معاون دادستان مشهد حمایت خوداز طرح ساماندهی دکلهای
مخابراتی مشهد اعالم کرد

پشتیبانی دادستانی از هرس جنگل دکل ها

معاون دادستان مشهد حمایت قاطع خود در زمینه همکاری دستگاهها
در طرح تجمیع و ساماندهی دکلهای مخابراتی مشهد و...
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۶

خبر ویژه

چالش «بنزین ارزان» و تبعات آن ادامه دارد

مدیرعاملشرکتترافیکهوشمندالیتخبرداد

برون سپاری الیت

۵

تحلیل روز
درباره باران و جایگاه آن در ادبیات فارسی

ساعت قرارهای عاشقانه

باران ،از کتاب فارسی چهارم دبستان که نوستالژی دهه
شصتی هاست و حتی خیلی قبل تر از آن...

۴

گزارش ویژه

درنشستخبریبهمناسبتهفتهملیکودکمطرحشد

آغوشهای واقعی

مدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی گفت  :طرح ُمشک
از هفته گذشته کلید خورد و در این طرح  40خانواده اعالم
آمادگی نمودهاند که کودکان مورد تایید بهزیستی که ...

در این شماره می خوانیم

نماینده نیشابور در مجلس مطرح کرد

عدم تعادل دستانداز
بازار خودرو

در صفحه  ۶بخوانید

3

شهردار منطقه 4مشهد

کاربری اراضی راه آهن مشهد به
تفریحی و ورزشی تغییر می کند

در انتظار
نسخه درمان
مصرف بنزین در ایران در چند سال گذشته رشد زیادی داشته است .رشد عجیب
مصرف بنزین در چند سال گذشته پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی زیادی برای
کشور به همراه داشته؛ ماه به ماه مصرف بنزین رشد پیدا کرده ...
در صفحه  3بخوانید

CFT
امروز در پارلمان

6

جدال و جنجال آفرینی ميان موافقان و مخالفان  FATFهمچنان ادامه دارد و روز
چهارشنبه در مجلس شورای اسالمی ماجرا تا دست به يقه شدن پيش رفت .روز
سهشنبه عليرضا رحيمی ،عضو كميسيون امينت ملی ...

4

در صفحه  2بخوانید

«رونویسی» از مشق شب ،حذف
نمیشود

رکابزنان صلح

آرش و شهریار مروی؛ سفیران «صبح امروز» سه کشور را رکاب میزنند
در صفحه  7بخوانید
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قطعات خودرو چگونه گران شد؟

