 
رئیس  همچون  کشورها  ســران  از  برخی  اســت؛ 
از  دفاع  برای  و  حقوقی  موضع  از  ایــران  جمهور 
همچون  برخی  گفتند،  سخن  دیپلماسی  و  صلح 
ترامپ بر طبل ملی گرایی افسار گسیخته کوبیدند 
به خاطر منافع کشورشان حاضرند  و اعالم کردند 
رژیــم  ــر  وزی نخست  بزنند.  ــاری  ک هــر  بــه  دســت 
»دیپلماسی  از  دوبــاره  استفاده  با  صهیونیستی 
جو  ایجاد  برای  کودکانه  و  ناکام  تالشی  تصویری« 
امور خارجه  وزیر  و  داد  انجام  ایران هراسی  جدید 
عربستان بر ادامه تحریم کشور همسایه اش، قطر 
پافشاری و قتل عام انسانها در یمن را توجیه کرد. 
هر چند در این بین بودند مقاماتی همچون وزیر 
امور خارجه اتریش که در سخنرانی خود در مجمع 
عربی،  زبان  چهار  به  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
و  گفت  سخن  انگلیسی  و  اسپانیایی  فرانسوی، 
عرصه  در  چندجانبه گرایی  نحیف  تن  به  کوشید 
اما  ببخشد،  تازه  رونقی  و  جان  الملل  بین  روابط 
و تنش  از فضایی سرد  کلیت سخنرانی ها حکایت 
آلود داشت. بر خالف گذشته که قدرتهای جهانی 
»محور  که  کشورها  برخی  علیه  صدا  یک  و  متحد 

شرارت« نامیده بودند، می تاختند، امسال نشست 
و  انتقادی  متفرق،  جوی  شدت  به  عمومی  مجمع 
با نیش و کنایه کشورها به یکدیگر داشت. در  توام 
به عنوان  آمریکا  این میان سخنرانی رئیس جمهور 
میزبان نشست مجمع عمومی بیش از همه فضای 
بی اعتمادی و انتقاد را ایجاد می کرد؛ ترامپ از یک 
سو برخی کشورها را به باد انتقاد گرفت و آنها را به 
تراز  در  اخالل  نیز  و  انتخابات  در  سیاسی  مداخله 
برخی  دیگر  سوی  از  و  کرد  متهم  کشورش  تجاری 
مجموعه  زیر  نهادهای  و  المللی  بین  سازمانهای 
سازمان ملل را به دلیل اعمال فشارهای بی مورد! 
بر آمریکا و متحدانش، سازمانهای بی مصرف خواند 
که بودجه آمریکا را هدر می دهند و در نتیجه این 

کشور نمی توانسته بیش از این در آنها بماند.   
رئیس  کــه  فضایی  چنین  در 
ــان  ــازم س در  ــا  ــک ــری آم جــمــهــور 
رژیــم  جــز  ــه  ب کـــرد،  ایــجــاد  ملل 
عربی،  کشور  چند  و  صهیونیستی 
بقیه کشورهای قدرتمند و با  نفوذ 
و  تاختند  او  به  نیز  المللی  بین 
را  یکجانبه گرایانه اش  سیاستهای 
تفاوت  که  جوی  بردند؛  سوال  زیر 
محلی  از  ملل  ســازمــان  فضای 
به  صلح  و  گو  و  گفت  تعامل،  برای 
جایگاهی برای رو کردن اختالفات 
می  نمایش  بــه  را  خاکستر  ــر  زی

گذاشت.
از  بیش  آنچه  ــود،  وجـ ــن  ای بــا 
ســران  رســمــی  ــای  ه سخنرانی 
کشورها در مجمع عمومی سازمان 
نشستهای  داشــت،  اهمیت  ملل 

جانبی آن بود، از نشست شورای امنیت به ریاست 
ترامپ گرفته تا نشتهای ایران و 1+4؛

ترامپ از ماه ها قبل به رسانه ها اعالم کرده بود 
ریاست خودش  با  امنیت  ای در شورای  که جلسه 
و محوریت موضوع ایران تشکیل می دهد؛ خبری 
وی  که  آمــد  می  بر  گونه  ایــن  آن  جوانب  از  که 
اعضای شورای  با سایر  را  ای  پیچیده  رایزنی های 
از  نشست  این  در  دارد  قصد  و  داده  انجام  امنیت 
بردارد  پرده  خود  های  زنی  چانه  دستاوردهای 
کند؛  مواجه  جدید  مشکلی  با  را  ایران  و  برجام  و 
برای  فضایی  ایجاد  جز  و  شد  برگزار  اما  نشست 
اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت برای انتقاد 

از ترامپ، دستاورد دیگری برای وی نداشت. 
تنها  امنیت  ــورای  ش جلسه  بر  ناکام  ریاست 
آمریکا  جمهور  رئیس  سرخوردگی 
در  نبود؛  گذشته  هفته  یک  در 
اش  سخنرانی  در  او  کــه  حالی 
های  مصاحبه  و  ملل  سازمان  در 
از  مختلف  های  رسانه  با  مکررش 
به  تحریمها  حلقه  کردن  تر  تنگ 
آبان سخن گفت،  تا 13  ایران  دور 
بی  اقدامی  در  اروپایی  کشورهای 
سابقه نشان دادند دیگر آن دنباله 
روهای مطیع سیاست های آمریکا 
کشور  جــای  که  حــال  و  نیستند 
طرف  شده،  عوض  مدعی  و  یاغی 
اعــالم  و  گرفت  خواهند  را  حــق 
بانکی و  تبادل  کردند سازوکارهای 
تجاری ایران و اروپا را تا قبل از 13 

آبان فعال خواهند کرد. 
پر  ــی  روان جو  که  وانفسایی  در 

به  را  ایران، قیمت دالر و سکه  بازار  بر  تنش حاکم 
رسانده  اخیر  سالهای  در  وضعیت  ترین  سابقه  بی 
و با هر پیام تنش آلود، اوضاع اندکی وخیم تر می 
خوبی  خبرهای  بار،  این  اروپایی  کشورهای  شود، 
ایرانی ها دارند و در نشستهای دیپلماتیک با  برای 
وزیر امور خارجه ایران در نیویورک اعالم  کرده اند 
7 بانک مرکزی اروپایی  یک راهکار ویژه مالی برای 
ارتباط با ایران در زمان تحریم دارندکه تا شروع دور 
دوم تحریم های آمریکا در 13 آبان اجرایی خواهد 

شد.
بخشی  آرامش  برای  تالش  در  موگرینی،  فدریکا 
فراتر  را  گام  ــران  ای اقتصادی  پرتنش  فضای  به 
گذاشته و اعالم کرده راهکار ویژه مالی فقط برای 
اروپا نیست، بلکه به گونه ای است که سایر کشورها 
و شرکت هایی که با ایران تعامل مالی دارند بتوانند 
هزینه های  و  کنند  واریــز  حساب  این  به  را  پول 
صادرات ایران را نیز از این حساب برداشت کنند. 

امسال  چند  هر  رسد  می  نظر  به  ترتیب  این  به 
نبود  روشن  چندان  ملل  سازمان  بر  حاکم  فضای 
سران  کشیدن  نشان  و  خط  و  ارعــاب  تهدید،  و 
سخنرانی  بند  ترجیع  به  یکدیگر  برای  کشورها 
میان  ــن  ای در  ــا  ام ــود،  ب ــده  ش تبدیل  آن  ــای  ه
ناچیز  و  کم  ایران  برای  نشست  این  دستاوردهای 
و تیم دیپلماتیکی که  ایران  نبود؛ رئیس جمهوری 
در  سخنرانی  طریق  از  کردند،  می  همراهی  را  او 
معتبر  های  رسانه  با  گو  و  گفت  و  عمومی  مجمع 
اعالم  روشنی  به  را  کشورمان  مواضع  جهانی 
کردند و برای مهمترین توافق دیپلماتیک کشور با 
چنین  گرفتند.  اجرایی  تضمین  جهانی  قدرتهای 
رویکردی نشان می دهد دوران غیبت و قهر ایران 
میوه  و  رسیده  پایان  به  المللی  بین  سازمانهای  با 
چانه  و  گو  و  گفت  ارتباط،  حضور،  سیاست  های 

زنی با جهان در حال به ثمر نشستن است. 
مثبت  رویکردهای  گذشته  سالهای  در  چند  هر 
و امیدوارکننده زیادی از کشورهای اروپایی ندیده 
ایم و بر عکس بیشتر با دیوار بد عهدی آنها برخورد 
تغییرات  از  نشان  موجود  روندهای  اما  ایم،  کرده 
اروپایی  کشورهای  رویکرد  در  تاکتیکی  حداقل 
اقتصادی  و  سیاسی  فضای  دیگر  سوی  از  دارد. 
برای  نشاط  و  امید  به  از هر چیز  بیش  امروز  ایران 
بنابراین  است  نیازمند  آرامش  و  ثبات  به  رسیدن 
پر  نیمه  بشود  کنونی  موقعیت  در  حداقل  شاید 
دور  و  آمریکا  بدون  برجام  ادامه  به  و  دید  را  لیوان 
طرفها  سایر  کمک  با  کشور  این  تحریمهای  زدن 

امیدوار بود.

سوغات نیویورک 
آیا شکستن قیمت ارز دستاورد نشست ظریف و همتایان اروپایی اش  در حاشیه اجالس سازمان ملل است؟

سرویس سیاسی

شنیده ها حاکی از این است که برخی تغییرات در دولت قرار است از 
طریق معرفی افراد جدید انجام شود، اما در بعضی تغییرات قرار نیست 
فرد جدیدی معرفی شود، بلکه تغییر صرفا معنایش انجام جابجایی 
هایی در درون کابینه خواهد بود؛ به این معنا که شاید وزیری از یک 
وزارتخانه به وزارتخانه دیگری منتقل شود و کار خود را تحت عنوان 
وزیر، اما در یک وزارتخانه دیگر دنبال کند. در حالی که کمتر از یک 
ماه دیگر به پایان زمان اداره دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و امور اقتصادی و دارایی توسط سرپرست مانده است، گفته می شود 
که تاکنون »حسن روحانی« رایزنی های مختلفی با برخی چهره ها 
به  وزارتخانه  دو  این  پیشنهادی  وزیران  عنوان  به  آنان  معرفی  برای 
مجلس داشته است؛ موضوعی که شنیده شده، خروجی آن اکنون 
مشخص شده و رئیس جمهور چهره هایی را که قرار است به عنوان وزیر 

پیشنهادی به مجلس معرفی کند، انتخاب کرده است.
های  وزارتخانه  برای  دولت  گزینه  دو  شود  می  گفته  اکنون  هم 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مشخص شده 
و رئیس جمهور قرار است در این هفته »محمد شریعتمداری« وزیر 
فعلی صنعت، معدن و تجارت را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و »فرهاد دژپسند« را به عنوان وزیر پیشنهادی خود 
برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسالمی معرفی 
کند. این موضوع را »محمود واعظی« رئیس دفتر رئیس جمهور هم روز 
پنجشنبه تایید کرده و گفته است: »هفته آینده وزرای جدید به مجلس 

معرفی می شوند.«
گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد کیست؟

فرهاد دژپسند، دانشیار دانشکده علوم اقتصادي و سیاسي و متولد 
شهرستان بهشهر است و بسیاری او را از طیف اقتصاددانان با گرایش 
»اقتصاد اسالمی« می شناسند. او فارغ التحصیل رشته اقتصاد در 
مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسالمی است که در دوره های کارشناسی 
اقتصاد  و  ایران  اقتصاد  بهشتی  شهید  دانشگاه  ارشد  کارشناسی  و 
بخش عمومی تدریس می کند. دژپسند مدتی دبیر ستاد فرماندهی 

اقتصاد مقاومتی بود که سال گذشته »اسحاق جهانگیری« تصمیم 
گرفت »حمید پورمحمدی« را جانشین او کند. گزینه پیشنهادی برای 
رئیس  نوبخت«  »محمدباقر  سوی  از  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان معاون هماهنگی برنامه و 
بودجه این معاونت مشغول به کار شده است. دژپسند در دولت هشتم 
بود  بازرگانی  وزارت  اقتصادی  برنامه ریزی  معاون  )دولت اصالحات( 
و در یک دوره یک ساله )1384_1385( در جریان ریاست »فرهاد 
رهبر« بر سازمان مدیریت برنامه ریزی، معاونت تولیدی این سازمان را 
بر عهده داشت. او به همراه بعضی دیگر از معاونان سازمان مدیریت 
طیب نیا«  »علی  و  زیربنایی  امور  معاون  رحمتی«  »مهدی  جمله  از 
معاون اقتصادی وقت پس از جدی شدن تغییرات ساختاری و آغاز 
شدن فرایند تبدیل سازمان مدیریت به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت 
رئیس جمهور  انسانی  سرمایه  و  مدیریت  توسعه  معاونت  و  راهبردی 
در دولت احمدی نژاد، از سمت خود استعفا داد. حاال شنیده شده 
پس از بررسی های فراوان و رایزنی های مختلفی که رئیس جمهور 
با برخی چهره ها برای تصدی سکان وزارت امور اقتصادی و دارایی 
وزیر  عنوان  به  را  دژپسند«  »فرهاد  که  گرفته  تصمیم  است،  داشته 
پیشنهادی این وزارتخانه به مجلس معرفی کند. چالشی جدید برای 
این اقتصاددان که اتفاقا آزمون سختی هم خواهد بود، چون بسیاری 
از روندهای فعلی اقتصادی کشور باید با روی کار آمدن وزیر جدید و به 

واسطه در پیش بودن تحریم های جدید اصالح شود.
محمد شریعتمداری و سمت جدید 

شریعتمداری گزینه مورد نظر روحانی برای وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی عالوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم و 
در دولت اول و دوم »دوره اصالحات« وزیر بازرگانی بوده  است. هرچند 
از مجلس رای  توانسته  از هفتم شهریورماه 1396 که  شریعتمداری 
اعتماد بگیرد، به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم 
مشغول به کار شده است، به تازگی بحث های زیادی در ارتباط با جدی 
بودن طرح استیضاح او در مجلس مطرح است، تا جایی که 10 روز پیش 
خبری در ارتباط با استعفای او مطرح شد؛ هرچند این خبر بالفاصله 

از سوی روابط عمومی این وزارتخانه تکذیب و روز بعد از تکذیب هم از 
روی خروجی وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شد! به هر حال طرح 
استیضاح »محمد شریعتمداری« از روز سه شنبه ششم شهریور 1397 
تحویل هیات رئیسه مجلس شده و در انتظار اعالم وصول است. به 
گفته »حسینعلی حاجی دلیگانی« طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیش از 70 امضا در پانزده محور تدوین شده که از جمله 
محورهای آن می توان به »ضعف مدیریت«، »عدم کنترل و مدیریت بازار« 

و همچنین »افزایش بی رویه قیمت ها« اشاره کرد.
تکمیل نیم بند کابینه

به هر روی مطابق با توصیه رئیس مجلس، قرار است دولت پیش 
وسیله  به  وزارتخانه  دو  این  اداره  برای  قانونی  و  مقرر  موعد  پایان  از 
نهایت  در  تا  کند  معرفی  را  خود  پیشنهادی  های  گزینه  سرپرست، 
کنند.  گیری  تصمیم  آنان  تایید  عدم  یا  و  تایید  پیرامون  نمایندگان 
از پایان سرکشی یک  موضوعی که به نظر می رسد احتماال به بعد 
هفته ای مجلسی ها به حوزه های انتخابیه موکول شود. نکته ای که 
در این بین می توان به آن اشاره کرد اینکه برای وزارت امور اقتصادی و 
دارایی شاهد به کارگیری یک چهره جدید اقتصادی خواهیم بود، ولی 
برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها قرار است یک جابجایی در 
درون دولت انجام شود؛ بدین معنا که در راستای تغییرات آتی دولت 
وزیر صنعت، معدن و تجارت از وزارتخانه تحت مدیریتش جدا شده و 
کار خود را در یک وزارتخانه دیگر ادامه می دهد. پرسشی که بسیاری 
از اذهان را با این جابجایی درگیر خود خواهد کرد، این است که آیا 
عملکرد »محمد شریعتمداری« در وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل 
قبول و توجیه شدنی بوده است یا خیر؟ اگر جواب مثبت است، چرا 
باید او کار این وزارتخانه را در فاصله یک سال پس از تصدی به دیگری 
بسپارد؟ و اگر جواب منفی است، آیا وزیری که در یک وزارتخانه موفق 
نبوده، می تواند در یک وزارتخانه عریض و طویل تر عملکرد موفقیت 
آمیزی داشته باشد؟ همچنین باید این موضوع را هم در نظر داشت که 
با رفتن او از وزارت صنعت،معدن و تجارت، دولت می بایست به دنبال 

جایگزینی برای تصدی این وزارتخانه در روزهای آینده باشد.

نگاه

سرویس سیاسی

از  آمریکا  تهدیدات  و  تحریم ها  دنبال  به  که  شرایطی  در 
تعداد گردشگران اروپایی و غربی کاسته شده است و بر عکس 
آن شمار گردشگران آسیایی به ویژه عراقی رو به فزونی است 
از  اقشاری  درآمد  بر  محدود  ولو  مثبتی  تاثیر  می تواند  این  و 
از  جامعه داشته باشد، برجسته سازی حواشی سفر تعدادی 
نیازمند  و  مهم  خود  حد  در  هم  چند  هر  عراقی  گردشگران 
پیگیری و رسیدگی است، اما به نحوی است که افکار عمومی 
را نه تنها علیه کلیه گردشگران عراقی بلکه قاطبه ملت عراق 
به  را  عده ای  گناه  نمی شود  اوال  می کند.  رادیکال  و  تحریک 
این  راند.  با یک چوب  را  و همه  نوشت  دیگر  حساب جمعی 
نه اخالقی است و نه انسانی. ثانیا در این آشفتگی اقتصادی 
کاهش  و  دالر  قیمت  افزایش  دنبال  به  گردشگری  رونق  که 
اقتصاد  زخمی  پیکره  بر  کوچک  مرهمی  می تواند  ملی  پول 
باید به دست  ارز خارجی وارد کشور کند، چرا  بزند و اندکی 
بیاندازیم  راه  روانی  جوی  چنان  و  کنیم  فرصت سوزی  خود 
و  ببیند  پرمخاطره  را  ایران  به  خود  سفر  عراقی  گردشگر  که 

احساس امنیت نکند.
سایت العربی الجدید دوم سپتامبر در گزارش خبرنگار خود 
در بغداد از اقبال گردشگران عراقی به ترکیه به جای ایران به 
دنبال تند شدن فضای جامعه ایرانی علیه عراقی ها خبر داد و 
علت آن را افزایش حوادث خشونت بار علیه گردشگران عراقی 

در شهرهای ایران اعالم کرد.
در چند هفته اخیر کلیپ هایی از حوادث ضرب و جرح و 
شتم عراقی ها در فضای مجازی عربی دست به دست می شود 
که این مساله فارغ از صحت و سقمش در کنار رادیکال شدن 
زیان  به  همسایه،  دوستان  برای  ایرانی  گردشگری  فضای 

صنعت بی جان توریستی کشور و مهلک است.

با  نادرست  برخوردهای  برخی  مجازی  فضای  در  عده ای 
عبادی،  حیدر  موضع  از  پس  را  عراقی  گردشگران  و  زائران 
نخست وزیر عراق در همراهی با تحریم های آمریکا علیه ایران 
این  جای  اینجا  اما  می کنند؛  تجویز  نوعی  به  و  کرده  توجیه 
با  را  برخوردی  افراد، چنین  آیا همین  که  است  سوال خالی 
گردشگران آمریکایی به بهانه مواضع خصمانه رئیس جمهور 
به  تبعیضی  نگاه  این  ریشه  راستی  به  می دارند؟  روا  آمریکا 
عراقی  گردشگران  بیشتر  چیست؟  در  خارجی  شهروندان 
خانوادگی به ایران سفر می کنند و این هم درآمدزایی بیشتری 
دارد و هم ضامن سالمت سفر آنهاست، نمی شود گناه چند 
گردشگر جوان عراقی را به حساب کل ملت عراق که فرهنگی 
اصیل و محافظه کار دارد، نوشت و با حکمی کلی همه را راند.

پنج  ارزیابی گردشگری در  و  به اعالم مدیر کل نظارت  بنا 
رشدی  ایران  به  خارجی  گردشگر  ورود  امسال  نخست  ماهه 
45 درصدی داشته و به سه میلیون و 140 هزار نفر رسیده 
نفر عراقی  با یک میلیون 263 هزار  آنها  که حدود یک سوم 
هستند که می تواند روند فزونی تری هم داشته باشد، اما در 
سایه شکل گیری نگاهی منفی نسبت به عراقی ها و چرخیدن 
افزایش  به  تنها امیدی  نه  آنها به سمت ترکیه  توریستی  نگاه 

آمار سفر آنها نیست بلکه چه بسا کاهش هم یابد.
بر خالف شایعات، نمی توان عامل جنسی را سبب افزایش 
آمار سفر عراقی ها به ایران دانست که اگر چنین بود فضای 
کشورهای دور و نزدیک همسایه از این لحاظ بسیار باز است و 
مشکلی از بابت آن ندارند. ترکیه نیز در پنج ماه گذشته شاهد 
رشد بی سابقه سفر عراقی ها بوده است. عامل مشترک ارزان 
بودن هزینه های سفر و اقامت به دنبال کاهش شدید ارزش 

ریال و لیر است نه چیز دیگری.
مشخص نیست کی باید خود را از این نگاه پایین دستی و 
دگرستیزی به همسایگان چه عرب چه افغانی چه غیره رها 

کنیم. متضرر اول و آخر هم خود ما هستیم.