علی روغنگران

خبرنگار

Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

جــدال و جنجال آفرینی ميان موافقان و مخالفان
 FATFهمچنان ادامه دارد و روز چهارشنبه در مجلس
شورای اسالمی ماجرا تا دست به يقه شدن پيش رفت .روز
سهشنبه عليرضا رحيمی ،عضو كميسيون امينت ملی ،در
گفتوگويی اعالم كرد كه  CFTيا همان اليحه الحاق ايران به
كنوانسيون مبارزه با تامين مالی تروريسم ،روز چهارشنبه در
دستور كار است و نمايندگان نسبت به تهديداتی كه در اين
زمينه صورت می گيرد هيچ دلنگرانی ندارند .اندكی بعد اما
محمدعلیوكيلی ،عضو هيات رئيسه پارلمان ايران با انتشار
خبری اعالم كرد كه اسحاقجهانگيری به مجلس میآيد و
بررسی  CFTبه یکشنبه هفته ديگر منتقل میشود و به این
ترتیب پس از مدتها جنگ و جدال میان مخالفان و موافقان،
بررسی این موضوع امروز در دستور کار مجلس قرار خواهد
گرفت.
نهم خرداد ماه بود که کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی با شروطی به الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ،این
الیحه را تصویب و البته شروطی را هم برای الحاق جمهوری
اسالمی به کنوانسیون  CFTمعین کرد و پس از آن بررسی
این مسئله را دو ماه مسکوت گذاشت تا ضمن انجام
بررسی های الزم ،شرایط و چگونگی پیوستن ایران به این
کنوانسیون بین المللی را بررسی کند.
بنا بر پیشنهاد ارائه شده در این الیحه ماده واحده و تبصره
آن و همچنین اعالمیه ها و شروط جمهوری اسالمی ایران به
شرح زیر تعیین شده است :ماده واحده  -به دولت جمهوری
اسالمی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی
مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب 1378.9.18برابر
با  9دسامبر  1999مجمع عمومی سازمان ملل متحد)
مشتمل بر یک مقدمه بیست و هشت ماده و یک پیوست را
با اعالم شروط زیر پذیرفته و پس از اطمینان از خروج ایران
از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFسند الحاق را
نزد امین اسناد تودیع نماید .دولت موظف است به محض
آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد و یا
عدم خروج ایران از لیست مذکور ،به مجلس شورای اسالمی
گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی تقدیم نماید.
شروطیکهایرانگذاشت
تبصره :امضای این قانون توسط رئیس جمهور بعد از
اعالم «گروه ویژه اقدام مالی»  FATFمبنی بر خروج ایران
از لیست سیاه انجام خواهد شد.
اعالمیههاوشروط
-1دولت جمهوری اسالمی ایران به موجب جز (الف) بند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760306012001448هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککاشمرتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایمحسنبخشیدوغآبادیفرزندحسنبشماره
شناسنامه 157صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1179/06متر مربع ازپالک 3027اصلی واقع در بخش
یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای عباس شجاعی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز 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  - 1397/07/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/30 :
محمد محمدزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
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 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1397603060210284هیات 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 ابراهیمی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه
 3286و کدملی  5729062966صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  149/16مترمربع قسمتی از پالک 1510
فرعیاز  4اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  4بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای احمد بوریان طاهری محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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  - 1397/07/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/30 :
غالمرضا گنج بخش  -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی مزایده
بموجبپروندهاجراییکالسه 970171شعبهاولاجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانبردسکنمحکومغلیهآقایحسینصدیقی
فرزند حسن ساکن بردسکن روستای شفیع آباد محکوم است به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون تومان بابت اصل خواسته با رعایت
شاخص قیمت ها از تاریخ چک ها ( چک شماره  482198مورخه 1394/09/30و 462100مورخه ) 1395/08/05تا پرداخت کامل آن
و پرداخت مبلغ14/260/000ريال خسارات دادرسی در حق محکوم له آقای سید قاسم ابطحی و همچنین پرداخت مبلغ12/000/000
ريال هزینه اجرا در حق صندوق دولت  ،که به دلیل استنکاف وی از پرداخت از اموال وی مقدار یک ساعت آب از چاه موتور انقالب ( شماره
 ) 5روستای شفیع آباد توقیف و به کارشناسی ارجاع که طبق نظریه کارشناس رسمی به میزان هفت میلیون تومان ارزیابی شده و قرار است
از این طریق مزایده به فروش برسد .مزایده در مورخه ی  1397/07/29راس ساعت  9/30صبح در دفتر اجرای احکام مدنی بردسکن
ً
برگزار می گردد.مزایده از قیمت پایه شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد10 .درصد بهای مورد مزایده نقدا از خریدار اخذ
و الباقی را میبایست ظرف یکماه از موعد مزایده به حساب سپرده دادگستری بردسکن نزد بانک ملی واریز و رسید آنرا ارایه و اال  10درصد
اولیه پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.انتقال ملک به خریدار بصورت عادی خواهد بود و جهت اخذ
سند رسمی میبایست به اداره ثبت اسناد مراجعه کند.تحویل قطعی ملک به خریدار پس از واریز کل وجه مورد مزایده و مطابق مقررات قانونی
اجرای احکام مدنی خواهد بود.
عباسیان – مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بردسکن
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم به  :پدرام رفعتی فرزند احمد
کالسه پرونده/970455:ح -1وقت رسیدگی 1397/08/14ساعت – 11خوهان :اعظم رفعتی فرزند احمد
خواسته:خوهاناعظمرفعتیفرزنداحمددادخواستی مبنیبرالزامبه تنظیمسندرسمیبهطرفیتپدرامرفعتیوغیرهبهایندادگاهارائه
نموده است که در مهلت مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید.
خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بردسکن ارجاع گردیده و
وقت رسیدگی تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن خوانده احدی از خواندگان به نام پدرام رفعتی فرزند احمد به درخواست خواهان به
تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود ،تا خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف
ً
یکماه به دفتر مراجعه وضمن اعالم نشانی خود در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حاضر شوند .چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم باشد
فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بردسکن  -حمید صدری

سال جاری میالدی) اقدامی انجام ندهد ،در ليست سياه به نتيجهای منطقی برسيم ،اما با آمريکای جمهوریخواه
قرار می گيرد ،متهم بهپولشویی شده و شامل اقدام متقابل و ترامپزده تالشی است که فرجام آن در ابهام است .از
می شود .الزم به ذکر است استانداردهای گروه اقداممالی را طرف ديگر ،پذيرش اقدام باقیمانده مانند برگی است که
همه کشورها اجرا میکنند؛ حال آنکهتحریمهای آمريکا را پيش از سوختن آن نياز به دريافت تضمين دارد .نکته پاياني
همه کشورها به تمام و کمال رعايت نمیکنند.
مخالفان اين است که در صورت پيوستن به اين قانون ،دست
از سویی دبیر شورای عالی امنیت ملی که چندی پیش به خودتحريمی زدهايم و قانونی را به تصويب رساندهايم که
برای بررسی بیشتر ،استماع نظرات نمایندگان و ارائه در صورت حمايت از سازمانهای مقاومت و نهضتهای
توضیحات در مورد این لوایح به مجلس رفته بود نیز در جلسه آزادیبخش ،از آن عليه خودمان استفاده خواهد شد.
علنی اعالم کرد که تصویب این لوایح ارتباطی با  fatfندارد،
توضیحی درباره حق تحفظ ایران در CFT
حامیان تصویب این الیحه اعالم کرده اند که به کشورهای
بلکه از الزامات پیوستن به آن است .با این وجود مخالفان
 cftتاکید دارند که تعاریف و مصداق هایی که ایران و غرب عضو حق تحفظ داده اند و تلقی کردن مصادیق ترویست در
این الیحه باید به دستور شورای عالی امنیت برسد .در همین
در خصوص تروریسم دارند متفاوت است.
زمینه رئیس کمیسیون امنیت ملی و
مخالفان تصویب  CFTدر مجلس شورای
سیاست خارجی مجلس پس جلسه
اسالمی و گروه ها و چهره های سیاسی
اول مهرماه این کمیسیون با وزیران امور
مخالف تصویب این الیحه در خارج از قوه
مخالفان تصویب
خارجه ،اطالعات و رئیس مجلس گفت:
مقننه به طور جدی اعتقاد دارند که چنانچه
 CFTدر مجلس
حق تحفظهای کمیسیون امنیت ملی
این الیحه را تصویب کنیم با دست خودمان
شورای اسالمی و
مجلس در جلسه بررسی  CFTتایید شد
گروه های جهادی مثل جهاد اسالمی و
گروه ها و چهره
و اصالحات ویرایشی در جلسه آینده
حماس و  ...را تروریسم تلقی خواهیم کرد.
های سیاسی مخالف
کمیسیونانجاممیشود.
مخالفان ميگويند؛ این آش را کشورهایی
تصویب این الیحه
«حشمت الله فالحت پیشه» توضیح
نظير آمريکا و رژيم اسرائيل برای فشارآوردن
در خارج از قوه
داده که «حق تحفظها نیاز به اصالحات
به ايران پختهاند و ميکوشند نوع رابطه مالی
مقننه به طور جدی
اعتقاد دارند که
ویرایشی دارند تا متن آن با متون رایج
ايران باگروههای مقاومت در منطقه را کشف
چنانچه این الیحه
در عرصه حقوق بینالملل همخوانی
رمز کنند .از اين روی ،این الیحه به مثابه
را تصویب کنیم
داشته باشد ،این موضوع در دستورکار
دوربينهایی است که در مراکز هستهای
با دست خودمان
روز سه شنبه کمیسیون امنیت ملی و
ايران کار گذاشتهاند.
گروه های جهادی
سیاست خارجی گذاشتهایم تا نظرات
ثانیا حرفشان اين است که حتي در صورت
مثل جهاد اسالمی
مطرح شده و به صحن بروند 41 .توصیه
پذيرش تمام شرايط ،خارجشدن ايران از
و حماس و  ...را
 FATFنسبت به ایران باقی مانده ،که
ليست سياه منوط به پذيرش و موافقت چهل
تروریسم تلقی
بخش عمده آن در قانون مبارزه با تامین
کشور از جمله آمريکاست .آنها بر این عقیده
خواهیم کرد
مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی
اند با آمريکای دموکرات شايد میتوانستيم