متضرر اول و آخر خود ما هستیم

هر چند در 
سالهای گذشته 

رویکردهای مثبت 
و امیدوارکننده 

زیادی از کشورهای 
اروپایی ندیده ایم و 

بر عکس بیشتر با 
دیوار بد عهدی آنها 

برخورد کرده ایم، 
اما روندهای موجود 

نشان از تغییرات 
حداقل تاکتیکی در 

رویکرد کشورهای 
اروپایی دارد
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خبر
مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی خبرداد؛

جذب 4.2 میلیارد تومان مشارکت مردم خراسان رضوی به جشن عاطفه ها

گفت:  رضوی  خراسان  امــداد  کمیته  مدیرکل 
شهریور  در  مرحله  دو  در  عاطفه ها  جشن  امسال 
برگزاری  اول  مرحله  در  که  شد  برگزار  مهرماه  و 
چهار  رضوی  خراسان  در  نیکوکاران  جشن،  این 
این  که  کرده  کمک  تومان  میلیون   200 و  میلیارد 
رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 

15 درصدی دارد.
به گزارش روزنامه صبح امروز، حبیب الله آسوده 
زینب  حضرت  مدرسه  در  که  عاطفه ها  جشن  در 
افزود:  شد  برگزار  3شنبه  روز  صبح  نژاد  مصلی 
فرهنگ  ترویج  عاطفه ها  جشن  برگزاری  از  هدف 
احسان و انفاق در بین دانش آموزان بوده و دانش 
مدارس  در  نیکوکاری  و  انفاق  سفیران  ــوزان  آم

می شوند. محسوب 
در  اســتــان  امـــداد  کمیته  ــرد:  ک تصریح  وی 
دانش آموزان  برای  تحصیل  بستر  فراهم سازی  
و  کــرده  آمادگی  اعــالم  مددجو  غیر  و  نیازمند 
تحصیل  تــرک  از  جلوگیری  به منظور  امــر  ایــن 

دانش آموزان نیازمند بوده  تا فقر مالی سبب عدم 
آن ها نشود. ادامه تحصیل 

استان  در  سازمان  این  داشــت:  اظهار  آســوده 
قبل  تا  را  نوشت افزار  و  تحصیلی  بسته  هزار   35
هزار   25 که  کرد  تهیه  تحصیلی  سال  شــروع  از 
بین  آن  باقی  و  مددجو  دانش آموزان  بین  آن  مورد 

توزیع شد. نیازمند  دانش آموزان 
تسهیالت  ــای  ــط اع ــف  ص ــرد:  کـ ــوان  ــن ع وی 
مددجویان  بــه  جهیزیه  اهـــدای  و  کارگشایی 
در  همچنین  نیز  و  شده  صفر  نیز  حمایت  تحت 
اقتصادی  بحران های  به  توجه  با  اخیر  سه ماهه 
اسالمی  شــورای  مجلس  و  دولت  حمایت های  و 
مددجویان،  حقوق  درصدی   14 برافزایش  عالوه 
در  نهاد  این  حمایتی  چرخه  به  خانوار  هــزار   9

خراسان رضوی وارد شدند.
رضوی  خراسان  استاندار  مراسم،  این  ادامه  در 
بر  ما  ملی  و  دینی  فرهنگ  در  کردن  کمک  گفت: 
به فرزندان شکل گرفته  والدین  آموخته های  اساس 

به  کردن  کمک  دینی  و  ملی  منش  امیدواریم  و 
باشد  مستمر  و  جاری  جامعه  فرهنگ  در  نوع  هم 
و  داشتن  دوست  بی منت  آن،  فراگیری  بر  عالوه  و 

خدمت کردن به یک دیگر را شاهد باشیم.
نیازمندان  به  کمک  افزود:  رشیدیان  علی رضا 
و   شود  نهادینه  فرد  برای  نوجوانی   دوره  از  باید 
مسجد،  محوریت  و  مردم  مشارکت  با  دوران  آن  در 
تأسیس شرکت تعاونی و توزیع مایحتاج بین عموم 
نیز  فعلی  شرایط  در  و  می گرفت  صورت  جامعه 
باید روحیه کمک به هم نوع بین همه مردم وجود 
مشکل  با  زندگی  امــور  در  تاکسی  باشد  داشته 
این  با  را  خود  فرزندان  والدین  و  نشود  مواجه 

کنند. آشنا  بیشتر حبه تر  دینی  زیبای  آموزه های 
در این مراسم حسین شادکام، معاون هماهنگی 
گفت:  رضوی  خراسان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
شکل گیری  سبب  را  عاطفه ها  جشن  برگزاری 
گذشته  سال  نیز  و  دانست  انفاق  و  کمک  روحیه 
غیرنقدی  و  نقدی  مشارکت  تومان  میلیون   800

دانش آموزان به جشن عاطفه ها بوده است.
 در این مراسم مشارکت استاندار خراسان رضوی 
و  نقد  وجه  تومان  میلیون  سه  عاطفه ها  جشن  به 
برآورده کردن آرزوی هشت دانش آموز نیازمند بود 
که با انتخاب آرزوها از درخت مهربانی قرار شد به 

بپوشاند. عمل  جامعه  آن ها 
جشن  ــوزان،  آم دانش  مشارکت  با  روز  این  در 
آموزش وپرورش  و  امداد  کمیته  توسط  عاطفه ها 
دانش  و  شد  برگزار  استان  سطح  مدارس  تمام  در 
غیر  و  نقدی  به صورت  را  خود  کمک های  آموزان 

به جشن عاطفه ها اهدا کردند. نقدی 

مدیرعامل انجمن جامعه ایمن 
با تشریح آمارهای مرگ و میر بر اثر 
گازگرفتگی در سال های اخیر و عوامل 
مرتبط با آن نسبت به افزایش آمار حوادث گازگرفتگی در 
سال جاری هشدار داد و گفت: به دلیل نوسان قیمت ها 
و کاهش قدرت خرید در جامعه در حالت بدبینانه پیش 
بینی می شود که امسال مرگ و میر بر اثر گاز گرفتگی به 

بیش از 1024 نفر سال 86 برسد.
جواد نوفرستی در گفت وگو با ایسنا، در مورد نزدیک 
شدن به فصل سرما و افزایش حوادث گازگرفتگی اظهار 
کرد: اگر در ابتدا بخواهیم بگوییم که حوادث گازگرفتگی 
چگونه رخ می دهد، باید بگوییم که این اتفاق عمدتا بر 
اثر بدسوزی یا احتراق ناقص سوخت های فسیلی می 
افتد. آنچه بیشتر رایج است گاز گرفتگی در خانه ها و 

حال  در  است.  سوز  گاز  وسایل  با  سکونت  های  محل 
حاضر باالی 95 درصد از مشترکان خانگی در مناطق 
شهری و باالی 70 درصد هم در مناطق روستایی از گاز 
هم  گرفتگی  گاز  حوادث  و  می کنند  استفاده  طبیعی 
بیشتر شامل این بخش ها می شود. مدیر عامل انجمن 
جامعه ایمن با تأکید بر اینکه این حوادث تنها محدود به 
خانه ها نیست و در کارگاه های ساختمانی و محل هایی 
مانند اغذیه فروشی ها که کارگران شب را در آنجا اقامت 
می کنند نیز رخ می دهد و این افراد به دلیل استفاده از 
وسایل گرمازای نامناسب دچار گاز گرفتگی می شوند، 
ادامه داد: همچنین هر ساله در میان راننده های کامیون 
هم گاز گرفتگی دیده می شود. بسیاری از آنها شب را در 
اتاقک های کامیون خود می گذرانند و به وسیله پیک 

نیک خود را گرم می کنند. 

آسیب های  ــروه  ــارگ ک دبیر 
و  زنان  امور  معاونت  اجتماعی 
گفت:  جمهوری  ریاست  خانواده 
نمی  و  فراملی است  اجتماعی موضوعی  آسیب های 
توان آنها را زنانه یا مردانه دانست این مشکالت همه 
کرده  چالش  دچار  و  درگیر  را  کشور  دستگاه های 

است.
آیا  اینکه  دربــاره  مصوری  اکرم  ایرنا،  گــزارش  به 
ریاست  خــانــواده  و  ــان  زن ــور  ام معاونت  اقــدامــات 
کاهش  ــرای  ب اجــرایــی  دستگاه های  و  جمهوری 
آسیب های اجتماعی کافی است تا بتوانیم به اهداف 
درصدی   25 کاهش  بر  مبنی  توسعه  ششم  برنامه 
قانون  تاکنون  افزود:  برسیم،  اجتماعی  آسیب های 
وجود  اجتماعی  آسیب های  حوزه  ــاره  درب مدونی 

بهزیستی  سازمان  فقط  مستقیم  طور  به  و  نداشت 
متولی امر بود.

مسئولیت   37 بهزیستی  سازمان  کرد:  تصریح  وی 
آسیب های  به  رسیدگی  و  دارد  برعهده  هم  دیگر 
بنابراین  مسئولیتهاست؛  این  از  یکی  اجتماعی 
همه  متولی  سازمان  این  که  داشت  انتظار  نمی توان 

آسیب ها باشد. 
کشور  وزارت  اکنون  کرد:  اضافه  منش  مصوری 
شورای  تشکیل  با  اجتماعی  آسیب های  موضوع  به 
دستگاه های  همه  و  اســت  کــرده  ورود  اجتماعی 
تا  هستند  شــورا  این  زیرمجموعه  و  عضو  اجرایی 
تا چه حدی موفق  اینکه  اما  بررسی کنند  را  موضوع 
هستند که بتوانند آسیب ها را بر اساس برنامه ششم 

توسعه تا 25 درصد کاهش دهند، مشخص نیست. 

ــی  ــده ــان ــرم ســـرپـــرســـت ف
گفت:  انتظامی خراسان رضوی 
دایره مشاوره و مددکاری در تمامی 
یک  در  و  شده  ایجاد  رضوی  خراسان  کالنتری های 
سال گذشته 120 هزار پرونده به این دوایر ارجاع شده 

و 59 درصد آنها منجر به سازش شده است.
در  روزگذشته  ظهر  زاده  قربان  ابراهیم  سرهنگ 
در  مشهد  جمعه  نماز  خطبه های  از  پیش  سخنرانی 
بارگاه منور رضوی اظهار داشت: 1070 شهید  جوار 
نیروی  در  آزاده   104 و  رضوی  خراسان  استان  در 
انتظامی خراسان رضوی حضور دارند و سال گذشته 
نیز تعداد 6 نفر از همرزمان ما به درجه رفیع شهادت 

نائل شدند.
سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان رضوی گفت: 

امنیت یک محصول اجتماعی است که تنها با همکاری 
و هماهنگی مردمی و دستگاهی ایجاد می شود؛ نیروی 
انتظامی در راستای تامین امنیت تالش دارد و تا حد 
تحقق  برای  مردمی  ظرفیت های  از  استفاده  با  ممکن 
نظم و امنیت تالش می کند که نمود این مسئله حضور 

پلیس افتخاری در ماموریت ها است.
ریزی  برنامه  اینکه  به  اشاره  با  زاده  قربان  سرهنگ 
پلیس در اجرای منویات مقام معظم رهبری با استفاده 
از همه ظرفیت ها است تاکید کرد: به دنبال دستیابی 
طراز  در  پلیس  و  هستیم  مردمی  رضایت  حداکثر  به 
جمهوری اسالمی را مدنظر داریم و پلیس مقتدر امین 
داریم در  و تالش  ناجا است  امسال هفته  مردم شعار 
خدمتگزاران  و  مردم  برای  خوبی  امین  امنیت  حوزه 

صدیقی باشیم.

دایره مشاوره و مددکاری در تمامی کالنتری های خراسان رضوی آسیب های اجتماعی دستگاه ها را دچار چالش کرده استزنگ خطر مرگ خاموش
راه اندازی شد

»صبح امروز« بررسی می کند؛

بازگشت ریش سفیدها در لباس داور

شود  حل  دیوارها  بین  دعواها  که  دوست دارند  برخی 
باخودشان  نرسد.  هیچ کس  گوش  به  کرنا  بوق  در  و 
نیست  ضروری  دادگستری  به  آمد  و  رفت  می کنند  فکر 
عنوان  به  قاضی  حضور  در  بحث  طــرح  به  تمایلی  و 
نیز  حقوقی  دعوی های  محرمانه بودن  ندارند.  شاکی 
دنبال  به  دعوی  طرفین  نیست.  مستثنی  قاعده  این  از 
مسالمت آمیزترین شیوه ممکن برای حل مشکالت خود 

می گردند و درمان این درد جایی نیست جز اتاق داور. 
داوری در  دعاوی یا حکمیت از کهن ترین روش های 
حل و فصل اختالفات و دعاوی از جمله ساز و کارهایی 
است که می تواند ضمن تحمیل هزینه کمتر به اصحاب 
دعوا و به ثمر رسیدن دعاوی در مدت زمان بسیار کوتاهتر، 
اثرات مثبت بر سرنوشت مرافعات قضایی در کشور داشته 
غیر  و  قضایی  مراجع  در  ها  پرونده  سنگین  حجم  واز 

قضایی به طرز قابل توجهی بکاهد.
مرافعه  فصل  و  قطع  ــرای  ب که  اســت  شخصی  داور 
میان دو یا چند شخص انتخاب می شود البته در قانون 
در  حقوقی  داورهای  برای  ویژه ای  شرایط  آیین دادرسی 
نظر گرفته شده است.  داوری در دعاوی و میانجیگری 
هر دو از روش های مرسوم حل اختالفات و دعاوی خارج 
از دادگاه محسوب شده، هزینه و زمان کمتری به طرفین 
تحمیل می کند و به کم شدن حجم پرونده ها در محاکم 

کمک شایانی می کند
به  اختالف  حل  برای  روش  دو  از  کدام  هر  به  رجوع 
توافق و رضایت قبلی یا بعدی طرفین دعوا بستگی داشته 
الزام  میانجیگری  یا  داوری  های  روش  از  استفاده  در  و 

قانونی وجود ندارد.
متاسفانه امر داوری و استفاده از داوران حقوقی بین 
مردم آن طور که باید جا نیافتاده و اگر آنان از مزیت های 
استفاده از این متخصصین حقوقی بهره ببرند، مشکالت 

حقوقی به سادگی حل و فصل می شود. 
اساتید  از  با برخی  این زمینه گفت وگویی داشتیم  در 
دانشگاه و وکالی زبده در این حوزه که مزایای وجود داور، 
چالش ها و مشکالت پیش رو را با آنان درمیان گذاشته و 

بررسی کردیم.
موضوع  با  کشور  شهروندان  آشنایی  اهمیت  به  توجه  با 
داور  یک  به  رجوع  طریق  از  اختالفات  فصل  و  حل  و  داوری 
دیدگاه شما درباره راه ها و ابزارهای آشناسازی مردم، با مقوله 

داوری چیست ؟
سید احمد احمدی، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک 
از دیدگاه من ،  ببینید  این زمینه گفت:  دادگستری در 

دارند  حقوقی  اطالعات  نه  کشور  مردم  از  زیادی  بخش 
و نه اینکه حقوقدان هستند. در واقع مسایل حقوقی ، 
یک رشته مسایل تخصصی است ، که تمام افراد ، قادر 
به کسب اطالع از آنها نیستند و از آن جمله است قوانین 
و مقررات مربوط به داوری! منظور من از قوانین و مقررات 
داوری ، این است که مردم کشور ما بدانند و اطالع داشته 
باشند ، که برای حل و فصل اختالف خودشان به جای 
مراجعه به دادگاه ، می توانند به داور رجوع نمایند. رای 
داور ، چنانکه مستحضر هستید مثل رای دادرس و قاضی 
دادگاه الزم االجراء هست .این وکیل پایه یک دادگستری 

افزود: حال سوال شما که فرموده اید راه 
های آشناسازی کدام است پاسخ بسیار 
ساده و روشنی دارد استفاده از ظرفیت 
و پتاسیل های رسانه های جمعی ، صدا 
و سیما در اولویت هستند و در وهله بعد 
آموزش های عمومی در مراکز علمی باید 
توسعه پیدا کند حتی اگر الزم اسنت باید 
تر  پایین  سطوح  در   ، مشاغل  هفته  در 
تحصیلی دانش آموزان را با شغل داوری 

، آشنا سازیم.
مطلب اخیری که اشاره کردید، به نظر یک 
اقدام اساسی و جدی است اما چرا شما به 
این قشر و به این گروه از جامعه یعنی طیف 

کم سن و سال تر نظر داشته اید ؟ 
احمدی بیان کرد: علت اینکه پیشنهاد 

اینجانب با محوریت نقش آموزش و پرورش مطرح شد این 
است که ما باید یک نگاه بلند مدت نیز داشته باشیم و 
آینده کشور نیز ، از نظر ما دور نباشد. بنابراین راه های 
صدا  و  جمعی  های  رسانه  یعنی  شد  عرض  که  دیگری 
سیما فقط می توانند مشکل میان مدت و کوتاه مدت ما 

را حل کنند اما باید پیشگیرانه و آینده نگرانه نیز به مساله 
پرداخت.

 همانطور که می دانید در کشور ما موسسات داوری نیز در 
قالب داوری سازمانی ، به معرفی داوران می پردازند و نقش 
مهمی در حل و فصل اختالفات مردم دارند. ارزیابی شما از 

فعالیت موسسات داوری چیست؟
امور  دنیا،  تمام  در  کرد:  تصریح  دانشگاه  استاد  این 
می شود  دنبال  تخصصی  صورت  به  حقوقی  و  قضایی 
قلمروهای مختلف  و  در حوزه ها  که  معناست  بدان  این 
مسایل مبتال به حقوقی، نیازمند تخصص گرایی هستیم. 
به  که  کسانی  ما  کشور  در  متاسفانه، 
مشاغل و حرف حقوقی اشتغال دارند 
تخصصی  بصورت  را  فعالیت هایشان 
دنبال نمی کنند. به طور مثال، در حال 
محترم  وکالی  از  زیــادی  بخش  حاضر 
دادگستری، انواع پرونده های حقوقی 
پذیرش  مورد  را  امالک  و  ثبتی  کیفری 
مثال  بطور  حالی که  در  دهند  می  قرار 
و  اداری  عدالت  ــوان  دی ــاوی  دع نــوع 
این  به  مربوط  دعاوی  قضایی  ماهیت 
دیوان مسایل تخصصی و عمیقی دارد 
که در حوزه تخصص فارغ التحصیالن 
ما  ــا  ام ــت  اس عمومی  حقوق  رشته 
مالحظه می کنیم که بسیاری از مردم، 
در  ارجاع پرونده های خودشان در این 
مورد نیز به وکالیی که تخصص الزم در این زمینه را ندارند 

مراجعه می کنند. 
وی افزود: بهتر است کانون های وکال پروانه وکال پروانه 
بهتر  اول  گام  در  البته  نمایند  صادر  تخصصی  وکالت 
است در این مورد مطالعات و بررسی های الزم نیز صورت 

پذیرد. اما برگردیم به پرسش شما و توضیح این امر الزم 
است که اغلب موسسات داوری در زمینه مسایل ارجاعی 
خودشان همچون وکالی دادگستری، بصورت تخصصی 
داوری،  موسسات  فعالیت  حالی که  در  نمی کنند.  عمل 
امروزه بسیار واال و پر اهمیت شده و به تدریج بخصوص 
در حوزه داوری های تجاری بین المللی، نیازمند تربیت 
تجار  المللی  بین  اختالفات  حوزه  در  متخصص  داوران 

هستیم. 
این استاد دانشگاه گفت: اینجاست که نقش موسسات 
واقع  در  است  ذکر  قابل  و  ارزنــده  العاده  فوق  داوری، 
با  و  مطلوب  سازماندهی  یک  با  باید  داوری  موسسات 
داشتن ساز و کار مناسب و برنامه های مدون، به اصطالح 
ماموریت و چشم انداز خود را با محوریت تخصصی کردن 
فعالیت های خودشان، برای مخاطبان و مراجعان روشن 
داوری  زمینه  در  که  کسی  به عنوان  شخصًا  من  سازند. 
داخلی و بین المللی فعالیت داشته ام کمتر در شناسنامه 
در  که  می ببینم  موجود،  داوری  موسسات  پیشینه  و 
روشنی  و  شفاف  ارزیابی  یا  تحلیل  مساله،  دو  این  مورد 
نقص  این  و  باشد  شده  مطرح  موسسات  این  سوی  از 
در  خوشبختانه  البته  بود.  خواهد  داوری  موسسات  کار 
استان خراسان رضوی طیف وکال و حقوقدانان جوان به 
این عرایض که هم اکنون خدمت شما عرض نمودم توجه 
کافی دارند و من بر این باورم که آینده روشنی می توان 
برای موسساتی که به این مساله توجه دارند، پیش بینی 

نمود.
اشخاص  حقوقي  اختالفات  حل  روش هاي  کلي  به طور 

شامل چه مواردي مي شود؟
حمیدرضا آفرین، وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به 
این سوال گفت: ما یك روش قضایي حل اختالف داریم 
که در محاکم و دادگاه ها اتفاق مي افتد و روش هایي هم 
دنیا جایگزین روش دادرسي قضایي شده  داریم که در 
است. این روش ها عبارتند ازسازش،کارشناسي و داوري 
و در عین حال مورد  و موثرترین  که شناخته  شده ترین 

حمایت ترین آنها همین داوري  است.
چه  قضایي  دادرسي  به  نسبت  داوري  برتري  مولفه هاي 
جهان  در  روش  این  به  اقبال  دلیل  اساسا  و  هست  مواردي 

چیست؟
در  داوري  ممتاز  جایگاه  ببینید  کرد:  تصریح  آفرین 
مولفه  چندین  از  ناشي  تجار  خصوصا  اختالفات  حل 
مي شود.  آن  به  ممتاز  اقبال  باعث  موارد  همین  و  است 
از این میان مي توان به سرعت در رسیدگي، تخصص در 
در  اختالف  طرفین  اختیار  تشریفات،  رسیدگي،کاهش 
رعایت  داوري،  براي  اعتماد  مورد  و  مطمئن  فرد  تعیین 
روابط  نتیجتا حفظ  و  اختالف  به طرفین  بیشتر  احترام 

تجاري طرفین را نام برد.

وجه تمایز کارشناسي با داوري در چیست؟
این وکیل پایه یک دادگستری افزود:این سوال بسیار 
خوب و به جایی است. یکي از آفات داوري همین تعیین 
کارشناس در مقام داور است. درست است که تخصص 
فني به داوري کمك مي کند اما نباید فراموش کرد ماهیت 
داوري یك کار حقوقي است نه فني. داور باید شخصي 
اگاه به قانون و مسلط به فنون رسیدگي و حل اختالف 
تخصص  از  میتواند  شخصي  چنین  طبیعتا  و  باشد 
کارشناسان در مواقع الزم بهره ببرد. بسیار دیده شده که 
کارشناسي. از طرف دادگاه بعنوان داور منصوب شده و 
به جاي راي، نظریه کارشناسي داده است و در واقع حل 
اختالف نکرده و طرفین را با چالش جدیدي مواجه کرده 
داوري در همین  با  تمایز اصلي کارشناسي  است. وجه 
است که کارشناسي صدور یك نظر فني است و داوري 

صدور راي به منظور فصل اختالف طرفین می باشد.
در فرآیند داوري چه امري میتواند آسیب هاي احتمالي را 

کاهش دهد؟
آفرین عنوان کرد: پاسخ سوال شما شاید موارد متعددي 
باشد اما بهترین گزینه داوري سازماني است.داوري یك 
موسسه داوري معتبر بصورت سازماني مي تواند حداکثر 
نظارت را اعمال کند تا امکان اشتباه را به حداقل برساند.
فراهم  چگونه  شرکت ها  و  ادارات  در  داوري  توسعه  بستر 

مي شود؟
وی افزود: ببینید قانون تکلیف و حمایت نسبتا خوبي 
در این مورد دارد. ما البته هنوز در مورد شرکت ها و اموال 
دولتي با محدودیت قانوني مواجه ایم. اما موضوع اینست 
که تالش عملیاتي و موثري در مورد همان جاهایي که 
شرکت هاي  است.  نشده  انجام  هم  نیست  محدودیت 
خصوصي  و تجار ایراني و حتي تجار خارجي که با ایرانیان 
مراوده دارند باید با موسسات داوري معتبر آشنا شوند واز 
امتیازات داوري مطلع و بهره مند شوند. مدیراني که با 
این اشخاص ارتباط دارند باید بستر این توسعه را فراهم 

نمایند.
مزیت استفاده از داور در مسائل حقوقی چیست؟

محمد خسروی، دادستان انتظامي کانون  کارشناسان 
رسمي دادگستري گفت: داوری روش حل اختالفات بین 
اشخاص بدون دخالت مقام های رسمی حکومتی توسط، 
شخص یا اشخاصی که توسط خود اشخاص از بین افراد 
است  روشی  داوری  می شوند.  انتخاب  دارد  صالحیت 
برای حل اختالف که مصلحت آمیز، الزام ور،کم هزینه و 
کار آمد. در ماده 116 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
را  نهاد داوری  اقتصادی کشور قوه قضائیه مکلف شده 
موسسات  و  دادگستری  وکالی  دهد.  توسعه  و  حمایت 
داوری که در آن  وکالی دادگستری باشند می تواند مهم 

ترین نهاد جهت مراجعات اشخاص برای داوری باشد.

وزیر آموزش و پرورش به حادثه حمله به دو معلم 
هفته  در  که  جنوبی  خراسان  در  ای  مدرسه  در 

گذشته اتفاق افتاد واکنش نشان داد.
در  اش  شخصی  صفحه  در  بطحائی  سیدمحمد 
توییتر در این باره نوشت: »هفته پیش به دو نفر از 
همکارانم در مدرسه ای در خراسان )با سالح سرد( 
عزیزان  این  از  عیادت  برای  ای  نماینده  حمله شد. 
فرستادم و به بخش حقوقی برای پیگیری و حمایت 

قضایی دستورات الزم را داده ام.«
امنیت  که  اقدامی  »هر  نوشت:  همچنین  وی 
باید  کند  تهدید  را  آموزان  دانش  و  معلمان  مدرسه، 
عالوه بر شکایت خصوصی آسیب دیدگان، از جنبه 
عمومی نیز با شدیدترین مجازات پاسخ داده شود.«

از آن قرار بود که یک دانش آموز در  این موضوع 
کالس شیطنت می کند و معلم یک ضربه به صورت 
از  یکی  به همراه  دانش آموز  پدر  بعد  روز  او می زند. 
ازدحام  که  شیفت  تغییر  هنگام  در  خود  دوستان 
دانش آموزان زیاد است به مدرسه آمده و در همان 
لحظه اولیه مواجهه با معلم به او با قمه حمله کرده 
و همکار فرهنگی را مورد ضرب و شتم قرار می دهد. 
جدا  برای  معلمان  از  دیگر  یکی  هنگام  همین  در 
او  که  می شود  صحنه  وارد  موضوع  فیصلۀ  و  کردن 

هم مورد ضرب و شتم قرار می گیرد.
از معلمان چند  یکی  پیشانی  این درگیری  پی  در 
شکسته  دیگر  معلم  دندان  چند  و  برداشته  بخیه 

است.
پرورش   و  آموزش  مدیرکل  خدابنده،  قاسمعلی 
خراسان رضوی گفت: علت حمله این دو نفر هنوز 
زمینه  این  در  قضایی  پیگیری  و  نشده  مشخص 
معلمان  احتمالی  تخلفات  است.  انجام  حال  در 
از  باید  اما حریم و حرمت مدرسه  پیگیری می شود 

سوی همه رعایت شود.
این  در  بیشتر  اطالعات  هرگونه  ارائه  خدابنده 

زمینه را موکول به تحقیقات بیشتر دانست.

پیگیری خبر
واکنش بطحائی به حادثه حمله به معلمان خراسانی؛

قانونی اقدام می کنیم

حوادث
قدمی  یک  تا  را  زنش  دروغگو،  مرد  های  تهمت 

مرگ کشاند!
روزی که با همسرم در کافی نت آشنا شدم هیچ گاه 
تصور این روزها را نمی کردم که در تنگنای تهمت و 
سوءظن به جایی برسم که افکار شیطانی خودکشی 
معصوم  های  چشم  بار  هر  اما  کند  رسوخ  ذهنم  در 

دختر کوچکم مرا به صبوری وامی داشت.
زن 36 ساله که از شدت گریه چشمانش به سرخی 
نمی  دیگر  کرد،  می  بیان  که  حالی  در  بود  گراییده 
توانم این زندگی توام با تهمت و بددلی را تحمل کنم 
به تشریح ماجرای زندگی اش پرداخت و به کارشناس 
اجتماعی کالنتری الهیه مشهد گفت: پدرم با آن که 
کارمند یکی از ادارات دولتی در اصفهان بود اما از نظر 
از رفاه و آسایش  و  مالی وضعیت مناسبی داشتیم 

برخوردار بودیم.
در  متوسطه  مقطع  تا  را  که تحصیالتم  آن  از  بعد 
اصفهان به پایان رساندم در کنکور سراسری شرکت 
کردم. خوب به خاطر دارم روزی که در یکی از رشته 
های خوب دانشگاهی مشهد پذیرفته شدم از شدت 
خوشحالی گریه می کردم اگرچه ترک خانواده برای 
ادامه تحصیل خیلی سخت بود اما من به امید آینده 
بهتر و داشتن تحصیالت عالی این سختی را به جان 

خریدم و راهی مشهد شدم.
غرور دانشجو شدن همه وجودم را فراگرفته بود، 
با هر کسی سخن می گفتم به نوعی گفت و گو را به 
»دانشجو«  بگویم  تا  کشاندم  می  دانشگاه  و  درس 
هستم، کتاب های درس را طوری دستم می گرفتم 
تا رهگذران خیابان یا افرادی که در معابر عمومی یا 
فروشگاه ها بودند متوجه دانشجو بودنم شوند، نوع 
رفتار و لحن گفتارم نیز تغییر کرده بود و مدام برای 
به دروس  مربوط  امور  انجام  یا  اینترنت  از  استفاده 
دانشگاهی به یک کافی نت مراجعه می کردم تا این 
از  که  شدم  آشنا  جوانی  با  نت  کافی  در  روزی  که 

دوستان متصدی آن کافی نت بود و به آن جا رفت 
و آمد داشت. آن روز وقتی از من پرسید خانم شما 
دانشجو هستید؟ با غرور نگاهش کردم و گفتم »بله!« 
تمجید  و  تعریف  به  شروع  زبانی  چرب  با  سپس  او 
از من کرد به طوری که همین ماجرا سرآغاز ارتباط 
اینترنتی و چت کردن های بین من و »یزدان« شد. او 
دیپلم داشت و راننده خودروهای سنگین بود که در 
یک شرکت باربری کار می کرد. این ارتباط مجازی در 
حالی به خواستگاری یزدان از من انجامید که برادرم 
نیز به یکی از کشورهای اروپایی مهاجرت کرده بود و 
در مراسم خواستگاری حضور نداشت. پدر و مادرم 
نیز وقتی عالقه مرا به یزدان دیدند خیلی زود مراسم 

عقدکنان را برگزار کردند.
خانواده یزدان درسیستان و بلوچستان بودند اما او 
در مشهد زندگی می کرد. من با مهریه 500 سکه بهار 
آزادی در حالی راهی مشهد شدم که همسرم قول 
داد ماهی یک بار برای دیدار خانواده ام به اصفهان 
بروم اما هنوز یک سال از ازدواج مان سپری نشده 
مان  زندگی  اوضاع  من  بارداری  با  همزمان  که  بود 
کرد.  تغییر  نیز  همسرم  رفتارهای  و  ریخت  هم  به 

خودروهای  با  کارکردن  از  که  این  بهانه  به  شوهرم 
با  و  شد  نشین  خانه  است،  شده  خسته  سنگین 
فروش طالهایم زندگی می گذراندیم. تازه فهمیدم 
کامیون متعلق به دیگران و او فقط یک راننده بود. 
یزدان دیگر نمی گذاشت به دیدار خانواده ام بروم یا 
با دوستانم ارتباط داشته باشم و فقط به خاطر این که 
با او در کافی نت آشنا شده بودم به من سوءظن پیدا 
کرده بود که احتمال دارد همان گونه با فرد دیگری 
نیز ارتباط برقرار کنم، این گونه بود که زندگی ام به 
هم ریخت و مدام گریه می کردم حتی چند بار افکار 
شیطانی خودکشی به ذهنم خطور کرد ولی به خاطر 
آینده و چشمان معصوم دختر کوچکم ترسیدم و باز 

هم صبوری کردم.
که  است  رسیده  جایی  به  سوءظن ها  این  دیگر 
های  کالس  به  دخترم  بردن  اجازه  حتی  همسرم 
ورزشی را نمی دهد و مادرشوهرم نیز تهمت سرقت 

طالهایش را می زند. کاش آن روز در کافی نت ... 
شایان ذکر است به دستور سرهنگ توفیق حاجی 
زاده )رئیس کالنتری الهیه مشهد( این زن به مراکز 

مشاوره پلیس معرفی شد.

احمدی: در کشور ما 
کسانی که به مشاغل و 

حرف حقوقی اشتغال 
دارند فعالیت هایشان را 

بصورت تخصصی دنبال 
نمی کنند. به طور مثال، 

در حال حاضر بخش 
زیادی از وکالی محترم 

دادگستری، انواع پرونده 
های حقوقی کیفری ثبتی 
و امالک را مورد پذیرش 

قرار می دهند

..

در  منظوم  ادبیات  شکل  ترین  رایج  شاید  ترانه 
بین مردم است. شکلی از شعر که وابسته به شرایط 
زمانی، مکانی و تغییرات اجتماعی و فرهنگی است 
و به همین علت همواره در حال پوست اندازی بوده 

است. 
و  روز  ادبیات  و  اصطالحات  گرفتن  خدمت  به 
عامیانه در قالب نظم و عجین بودن آن با موسیقی، 
ترانه را تبدیل به بخش جدانشدنی زندگی تمام افراد 
ادبیات  برخی  اینکه  رغم  علی  و  است  کرده  جامعه 
جامعه  کرده  تحصیل  و  روشنفکر  طبقه  به  مربوط  را 
می دانند اما ترانه از این قاعده به هیچ عنوان تبعیت 

نمی کند.
محتوا  و  فرم  لحاظ  به  امروز  ترانه  می رسد  بنظر 
ها  ترانه  قالب  و  نمی کند  تجربه  را  خوبی  روزهــای 
حتی از قافیه سالم نیز برخوردار نیستند. جدیدترین 
محمدعلی  استعفای  نیز  ــاع  اوض این  به  واکنش 
بهمنی از ریاست شورای شعر و ترانه است که به گفته 

خودش می رود تا مزاحم ترانه های ضعیف نباشد.
ماهنامه  مشهدی  سردبیر  ناصحی  حمید  حضور 
ترانه« و دبیر سابق سرویس موسیقی پاپ مجله  »با 
»هنر موسیقی« فرصت خوبی شد تا با او در یکی از 
کافه های دنج خیابان احمدآباد به گفت وگو بنشینم 

و نظر این منتقد قدیمی و قلم بدست را جویا شوم.
او اولین شعر درست و حسابی اش را در 12سالگی 
برای همکالسی اش نوشت و همین دروازه ورودش 
به دنیایی بی انتها شد. ناصحی برخاسته از جلسات 
شعری مشهد است و در ردیف اولین و شناخته شده 
ترین منتقدین ترانه قرار دارد. بزودی از او در دنیای 

ترانه بیشتر خواهید شنید.
زمزمه های مادری و عشق به ادبیات

ترانه را از سال 75 با تغییر کالم و کاور کردن آثار آن 
اما  و در حقیقت تمرین می کردم.  دوره شروع کردم 
این اتفاق ریشه هایی دارد. نسل من 4یا 5 ساله بود 
که جنگ آغاز شد و کودک در آن سن هرچیزی که 
می شنود حفظ می کند؛ از طرفی منکر تاثیر خانواده 
موضوع  سال ها  طول  در  شد.البته  نمی توان  نیز 
می کنند  فکر  بعضی  و  شده است  باب  بازی  ترانه 
یا  بودند  موسیقی  از  خاصی  جریان  طرفدار  اگر  که 
پژوهشگر  و  کارشناس  داشتند،  اختیار  در  آرشیوی 
از  بخشی  بازی«  »ترانه  درحالیکه  هستند  موسیقی 
خاطرات تمام افراد یک نسل است و تفاوت افرادی 

تنها  دارند  پررنگی  حضور  ترانه  دنیای  در  امروز  که 
دغدغه مندی نسبت به این موضوع است.

مادر من به موسیقی عالقه داشت و مدام ترانه ها 
را زیر لب زمزمه می کرد و در همان دوران خردسالی، 
زمانی که پی به عالقه ام برد به من نیز یاد می داد که 
ترانه ها را بخوانم. دایی من نیز مرد فرهیخته ای بود 
با  می خواندم  برایش  قرائت  با  را  سوره ای  وقتی  که 

دادن جایزه من را به این امر تشویق می کرد.
خوب یادم هست که در کتاب هنر برادر بزرگترم که 
در مقطع راهنمایی تحصیل می کرد متن سرودهای 

را  آن ها  اکثر  که  انقالبی چاپ می شد 
این سرودها،  با خواندن  و  بودم  حفظ 
پیدا  جریان  من  ذهــن  در  موسیقی 
می کرد که لذت وصف ناپذیری داشت 
کتاب  اشعار  روی  شد  باعث  حتی  و 
اتفاق  این  بگذارم.  ملودی  هم  درسی 
از  تصنیف هایی  شنیدن  با  بعدها 
خوانندگانی مانند شجریان و خواندن 
و  افتاد  عمویم  کتابخانه  حافظ  کتاب 

عالقه من را چندبرابر کرد.
خدمت موسیقی به ادبیات

تا حدود 150سال پیش در بین عامه 
مردم کمتر کسی بود که اشعار حافظ 
باشد.  حفظ  را  شعرا  دیگر  و  سعدی  و 
بواسطه  کودکی  دوران  در  من  اینکه 
شنیدن تصنیف ها و در واقع موسیقی 
به ادبیات عالقه مند شدم شامل حال 
تمام افراد می شود و نباید خدمتی که 

موسیقی ایرانی به شعر فارسی کرد را از یاد برد.
یکی از اساتید بزرگ نقل می کرد که روزی یک فرد 
روستایی را دیده است که شعری از سعدی را حفظ 
بوده است و از او درباره نحوه این کار سوال کرده و 
به  را  شجریان  تصنیف  او  درواقع  است  شده  متوجه 

خاطر سپرده است. 
شاعران  و  کالسیک  ادبیات  حال  شامل  تنها  این 
گذشته ما نمی شود بلکه بزرگانی مانند رهی معیری، 
سایه، تورج نگهبان و بیژن ترقی نیز از همین راه به 

مردم معرفی شده اند.
های  ــروه  گ قطب  مشهد، 

موسیقی پاپ قدیم و راک جدید
نباشد  یادشان  ها  خیلی  شاید 
اما در گذشته ای نه چندان دور، 
موسیقی  های  گروه  قطب  مشهد 
و 78 که  بود. سال های 77  پاپ 
شد  شناخته  مجاز  پاپ  موسیقی 
حدود 30 گروه در مشهد مشغول 
دیگر  شهرهای  در  که  بودند  کار 
هم کنسرت اجرا می کردند. گروه 
های چکاوک و رازمیک در مشهد 
که  بودند  ها  گروه  سایر  از  بهتر 
حدود 8 ترانه از ترانه های اصلی 
از  نوشتم.  من  را  چکاوک  گــروه 
ترانه  نقد  حوزه  وارد  هم   81 سال 

شدم.  
آن  در  کــه  هست  ــادم  ی خــوب 
بها  ترانه  به  باید  آنچنان که  دوران 

داده نمی شد. حتی وقتی تصمیم گرفتیم نشریه ای 
نوشم  ترانه  درباره  ای  مقاله  من  کنیم  منتشر  ادبی 
فعلی  مظفرمقدم)سردبیر  سروش  مانند  افرادی  که 
ماهنامه ادبی بارثاوا( مخالف بود و آن را  کاری چیپ 

می دانست. آن نشریه البته هیچگاه منتشر نشد.
شاعر خوب لزوما ترانه سرای خوب نیست

شوند  می  ترانه  دنیای  وارد  که  آثاری  بدانیم  باید 
شاید از نظر معیارهای شاعرانه قابل قبول باشند اما 
از نظر معیارهای ترانه، عمدتا قابل قبول نیستند زیرا 
ترانه پیش از اینکه متکی بر معیارهای شاعرانه و وزن  
و  ریتم  بر  متکی  باشد  ادبی  های  آرایه  و  موسیقایی 

یکسری خصوصیات موسیقیایی است. 
از  گلرویی  یغما  های  ترانه  کیفیت  مثال  بــرای 
اینکه بهمنی یکی  با  باالتر است  محمدعلی بهمنی 

از بهترین غزلسرایان معاصر است.
اینکه ترانه هایی سنگین و شعرگونه را بخواهیم به 
خورد مخاطب بدهیم عمال ترانه را دیریاب، سنگین  
و خاص پسند می کند در حالیکه رسالت ترانه رسانا 
»ابراهیم« محسن  آلبوم  این مشکل در  بودن است. 
ترانه  بعنوان  صفا  حسین  و  دارد  وجود  چاووشی 
منتشر  را  کتابش  همان  است  بهتر  کار  این  سرای 

کند.  
همین  نیز  امروز  های  ملودی  شدن  تکراری  دلیل 
شاعران  و  است  محدود  ما  شعری  اوزان  زیرا  است، 
بیشتر از وزن های گوش آشنا استفاده می کنند که 
این کار آهنگساز را محدود می کند. در قالب ها نیز 

در چارپاره گیر کرده ایم. 
مافیای ترانه وجود ندارد

من هم مثل بسیاری دیگر از همکارانم به مافیای 
که  است  طبیعی  مسئله  این  ندارم.  اعتقادی  ترانه 
بازار  روانه  را  موفقی  کارهای  که  هایی  گروه  و  افراد 
مافیا  این  اسم  که  کنند  را حفظ  تیم خود  کنند  می 

نیست.
زمانی می توانیم بگوییم مافیا که از طرف گروهی 
درحالیکه  نشود  داده  کسی  به  کــردن  کار  اجــازه 
دوستانی  کنم  می  فکر  من  نیست.  چیزی  چنین 
بدانند  باید  اوال  کنند  می  کار  ها  شهرستان  در  که 
موفقیت یک شبه بدست نمی آید و باید تیمی شامل 
قرار  هم  کنار  کننده  تنظیم  و  سرا  ترانه  آهنگساز، 
توانایی قابل قبولی داشته باشند.  بگیرند که سطح 
مرحله بعدی پرزنت کردن کار است و باید یک ماکت 
کار  نمونه  اگر  باشند.  داشته  خودشان  کار  از  خوب 
دهند  ارائه  بخوبی  و  باشند  داشته  اختیار  در  خوبی 

حتما موفق خواهند شد.

گفت و گو با حمید ناصحی منتقد و ترانه سرای مشهدی؛

یک خوشنویس مطرح کرد؛از سبک »گلرویی« تا »حسین صفا« که بهتر است ترانه ننویسد
عروس  ــران،  ایـ نستعلیق  خط 

خط های جهان
یک خوشنویس مشهدی گفت: هنرمندان خطاطی 
بسیاری هستند که آثار آنان در موزه های مطرح دنیا به 

نمایش گذاشته شده است. 
خوشنویسی  هنر  گفت:  فراستی  ایسنا،  گزارش  به 
مطرح  بیشتر  اسالم  دین  وجود  دلیل  به  ما  کشور  در 
است؛ تمام ائمه اطهار به نوعی خوشنویس بودند که 
این آثار در بیشتر موزه ها از جمله آستان قدس وجود 

دارد که اغلب آن به خط کوفی خطاطی شده است.
به  می توان  علی)ع(  امام  خط  از  داد:  ادامــه  وی 
عنوان یک خط گرافیکی نام برد که با توجه به چیدمان 
علم  به  توجه  با  دارنــد؛  هم  با  که  کلماتی  و  خطوط 

گرافیک امروز می شود از آن نکته های مثبتی گرفت.
نستعلیق  خط  ــزود:  اف مشهدی  خوشنویس  این 
ایران، عروس خط های جهان است که بیشتر مردم به 
غالمرضا  میرزا  میرداماد،  مانند  نستعلیق  بزرگان  آثار 
و  موزه ها  در  که   هستند  عالقه مند  و...  اصفهانی 

گالری های مطرح دنیا به نمایش گذاشته شده است.
تا  ابتدا  از  مراحل  تمام  کرد:  نشان  خاطر  فراستی 
در  که  است  اندیشه  و  فکر  مبنای  بر  هنر  این  انتهای 
واقع چیدمان حروف، کلمات، فضاسازی و ترکیب و... 
برپایه اندیشه کار شده است؛ بزرگان ما نکاتی در هنر 
خود داشتند که سینه به سینه گشته تا به امروز که به 
دست معاصرین رسیده است و بر همین مبنا آثار خلق 
می کنند که در نمایشگاه های معتبر می توانید این آثار 

را مشاهده می کنید.
که  افــرادی  می کنیم  مشاهده  شــد:  متذکر  وی 
مسیحیت  آیین  از  خود  آثــار  در  هستند،  مسیحی 
شیعه  که  نیز  ما  نهایت  در  و  می کند  تبلیغ  و  می آورد 
هستیم از کسی الهام خواهیم گرفت که امام ما است 
انتظار  و  می نویسیم  را  آثارش  و  می کنیم  تبعیت  او  از 
نمایش  به  را  هنر  این  مختلف  جاهای  در  که  داریم 
زبان  با  بزرگان  سخنان  این  از  بسیاری  چون  بگذارند 

هنر خیلی راحت تر می توان مردم را جذب کرد.
هنر  کـــرد:  ــوان  عــن مشهدی  خوشنویس  ــن  ای
و  دارد  بسیاری  پیام های  خود  ذات  در  خوشنویسی 
هر نفر به نوعی با هنرش می تواند دین خود و سخنان 
بزرگان را به جامعه معرفی بکند که مشاهده می کنیم 
با این هنر سخنان بسیاری از امامان در موزه ها وجود 

دارد.
در  خوشنویسان  از  بسیاری  کرد:  مطرح  فراستی 
می توانیم  ما  که  کرده اند  احیا  را  کوفی  خط  واقــع 
نکته هایی از خط کوفی استخراج کنیم و در نستعلیق 
خود به تصویر بکشیم که برخی بزرگان چنین کاری را 

انجام داده اند.