,,

رفع شد و بقیه توصیهها با تصویب  CFTو کنوانسیون پالرمو
قابل تأمین است».
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی یادآوری کرده است که «پالرمو در مجمع
بررسی میشود و  CFTنیز در کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس است ،معتقدیم با حق تحفظها
نیز میتوانیم توصیههای  FATFرا انجام دهیم تا بهانه از
مخالفان جمهوری اسالمی ایران گرفته شود».
البته بسیاری از مخالفان این الیحه در نظر گرفتن حق
تحفظ برای جمهوری اسالمی ایران در این الیحه را بی
معنی می خوانند و اعتقاد دارند این مسئله امری بعید
است« .سید حسین نقوی حسینی» سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در همین زمینه تاکید
کرده که «تاکنون هیچ کدام از  63کشوری که با حق شرط
به کنوانسیون  CFTپیوسته اند نتوانسته اند از حق خود
استفاده کنند ».این نظر را «حسینعلی حاجی دلیگانی»
دیگر نماینده مخالف الیحه مذکور هم در صحن علنی
مجلس عنوان کرده که «علی الریجانی» رئیس مجلس پاسخ
او را داده است.
الریجانی در این زمینه توضیح داده است که «براساس
مفاد  19و  20کنوانسیون وین نمیتوانیم هیچ شرطی
بگذاریم و شروط ما در نهایت قابل اعمال نیست .ما براساس
کنوانسیون وین میتوانیم به این کنوانسیون با حق تحفظ
الحاق شویم .میتوانیم این را بپذیریم و اگر کشوری شروط
ما را قبول نکرد میتواند در آن خصوص با ما همکاری نکند
این نظر مقررات اشکالی ندارد».
چرا CFTموردرسیدگیقرارنگرفت؟
الیحه  CFTطبق زمانبندی منتشره قرار بود که دستور
دوم جلسه علنی روز یکشنبه هفته گذشته مجلس شورای
اسالمی باشد ،اما این اتفاق نیفتاد .بنا بر اظهار سید امیر
حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیات رئیسه مجلس
«الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ( )CFTبه دلیل
اینکه در دستور چهارم برای رسیدگی قرار داشت ،بررسی
نشد».
از سه اليحه ديگر،يک مورد (اصــاح قانون مبارزه با
تامين مالي تروريسم) تصويب و ابالغ شده و دو مورد (يکی
اليحه مبارزه با پولشویی و ديگری پالرمو يا الحاق ايران به
کنوانسيون مبارزه با جرائم سازمانيافته) با ايرادات مجمع
تشخيص مصلحت نظام به مجلس شورای اسالمي بازگشته
است FATF .که از حروف اول کلمات انگليسی کارگروه
ويژه اقدام مالی تشکيل شده ،بر آن است که سرمايهگذاران
از کشورهاي مشکوک سرمايهگذاری نکنند يا با احتياط
اقدام کنند FATF .درباره پولهايي که از راههاي نامشروع
به دست آمده است ،توضيح ميخواهد و چنانچه مشکوک