اینکه ترانه هایی 
سنگین و شعرگونه 

را بخواهیم به خورد 
مخاطب بدهیم عمال 

ترانه را دیریاب، 
سنگین  و خاص پسند 

می کند در حالیکه 
رسالت ترانه رسانا 

بودن است. این مشکل 
در آلبوم »ابراهیم« 

محسن چاووشی 
وجود دارد و حسین 

صفا بعنوان ترانه 
سرای این کار بهتر 

است همان کتابش را 
منتشر کند

..

خبر

خبر

کتابخانه های  کل  اداره  کتابخانه های  امور  کارشناس 
کتاب ها  عاشق  موریس  گفت:  رضوی  خراسان  عمومی 
در  که  جورواجوری  و  زیاد  کلمه های  اثر  بر  ذهنش  و  بود 
شده  مبدل  شگفت انگیز  دنیای  یک  به  می خواند  کتاب ها 

بود.
سید جمال حقیرالسادات در گفت وگو با خبرنگار ایسنا- 
منطقه خراسان، ضمن بیان این مطلب، اظهار کرد: کتاب  
 52 در  جویس  ویلیام  را  پرنده«  کتاب های  و  »موریس 
آن  منجزی  فرمهر  که  است  درآورده  تحریر  رشته  به  صفحه 
را ترجمه کرده و در انتشارات پرتقال در نهاد کتابخانه های 
شد  متذکر  باید  و  می گردد  عرضه  رضوی  خراسان  عمومی 

که جو بلوم تصویرگری این کتاب را بر عهده گرفته است.
بسیار  دوستان  کتاب ها  که  می دانیم  ما  همه  افزود:  وی 
مهربان ما هستند، آن قدر مهربان که هرگز دوستان شان را 
تنها نمی گذارند و بدون کمترین منت و توقّعی هر وقت به 

با ما همراه می شوند.  سراغ شان برویم 
کتابخانه های  کل  اداره  کتابخانه های  امور  کارشناس 
کمک  با  گاهی  حتی  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان  عمومی 
خانه  در  که  حالی  در  آن ها  پرشور  ماجراهای  و  داستان ها 
تا جاهای دور  به هیچ وسیله ای  نیاز  خود نشسته ایم بدون 
از رویاهای شیرین و دوست  داشتنی لذت  و  سفر می کنیم 
هر  اما  کتاب هاست؛  همه  عمومی  صفات  این  می بریم؛ 
کدام از ما کتاب ویژه خودمان را داریم و به  نوعی می توان 
دنیا  یک  با  هستیم  کتاب  یک  خود  ما  از  »هریک  که  گفت 
و پس  ما شروع می شود  آغاز زندگی  با  ماجرا، ماجرایی که 
یا تغییر، درست  از پایان زندگی مادی مان، بی کم  و کاست 
همان طور که آن را نوشته ایم در کنار ما می ماند و شیرینی 
یا تلخی انتهای داستانش، وابسته به اعمال و رفتار هر یک 

سرنوشت  می توانیم  که  هستیم  خودمان  تنها  و  ماست  از 
ابدی کتاب مان را رقم بزنیم«.

خودش  کتاب  هم  لسمور«  »موریس  کرد:  تصریح  وی 
اثر  بر  ذهنش  و  بود  کتاب ها  عاشق  موریس  دارد؛  را 
می خواند  کتاب ها  در  که  جورواجوری  و  زیاد  کلمه های 
عادت  او  بود.  شده  مبّدل  شگفت انگیز  دنیای  یک  به 
تا  بنویسد  را  زندگی اش  کتاب  از  ورقی  روز  هر  داشت 
ریخت  هم  به  همه چیز  و  شد  طوفانی  شهر  روز،  یک  اینکه 
هم  موریس  زندگی  کتاب  کلمات  حتی  که  به گونه ای 
موریس  داد  به  کتاب ها  اما  می شدند؛  پراکنده  داشتند 
امن  وارد خانه  مهربان،  به کمک یک دوست  او  و  رسیدند 
کنار  زندگی اش  کتاب  همراه  داد،  ترجیح  و  شد  کتاب ها 
داستان  و  بشنود  را  دلشان  حرف  و  بماند  کتاب ها  سایر 

بخواند. را  آن ها  همۀ 
خانه ای  کن،  تصور  کرد:  نشان  خاطر  حقیرالسادات 
و  ــذاب  ج چه قدر  می کنند  زندگی  آن  در  کتاب ها  که 
وقتی  که  است  این گونه  و  باشد  می تواند  دوست داشتی 
همۀ  به  نمی توانی  )کتابخانه(  می روی  کتاب ها  خانۀ  به 
کتاب  چند  یا  یک  به  تنها  و  نکنی  نگاه  دقت  با  کتاب ها 
کنار  که  اوقاتی  همۀ  و  بود  باهوش  موریس  کنی؛  اکتفا 

کتاب ها داشت را قدر می دانست.
وی با بیان اینکه روزها و سال های شیرینی برای »موریس 
متوّجه  موریس  اینکه  تا  می گذشت  پرنده«  کتاب های  و 
همراه  پرنده اش«  کتاب های  و  »موریس  کرد:  اضافه  شد، 
ما  کتابخانه های  به  مهرماه«  »کتاب خوان  فرهنگی  بستۀ 
یک  که   را  جذاب  کتاب  این  دارید  دوست  اگر  آمده اند؛ 
کادمی اسکار  انیمیشن هم به نامش ساخته شده و جایزۀ آ
به  موریس  با  و  بخوانید  زودتر  را  است  کرده  خود  آِن  از  را 
کتابخانه های  به  کنید  سفر  پرنده  کتاب های  سرزمین 

کنید. مراجعه  کشور  سراسر  عمومی 

نگاهی به » موریس و کتاب های پرنده«

تریبون
محمد الهی:

هنر تئاتر از جایی تغذیه نمی شود
از  که  است  تئاترهنری  این که  به  باتوجه  گفت:  الهی  محمد 
تئاتر  وضعیت  خوشبختانه  گفت  می توان  نمی شود  تغذیه  جایی 
ازحمایت  تئاتر  حاضر  درحال  زیرا  شده؛  بهتر  گذشته  به  نسبت 
تمام  در  اسپانسر  به عنوان   شهرداری  و  برخوردار  شهرداری  

مراحل حضور دارد.
تئاتر  خصوص  تئاتدر  کارگردان  و  بازیگر  این  ایسنا،  گزارش  به 
ازمردم هستند؛  آن جایی که هنرمندان عضوی  از  افزود:  استان 
طبیعتا  داشته باشند؛  اقتصادی  از  اعم  گرفتاری هایی  اگر 
باشند؛  آماده  بتوانند راحت در صحنه  تا  نمی توانند تمرکزداشته 
صحنه  در  نمی تواند  داشته باشد  زیادی  فکری  دغدغه  کسی که 
شهرداری  این که  به  باتوجه  کرد:  خاطرنشان  وی  کند.  بازیگری 
بسیاری از مشکالت هنرمندان راحل کرده؛ هنرمندان با دستی 

باز و آرامش خاطر فعالیت هنری خود را انجام خواهند داد.
این کارگردان تئاتر اظهار کرد: هم چنین پس از12 سال که از 
ورود  فضا  این  به  دوباره  حاضر  درحال  گرفته بودم؛  فاصله  تئاتر 
شده،  عالی  بسیار  گذشته  به  نسبت  تئاتر  که  دریافتم  پیداکرده، 
هم چنین آثار خوبی به صورت متعدد در این حیطه به روی صحنه 

می روند و استقبال مردم در این زمینه بسیارزیاد است.
با  تئاتر به گونه ای است که مردم خیلی راحت  الهی بیان کرد: 
آن ارتباط برقرارمی کنند؛ برای نمونه تشویق مخاطبان درصحنه 

بازیگر درصحنه خواهد داد. انرژی را به یک  تئاتر بیشترین 
تداوم  واین  است  حس  تداوم  هنر  تئاتر  کرد:  نشان  خاطر  وی 
به روی  زمانی که  هنرمند  یک  که  است  مهمی  وجه  همان  حسی 

صحنه می رود؛ این حس را به نوعی در بازی نشان می دهد.
سینما  به   بی نهایت  را  تئاتر  کرد:  تئاترابراز  کارگردان  این 
ترجیح می دهم؛ زیرا در سینما بیشتر مسائل مادی مطرح است 
می توان  هم چنین  می شود؛  دنبال  معنوی  مسائل  تئاتر  در  اما 
است  خون  این  و  است  جــاری  خون  تئاتر  رگ هــای  در  گفت 
به  زندگی  این  و  می بخشد  زندگی  بازیگر  به   و  دارد  جریان  که 

منتقل خواهد شد. مخاطبان هم 

پایه  که  تئاتر  زمینه  در  اصلی  ازمشکالت  کرد:  عنوان  الهی 
است؛  نمایش نامه  یا  سناریو  می شود  تئاترمحسوب  یک   اصلی 
مشکالت  به  بتواند  که  نویسنده ای  تئاتر  زمینه  در  ما  معموال 
و  پرداخت  او  قلم  به  مشکالت  این  دو  کن  پیدا  ورود  جامعه 

به نوعی برای اجرای صحنه ای روتوش شود، نداریم.
معروف  به قول  ــده ای  ع تئاتر  در  گاهی  ــرد:  ک مطرح  وی 
اما  باشند؛  صحنه  در  جامعه  مشکالت  نمایان گر  می خواهند 
مخاطبی  اجرا  این  که  می کنند  بازگو  را  مشکالت  این  به گونه ای 
کار  از  رضایتی  هم  تئاتر  آن  انــدرکــاران  دست  حتی  و  ــدارد  ن

داشت. نخواهند 
و  خوب  نمایش  حاضر  درحال  کرد:  بیان  تئاتر  کارگردان  این 
کنیم  شروع  را  کاری  می خواهیم  وقتی  ندارد  وجود  اورجینال 
عدم وجود یک نمایش نامه، بزرگ ترین مشکل محسوب می شود؛ 
خارجی  نمایش نامه های  به  تئاتر  حوزه  در  افراد  جهت  به همین 
چه  خارجی  نمایش نامه  یک  بدانم  می خواهم  من  می آورند  روی 
به جامعه  بازگو کند؟ اصال ربطی  را می تواند  ما  از جامعه  چیزی 
شهرستان ها  دیگر  یا  و  مشهد  تهران،  در  چه  ما  ضعف  ندارد  ما 
ازنظرمن  کرد:  اظهار  الهی  است.  نویسنده  نبود  تئاتر  حوزه  در 
هم چنین  داده شوند  پرورش  زمینه  این  در  نویسنده هایی  باید 
برگزارشود؛  نمایش  و  نویسندگی  و  تئاتر  راجع به  جشنواره هایی 
که  باشد  محرکی  عامل  موارد  این  کنار  در  مادی  مسائل  اگر 
شوند؛  نمایش نامه  نوشتن  به  ملزم  تئاتر  عوامل  و  عنوان  شود 
از جمله ضعف هایی محسوب می شوند که درحال  این مشکالت 

ناشناخته هستند. و ماندگار  این هنر اصیل  حاضر در 
وی خاطر نشان کرد: باتوجه به این که تمامی سالن های اکران 
مشکل  نورپردازی  لحاظ  از  نمونه  برای  نیستند؛  تجهیز  تئاتر 
و  نمی رسد  سالن  آخر  به  صدا  و  هستند  کوستیک  فاقدآ دارند، 
را عنوان  دیالوگ  با حس روی صحنه  باید  بازیگری که  برای  این 
ببرد  باال  را  صدایش  بازیگر  اگر  زیرا  است؛  بزرگی  مشکل  کند 

حسش از بین خواهد رفت.

باشد،  کوستیک   آ تئاتر  سالن  اگر  افزود:  تئاتر  کارگردان  این 
اجرا در صحنه  باشد؛  آن درست  و مسائل فنی  نورپردازی خوب 
و  گرفت  خواهد  صورت  راحت تر  بسیار  تئاتر  بازیگر  یک  برای 

برقرارکند. ارتباط  نمایش  این  با  بهتر می تواند  مخاطب 
و  بود  تئاتر  صدر  مشهد  معموال  درگذشته  کرد:  عنوان  الهی 
نسل  زمانی که  از  اما  می شد؛  مطرح  ازجشنواره ها   دربسیاری 
اولی که در تئاتر حضور داشتند کنار گذاشته شدند و نسل بعدی 
برجسته  قبل  سال های  مانند  مشهد  کردند؛  پیدا  ورود  تئاتر  به 
زیرا  دارد  وجود  حاضر  درحال  که  است  معضلی  این  و  نیست 
کنار  نیز  وپیش کسوتان  ندارد  قبول  را  قدیم  نسل  جوان،  نسل 

گذاشته شدند.
با  هم کاری  به  جوانان  عالقه مندی  عدم  کرد:  عقیده  ابراز  وی 
در  عرض اندام  به  جوانان  عالقه مندی  هم چنین  پیش کسوتان؛ 
ازدست  را  خود  گذشته  برجستگی  تئاتر  شده  باعث  حوزه،   این 

بدهد.
است علم  و  تجربه  آشتی  نیازمند  تئاتر 

به  جوانان  اگر  من  نظر  از  کرد:  اظهار  تئاتر  کارگردان  این 
استفاده  آ ن ها  تجربه  از  دهند،  بها  حوزه  این  در  پیش کسوتان 
بهره مند  جوانان  به روز  دانش  از  پیش کسوتان  هم چنین  کنند، 
آورد  خواهد  به بار  را  خوب  تئاتری  دو،  این  ادغام  حاصل  شوند؛ 
و ما دوباره می توانیم مانند گذشته در تئاتر حرف اول را بزنیم و 

این آشتی تجربه با دانش است.
و  متن  به  اشراف  جامعه،  از  کامل  شناخت  کرد:  بیان  الهی 
این  براساس  و  نمایش  باشخصیت های  خوب  ارتباط  برقراری 
ارتباط و شناخت بتواند انتخاب هنرپیشه داشته باشد؛ هم چنین 
و  کند  هدایت  صحنه  در  را  آن  حس  و  هنرپیشه  بتواند  به خوبی 
ارتباط است  با نمایش در  به نوعی   با میزانسن هایی که  درنهایت 
به  را  موارد  این  ارتباط  و  است  دیالوگ ها  نمایان گر  هم چنین 
نداشته باشد  حوزه  این  در  شناختی  اگر  و  کند  منتقل  مخاطب  

به بیراهه خواهد رفت .

ــرورش  ــون پ مــدیــر کــل کــان
نــوجــوانــان  ــان و  ــودک فــکــری ک
خراسان رضوی گفت: 66 محله در 
حاشیه شهر مشهد که نیازمند ارائه خدمات فرهنگی 

هستند، شناسایی شد.
و  فرهنگی  خدمات  ــه  ارائ ــزود:  اف قنبرزاده  رضــا 
استقرار 6 کتابخانه ویژه گروه سنی کودک و نوجوان 
در این محالت در دستور کار است که پیشنهاد آن به 

استانداری ارائه شده است.
کل  اداره  همکاری  با  طرح  این  داشت:  اظهار  وی 
آموزش و پرورش استان و مشارکت استانداری از محل 

بودجه های ملی و استانی اجرا می شود.
قنبرزاده گفت: با راه اندازی هر کتابخانه 11 محله 

شناسایی شده در حاشیه شهر مشهد زیرپوشش قرار 
می گیرد و با ارائه خدمات فرهنگی می توان به تقویت 
توان و آموزش کودکان و نوجوانان این محالت کمک 

کرد.
وی افزود: عالوه بر آن 2 کتابخانه در منطقه توس و 
نظام دوست مشهد با اهدای زمین از سوی شهرداری 
در حال ساخت  مناطق  این  ونوجوانان  کودکان  برای 
به بهره  پایان امسال  تا  است که پیش بینی می شود 

برداری برسد.
رضوی  خراسان  استان  شهرستان   28 مجموع  از 
خوشاب،  بینالود،  باخرز،  فیروزه،  شامل  شهر  هشت 
خلیل آباد، مه والت،رشتخوار و زاوه فاقد مرکز کانون 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند.

آثار  ورکــشــاپ  و  نمایشگاه 
دودل  ــر  ــت ــاراک ک و  مجسمه 
و  کاراکتر«  »مستر  عنوان  با  آرت، 
برگزار  مشهد  در  )مانیاک(  فروتن  مانیاد  هنرمندی 

می شود.
برای  تهران،  از  پس  کاراکتر«  »مستر  نمایشگاه 
ایران،  شهرهای  سایر  به  سپس  و  مشهد  به  نمایش 

می رود.
آبان،  سوم  تا  مهرماه   28 از  ابتدا  نمایشگاه   این 
بلوار سجاد،  در نگارخانه ارغوان مشهد، به آدرس: 
بین سجاد 2 و 4، روبه روی سازمان ملل، پالک 86 

می شود. برگزار 
آبان ماه در  تا نهم  »مستر کاراکتر  « در تاریخ چهار 

 4 کوثر  بین  وکیل آباد،  بلوار  آدرس:  به  بخارا  گالری 
در  آبان ماه   28 تا   18 آن  از  پس  و   22 پالک   ،6 و 
واقع  چهارسوق(،  )گالری  مشهد  هنرمندان  خانه 

برگزار می شود. در ضلع غربی بوستان کوه سنگی 
نمایش  به  آثــار  که  است  این  توجه  قابل  نکته  
شهر،  یک  مختلف  نمایشگاه های  در  شده  گذاشته 

بود. با یک دیگر متفاوت خواهد 
بیشتر  گاهی  آ ــرای  ب می توانند  عالقه مندان 
همان  با  گالری،  هر  در  ورکشاپ ها  درخصوص 
تماس   09032132333 تلفن  شماره  یا  گالری 

بگیرند.

آبرنگ  نقاشی  آثار  نمایشگاه 
در نگارخانه بخارا افتتاح خواهد 

شد.
نمایشگاه گروهی آثار نقاشی با آبرنگ، دوشنبه 16 
مهرماه، ساعت 18 در نگارخانه بخارا گشایش خواهد 
شد. در این نمایشگاه گروهی نقاشی آبرنگ، آثار نفیسه 
گذاشته  نمایش  به  موراسبانی  فاطمه  و  دولت آبادی 

خواهد شد.
نگارخانه  در  مهرماه   20 تا  گروهی  نمایشگاه  این 
بخارا به کار خود ادامه خواهد داد و از ساعت 18 تا 23 

پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.
برای  آبرنگ  نقاشی  نمایشگاه گروهی  این  از  بازدید 

عموم آزاد و رایگان است.

و 6،  کوثر 4  بین  وکیل آباد،  بلوار  در  بخارا  نگارخانه 
پالک 22، پشت فضای سبز واقع شده است.

نمایشگاه نقاشی »مسرور ملک زاده« نیز در نگارخانه 
مردادماه   17 تا  نمایشگاه  این  شد.  افتتاح  آسمان 

پذیرای بازدیدکنندگان است.
این نمایشگاه در طول دوران برگزاری از ساعت  18 تا 

21 آماده بازدید عموم است.
در این نمایشگاه انفرادی آثار »مسرور ملک زاده« به 

نمایش درخواهد آمد.
برای  نقاشی »مسرور ملک زاده«  نمایشگاه  از  بازدید 

عموم آزاد و رایگان است.
نگارخانه آسمان در بلوار وکیل آباد، وکیل آباد 38، بین 

هتل پارس و خیابان سرو واقع شده است.

66 محله نیازمند خدمات فرهنگی در حاشیه شهر مشهد 
شناسایی شد

نمایشگاه آثار آبرنگ در نگارخانه بخارا»مستر کاراکتر« به مشهد می آید

خــرداد«،  نیمه  »از  کتاب  بررسی  و  نقد  نشست 
طرحی از اندیشه و رهبری حضرت آیت الله خامنه ای 
ترویجی »در  تبلیغی-  در قالب سلسله نشست های 
در  به نشر  کتاب  مرکزی  فروشگاه  در  کلمات«  پناه 

مشهد برگزار می شود.
پژوهشی  علمی  موسسه  همکاری  با  مراسم  این 

انقالب اسالمی برپا می شود.
نقد و بررسی کتاب » از نیمه خرداد« ساعت 16 روز 
شنبه، چهاردهم مهرماه با حضور »مصطفی غفاری« 
کتاب  مرکزی  فروشگاه  در  اثر  نویسنده  عنوان  به 
امام  خیابان  در  واقع  به نشر  فرهنگی  محصوالت  و 

خمینی)ره(، مقابل باغ ملی برگزار می شود.
حجت االسالم جواهری و حجت االسالم مظفری 
از اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی به عنوان 
میهمان و منتقد کتاب و مهدی لسانی نیز به عنوان 
خواهند  حضور  نشست  این  در  مجری  کارشناس 

داشت.
همت  به  ــرداد«  خـ نیمه  از  کتاب»  ســوم  چــاپ 
انقالب  انتشارات  به  وابسته  نرم افزاری«  نشر»نهضت 
عموم  دست  در  نسخه   2000 شمارگان  با  اسالمی 

قرار دارد.
و  اندیشه  از  طرحی  خـــرداد«  نیمه  از  کتاب» 
در  که  اســت  خامنه ای  الله  آیــت  حضرت  رهبری 
الله  آیت  حضرت  شخصیت  از  بخش»طرحی  چهار 
الله  آیت  حضرت  اندیشه  از  »طرحی  خامنه ای«، 
الله  آیت  از کنش های رهبری  خامنه ای«، »طرحی 
خامنه ای« و »طرحی فرامتنی« تالش کرده تا با گذر 
زبردست،  سخنران  یک  عنوان  به  رهبری  تصویر  از 
خطوط  از  سرراست  و  روشن  نمایی  فشرده،  به طور 
حضرت  رهبری  و  اندیشه  شخصیت،  زندگی،  کلی 

آیت الله خامنه ای ارائه کند.
در  نمونه  نخستین  می توان  را  خرداد«  نیمه  از   «
انقالب  تجربه  بر  مبتنی  رهبری پژوهی  مطالعات 
اسالمی دانست که نه تنها به اندیشه، بلکه به الگوی 
نیز  خامنه ای  آیت الله  رهبری  سازوکارهای  و  کنش 

می پردازد.
اسالمی  جمهوری  است:  آمده  اثر  این  مقدمه  در 
و  والیت  جنس  از  حکومت  آن  در  که  است  نظامی 
دوسویه،  رابطه ای  امت،  و  امام  بین  است.  امامت 
چندساحتی و وثیق برقرار است که از سویی بر اعتقاد 
تکیه  و محبت  برعاطفه  دیگر سو  از  و  دینی  ایمان  و 
دارد؛ و نیز با آگاهی و بصیرت همراه است و با دانایی 

و معرفت به تعالی می رسد.

اخبار
نقد و بررسی »از نیمه خرداد« در 

مشهد
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درخواست شهردارمشهد برای تدوام کمک های دولت به پروژه های مترو:

قطار شهری در انتظار ارز دولتی
نوسانات  به  توجه  با  گفت:  مشهد  شــهــردار 
بسیار  مترویی  خطوط  ساخت  هزینه  اقتصادی، 
تجهیزات  به  دولتی  ارز  اگــر  لــذا  یافته  افزایش 
می  مواجه  مشکل  با  نیابد  تخصیص  قطارشهری 
زاده  تقی  قاسم  ــروز  ام صبح  ــزارش  گ به  شویم. 
نشست  یازدهمین  در  پنجشنبه  روز  قاسمی 
ترافیک  و  نقل  و  و مدیران حمل  تخصصی معاونان 
مشهد  در  کشور  استانهای  مراکز  و  کالنشهرها 
مترو  خطوط  ــداث  اح هزینه  درصــد   70 افــزود: 
به خود  را  باالیی  رقم  که  است  تجهیزات  به  مربوط 
اختصاص می دهد. پیش بینی کرده بودیم تا پایان 
می  پایان  به  مشهد  قطارشهری  دوم  خط  امسال 
این پروژه  با اعتبار موجود برای  اینک  اما هم  رسد 
را  گمرک  در  مانده  تجهیزات  از  اندکی  بخش  تنها 

می توان ترخیص کرد. 
نقل  و  حمل  به  نسبت  به  دولتها  رویکرد  وی 
یازدهم  دولتهای  کرد:  بیان  و  ذکر  مثبت  عمومی 
نقل  و  حمل  حوزه  به  مثبتی  نگاه  نیز  دوازدهــم  و 
داشته اند چنانکه پارسال کمکهای خوبی به بخش 
پارسال  نقل عمومی مشهد صورت گرفت.  و  حمل 
مشهد  شهرداری  مشارکت  اوراق  انتشار  جریان  در 
همراهی  با  توانست  بود  کشور  در  شهرداری  تنها 

دولت اوراق مشارکت منتشر کند. 
شهردار مشهد ادامه داد: باید به موضوع حمل و 
از تعریض خیابانها اهمیت داد.  نقل عمومی بیش 
خصوص  در  گذشته  سال   40 ظرف  که  سیاستی 
شده  دنبال  عمومی  نقل  و  حمل  کردن  عمومی 
عمومی  نقل  و  حمل   موضوع  است.  نبوده  موفق 
بیش از نیم قرن است که در ایران جدی شده ولی 
با تجربه  ای که از همین مدت در این حوزه داریم 
پیش  40 سال  در همه جلسات همچنان حرفهای 

را می  گوییم. 
تعریض  از  بهتر  روهــا  پیاده  اصــالح  گفت:  وی 
مانع  ایجاد  سمت  به  باید  است.  خیابانها  و  معابر 
برای ورود خودروها در سطح شهر رفت. همه چیز 
با آموزش حل نمی شود زیرا گاهی اوقات قانون و 

مانع الزم است. 
توسعه  موضوع  در  ــزود:  اف خامسی  زاده  تقی 
جمله  از  کالنشهرها  در  تاکنون  سواری  دوچرخه 
هست  جا  همه  دوچرخه  ایم.  نبوده  موفق  مشهد 

و  وسائل  شــود.  نمی  آن  از  استقبال  آن  از  ولی 
به  رغبتی  مــردم  ولی  دارد  وجــود  الزم  تجهیزات 

استفاده از این نوع حمل و نقل ندارند.
و نقل عمومی شهری در  فعالیت در حوزه حمل 

حد فروکش بحران است
هم چنین رئیس شورای اسالمی 
ــت: تــالشــهــا،  ــف شــهــر مــشــهــد گ
در  کنونی  فعالیتهای  و  اقدامات 
شهری  عمومی  نقل  و  حمل  حوزه 
هم اینک تنها در حد فروکش کردن 
زندگی  از  عرصه  ایــن  بحرانهای 

شهرنشینی است.
قرار  افــزود:  حیدری  محمدرضا 
پنجم  برنامه  پایان  تا  که  بود  این  بر 
توسعه سهم حمل و نقل عمومی در 
افزایش 40 درصدی  با  کالنشهرها 
مهم  این  اما  برشد  درصــد   75 به 

محقق نشده است.
وی حمل و نقل عمومی شهری را 
مسئله ای اجتماعی توصیف و بیان 
و  حمل  حوزه  در  حال  این  با  کرد: 
آمارهای  تمام  شهری  عمومی  نقل 
موجود به زیان حمل و نقل عمومی 
و  حمل  سهم   1395 سال  اســت. 

نقل عمومی در مشهد 26 درصد افزایش یافت ولی 
پارسال دوباره کاهش یافت. 

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: با وجود 
همچنان  حــوزه  این  در  گرفته  صــورت  تالشهای 
عمومی  نقل  و  حمل  زیان  به  روند 
های  نظام  خرده  زیرا  است  شهری 
سیاسی  نظام  خــرده  و  اجتماعی 

کارکرد الزم را ندارند.
هزینه  که  زمانی  تا  ــزود:  اف وی 
شهرها  در  شخصی  نقل  و  حمل 
عمومی  نقل  و  حمل  از  ــر  ــت ارزان
در  فقط  تالشها  همه  باشد  شهری 
بحرانها  برخی  کردن  فروکش  حد 
شورای  مجلس  اســت.  چالشها  و 
تدبیری  باید  دولــت  و  اســالمــی 
از  استفاده  هزینه  که  بیندیشند 
شهرها  در  شخصی  ــای  ــودروه خ
ترجیح  ــراد  اف که  باشد  ای  بگونه 
عمومی  نقل  و  حمل  از  دهــنــد 

استفاده کنند. 
حیدری ادامه داد: در عمل آنچه 
باید  نیستیم  پدیدآمدنش  مسئول 
باشیم.  اش  پاسخگویی  مسئول 
به موضوع  زیربنایی  به صورت  باید 

حمل و نقل پرداخت.
ایجاد  عمومی  نقل  و  حمل  ریزی  برنامه  اهداف 

رفاه عام اجتماعی است
هم چنین معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
برنامه ریزی  از  این نشست گفت: هدف  مشهد در 
حمل و نقل عمومی ایجاد رفاه عام اجتماعی است 
و  تصادفات  هوا،  آلودگی  سفر،  زمان  کاهش  که 
کاهش مصرف انرژی از اهداف اصلی آن هستند. 

شمار  افزایش  دلیل  به  ــزود:  اف برکچی  وحید 
پلها  و  خیابانها  ساختن  شخصی  خــودروهــای 
کند  نمی  حل  نقل  و  حمل  و  ترافیک  از  مشکلی 
ناوگان حمل و نقل  از  لذا ترغیب مردم به استفاده 
عمومی ضروری است بنابراین هدفگذاری مدیریت 
و  حمل  توسعه  مشهد  شهر  پنجم  شورای  و  شهری 

نقل عمومی می باشد. 
وی ادامه داد: در این راستا طی یک سال اخیر 
بی.آر.تی  اتوبوس  ســوم  خط  اجرایی  عملیات 
اوراق  انتشار  با  نیز  ریلی  نقل  و  در حمل  آغاز شد. 
میدان  در  قطارشهری  دوم  خط  پارسال  مشارکت 
شریعتی مشهد به خط یکم متصل شد. ادامه این 
پایان سال جاری  تا  و  نیز در دست اجراست  مسیر 
 9 رســد.  می  پایان  به  آن  عمده  قسمت  ساخت 
کیلومتر از خط سوم خط دوم قطار شهری حفاری 

شده است. 
های  پایانه  توسعه  گفت:  مشهد  شهردار  معاون 
اولویتهای حمل  از  نیز  حمل و نقل و پارک سوارها 
کمک  با  امیدواریم  که  است  کالنشهر  این  نقلی  و 
برداشته  خصوص  این  در  خوبی  گامهای  دولــت 

شود.
حوزه  در  مختلف  اقدامات  وجود  با  افــزود:  وی 
نقل  و  حمل  نوع  این  توسعه  عمومی  نقل  و  حمل 
موفق نخواهد بود مگر اینکه در زمینه فرهنگسازی 
ارتقا  بخش  در  شود.  برداشته  اساسی  قدمهای 
و  نــدارد  ــود  وج مناسبی  ــزی  ری برنامه  فرهنگ 
هر  به  اما  شود  نمی  تزریق  هم  ای  ویژه  اعتبارات 
با ارتقا فرهنگ ترافیک اقدامات اساسی  باید  حال 
سطح  در  نقلی  و  حمل  مشکالت  حل  جهت  در 

کشور برداشته شود. 
 3.5 کالنشهر  در  سفر  میلیون  شش  روزانـــه 
انجام می شود که حدود 45  نفری مشهد  میلیون 
خصوصی  نقل  و  حمل  ناوگان  توسط  آن  درصــد 
حدود  مشهد  اصلی  معابر  طول  گیرد.  می  صورت 

720 کیلومتر است.

6در شهر

فروش  و  بازاریابی  های  تکنیک  آموزشی  سمینار 
در  الکترونیک  بازاریابی  بر  تاکید  با  سفر  های  بسته 
صبح  گزارش   به  شد.  برگزار  مسافرتی  های  آژانس 
سمینار   1397 ماه  مهر  ــم  دوازده شنبه  پنج  امــروز 
و فروش  بازاریابی  تکنیک های  آموزشی   و  کاربردی 
در  الکترونیک  بازاریابی  بر  تاکید  با  سفر  های  بسته 
موزه  های  همایش  سالن  در  مسافرتی  های  آژانس 
سرپرست  دیناری  احمد  شد.  برگزار  خراسان  بزرگ 
کل  اداره  منابع  تامین  و  گــذاری  سرمایه  معاونت 
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی و سخنران آموزشی این سمینار با  بیان اینکه 
صنعت  عرصه های   تمامی  در  باید  بازاریابی  تفکر 
متأسفانه  کــرد:   اظهار  شــود،  نهادینه  گردشگری 
اثربخشی  و  ابزارهای مناسب  از  آژانس ها  از  بسیاری 
به  و  کنند  نمی  استفاده  تبلیغات  و  بازاریابی  برای 
ادامه  نیست.وی   جذاب  آنها  تبلیغات  کافی  اندازه 
بر  گردشگری  صنعت  در  یابی  بازار  الگوهای  داد:  
اساس ماهیت کسب و کار باید تدوین شود و استفاده 
تاثیرگذاری  به  تواند   می  الکترونیک  بسترهای  از 
بیافزاید.وی وب سایت، شبکه های  بازاریابی  الگوی 
اجتماعی و ایمیل مارکتینگ را سه ابزار الکترونیک 
خدمات  دفاتر  بازاریابی  در  انکارناپدیر  و  تاثیرگذار 
مسافرتی اعالم کرد و متذکر شد که در بازار امروزی 
ناگزیر به استفاده از این ابزارها هستیم. زمانه تغییر 
از  بسیاری  بازاریابی  تفکر  و  رویه  متاسفانه  اما  کرده 
دست اندرکاران این بخش تغییر نکرده است!درپایان 
معاونت  سرپرست  بیدخوری،   یوسف  سمینار  این 
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی با اشاره به اشتغال  بیش 
نفر در حیطه صنعت گردشگری، گفت:   از 35 هزار 
شعار امسال سازمان جهانی گردشگری، گردشگری 
و تحول دیجیتالی می باشد و در نتیجه الزم است تا با 
سرعت روش های کارآمدی در این حوزه را بکارگیری 
ترویج  گردشگری  صنعت  کارکنان  در  را  آنها  و  کرده 
کنیم.  بیدخوری ادامه داد:  برنامه های بسیار خوبی 
را تدارک دیده ایم و  در آینده نزدیک شاهد برگزاری 
چنین دوره هایی خواهیم بود. این سمینار  با حضور 
جمعی از مدیران ، مدیران فنی ، کارمندان تور آژانسها 
واحدهای  سفر،کارکنان  راهنمایان  و  مسافرتی  ی 
سازمان  همکاری   با  مندان    عالقه  سایر  و  اقامتی 
استان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث 
پژوهان  دانش  آموزشی  موسسه  و  رضوی  خراسان 

برگزار شد.

چندی پیش اخباری مبنی بر آماده سازی تیم والیبال 
برای حضور در رقابت های لیگ کشوری شنیده می شد و 
هر روز بر دامنه این اخبار افزوده می شد و هر روز اشخاصی 
در این مورد اظهار نظرهای متفاوتی داشتند. نماینده استان 
که هنوز نامش هم مشخص نیست با جذب چند مهره 
مشهور و نام آشنا برای حضور در لیگ برتر والیبال کشور 
آماده می شود. چیزی تا آغاز رقابت های لیگ برتر والیبال 
کشور باقی نمانده و نماینده استان آرام آرام برای حضور در 

مسابقات آماده می شود.
نماینده خراسان در اولین دیدار لیگ برتر والیبال باید 
به مصاف تیم کاله مازندران برود؛ اما هنوز میزبان این دیدار 
و ترکیب نهایی تیم خراسان مشخص نیست. روز گذشته 
برتر  لیگ  در  استان  نماینده  نفرات  اسامی  از  فهرستی 
والیبال اعالم شد که در این فهرست بهزاد حیدرشاهی 
علی  داوودی،  رحمان  پاسور،  به عنوان  یوسفی  رشید  و 
سجادی، سحاب دلقندی، شهروز همایون فرمنش، سجاد 
قدرتی زن،  به عنوان  سوالنی  ستار  ناوی،  امیر  سربرقی، 
امین علوی و علی ذوالفقاری پشت خط زن، عادل غالمی، 
عبدی  علیرضا  و  ببرخان  مجتبی  مصطفی وند،  سعید 
سرعتی زن ها و مجتبی یوسفی و امیر رامشینی به عنوان 

لیبرو در این فهرست معرفی شده اند.
 اما جبار قوچان نژاد، سرمربی تیم مشهدی، درباره این 
فهرست می گوید: رحمان داوودی در تیم حضور نخواهد 
داشت و مابقی بازیکنان با یک یا 2 تغییر در چینش بازیکنان 
بومی ترکیب احتمالی تیم برای حضور در رقابت های لیگ 
برتر والیبال خواهد بود.وی درباره نحوه چینش ترکیب تیم 
خاطرنشان کرد: تالش کردیم تا در ترکیب از بازیکنان جوان 
و باانگیزه والیبال خراسان و همچنین بازیکنان باتجربه 
استفاده کنیم. درحالی که تمامی تیم ها 2 ماه است که 
در حال تمرین بوده اند، ما دوسه روز است که تمرینات 
آماده سازی  برای  سختی  کار  قطعا  و  کرده ایم  شروع  را 
خواهیم داشت.قوچان نژاد افزود: با توجه و حمایت خوب 
شهردار مشهد و شورای اسالمی شهر توانستیم شرایط 
خوبی را مهیا کنیم و می توانیم قبل از آغاز لیگ برتر ترکیب 
خوبی برای شرکت در مسابقات آماده کنیم.  وی همچنین 
و جوانان  از مدیرکل جدید ورزش  خاطرنشان می کند: 
استان و همچنین هیئت والیبال درخواست توجه و حمایت 
ویژه داریم تا در فاصله کمی که تا آغاز رقابت های لیگ مانده 

است، بتوانیم به آمادگی مطلوب دست یابیم.

مسابقات قهرمانی قویترین مردان جایزه بزرگ پدیده 
تا 20 مهرماه سال  از 18  یادواره شهدای مدافع حرم 
جاری در مشهد برگزار می شود. مسابقات برابر مقررات 
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با سرداوری رئیس 
برگزار  خودنگاه  فرامرز  ایران  مردان  قویترین  کمیته 
می شود. حمل اسکات تعادلی به وزن 430 کیلوگرم به 
مسافت 20 متر در 60 ثانیه، غلت الستیک به وزن 400 
کیلوگرم 8 بار در 60 ثانیه و حمل الوار 380 کیلوگرمی 
به مسافت 25 متر در 60 ثانیه از آیتم های مقدماتی این 

رقابت ها است.

براساس اعالم فدراسیون ورزش روستایی و بازی های 
بومی محلی کشورمان اردوی آمادگی تیم ملی فوتوالی 
از 10آبان ماه سال جاری در مشهد برگزار خواهد شد. 
این اردو به مدت چهار روز ادامه دارد در این اردو 15 ملی 
پوش که یکی از آنها از خراسان رضوی است حضور دارند؛ 
ملی پوشان تمرینات خود را در زمین ساحلی بوستان 
فوتوالی  رشته  است  گفتنی  می کنند.  پیگیری  پرستو 
طی ماه های اخیر از فدراسیون ورزش همگانی جدا و 
به فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی محلی 

پیوسته است.

از بازی های مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی، دو 
به مصاف یکدیگر  تیم پدیده مشهد و فوالد خوزستان 
رفتند. اما نکته اصلی پیش از آغاز این دیدار اتفاقی بود که 
برای یکی از هواداران تیم فوالد افتاد و در حالی که دقایقی 
هــواداران  از  یکی  بود  مانده  باقی  تیم  دو  دیدار  آغاز  تا 

فوالدی ها دچار مشکل شده و به روی سکوها افتاد.
کادر پزشکی پدیده که در زمین حضور داشتند و متوجه 
این اتفاق شده بود سریعا خود را به سکوها رساندند و با 
عملیات احیا موفق شدند این هوادار را از یک خطر قطعی 
نجات دهند. پس از این موضوع کادر پزشکی فوالدی ها 
نیز باالی سر بیمار حاضر شدند و دقایقی بعد وی را با 

برانکارد سوار آمبوالنس کرده و راهی بیمارستان کردند.

رئیس شورای شهر مشهد: تا زمانی که هزینه حمل و نقل شخصی در شهرها ارزانتر از حمل و 
نقل عمومی شهری باشد همه تالشها فقط در حد فروکش کردن برخی بحرانها و چالشها است
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در یک سمینار آموزشی مطرح شد: 
گردشگری دیجیتال، بستری برای 

افزایش کارآمدی دفاتر خدمات 
مسافرتی

آماده سازی نماینده استان برای 
حضور در لیگ برتر والیبال کشور

برگزاری مسابقات قهرمانی قویترین 
مردان کشور در مشهد

برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی 
فوتوالی در مشهد
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گذشت
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گشایش 2 نمایشگاه شهری درمشهدخبر

شهری  زیست  محیط  و  خدمات  تخصصی  نمایشگاه  نهمین 
و نهمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل و ترافیک چهارشنبه 

شب در مشهد گشایش یافت. به گزارش صبح امروز 
تجهیزات  از  استفاده  گفت:  رضــوی  خراسان  استاندار 
وتولیداتی که دراین نمایشگاه ها عرضه می شود می تواند در 

ارتقاء و توسعه زندگی شهرنشینی تاثیرات مثبتی داشته باشد.
مقدس،  مشهد  شهرداری  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
و  حمل  نمایشگاه  نهمین  افتتاح  حاشیه  در  رشیدیان  علیرضا 
و محیط زیست شهری که  نمایشگاه خدمات  و  ترافیک  و  نقل 
با حضور شهردار و اعضای شورای شهر مشهد و مدیران شهری 
با  مشهد  جمله  از  کشور  کالنشهرهای  در  افزود:  شد،  برگزار 
مشکالتی در زمینه حمل و نقل درون شهری مواجه هستیم که 
برای ارتقاء این حوزه و همچنین خدمات و محیط زیست شهر 
نیازمند استفاده از دستاوردهای جدید در این حوزه ها هستیم.

وی اضافه کرد: تولید کنندگان تجهیزات و ملزومات خدمات 
شهری  درون  نقل  و  حمل  همچنین  و  شهری  زیست  محیط  و 
نیاز دارند تا محصوالت خود را برای عرضه به نمایش بگذارند تا 
ویژه 75 شهرداری  به  شهرداری های شهرهای مختلف کشور 
از این  و  بازدید  این نمایشگاه ها  از  شهرهای خراسان رضوی، 

ظرفیت ها استفاده کنند.
 40 از  که  بازدیدی  در  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  استاندار 
توانمندی  و  ها  ظرفیت  داشتیم  نمایشگاه  در  شده  برپا  غرفه 

های تولید کنندگان و همچنین دستگاه های خدمات رسان به 
خوبی به نمایش گذاشته شده بود که امیدواریم با بهره گیری 
شاهد  استان  شهر   75 در  را  بهتری  زندگی  ها  ظرفیت  این  از 

باشیم.
شهروندان و زائران معتقدند مشهد تمیزترین شهر ایران است 
مقدس  شهردارمشهد  خامسی،  زاده  تقی  قاسم  چنین  هم 
و  استاندار  حضور  با  که  نمایشگاه  این  بازگشایی  حاشیه  در 
از  بر اهمیت استفاده  تاکید  با  انجام شد  اعضای شورای شهر 
تجهیزات به روز و کارآمد در حوزه حمل و نقل و خدمات شهری 
اساس  این  بر  گفت:  مشهد  کالنشهر  جمله  از  کالنشهرها  در 
موضوع  دو  این  به  بکار  آغاز  ابتدای  از  مشهد  شهری  مدیریت 

توجه ویژه ای داشته است. 
وی افزود: اکنون و در حالی که متاسفانه به دلیل مشکالت 
نیمه  یا  و  تعطیل  کشور  متروهای  تمام  احداث  عملیات  مالی 
انجام  های  ریزی  برنامه  و  تالشها  با  خوشبختانه  است  تعطیل 
حال  در  خوبی  سرعت  با  مشهد  مترو  شهری،  مدیریت  شده 
فعالیت بوده و براساس زمان بندی پیش می رود و امیدواریم در 

پایان سال شاهد افتتاحیه هایی در این حوزه باشیم. 
تقی زاده خامسی در ادامه در خصوص اقدامات انجام شده 
در حوزه خدمات شهری اظهار کرد: در اینباره شهروندان باید 

قضاوت کنند که معتقدند مشهد تمیزترین شهر ایران است. 
شهردار مشهد مقدس به برنامه های مدیریت شهری در حوزه 
خدمات شهری اشاره و ادامه داد: برنامه هایی برای توسعه این 
تجهیزات  از  استفاده  جمله  از  است  شده  گرفته  نظر  در  حوزه 
مکانیزه و جدید در حوزه رفت و روب شهری که در همین راستا 
چند روز قبل 60 ستگاه خودرو مکانیزه جمع آوری پسماند به 
ناوگان خدمات شهری اضافه کردیم و امیدواریم این روند ادامه 

داشته باشد و مشهد همچنان تمیز و پاکیزه بماند. 
در ادامه شهردار مشهد مقدس ضمن بازدید از نمایشگاه، در 
همیاران  انجمن  و  مانع  بدون  شهر  حامیان  انجمن  های  غرفه 

محیط زیست حضور پیدا کرده و از نزدیک در جریان اقدامات 
این دو انجمن قرار گرفت.