بداند ،ورود آن کشور به بازارهاي مالی را با مشکل روبهرو
میکند .در اين فضا ،طبيعی است که دولت تحت فشار
تحريمهای آمريکا نخواهد در اين تنگنای جدی و شديد وارد
شود.
به هر حال به نظر می رسد ،جدی ترین و اصلی ترین
مشکل ايران با گروه ويژه اقدام مالي بر سر تعريف واژه
«تروريسم» است .آنچه آنان گروههاي تروريستی مینامند و
بر سر تامین منابع مالی آنان حرف دارند ،ايران نهضتهای
آزادی بخش منطقه میخواند و حمایت از آنان را نادرست
نمی داند؛ بنابراين ما ميتوانیم با استفاده از حق تحفظ
که رئیس مجلس هم آن را بر اساس کنواسیون وین برای
کشور مجاز می داند ،بر سر نگاه متفاوتی که به گروهها و
سازمانهایی مانند حزبالله لبنان و حماس داریم با طرف
مقابل رایزنی و چانهزنی کنیم.
توضیحیدربارهچهارالیحهمهم
مدتی است چهار نهاد دولت ،مجلس ،شورای نگهبان و
مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره چهار الیحه سخن
می گویند و آنها را بررسی می کنند .یک سازمان بین دولتی
به نام  FATFوجود دارد که نام اصلی آن « گروه ویژه اقدام
مالی» است .پس  FATFیک سازمان بین المللی است و
بر خالف برخی تصورات عمومی این نام یک الیحه نیست.
این سازمان در سال  1989برای مبارزه با پولشویی تاسیس
شد و یک دستورالعمل  40مادهای است که کلیه جنبههای
مبارزه با پولشویی را در برمی گیرد.
دولت ایــران برای پیوستن به این سازمان ،چهار کار
همزمان انجام می دهد :دو الیحه اصالح قانون به مجلس
ارســال کرده و دو الیحه الحاق به کنوانسیون های بین
المللی .مبارزه با پولشویی ،در ایران قانون است .الیحه
آن پیش از این در دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد و
مجلس هشتم نیز آن را تصویب و شورای نگهبان آن را تایید
کرد .دولت روحانی ،تصمیم گرفت این الیحه را اصالح
کند .پس الیحه اصالح آن به نام «الیحه اصالح مبارزه با
پولشویی» به مجلس ارائه شد.
منع تامین مالی تروریسم نیز قانون است .الیحه آن در
دولت «حسن روحانی» به مجلس ارائه و تصویب شد و
تایید شورای نگهبان را هم گرفت .دولت تصمیم به اصالح
آن گرفت و مجلس تایید کرد و شورای نگهبان نیز آن را
تایید کرد .دولت همچنین مصمم است که کشورمان به دو
کنوانسیون بین المللی بپیوندد .یکی از این دو «کنوانسیون
منع تامین مالی تروریسم» است که اصطالحا به آن CFT
می گویند .دومی «کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته»
است که اصطالحا به آن پالرمو می گویند .بنابراین دولت
برای پیوستن به این دو کنوانسیون ،دو الیحه جداگانه به
مجلس آورد .هر دو الیحه موافقان و مخالفان بسیاری دارد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760306012001441هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککاشمرتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایرضایزدانیفرزندغالمعلیبشمارهشناسنامه 47صادرهاز
کاشمردرششدانگیکبابساختمانبهمساحت 500مترمربعازپالک 3027اصلیواقعدربخشیکحومهکاشمرخریداریازمالکرسمی
آقای حسین نساجیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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  - 1397/07/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/30 :
محمد محمدزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره 139760306012000828هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملککاشمرتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایمحمدعبداللهیجردویفرزنداسحقبشمارهشناسنامه 2905صادره
از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 35/20متر مربع ازپالک 1134فرعی از 58اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک
رسمی آقای حسن صبوری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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  - 1397/07/01 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/15 :
محمد محمدزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760306012001384و  139760306012001385هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن دستگردی فرزند
محمد بشماره شناسنامه  12صادره از علی آباد کتول در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  68/11متر مربع ازپالک
 51فرعی از 3026اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای/خانم حسن دستگردی متقاضیان محرز گردیده است
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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  - 1397/07/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/30 :
محمد محمدزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره 139760306012000555هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد اسکندری تریقان فرزند حبیب الله بشماره شناسنامه 29
صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 318/76متر مربع ازپالک  3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از
مالک رسمی آقای حسین باقری کسرینه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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  - 1397/07/01 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/15 :
محمد محمدزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760306012001189هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ابراهیمی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه
 4752صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 262متر مربع ازپالک 2490فرعی از 3027اصلی واقع در بخش یک حومه
کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای محمد یزدانفر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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  - 1397/07/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/30 :
محمد محمدزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139760306012001470و  139760306012001471هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم غالمپور فرزند
عباسعلی بشماره شناسنامه 1002صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  97/85متر مربع و  142/60مترمربع ازپالک
 5159فرعی از پالک  3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای/خانم رمضان غالمی و محمد حسین نژاد
اکبر دلبریان متقاضیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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  - 1397/07/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/30 :
محمد محمدزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به آقای مهدی ترکمنی فرزند ابراهیم بشماره ملی 0938893841و خانم راحله مهدی زاده فرزند غالمحسین بشماره ملی  0702617601ابالغ میگردد که بانک ملت شعبه بازار تربت حیدریه به
استناد سند رهنی بشماره 50094مورخ 1394/06/22تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 4تربت حیدریه مبادرت به صدور اجراییه به کالسه 9700525در شعبه اجراء این اداره و بمبلغ418/792/468
ريال بابت اصل و سود تاخیر و همچنین خسارت روزانه از تاریخ صدور اجراییه مورخه  1397/02/30به میزان روزانه  277/606ريال علیه شما نموده است و چون برابر گزارش وارده مورخه  1397/06/22مامور
پست تربت حیدریه در آدرس متن سند شناسائی و ابالغ میسر نگردیده لذا به استناد ماده  18آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به شما ابالغ می گردد که اجرائیه از تاریخ انتشار این آگهی ابالغ شده
محسوب و ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1397/07/15 :
هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره 139460306012003372هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد طاهریان فرزند عباس بشماره شناسنامه 534صادره از کاشمر
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 125/39متر مربع از پالک 1122فرعی از 58اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی
آقای حسین قاسمیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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  - 1397/07/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/30 :
محمد محمدزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره 139760306012001187هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد فرازمند فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 32صادره از کاشمر
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  14520/10متر مربع ازپالک  3034اصلی واقع در بخش یک کاشمر خریداری از مالک رسمی اداره
اوقاف محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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  - 1397/07/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/30 :
محمد محمدزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیلهبهآقایانمهدیترکمنیفرزندابراهیمبشمارهملی 0938893841ورضامهدیزادهفرزندغالمحسینبشمارهملی 0703722700ابالغمیگرددکهبانکملتشعبهبازارتربتحیدریهبهاستنادسندرهنی
بشماره  50094مورخ  1394/06/22تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره  4تربت حیدریه مبادرت به صدور اجراییه به کالسه  9700541در شعبه اجراء این اداره و بمبلغ  418/385/750ريال بابت اصل و سود
تاخیر و همچنین خسارت روزانه از تاریخ صدور اجراییه مورخه  1397/02/30به میزان روزانه 278/075ريال علیه شما نموده است و چون برابر گزارش وارده مورخه  1397/06/22مامور پست مشهد در آدرس متن سند
شناسائی و ابالغ میسر نگردیده لذا به استناد ماده  18آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به شما ابالغ می گردد که اجراییه از تاریخ انتشار این آگهی ابالغ شده محسوب و ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی
عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1397/07/15 :
هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