این  غرفه  چندین  در  داخلی  نهاد  و  شرکت   38 حضور 
نمایشگاهها 

این  المللی مشهد  گفت:  بین  نمایشگاه  مدیر عامل شرکت 
با اهداف تبادل تجارب مدیران شهرهای مختلف  2 نمایشگاه 
کنندگان  ارائه  و  تولیدکنندگان  میان  ارتباط  برقراری  کشور، 
نمایش  و  شهری  مــدیــران  با  و  یکدیگر  با  شهری  خدمات 
سایر  و  ها  شهرداری  نیاز  مورد  نوین  های  فناوری  و  تجهیزات 
هوشنگ  علیرضا  است.  یافته  گشایش  مرتبط  های  سازمان 
این  غرفه  چندین  در  داخلی  نهاد  و  شرکت   38 افــزود:  نژاد 
نمایشگاهها دستاوردهای خود شامل تجهیزات و ماشین آالت 
خدمات شهری، مبلمان بوستانی، تجهیزات و عالئم ترافیکی، 
نورپردازی شهری، توقفگاه های مکانیزه، مجموعه بازی های 
پایه  و  چراغ  و  روشنایی  بوستانی،  ورزشی  تجهیزات  و  اتیلنی 
شهری،  هوشمند  های  سیستم  تی.تی.اس،  دکوراتیو،  چراغ 
تجهیزات صنعتی آشپزخانه، خدمات و خودروهای حمل و نقل 
بازدید  معرض  در  را  ترافیک  مهندسی  و  شهری  درون  عمومی 
عموم قرار داده اند. وی اظهار داشت: طی چهار روز برگزاری 
مراکز  های  شهرداری  معاونین  و  شهرداران  نمایشگاه،   2 این 
استان ها و شهرهای بیش از 200 هزار نفر جمعیت و اعضای 
همیاری  سازمان  عامل  مدیران  و  کشور  اسالمی  شوراهای 
کرد.  خواهند  دیدن  آنها  از  کشور  استان های  شهرداری های 
ترافیک  و  نقل  و  معاونین حمل  برگزاری نشست  نژاد  هوشنگ 
با  تخصصی  کارگاه  کشور،  های  استان  مراکز  های  شهرداری 
موضوع مرتبط با خدمات شهری، نشست هم اندیشی مدیران 
خدمات شهری کشور و نشست انجمن فضای سبز و منظر ایران 
را از برنامه های جانبی این نمایشگاهها عنوان کرد. وی گفت: 
نمایشگاه های مزبور تا 14 مهرماه پذیرای عموم عالقه مندان 

است.

ــس کــمــیــســیــون  ــ ــیـ ــ رئـ
ــه گــذاری، اقــتــصــادی و  ــای ســرم
مشهد  شهر  شــورای  های  مشارکت 
گفت: مدیریت شهری و بنیاد نخبگان استان از ظرفیت 
های متعددی برخوردارند که برای بهره گیری از آنها باید 
سازوکار مشخصی تعریف شود.به گزارش صبح امروز احمد 
نوروزی، در نشست هم اندیشی جمعی از اعضای شورای 
شهر با نخبگان و استعدادهای برتر خراسان رضوی با بیان 
اینکه امیدواریم این نشست منتج به سازوکار مناسبی برای 
ارتباط و تعامل میان مدیریت شهری و بنیاد نخبگان استان 
شود، اظهارکرد: عدم اطالع از ظرفیت طرفین سبب شده 
به شکل مناسبی از آنها بهره برداری نشود؛ به همین منظور، 
مکانیزم مشخصی با مشارکت دادن نخبگان در مدیریت 
شهری باید تعریف شود.نوروزی با اشاره به شکل گیری 

سامانه شورایاوران، گفت: تمامی اعضای بنیاد نخبگان را 
می توان در این سامانه عضو کرد تا بدین ترتیب آنها بتوانند 
درخصوص طرح ها و لوایح شهرداری اظهارنظر کنند؛ در 
حوزه اقتصادی آماده ایم تا تمامی نظرات و پیشنهادات 
را دریافت نماییم.وی خاطرنشان کرد: برنامه میان مدت 
شهرداری مشهد در دست تدوین است و این طرح می تواند 
در اختیار جامعه نخبگانی قرار گیرد تا نظرات خود را در 
این باره بیان کنند؛ شورای پنجم تاکید ویژه ای به استفاده 
از خرد جمعی دارد و پیوسته در جهت بهره گیری از آن گام 
برمی دارد.وی گفت: مکانیزم مشخصی باید برای اجرایی 
کردن پیشنهادات جامعه نخبگانی تعریف شود؛ امیدواریم 
بتوانیم درکنار یکدیگر شرایط بهتری ترسیم کنیم و شورای 
پنجم شهر مشهد برای تحقق این مهم از آمادگی کامل 

برخوردار است.

کشورمان  نابینای  جودوکار 
گفت: تمام رقبای اصلی من در 
این  با  دارند   10 زیر  رنکینگ  آسیا 

وجود آماده درخشیدن در جاکارتا هستم.
رضا غالمی جودوکار نابینای کشورمان که در حال 
جاکارتا  پاراآسیایی  بازی های  در  حضور  برای  حاضر 
وضعیت اش  خصوص  در  دارد  حضور  اندونزی  در 
اظهار کرد: شرایط خوبی داریم و به  لطف کادر فنی 

به آمادگی 100در صد رسیدیم.
سر  به  اردو  در  گذشته  سال  ماه  مهر  از  افزود:  وی 
در  را پشت سرگذاشتیم،  تمرینات سختی  و  می بریم 
این مدت دو تورنمنت داشتیم که به آمادگی ما کمک 
آنکارا  آذر ماه در کمپ تمرینی  زیادی کرد همچنین 

حضور داشتیم.

اردیبهشت  داد:  ادامه  کشورمان  نابینای  جودوکار 
ماه در ورد کاپ جهانی آنتالیا شرکت کردم و توانستم 
دنبال  به  جاکارتا  در  اما  بگیرم؛  را  مسابقات  این  برنز 
زحمات  هدف  این  برای  هستم  مدال  خوشرنگترین 
زیادی کشیدم و تمرینات سختی را پشت سر گذاشتم 
عملکرد  رقابت ها  این  در  تا  است  آمــاده  چیز  همه 

خوبی را به نمایش بگذارم.
بازی ها  این  در  خود  رقبای  درخصوص  غالمی 
کره،  هستند،  آسیا  از  ما  اصلی  حریف  کرد:  عنوان 
ازبکستان و مغولستان رنکینگ زیر 10 دارند ولی من 
هم در شرایط آماده به سر می برم ؛ امیدوارم بتوانم با 
افتخار کسب  ایران  برای  این مسابقات  در  درخشش 

کنم.

اربعین  ســتــاد  مــقــام  قــائــم 
شهرداری مشهد گفت: در سفری 
نیروهای  اعزام  هماهنگی  برای  که 
شهرداری مشهد به عراق صورت گرفت، سرکنسول ایران 
در نجف و استاندار استان واسط عراق از خدمت رسانی 
از خدمات  اربعین در عراق  زائرین  به  شهرداری مشهد 
شهرداری مشهد در عراق به زائرین پیاده اربعین تشکر و 

قدردانی ویژه کردند.
اعالم  به  حسامی  حسین  ــروز،  ام صبح  گــزارش  به 
ساختن  آمــاده  و  برنامه ریزی  جهت  ــزود:  اف خبر  این 
اتوبوسرانان  و  پاکبانان  کاروان  اعزام  برای  زیرساخت ها 
پیاده  زائرین  به  خدمت رسانی  برای  مشهد  شهرداری 
اربعین در عراق، با همراهی سرپرست معاونت هماهنگی 
رضوی،  خراسان  استانداری  ــران  زائ امــور  مدیریت  و 

جلساتی در ایالم و سپس در نجف برگزار شد.
اربعین  ستاد  جلسه  در  ــت:  داش ــان  اذع حسامی 
حسینی شهرستان ایالم برای تبادل نظر و پیگیری برنامه 
و هماهنگ کردن  اربعین شهرداری مشهد  های ستاد 
خدماتی  ماشین های  پاکبانان،  اتوبوس ها،  تردد  نحوه 
و مواد اولیه انجام شد.وی با اشاره به اینکه برنامه های 
اربعین، در دو محور خدمات  شهرداری در حوزه ستاد 
شهری و حمل نقل ارائه شد و بیان کرد: همچنین روز 
گذشته دیدار رسمی با استاندار استان واسط عراقصورت 
گرفته و ارائه برنامه ها خصوصا برنامه های اتوبوسرانی و 
هماهنگی مسیرهای خدمات رسانی صورت گرفت که در 
این نشست، استاندار استان واسط عراق تشکر ویژه ای از 

فعالیت های شهرداری مشهد در این حوزه داشتند.

تیم فوتبال پدیده در چارچوب 
جام  نهایی  هشتم  یک  بازی های 
با  جمعه  روز  کشور  فوتبال  حذفی 
نتیجه سه بر 2 تیم فوالد را شکست داد. در نیمه نخست 
این بازی که در مشهد انجام شد در حالی که شاگردان 
گل محمدی با انرژی بسیار وارد میدان شده بودند تیم 
فوالد خوزستان در دقیقه 16 طی یک ضد حمله با گل 

مهرداد حاجتیان به گل نخست دست یافت.
آفساید  تله  وجود  با  پدیده  بازیکنان  دوم،  نیمه  در 
کارآمد فوالد، بازی به نسبت پر برخورد حریف و خلق 
چندین موقعیت خطرناک، در دقیقه 60 با ضربه یونس 
شاکری به نتیجه تساوی دست یافتند. در دقیقه 2 وقت 
پنالتی  موقعیت  یک  صاحب  فوالد  تیم  نخست  اضافه 

شد که با اعتراض بازیکنان، مربی و تماشاچیان پدیده 
مواجه شد و در نهایت گل دوم فوالد توسط لوسیانوپریرا 
وارد دروازه پدیده شد. گلزنی و موقعیت پنالتی در نیمه 
بار برای پدیده تکرار  دوم وقت اضافه در دقیقه 2 این 
شد و مهدی مهدی خانی گل دوم پدیده را به ثمر رساند.

یک دقیقه بعد اکبر صادقی در یک موقعیت عالی گل 
سوم و پیروزی را برای پدیده وارد دروازه تیم خوزستانی 
کرد و شب رویایی را برای گل محمدی، هم تیمی ها و 
هواداران پرشور پدیده خلق کرد. در دقیقه آخر بازی نیز 
داور کارت زرد دوم را به صادقی بازیکن تیم پدیده داد 
و این تیم مدت یک دقیقه با یک بازیکن کمتر به کار 

خود ادامه داد.

  اداره کل هواشناسی خراسان 
رضوی با صدور اطالعیه ای نسبت 
به وقوع بارشهای رگباری توام با رعد و 
برق همراه با افت دمای هوا و احتمال آبگرفتگی معابر و 

مسیلها در این استان هشدار داد.
اعالم  پنجشنبه  استان  هواشناسی  بینی  پیش  مرکز 
کرد: بارندگی از اواخر وقت جمعه 13 مهر از نواحی غرب 
و شمال  غرب استان همراه با رعد و برق، احتمال بارش 
تگرگ و وزش باد شدید لحظه  ای آغاز و روز شنبه 14 مهر 
بر حجم بارش ها به ویژه در نیمه شمالی خراسان رضوی 

افزوده خواهد شد. 
با توجه به رگباری بودن بارشها امکان وقوع آبگرفتگی 
استان  و سیالبی شدن مسیلهای  در شهرستانها  معابر 
خراسان رضوی در فاصله زمانی شنبه تا ظهر یکشنبه هفته 

آتی وجود دارد و یشترین حجم بارش در شهرستانهای 
نیشابور،  سبزوار،  شمال  کالت،  چناران،  قوچان،  درگز، 
ارتفاعات بینالود، فریمان، ارتفاعات تربت حیدریه، کاشمر 
و مشهد پیش بینی شده بنابراین احتمال وقوع سیالب در 

این مناطق وجود دارد.
هم چنین با فعالیت این سامانه و نفوذ جریانات سرد 
شمالی از روز شنبه آتی شاهد کاهش 13 تا 15 درجه 
که  بطوری  بود  خواهیم  استان  سطح  در  هوا  دمای  ای 
دمای حداقل شبانه در نواحی سردسیر و کوهستانی طی 
روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته آینده به صفر و کمتر از 

صفرخواهد رسید.
همچنین طی این مدت با توجه به گذر جبهه سرد و افت 
محسوس دمای هوا احتمال تشکیل مه و کاهش دید در 

اکثر جاده های خراسان رضوی وجود دارد.

ملی پوش خراسانی تیم ملی 
در  که  بانوان  ویلچر  با  بسکتبال 
امتیاز  توانست  آسیایی  مسابقات 
در کشور  در حال حاضر  میدان شود  بازیکن  آورترین 
اندوزی آماده حضور در بازی های پاراآسیایی جاکارتا 

می شود.
به  ورودش  چگونگی  درخصوص  سعادت  مهسا 
از  دارم  سال   25 حاضر  حال  در  می گوید:  بسکتبال 
شانزده سالگی بسکتبال را شروع کردم و به این رشته 
تا  باعث شد  این عالقه  زمان  مرور  به  عالقه مند شدم 
هرروز تالشم را بیشتر کنم .با تمرینات سختی که پشت 
سر گذاشتم دو سال پیش به عضویت تیم ملی درآمدم 
در این مدت در تورنمنت های مختلفی شرکت کردم و 
تجربیات فراوانی را کسب کردم و در مسابقات آسیایی 

نیز توانستم بازیکن موثری برای تیم ملی باشم.
ملی پوش خراسانی تیم بسکتبال با ویلچر کشورمان 
تصریح کرد: رشته ما در نهایت نتیجه یک کار گروهی 
و  گروه  تمام  برای  کنیم  کسب  افتخاری  اگر  و  است 
نتیجه همکاری هم تیمی هایم است و در حال حاضر 
بهترین  بتوانیم  تا  گرفته  ایم  کار  به  را  تالشمان  تمام 

نتیجه را کسب کنیم.
آسیایی  بازی های  سطح  کرد:  خاطرنشان  سعادت 
باال است اما ما هم برای کسب سکو وارد این رقابت ها 
شدیم حریفان اصلی ما چین و ژاپن هستند که تجربه 
تایلند و  به ما دارند کشورهایی مانند  بیشتری نسبت 
افغانستان نیز آمادگی خوبی دارند و تقریبا هم سطح ما 

هستند امیدوارم بتوانیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

ملی پوش خراسانی بسکتبال با ویلچر بانوان هشدارهواشناسی استان نسبت به آبگرفتگی  

سطح بازی ها باال است اما برای کسب سکو می جنگیم سازوکار تعامل مدیریت شهری و بنیاد نخبگان استان تعریف شود
جودوکار نابینا خراسان رضوی

با وجود رقبای سرسخت آماده درخشیدن در جاکارتا هستم
قدردانی از خدمت رسانی شهرداری مشهد به زائران اربعین 

پدیده مدعی در جام حذفیدرعراق

سنتی  رنگرزی  آموزش  آغازدوره 
در تربت حیدریه 

نخستین دوره آموزشی رنگرزی سنتی روز پنجشنبه 
توسط اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تربت حیدریه در این شهر آغاز شد.  به گزارش صبح امروز 
رئیس این اداره گفت: این دوره آموزشی با مدرسی استاد 
'محمد نعمتی' آخرین هنرمند پیشکسوت و باتجربه هنر 
رنگرزی در استان خراسان رضوی برگزار شده است. علی 
محمدی با اشاره به قدمت چند هزار ساله ابریشم کشی 
در این خطه و ارتباط مستقیم آن با رنگرزی افزود: هنر 
سنتی رنگرزی در حال منسوخ شدن است لذا به همت و 
همراهی معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی دوره آموزشی 
20 روزه برای 12 نفر از عالقه مندان سراسر استان برگزار 
شد. استاد محمد نعمتی با 69 سال سن مشغول قالیبافی 

و رنگرزی است.

 15 سبزوار  دستی  صنایع  فعاالن 
میلیارد ریال تسهیالت گرفتند

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
سبزوار گفت: ظرف شش ماه نخست امسال 15 میلیارد 
ریال تسهیالت قرض الحسنه در قالب 14 طرح به فعاالن 
این شهرستان پرداخت  صنایع دستی و گردشگری در 
شد.به گزارش صبح امروز سیدرضا حسینی افزود: این 
تسهیالت با کارمزد چهار درصد برای حمایت و رونق صنایع 
دستی در رشته های تولیدات چرمی، معرق، گلیم بافی، 

زیورآالت سنتی و تذهیب پرداخت شده است. 
وی به تولید 15 نوع صنایع دستی منحصر به فرد در 
سبزوار اشاره و بیان کرد: هم اینک 30 رشته در حوزه صنایع 
دستی این شهرستان با فعالیت 150 استادکار دارای پروانه، 
مشغول فعالیت هستند.رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری سبزوار همچنین یکی از مطالبات 
فعاالن صنایع دستی را پوشش بیمه ذکر و بیان کرد: در 
همین چارچوب تفاهمنامه ای بین اداره میراث فرهنگی 
و صندوق بیمه روستایی وعشایر منعقد شده و تاکنون30 
هنرمند برای بیمه معرفی شدندمنبت کاری، معرق چوب، 
معرق کاشی، زیورآالت سنتی، خراطی، مسگری، تذهیب، 
سوزن دوزی، رنگرزی، تور بافی، تنور مالی، پشم ریسی، 
قلم زنی و جاجیم بافی از صنایع دستی سنتی شناسایی 

شده در شهرستان سبزوار هستند.  

شهرستان ها

Amirsalmaniyan2278@gmail.com

خبرنگارامیرمحمد سلمانیان

خبر
مسابقات موتورسرعت در پیست ثامن االئمه)ع( مشهد برگزار شد

سرعت در ثامن

سرعت، ارتفاع، قدرت، زورآزمایی، آدرنالین، هیجان. 
همه این ها عواملی است که باعث می شود بسیاری از 
جوانان و حتی کم سن و ساالن و پرسن ساالن در یک 
جا جمع شوند تا انرژی خود را به طرق مختلف مصرف 
کنند. امروزه یکی از ورزش های پرهیجان که طرفداران 
است.  موتورسواری  دارد  کشور  سراسر  در  نیز  زیادی 
جوانان همیشه و در همه جا به دنبال هیجان می گردند 
و هرجا هیجانی باشد جوانان به عنوان اولین عنصر در 
آنجا حضور دارند. مسابقات چند جانبه ی موتورریس با 
حضور قهرمانان کشوری به مناسبت گرامیداشت هفته 
ناجا، با عنوان جام پلیس، روز جمعه ١٣ مهرماه ٩٧ 
برگزار شد. بسیاری از جوانان استان و کشور در پیست 
ثامن مشهد حضور پیدا کرده بودند و به دنبال هیجان 
عده ای  کننده،  شرکت  عده ای  بودند.  پیست  این  در 

دیگر تماشاچی.    
رئیس هیئت  رمضانی  با حضور رضا  این مسابقات 
بیات مختاری  حسین  موتورسواری،  و  اتومبیلرانی 
مبارزه  پلیس  رئیس  خسروی  و  آگاهی  پلیس  رئیس 
سرعت  موتور  پیست  در  استان  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
کالس ١٢٥  سه  در  االئمه)ع(  ثامن  ورزشی  مجموعه 
سی سی، ٦٠٠ سی سی و ١٠٠٠ سی سی با استقبال 
برگزار  موتوری  ورزش های  به  عالقه مندان  قابل توجه 

شد.
این دوره از رقابت ها با حضور ٢٠ شرکت کننده از 
استان های خراسان شمالی، خراسان رضوی، اصفهان، 
تهران و شیراز در سه کالس 125، 600 و 1000 سی 
سی برگزار شد که نفرات برتر این دوره از مسابقات به 

شرح ذیل معرفی شدند:
کالس ١٢٥ سی سی

نفر اول، سینا سینه سپر از تهران
نفر دوم، سیدحسین برومند از خراسان رضوی

نفر سوم، مهدی زنگنه از خراسان رضوی
کالس ٦٠٠ سی سی

نفر اول، مهدی نعیمی از خراسان رضوی
نفر دوم، میالد پیلتن از خراسان رضوی

نفر سوم، امیرحسین علي شاهی از خراسان رضوی
در پایان مسابقات، مهدی نعیمی نفر اول در کالس 
600 سی سی، جام خود را به رسم یاد بود و تقدیر از 

موتورسواران نیروی انتظامی به آنان تقدیم کرد.
کالس ١٠٠٠ سی سی

نفر اول، محسن مرگن از خراسان شمالی

نفر دوم، سیدابراهیم مدرسی از خراسان  رضوی
نفر سوم، ساسان اکبری از تهران

مدرسی  ابراهیم  سید  سی  سی   ١٠٠٠ کالس  در 
توانست مقام اول را از آن خود کند، اما با انجام خطای 
وی  به  دوم  مقام  داوران  کمیته  رأی  با  و  مارشال  دور 

تعلق گرفت. )پس از ورود موتورهای 
در  قرارگرفتن  و  پیست  به  مسابقه 
تایم گیری  مرحله  طبق  که  مکانی 
مشخص شده برای گرم نمودن موتور 
به  و  ترمزها  و همچنین الستیک ها، 
یا  اتومبیل  نمودن  آماده  کلی  طور 
کلیه  مسابقه  جهت  سیکلت  موتور 
شرکت کنندگان یک دور در پشت سر 
را  پیست  راهنما  یا  مارشال  اتومبیل 
طی می کنند که این دور را اصطالحا 
می نامند.  آپ  وارم  یا  و  مارشال  دور 
اگر موتور سوار از مسیر خارج شود و 
یا در طول مسیر از اتومبیل مارشال 
سبقت بگیرد، در پایان مسابقه با رای 
آورده توسط  امتیاز بدست  از  داوران 

آن موتورسوار کم می شود.(
در حاشیه این مسابقات رئیس هیئت اتومبیل رانی و 
موتورسواری در گفت وگو با خبرنگار صلح امروز اذعان 
داشت: مسابقات به صورت حرفه ای و دوستانه برگزار 
شد و موتورسواران با تمام قدرت توانایی های خود را به 

نمایش گذاشتند.
و  اتــومــبــیــل رانــی  هیئت  گــفــت:  رمضانی  ــا  رض

سال  چند  در  خراسان رضوی  استان  موتورسواری 
و  داشته  رشته  دو  این  در  خوبی  پیشرفت های  اخیر 
رشته  دو  این  در  باالیی  پتانسیل  از  خراسان رضوی 

بهره مند است.
استان  موتورسواری  و  اتومبیل رانی  هیئت  رئیس 
خراسان رضوی عنوان کرد: این رشته، 
مدیریت  را  جوانان  هیجان  و  انــرژی 
کننده  تخلیه  بــه  نوعی  و  می کند 
هیجان سرعت در جوانان است و باید 
از  رشته  این  در  درست  برنامه ریزی  با 
این پتانسیل برای شرکت در مسابقات 

بین المللی استفاده کرد.
رشته  ایــنــکــه  ــه  ب ــاره  ــ اش ــا  ب وی 
بر  عالوه  موتورسواری  و  اتومبیل رانی 
نیز  دیگری  مقوله های  دارای  ورزش 
درست  فرهنگ  کــرد:  بیان  هست، 
مقررات  رعــایــت  و  ــردن  ک رانندگی 
راهنمایی و رانندگی از مقوله فرهنگی 
توانایی  و  اســت  مدنظر  آموزشی  و 
راننده در کنترل موتور بیشتر می شود.
به طبیعت  از صدمه و آسیب های موتورسواری  وی 
منابع  نگهداری  و  حفظ  راستای  در  افــزود:  و  گفت 
تالش  طبیعت  بر  وارده  آسیب های  کاهش  و  طبیعی 
کردیم تا با سوق دادن ورزشکاران به سمت شرکت در 
پیست ها و تورهای فرهنگی، ورزشی دارای مجوز گام 

مثبتی برداریم.
ایمن سازی  کارها  مهم ترین  از  یکی  داد:  ادامه  وی 

پیست های مسابقات است، چرا که صدمات جدی در 
این خصوص وارد شده است، متاسفانه 4 موتورسوار 
خیابان  و  جاده  در  پیست  از  خارج  که  کردند  فوت 
بدون رعایت نکات ایمنی دچار حادثه شدند، اگر آنها 
به پیست مراجعه می کردند و زیر نظر مربیان اصول و 
نکات مهم را فرا می گرفتند، هیچ گاه دچار این اتفاق 
را  برتر  موتورسواران  می توانستیم  بلکه  نمی شدند، 
شناسایی کنیم و پرورش دهیم تا جایگاه و موقعیتی 

برای استان خراسان رضوی ایجاد کنند.
ــورســواری  مــوت و  اتــومــبــیــل رانــی  هیئت  رئــیــس 
راستای  در  انتظامی  نیروی  با  افزود:  خراسان رضوی 
حفظ امنیت جامعه همکاری می کنیم و موتورسواران 
تعلیم دیده و حرفه ای به نیروی انتظامی کمک می کنند 
تا از زورگیری ها و سرقت هایی که در سطح شهر اتفاق 

می افتد پیشگیری شود.
پیست  در  حضور  ــت:  داش اظهار  همچنین  وی 
که  چرا  نیست  گواهی نامه  به  مشروط  اتوموبیل رانی 
خاص  قوانین  و  مــدرک  به  نیاز  پیست  در  رانندگی 
خودش را دارد، چه بسا از سنین کمتر از 18 سال نیز 
استعدادیابی را شروع می کنیم و گواهی نامه پیست نیز 

در رانندگی شهری به کار نمی آید.
همچنین حسین بیات مختاری رئیس پلیس آگاهی 
گفت: اولین ماموریت ما ایجاد نشاط و شادی است. 
رانندگان  و  ایجاد شود  باید  مردم  در  و شادی  هیجان 
اتومبیل رانی  و  موتورسواری  رشته های  مخصوص 

پرورش یابند و در پیست مخصوص مقام آوری کنند.

حضور در پیست 
اتوموبیل رانی مشروط 

به گواهی نامه نیست چرا 
که رانندگی در پیست 

نیاز به مدرک و قوانین 
خاص خودش را دارد، 

چه بسا از سنین کمتر از 
18 سال نیز استعدادیابی 

را شروع می کنیم و 
گواهی نامه پیست نیز 

در رانندگی شهری به کار 
نمی آید

..

والیبال

یکی از مهم ترین کارها ایمن سازی پیست های مسابقات است، چرا که صدمات جدی در این خصوص وارد شده است، متاسفانه 4 موتورسوار فوت 
کردند که خارج از پیست در جاده و خیابان بدون رعایت نکات ایمنی دچار حادثه شدند
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شکست فرش آرا در خانهخبر

خستگی و بی تجربگی بازیکنان فرش آرا را شکست داد

رقابت های  دوازدهــم  هفته  ادامه  در  فــرش آرا  فوتسال  تیم 
فوتسال لیگ برتر در دیداری جذاب با نتیجه 5 ـ 3 مقابل تیم 

مس سونگون متحمل شکست شد. 
شد،  آغاز  بهشتی  شهید  سالن  در   18 ساعت  از  دیدار  این 
مس از همان دقایق ابتدایی بازی توپ و میدان را در اختیار 
گرفت و موفق شد با انجام یک بازی حساب شده در پایان نیمه 

اول با نتیجه 4 ـ 0 فرش آرا شکست بدهد.
به گزارش فارس، نیمه دوم فرش آرا که چیزی برای از دست 
را  خود  حمالت  دامنه  و  شد  حمله  یکپارچه  نداشت  دادن 
گسترش داد و با اینکه در نیمه دوم یک گل دیگر دریافت کرد 
اما موفق شد در نیمه دوم سه گل وارد دروازه مس کند تا در 
پایان یک بازی جذاب مس با نتیجه 5 ـ 3 فرش آرا را شکست 

دهد. 
مرتضی عزتی، فرهاد فخیم، علیرضا عسکری، هر کدام یک 
گل و حمید احمدی 2 گل برای تیم فوتسال مس سونگون وارد 
دروازه تیم فرش آرا و مجید خزایی یک گل و علی ابراهیمی 2 

گل وارد دروازه تیم مس سونگون کردند.
رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  جدید  مدیرکل  فتاحی 
این  تماشاگر  نزدیک  از  استان  فوتبال  هیأت  رئیس  برادران  و 
هــواداران  فــرش آرا  قبلی  بازی های  برخالف  بودند.  دیــدار 

استقالل خوبی از این بازی داشتند. 

جبران  برای  زیادی  تالش  فرش آرا  بازی  پایانی  دقایق  در 
در  تا  داشت  فرصت  حتی  و  بود  خود  عقب افتادگی  گل  دو 
ثانیه های پایانی یکی از گل ها را جبران کند که پنالتی مجید 
فرش آرا  بازیکن  خزائی  مجید  نشد.  گل  به  تبدیل  خزائی 
لفظی  درگیری  بازی  پایان  در  مس  کاپیتان  فخیم  فرهاد  و 
داشتند که این درگیری با دخالت عوامل دو تیم به پایان رسید.

خستگی سفر بندرعباس روی عملکرد ما تاثیرگذار بود
از  قبل  من  نگرانی  گفت:  فــرش آرا  فوتسال  تیم  سرمربی 
بازی خستگی بازیکنان بعد از سفر بندرعباس بود، آنجا با آن 
آذرخش  با  بازی  در  و   داشتیم  سنگینی  بازی  هوایی  شرایط 
جو سنگینی بود، بعد از سفری که 25 ساعت زمان برد خسته 

شدیم و پیش بینی این را داشتیم.
تیم  با  بازی کردن   از سوی دیگر  افزود:  محسن حسن زاده 
قدرتمند مس و استرس بازیکنان جوان ما مزید بر علت شد و 
باعث شد در نیمه اول شرایط خوبی نداشته باشیم، اما در نیمه 
دوم تیم ما بازی خوبی را به نمایش گذاشت و فکر می کنم تیم 
فرش آرا تیم نیمه دوم بود و در نیمه اول شرایط غیر از شرایط 

فنی حاکم بود.
کنیم،  بازی  دوم  نیمه  مثل  همیشه  باید  داد:  ادامــه  وی 
تیم  دوم  نیمه  که  دیدند  و  می فهمند  را  فوتسال  تماشگران 
تیم  کرد،  بازی  خوب  آسیا  قهرمان  مقابل  در  فرش آرا  جوان 
بستیم  را  تیم  وقتی  و  دارد  گفتن  برای  زیادی  حرف های  ما 
می دانستیم این مسائل به وجود می آید اما اگر به این جوانان 
میدان داده شود می توانند بهتر از این باشند و یک نیمه تیم 
مس قهرمان آسیا را تحت فشار گذاشتند نشان از  کیفیت تیم 

ما دارد.
بازیکنان برای  از  سرمربی تیم فوتسال فرش آرا اضافه کرد: 
ساعت   25 ما  بازیکنان  می کنم،  تشکر  داشتند  که  تالشی 
و  هستند  جوان  ما  بازیکنان  دیگر  سوی  از  بودند  اتوبوس  در 

ناچار  به  ما  دارد،  فشارها  سری  یک  مس  مقابل  کردن  بازی 
با زور  بازیکنان  از  بازیکن مصدوم استفاده کردیم یکی  از سه 
داروی ُمسِکن بازی کرد، به لحاظ دفاعی یک بازیکن با تجربه 
پست  این  در  گفتم  قبل  هفته ها  از  و  داریم  مشکل  عقب گیر 
این  که  کنند  ما کمک  به   بهادری  آقای  که  داریم  نیاز  بازیکن 
اتفاق رخ نداد اما ما یک  بازیکن عقب گیر با تجربه الزم داریم تا 

به تیم جوان ما کمک کند.
بازیکنان مس نباید همه چیز را تمام شده حساب می کردند

گفت:  مشهد  در  نیز  سونگون  مس  فوتسال  تیم  سرمربی 
و  شد  اجرا  عالی  نحو  به   داشتیم  تمرینات  در  که  برنامه هایی 
به نتیجه دلخواه رسیدیم، در نیمه دوم هم فرش آرا که میزبان 
بود و فشار را بیشتر کرد، بچه های ما در نیمه دوم بازی را رها 
اعتماد  با  اما  کردم  گوشزد  نیمه  بین  در  را  مورد  این  کردند، 
تمام  چیز  همه  کردند  فکر  به نوعی  و  کردند   بازی  باال  به نفس 
جلو  گل  تا  هرچند  بدانیم  تا  شد  تجربه  این  اما   است،  شده 
بودیم بازی را تمام شده ندانیم، اما مهم سه امتیاز بود که به 

آن رسیدیم.
و در  تیم خوبی است  ادامه داد: فرش آرا  اسماعیل تقی پور 
این چند سال تغییرات کمی داشته و در مشهد همه تیم ها را 
اذیت می کرد و نیمه دوم هم بازی خوبی ارائه داد، پیش بینی 
تالش  با  شکر  را  خدا  اما  داشتیم  را  دوم  نیمه  سخت  بازی 
بازیکنان سه امتیاز شیرین خارج از خانه را گرفتیم، هدف ما 

تکرار قهرمانی است.
تیم فوتسال فرش آرا در دیدار بعدی روز 19 مهر ماه به دیدار 
تیم فوتسال ارژن شیراز می رود و تیم فوتسال مس سونگون هم 
با آذرخش بندرعباس دیدار می کند. تیم فوتسال  این روز  در 
مس سونگون با 24 امتیاز در رتبه دوم و فرش آرا با 19 امتیاز 

در رتبه پنجم جدول 14 تیمی لیگ برتر فوتسال قرار دارد.

دوتا یکی خبر

خراسان  جوانان  و  ورزش  سابق  مدیرکل  بازداشت  از  بعد 
رضوی، یکی از معاونین وی نیز دستگیر و روانه بازداشتگاه شد.

خراسان  جوانان  و  ورزش  سابق  مدیرکل  بازدداشت  موضوع 
رضوی در حالی به یک پرونده قطور تبدیل شده که حاال در این 

زمینه یکی از معاونین وی نیز دستگیر و روانه بازداشتگاه شد. 
به گزارش فارس، م.پ که پیش از این به عنوان رئیس اداره 
ورزش و جوانان مشهد و معاون امور جوانان اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی مشغول به فعالیت بود، با حکم قاضی 
بهاری، بازپرس این پرونده روانه بازداشتگاه شد تا نشان دهد 

ابعاد این پرونده بیش از این حرف ها است.
به دنبال بازداشت مدیرکل سابق ورزش و جوانان به جرم سوء 
استفاده از بیت المال با دستور قضایی بازداشت شد، تماس های 
مقامات بلند پایه و صاحب نفوذ برای سرپوش گذاشتن بر تخلفات 
مدیر مذکور آغاز شد، اما بازپرس پرونده بدون توجه به هیاهوهای 

صورت گرفته، تخلفات پرونده را به دقت مورد بررسی قرار داد.
روزنامه قدس نیز در این رابطه نوشت: متهم اصلی این پرونده 

9 مهر ماه به اتهام دست اندازی به بیت المال 
دستگیر شد. 

اولین اطالعات به دست آمده از آن حکایت داشت که مدیر 
مذکور دقیقًا سه روز پس از پایان مسئولیت سازمانی با دستور 
روح االله بهاری، بازپرس شعبه 209 دادسرای مشهد )شعبه ویژه 
رسیدگی به جرایم اقتصادی( جلب و به دادسرا منتقل و پس از 
تفهیم اتهام، با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به زندان منتقل شد.

بر اساس اطالعات به دست آمده، پس از آنکه مدیر متخلف 
در  نفوذ  با  افراد  سوی  از  متعددی  تماس های  شد،  بازداشت 
وزارتخانه متبوع و مدیران صاحب نام دولتی برای آنکه پرونده 
با قرار منع تعقیب بسته شود، با بازپرس پرونده گرفته شد، اما 
این حجم از تماس ها برای چشم پوشی از تخلفات گسترده مدیر 
و مقام قضایی قاطعانه روند رسیدگی  نبرد  به جایی  راه  مذکور 

به پرونده را ادامه داد.
نیروهای  و  قضایی  دستگاه  شبانه روزی  تحقیقات  در  آنچه 
امنیتــی در این زمینه به دست آمد، نشان می داد که مدیرکل 
مانند  ورزشی  اماکن  از  تعدادی  غیرقانونی  اقدامی  در  سابق 
استخر را بدون انجام تشریفات مناقصه به افرادی واگذار کرده 

است.
در همین زمینه مدیر مذکور در یکی از تخلفات، مجموعه ای 
دوم  سال  میلیون،   70 اول  سال  در  تشریفات  ترک  از  پس  را 
100میلیون و در سال سوم همان مکان را به 500 میلیون تومان 
واگذار کرده و حقوق بیت المال را نادیده گرفته که این اقدام از 

مصادیق اختالس است.
همچنین او در مواردی متعدد برای رفاه خانواده اش از اموال 

دولتی سوءاستفاده و به نوعی بیت المال را مال البیت کرده بود!
با  که  به پرونده  رسیدگی  روند  در  بهاری  بازپرس  همچنین 
دست اندازی  از  دیگر  برگی  می گرفت،  صورت  متهم  حضور 
عجیب و غریب متهم را شرح داد و آن هم این بود که متهم پس 
از آنکه در اقدامی غیرقانونی و ترک تشریفات، مجموعه ورزشی را 
به فردی اجاره و برای آن حق اجاره تعیین می کند، در ادامه با زیر 
پا گذاشتن حق عموم مردم، اجاره بهای ماهیانه را دریافت و با آن 

اقساط شخصی اش را پرداخت می کرده است.
موارد  بــرای  باید  که  را  ملکی  دیگر  سوی  از  او  همچنین 
به خصوصی مورد استفاده قرار می گرفت، در اختیار خود گرفته و 

در آنجا که در بهترین منطقه مشهد بود، ساکن شده بود. 
حقوق  که  حالی  در  شده  بازداشت  مدیر  دیگر  تخلفی  در 
مبالغ  می کرد،  دریافت  خدمتش  محل  و  کل  اداره  از  ماهیانه 
از  پــاداش  و  هدیه  عنوان  تحت  هم  را  توجهی  قابل  و  متعدد 
هیئت های زیرمجموعه می گرفت، همه این اقدامات به صورت 
غیرقانونی صورت می گرفته و بازپرس بهاری موارد اختالس را 

به متهم تفهیم کرده است.
گفته می شود در این پرونده افراد دیگری نیز بازداشت خواهند 

شد.

ما  گفت:  رضوی  خراسان  هتل داران  اتحادیه ی  دبیر 
برای تبلیغ در کشورهای دیگر عالوه بر کشورهای عربی 
تا  هستیم  دولت  سمت  از  حمایتی  بسته های  نیازمند 
داریم  امنی  کشور  که  کنیم  ثابت  توریست ها  به  بتوانیم 

و آن ها می توانند با خیال راحت به کشور ما سفر کنند.
به گزارش صبح امروز داود نعیمی، اظهار کرد: افزایش 
برای  آن هم  نرخ  نیست، کاهش  ما خوب  برای  ارز  نرخ 
مشکلی به وجود نمی آورد؛ مشکل اصلی ما نداشتن نرخ 
از مسافران خارجی مان نمی توانیم دالر  ما  ارزی است؛ 
بگیریم و همان نرخ عادی که مسافر داخلی مان پرداخت 

می کند مسافر خارجی مان هم پرداخت می کند.
افزایش   وی عنوان کرد: در حال حاضر 150 درصد 
قیمت در تمام اقالم مثل غذا و نوشیدنی و... داشته ایم، 
اما قیمت  در هتل ها هیچ تغییری نکرده است؛ چرا که 
مسافران ما داخلی هستند و اگر افزایش قیمت داشته 

باشیم از سمت مسافر استقبالی نخواهیم داشت.
وجود  با  ــزود:  اف استان  هــتــل داران   اتحادیه  دبیر   
تا  افزایش 50  و  و نوشیدنی  افزایش 150 درصدی غذا 

جلسه ای  طی  انرژی،  حامل های  قیمت  درصدی   100
موارد  همه ی  در  قیمت  افزایش  خواستار  هتل داران  با 
بودند  معتقد  که  چرا  نکردند؛  موافقت  آن ها  اما  شدیم 
قبل  از  بیشتر  باید  هتل ها  قیمت  افزایش  صورت  در 
فصلی  مسافران  دلیل  به  و  باشند  دارایــی  پاسخگوی 
کشش این قضیه را ندارند؛ در حال حاضر هتل ها بین 
خالی  تقریبا  و  نداردند  مسافر  بیشتر  درصد   30 تا   20

هستند.
و  هتل  مخارج  تامین  بــرای  کــرد:  خاطرنشان  وی   
هستیم  مجبور  هستند  کار  به  مشغول  که  فعال  نیروی 
یا قرض کنیم؛ در حال حاضر 70 درصد  بگیریم  وام  یا 
اینکه  دلیل  به  هستند  فروشنده  مشهد  هتل های 
تابستان ها  است.  آورده  فشار  آن ها  به  مالی  مشکالت 
به خاطر مسافرین عرب اوضاع تقریبا خوب بود اما بعد 
تعداد  کم  هم  عرب  مسافرین  تحصیلی  سال  شروع  از 

شده اند.
در  حمایتی  بسته های  دولت  اگر  کرد:  عنوان  وی    
این صنعت  نگذارد  و صنعت گردشگری  اختیار هتل ها 
ورشکست می شود؛ باید کمک کرد تا صنعت گردشگری 
و هتل داری رونق پیدا کند تا سوددهی بیشتر شود. به 
طور مثال دولت ترکیه به شرکت های هواپیمایی و هتل ها 
به  مناسب  قیمت های  با  مسافران  تا  می دهد  سوبسیت 
ترکیه جذب کنند؛ تا قبل از افزایش قیمت دالر یک هفته 
اقامت در ترکیه از یک هفته اقامت در ایران ارزان تر بود و 

این ارئه ی خدمات ارزان باعث جذب گردشگر می شود.
 داود نعیمی تشریح کرد: همکاری و ارائه  بسته های 
اما  است  بررسی  حال  در  مسئولین  سمت  از  حمایتی 
اتفاقی نیفتاده است و هیچ همکاری با هتل ها نداشته 
اند در این رابطه، در همین چند وقت گذشته برق، آب 
در  افزایشی  اما  است  داشته  برابری  افزایش چهار   ... و 
قیمت هایمان نداشته ایم به اگر قرار باشد همه چیز گران 

ارائه شود، مهمان استفاده ای از هتل نمی کند.