درانتظارنسخهدرمان
چالش «بنزین ارزان» و تبعات آن ادامه دارد؛

بازار

امروز در پارلمان

( )2ماده ( )2کنوانسیون اعالم می نماید که مفاد آن دسته از
کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون
که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از
کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده
( )23در خصوص اصالح فهرست موافقت نامه های منظم
به کنوانسیون برای جمهوری اسالمی ایران منوط به رعایت
اصول  77و  125قانون اساسی است.
-2جمهوری اسالمی ایران با نظر به اصول و هنجارهای
حقوق بین الملل تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله
کنوانسیون  1999سازمان کنفرانس اسالمی و قطعنامه
های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه  2625و ،1514
تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی
علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند
و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را
مستند به زیر بند (ب) بند ( )1ماده ( )2کنوانسیون مشتمل
بر این مبارزات می دانند ،تنها در حدود پیش گفته متعهد
می داند و اعالم می دارد ،ماده  6کنوانسیون ارتباطی به
این حق ندارد .این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع
است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.
-3موضوع بند ( )1ماده ( )24کنوانسیون در خصوص
جمهوری اسالمی منوط به رعایت اصل ( )139قانون
اساسی است و بند ( )2ماده ( )7کنوانسیون و موضوع ماده
( )17کنوانسیون در چارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد
شد.
-4صالحیت مقرر در بند 5ماده 9کنوانسیون برای کمیته
بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق
بشردوستانه الزم االجرا برای جمهوری اسالمی ایران پذیرفته
می شود.
-5مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اسالمی
جمهوری اسالمی ایران الزم الرعایه نمی باشد.
-6الحاق جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون به معنای
شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی
نیست.
اصلمخالفتهاوموافقتهاباCFT
در طول ماه های اخیر نظرات و دالئل مختلفی از سوی
مخالفان و موافقان تصویب  CFTدر مجلس و بیرون از آن
عنوان شده است .به نحوی که موافقان معتقدند  194کشور
در منطقه به اين قانون پيوستهاند؛ بهجز ايران و کرهشمالي.
بنابراين ملحقنشدن ايران به اين پروتکل جهانی ،عالوه بر
محروميت از خدمات جهانی بانکی ،چهره ايران را به نحوی
مخدوش میکند که گويی مايل به حمايت از گروههای
تروریستی است .دومين استدالل موافقان حول اين محور
می چرخد که نپذيرفتن  FATFفرصتسوزی ايران و به
سود آمريکا و اسرائيل است؛ چون زمان زیادی در اختيار
ايران نيست و چنانچه تا پايان سال  2018میالدی (پايان