ادامه بازداشت ها در پرونده مدیرکل 
سابق ورزش و جوانان خراسان رضوی

دبیر اتحادیه    هتل داران خراسان رضوی:
بسته های حمایتی الزمه رونق صنعت 

هتل داری است
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آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله دوم
 به موجب پرونده شماره کالسه 970327 اجرای احکام شهرستان طرقبه شاندیز محکوم علیهم 1- مجتبی تقی پور 2- سید قاسم هاشمیان 3- 
شرکت گردشگری ابرده محکوم است به پرداخت 1/600/800/000ریال بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه درحق محکوم 
له سمیه شمشیری سرخ آبادی و نیم عشر دولتی توسط کارشناس نبی زاده - ژیان - محمدی ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 7/28//1397از ساعت 
8 الی 9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه 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 في 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 ملک به پالک ثبتی 2616 فرعی از 103 اصلی بخش 6 مشهد واقع در اراضی ابرده علیا جاده کمربندی اراضی مشرف به بازه قلندر 
متعلق به مجتبی تقی پور به مساحت عرصه طلق به مساحت 1125/8 متر مربع فاقد بنا و حصار که به ارزش 6/000/000/000ریال ارزیابی گردیده 

است./
 لگزیان-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

آگهی مزایده نوبت دوم
محکوم له : زهرا خوشدل فرزند غالمحسین به نشانی شهرستان زاوه – شهر دولت آباد– رجایی 5 – پالک 5

محکوم علیه : امین حسین زاده فرزند علی اکبر به نشانی تربت حیدزیه – خیابان قائم – نبش قائم 18 – منزل اول
محکوم به : تعداد 115 قطعه سکه بهار آزادی بابت مهریه محکوم لها در پرونده کالسه 40/970469 ارجاعی

مورد مزایده: یک قطعه زمین زراعی از اراضی دامسک واقع در کیلومتر 2 جاده تربت حیدریه به دولت آباد که مقدار کل عرصه زمین 
4/3 هکتار می باشد که در حال حاضر زمین فوق بصورت آیش زراعی و در قسمت جنوب غربی آن آثار قدیمی از کوره آهک مشاهده می 
گردد و زمین مذکور فاقد هرگونه اعیان می باشد و حدود اریعه آن شماال محدود به سنگ کوبی آقای کوه جانی از جنوب به راه قدیم زاوه 
به تربت از غرب محدود به کال صومعه و از شرق محدود به کالچه و زمین آقای اسدی که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعًا به مبلغ 
1/500/000/000  ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز 
شنبه تاریخ 1397/07/28 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.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139760306013001204 – 1397/06/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت خطائی نوقابی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 0910001936 و کدملی 0910001936 صادره از گناباد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 350/54 مترمربع از پالک 
شماره 389 فرعی از 4 اصلی واقع دراراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای علی خاکپور نوقابی 
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. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول 
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام110/4/970137 شرکت چکاوک 
پاک توس محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 50/000/000 ریال در حق محمد رسول زاده و نیز مبلغ 1/000/000ریال نیم عشر دولتی 2- مبلغ 
75/996/436 ریال محکوم به در حق آقای مهران محمدی بعالوه مبلغ 1/800/000 ریال نیم عشر دولتی بابت کالسه پرونده 110/6/970712 
نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضاي محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/07/28 از ساعت10:15الی 
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 في المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه 

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

 یک دستگاه چونه گیر نان ساخت صنایع پخت مشهد که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 125/000/000 ریال به فروش می رسد.  
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی - سید محمد رضا تشنگر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760306013001056 – 1397/06/05 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حبیبه رفیعی فرزند علیجان بشماره شناسنامه 6 و کدملی 
5629944274 صادره از بجستان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 193/92 مترمربع از پالک شماره 936 فرعی از یک اصلی واقع 
دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسن یوسف پور 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

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

 برابر رای شماره  139760306021000438 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 آقای حسین نژادی فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه 1 و 
کدملی 5729885873 صادره از بردسکن در ششدنگ یکباب ساختمان ممشتمل بر محوطه به مساحت 713 مترمربع قسمتی از پالک 14 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 6 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای محمد احمد نیا احدی  از ورثه علی اصغر احمد 
نیا  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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

غالمرضا گنج بخش  - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139760306271001768 مورخه 1397/05/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ ابوالقاسم مجردی  فرزند ابوالفضل بشماره 
شناسنامه 4661 صادره از بجنورد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 67/21 متر مربع قسمتی از پالک 71 اصلی بخش 9 مشهد واقع 
در بلوار رسالت 41 پالک 61 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا 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: 708

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29
حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

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

 برابر رای شماره  139760306021000389 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 آقای محمد رمضان پور فرزند علی بشماره 
شناسنامه 112 صادره از بردسکن در ششدنگ یکباب ساختمان ممشتمل بر محوطه به مساحت 146/40 مترمربع قسمتی از پالک 1905 
فرعی از 4  اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا پور عباس 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.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

غالمرضا گنج بخش  - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول 
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 55 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام110/4/951819 دفتر پیش خوان 
دولت 1038 محکوم است به پرداخت مبلغ 108/225/802 ریال در حق نرگس نهائی و نیز مبلغ 1/500/000ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضاي محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و 
نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/07/28 از ساعت11الی 11:45 
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 في المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال 

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

 یک دستگاه خودروی سواری پراید صندوقدار مدل 1385 سفید رنگ به شماره انتظامی 934 س 32 ایران 12 با مشخصات درب موتور و 
بدنه سمت راست نیاز به مرمت دارد. شیشه جلو ترک دارد، الستیک 50 درصد و فاقد بیمه نامه که توسط کارشناس 75/000/000 ریال ارزیابی 

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

آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول 
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام110/1/950835 خانم زهرا رضایی محکوم 
است به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال در حق آقای اکبر افخمی گچ پزان و نیز مبلغ 20/000/000ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم 
علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضاي محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر 
دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/07/29 از ساعت11/45 الی 12:30 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 في المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و 

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

 یک دستگاه خودروی سواری سمند ال ایکس دارای پالک انتظامی ایران 36-137 و 82 به رنگ سفید مدل 1394 متعلق به محکوم علیه خانم 
زهرا رضایی، خودرو دارای خوردگی و رنگ شدگی در درب موتور )کاپوت جلو( می باشد و سایر قسمت ها سالم، فاقد بیمه، شخص ثالث، الستیک ها 
در حد 50 درصد که مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 250/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد. )ضمنًا خودرو در قبال مبلغ 113/160/000 

ریال در رهن شرکت ایران خودرو می باشد(.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی - سید محمد رضا تشنگر

آگهی مزایده نوبت دوم
محکوم له : رجبعلی خواجه زاده فرزند غالمرضا به نشانی تربت حیدریه – خیابان 15 خرداد 3 – روبروی مخابرات مدرس

محکوم علیه : مراد نادی زاده فرزند محمد به نشانی تربت حیدزیه – خیابان امام حسین – هاشمیه یک – داخل میالن اول- سمت چپ 
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محکوم به : مبلغ 14/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 572/500  ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
1396/03/10 لغایت یوم الوصول در حق محکوم له و مبلغ 725/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 1/962110 احکام ش

مورد مزایده: 1 – سه عدد گنجه هرکدام به مبلغ 3500000 ریال 2 – یک عدد آینه دراور به مبلغ 4/000/000 ریال 3 – یک عدد تخت 
به مبلغ 5/500/000  ریال که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعًا به مبلغ 20/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به 
درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز شنبه تاریخ 1397/07/28 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.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
13976036007000654-1397/05/17 کالسه 95/301 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم پور عثمان علیزائی فرزند جالل 
بشماره شناسنامه 0740190601 صادره از تایباد در یک باب منزل به مساحت 195/7 متر مربع پالک شماره 6 فرعیاز 3  اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام واقع خیرآباد کاللی روبروی مدرسه اسماء خریداری از مالک رسمی آقای محمد خان کریمی 
تیموری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

سید مجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

ی
مفقود

ی
مفقود

سند و برگ سبز خودرو سواری پژو 405 مدل 1382 به شماره پالک 42 ایران 877 ص 38 ، شماره موتور 22568214056 و شماره شاسی 
82018567 مربئط به محمدرضا شبانی حسن آبادیمفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 

کارت ، برگ سبز ، برگ شرکتی مربوط به موتور سیکلت  تکتاز سی جی 150  به شماره پالک 775ایران/23182
بنام عباس کاله درازی به شماره ملی 6519607592  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

خبر
چرا دالر سقوط کرد؟/چرا آمریکا در حال ترک خلیج فارس است؟

آمار سکته پس از کاهش قیمت دالر باال رفته است؟/ کدام ورزشکار یک نفر را کشت و از کشور گریخت؟

  علی دایی به دادگاه احضار شد
 علی دایی در اینستاگرامش نوشت: »آخر و عاقبت 
ساز  و  ساخت  بــرای  روزی  شبانه  تالش  ماه  ــازده  ی
خانه های مردم زلزله زده کرمانشاه: احضار به آگاهی«

قائمشهر  در  کش  ــودک  ک والدین    
دستگیر شدند

که  کرد  تایید  قائمشهر  شهرستان  نیروی  فرمانده 
شهرستان  این  در  ساله  چهار  کودک  یک  مرگ  علت 
به عنوان متهمان  و مادر وی  پدر  و  بود  آزاری  کودک 

اصلی دستگیر شده اند./ایرنا
  توصیه یک مرجع تقلید به صدا و سیما
آیت الله علوی گرگانی مرجع تقلید: در صدا و سیما 
اتاقی برای کنترل سخنران و مقاله ها راه اندازی شود 
تا گوینده هر سخنی را از طریق این تریبون عمومی 
نگوید.در صدا و سیما باید دقت شود تا هر سخنی از 
تریبون ملی منتشر نشود که فردا برای نظام و رهبری 
دردسر شود. تریبون صداوسیما باید مرکز نشر معارف 

دینی باشد/مرکز خبر حوزه
  دعوای مهریه و نفقه در صدر اختالفات 

خانوادگی
قضات با توجه به نرخ سکه اقساط مهریه را تعدیل 
دادگاه های  کل  رئیس  پوریانی  عباس  می کنند. 
عمومی و انقالب تهران، از افزایش دادخواست تعدیل 
خبر  سکه  قیمت   نوسانات  به  توجه  با  مهریه  تقسیط 
داد و گفت: در شرایط کنونی با افزایش ورودی دعوی 
تقاضای تعدیل مواجه هستیم همچنین مطالبه نفقه 
اختالفات  موضوعات  صدر  در  نیز  زوجــه  سوی  از 

خانوادگی است./میزان
  پیام ظریف به عربستان پس از تحقیر 

این کشور توسط ترامپ
مجمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در توییتر خود 
و  کرده  تحقیر  را  سعودیها  بارها  ترامپ  آقای  نوشت: 
او  بدون حمایت  دو هفته  توانند  نمی  که  گفته است 
امنیت  سپاری  برون  توهم  جایزه  این  بیاورند.  دوام 
به  را  مان  دست  دیگر  بار  یک  ما  است.  بیگانگان  به 
ساختن  با  بیایید  کنیم:  می  دراز  همسایگان  سوی 

یک منطقه قوی به این خودپسندی استکباری پایان 
دهیم! 

اسنپ  فعالیت  ــم:  ق ــرداری  ــه ش   
غیرقانونی است

ترافیک شهرداری قم  و  ذاکریان معاون حمل ونقل 
که  بوده  واقعیتی  اینترنتی  تاکسی های  وجود  گفت: 
رخ داده و مورد استقبال مردم واقع شده است ولی از 
نظر قوانین فعالیت این شرکت ها غیرقانونی است./

تسنیم
  نخستین واکنش والیتی به اخراج فائزه 

و فاطمه هاشمی از دانشگاه آزاد
موسس  و  امناء  هیات  رئیس  والیتی  اکبر  علی 
دانشگاه آزاد اسالمی گفت: کسی که اعتقادات مردم 
در  جایی  می برد  سوال  زیر  را  انقالب  های  ارزش  و 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  داشت.  نخواهد  آزاد  دانشگاه 
کننده  احیا  متدین،  متخصص،  دانشجویانی  باید 
مورد  در  کند.  تربیت  را  اسالم  و  انقالب  های  ارزش 
نداریم/ تعارف  کسی  با  اسالمی  و  اعتقادی  مسائل 

تسنیم
  خیز رئیسی برای انتخابات مجلس

شنیده  اصولگرایی  جریان  درون  از  هایی  صحبت   
برای  را  تحرکاتی  رئیسی  سیدابراهیم  که  شود  می 
مجلس  انتخابات  در  اصولگرا  نیروهای  ساماندهی 
آینده در حال انجام دارد. این اتفاق در حالی می افتد 
سالیق  سایر  و  است  کار  جریان  در  جمنا  تنها  که 
سبحانی نیا،  می کنند.حسین  بی اطالعی  اعــالم 
موفقیت  مــیــزان  ــاره  دربـ اصولگرا  سیاسی  فعال 
از  یکی  عنوان  به  رئیسی  گفت:  رئیسی  سیدابراهیم 
پتانسیل ها و  این حرکت یک سری  چهره های اضالع 
توانمندی هایی دارد. در انتخابات گذشته نیز حرکتی 
به  او  نیز  امروز  تهیه شد.  او  برای  استوانه ای  و  ایجاد 
اما  باشد  می تواند  حرکت  محورهای  از  یکی  عنوانی 

همه حرکت نمی تواند باشد./خبرآنالین 
  دومینوی شکست قیمت ها به مسکن 

رسید
ایجاد ثبات در بازار اقتصادی کشور طی چند وقت 

مسکن  قیمت  درصدی   30 کاهش  زمینه ساز  اخیر 
بازار  مهم ترین  عنوان  به  مسکن  اســت.بــازار  شده 
اقتصادی کشور این روز ها روند نزولی قیمتی در پیش 
معامالت  افزایش  ساز  زمینه  موضوع  همین  و  گرقته 
کاهش  ــت.  اس شــده  گذشته  روز  چند  در  مسکن 
تالطم های بازار اقتصادی کشور، ایجاد ثبات در بازار 
اقتصادی  مفسدان  با  برخورد  همچنین  و  سکه  و  ارز 
در  مسکن  قیمت  کاهش  زمینه ساز  عوامل  جمله  از 

برخی از نقاط کشور شده است./باشگاه خبرنگاران
در  ارزی  متخلفان  نفر   19 بازداشت    

مشهد با 9 هزار دالر
دبیرخانه کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز خراسان رضوی گفت: 19 متخلف که اقدام به 
خرید و فروش ارز خارج از شبکه صرافی ها می کردند 
معاون  دستور  به  شدند.  دستگیر  مشهد  در  دیشب 
کالنتری  هماهنگی  با  و  رضوی  خراسان  دادستان 
بر  عالوه  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  پلیس  و  مشهد 
قضایی  پرونده  نفر  شش  برای  افراد  این  دستگیری 
تشکیل و 9 هزار دالر، 900 هزار دینا و دو هزار یورو از 

آنان کشف شد./انتخاب
فیس بوک  اپلیکیشن  از  شکایت    

مخصوص کودکان
می گویند  نوجوانان  و  کودکان  حامی  گروه های 
کودکان  مخصوص  فیس بوک  پیام رسان  اپلیکیشن 
کاربران  شخصی  اطالعات  فدرال،  قوانین  برخالف 
جمع آوری  والدینشان  تائید  بدون  را  پایین  سنین 
که  اســت  ــده  آم تنظیم شده  شکایت  در  می کند. 
اپلیکیشن درخواست تائید coppa را ندارد و کاربر 
نمی داند آیا واقعًا حریم خصوصی کودکان توسط این 
اعالم  جواب  در  نیز  فیس بوک  می شود.  حفظ  برنامه 
کرد که شکایت را هنوز نخوانده، اما هیچ تبلیغ آنالین 
یا جمع آوری دیتای خصوصی کاربران کم سن و سال 

روی اپلیکیشن کودکان وجود ندارد./ خبرآنالین
  پیشنهاد آمریکا به ایران برای استفاده 

از خط تماس نظامی در سوریه
فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا گفت: ایران می 

درگیری  از  ممانعت  ویژه  نظامی  تماس  خط  از  تواند 
استفاده  سوریه  در  هوایی  حمالت  انجام  از  پیش 
با  ارتباطی حرفه ای و خوش ساختی  کند. ما کانال 
روس ها داریم که به خوبی کار کرده است و در حالی 
سوریه(  )در  پیچیده  بسیار  هوایی  حریم  این  در  که 
عملیات انجام داده ایم، ایمنی نیروهای هرکداممان 
را حفظ کرده است. بنابراین گمان می کنم چیزی در 
دسترس است که آن ها )ایرانی ها( همین حاال می 

توانند از آن استفاده کنند./تسنیم
به  اسراییل  جمهور  رییس  توهین    

ایرانیان
توهین آمیز  اظهاراتی  در  اسراییل  جمهور  رییس 
های  تحریم  اعمال  از  دفاع  در  ایرانی  و  ایران  علیه 
"هیوالی"  باید  گفت  ــران،  ای علیه  آمریکا  یکجانبه 
ایرانی را گرسنه نگه داشت تا ثبات در جهان تضمین 
شود! به گزارش وب سایت نیوزویک، " روون ریولین" 
روز پنج شنبه – امروز- در دیدار با "آنگال مرکل" صدر 
بیان  را  اظهارات  این  قدس،  شهر  در  آلمان  اعظم 
کرده است. او ضمن انتقاد به مرکل بابت نپیوستن به 
رییس جمهور آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران، در 
دیدار دوجانبه با او گفته است: از نظر من اکنون زمان 
ایران است، نه دور  پیوستن به تحریم های موثر علیه 
ایرانی  هیوالی  است:"  افزوده  ادامه  در  او  آن."  زدن 
داد.  غذا  آنها  به  اینکه  نه  داشت  نگه  گرسنه  باید  را 
گفتنی  است."  جهان  در  ثبات  تضمین  راه  تنها  این 
اسراییل  رسانه های  در  ریولین  اظهارات  خبر  است 
که  حالی  در  و  شده  منتشر  متفاوتی  نسخه های  با 
تایمز   " سایت  وب  از  نقل  به  نیوزویک"  سایت"  وب 
اسراییل" از واژه " beast" – حیوان- در خبر استفاده 
 " واژه  از  اسراییل  هاآرتص  روزنامه  ، وب سایت  کرده 

Monster" – هیوال- استفاده کرده است./عصرایران
عذرخواهی  باید  آزمون  سردار  چرا    

کند؟
از  بازیکنان برای تیم ملی، یکی  بی تردید انتخاب 
سردار  خاص  مورد  در  اما  است،  سرمربی  اختیارات 
آزمون حتی بعد از شنیدن تمام توضیحات سرمربی 

در برنامه 90 باور دارم این بازیکن جوان، بااستعداد و 
دوست داشتنی که بزرگترین استعداد دهه 90 فوتبال 
اشتباهش  رفتارهای  برای  بگیرد  یاد  باید  است  ایران 
در  اینکه  برگردد.  ملی  تیم  به  بعد  و  عذرخواهی کند 
مقاطع مختلف به بازیکنان تیم ملی حاال به هر دلیلی 
توهین شود یا ستاره اقبال شان افول کند و مورد بی 
مهری قرار بگیرند اصال مسئله تازه ای نیست. از علی 
پروین در این فوتبال دشنام شنیده تا علی دایی. به 
حال  به  تا  و  است  بزرگتر  کدام شان  از  سردار  راستی 
کدام یک از این بزرگترها روبروی هوادار ایستاده اند 
و مثال گفته اند از تعطیالت شان زده اند رفته اند جام 
گذاشته اند؟/ منت  هــواداران  سر  اینگونه  و  جهانی 

خبرآنالین
در   "CFT" به  الحاق  الیحه  بررسی    

دستورکار هفته آینده نمایندگان
وکالی ملت مجلس هفته آینده، الیحه الحاق دولت 
ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی 

تروریسم cFt را بررسی می کنند./ تسنیم
  نگرانی رژیم صهیونیستی از همکاری 

ایران و اروپا
مواضع مقام های رژیم صهیونیستی در جریان سفر 
اشغالی  فلسطین  به  آلمان  صدراعظم  مرکل«  »آنگال 
بیانگر ناخرسندی و نگرانی آنها از ادامه همکاری اروپا 

با ایران در حفظ برجام است.
فلسطین  به  عالیرتبه  هیاتی  صدر  در  که  مرکل 
رژیــم  ارشــد  ــای  ه مقام  بــا  ــرده،  کـ سفر  اشغالی 
و  رئیس  ریولین«  »روون  جمله  از  صهیونیستی 
و  دیدار  رژیم  این  وزیر  نخست  نتانیاهو«  »بنیامین 
گفت و گو کرد. آنچه بیش از هر چیز در این دیدارها 
بود.  ای  هسته  توافق  و  ایران  موضوع  شد،  برجسته 
و  نظر  اشتراک  دارای  هم  ایــران  قبال  در  طرف  دو 
هم اختالف هستند. هرچند که وزن اختالف ها در 
کنار چهار کشور  در  آلمان  است.  بیشتر  حال حاضر 
انگلیس، فرانسه، روسیه و چین پس از خروج آمریکا 
از توافق هسته ای با ایران، در آن باقی مانده است./ 

ایرنا

اروپا  اتحادیه  درخواست  از  یمن    
استقبال کرد

انصارالله و رئیس هیات مذاکره  سخنگوی جنبش 
پایان  برای  اروپا  اتحادیه  درخواست  از  یمن،  کننده 
محمد  کــرد.  استقبال  کشورش  به  نظامی  تجاوز 
از  نوشت:  خــود  توئیتری  صفحه  در  عبدالسالم 
یمن  به  تجاوز  توقف  برای  اروپا  اتحادیه  درخواست 
و  فرهنگی  آثار  و  نظامیان  غیر  بمباران  محکومیت  و 
و  یمن  مردم  محاصره  شکست  برای  تالش  تاریخی، 
کنیم./  می  استقبال  سیاسی  مذاکرات  ازسرگیری 

ایرنا
حکم  هم راستای  الهه  دائمی  رای    

موقت خواهد بود
 »97 مهرماه  »یازدهم  نفت  وزیر  اسبق  مقام  قائم 
آمریکا  و  ایــران  مناقشات  تاریخ  در  عطفی  نقطه  را 
بین المللی  دیوان  دائمی  حکم  گفت:  و  کرد  عنوان 
و  باشد  موقت  حکم  از  کمتر  نمی تواند  دادگستری 
آن  تبیین  و  موقت  حکم  راستای  در  هم  نهایی  رای 
خواهد بود. دیوان بین المللی دادگستری چهارشنبه 
از آمریکا را  ایران  گذشته حکم موقت درباره شکایت 
این  کرد.  ایران صادر  علیه  تحریم ها  اعمال  به خاطر 
بازتاب های گسترده ای در رسانه های داخلی و  حکم 
بین المللی داشته است. »سید مهدی حسینی« قائم 
مقام اسبق وزیر نفت معتقد است حکم موقت دیوان 
مناقشات  تاریخ  در  عطفی  نقطه  مهرماه  یازدهم  در 
این  از  را  استفاده  بهترین  باید  و  آمریکاست  و  ایران 

حکم کرد.
  قیمت دالر به زیر 7000 تومان می رسد

اداری  امور  سازمان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
و استخدامی، گفت: از بحران تغییرات قیمت ارز در 
حال عبور هستیم و برآوردها نشان می دهد که قیمت 

ارز باید زیر 7000 تومان قرار بگیرد./ایسنا
  هزینه ثبت نام اربعین کم شد

ارز،  از نوسانات نرخ  تاثیر  به  اربعین  هزینه ثبت نام 
کاهش یافت و قیمت آن به 371 هزار و 880 تومان 

رسید./ ایسنا

رسول گرامی اسالم )ص(فرمودند:
هر كس از شــما منكری ببیند بايد با دست و اگر نتوانست با زبان و اگر نتوانست با 

قلبش آن را تغییر دهد، كه پائین ترين درجه ايمان همین )تغییر قلبی( است

اگر شما مبارزه را از درون با شیاطین، وسوسه و نفس اماره شروع كنید. موفق تر هستید و به انتظار اين نباشید كه مزاج را تعديل و خانواده، محیط كار، 
محل زيست و نظام حاكم را اصالح كنید و منتظر آن باشید كه همه آنها اصالح شوند و شما آنگاه به اصالح درون خود بپردازيد، زيرا در آن صورت عمر 

سپری شده شايد توفیق تزكیه جان حاصل نشود، البته آن كارها الزم است، ولی نبايد فقدان آنها مايه تعطیل سیر و سلوک و تهذيب روح باشد.
 

مبادی اخالق در قرآن، ص 311

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
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