 3اقتصاد

sobhe.emrooz.news@gmail.com

W w w. s o b h e - e m r o o z . i r

Vol.1.No.317 Oct.07.2018

یکشنبه 15مهر ماه -1397سال اول -شماره317

یک تولید کننده قطعات صنعتی و الستیکی گفت:
تامین نیاز از منابع و مواد اولیه داخلی و موضوعات دیگری
همچون حملونقل ،حقوق و دستمزد ،نرخ تسهیالت
بانکی ،معوقات و بدهکاریها را میتوان از عوامل گرانی
خودرو و قطعات آن عنوان کرد.
به گــزارش ایسنا ،عبدالله یزدانبخش در خصوص
وضعیت بازار قطعات با وجود تحریمهای اخیر ،افزود:
عوامل موثر بر تحریمها دارای ابعاد مختلفی است که به
صورتتهدیدوفرصتنمودپیدامیکند.
وی اضافه کرد :کمبود قطعات خودرویی درصد زیادی
فرصت ایجاد کرده که باعث مورد توجه قرار گرفتن تولید
کنندهداخلیشدهوبارفعمشکالتدراینزمینهمیتوان
شاهدحضورفعاالنهوتوسعهفعالیتآنانباشیم.
ایــن تولید کننده قطعات صنعتی و الستیکی در
خصوصعلتگرانیدرزمینهقطعات خودرو،خاطرنشان
کرد :گرانی در هر زمینه از جمله قطعات خودرو به دلیل
تحریم ،افزایش نرخ ارز ،قطع روابط اقتصادی و تجاری و
بینالمللی،جوسازیوحبابهاییاستکهباعثب هوجود
آمدن فشارهای اقتصادی شده که هر کدام از موارد فوق
قابلتجزیهوتحلیلخاصدراینزمینهاست.
یزدانبخش دربــاره دوره جدید تحریمها و مشکالت
موجود در زمینه صادرات ،تصریح کرد :در اصل تحریم
یعنی فشار آوردن به اقتصاد و دولت یا جنگ اقتصادی و
باتوجه به اینکه اقتصاد ما وابستگی بسیار زیادی به نفت
داردبههمینجهتشدتوتاثیربیشتریراحسخواهیم
کردوامیدواریمدولتتمهیداتمقابلهایالزمراپیشبینی
کردهباشد.
وی درباره وابستگی داخلی و خارجی در زمینه تامین
قطعات مورد نیاز خود در زمینه ساخت خودرو ،بیان کرد:
در حال حاضر در بخشهای مختلف صنعتی مخصوصا
خودروسازیتامینقطعاتموردنیازباکاهشروبهروشده
استکهامریطبیعیاست.
این تولید کننده قطعات صنعتی و الستیکی ادامه داد:
در صنایع خودروسازی دنیا ،تولید تمام قطعات صرفه
اقتصادی ندارد ،بنابراین واردات و صادرات در یک بحران
اقتصادی را باید به گونهای دیگر مورد توجه قرار داد و
راهکارهای مناسب شرایط را پیشنهاد کرد بنابراین در این
شرایطتولیدکنندگانداخلیتالشمیکنندتاکاستیهارا
پوششدادهتابیشترینتامینازمنابعصورتپذیرد.
یزدانبخش در خصوص تاثیر گرانی قطعات در افزایش
قیمت خودرو ،خاطرنشان کرد :با توجه به اینکه خودرو
و قطعات آن درصدی ارزبری دارند ،تامین نیاز از منابع و
مواداولیهداخلیوموضوعاتدیگریهمچونحملونقل،
حقوق و دستمزد ،نرخ تسهیالت بانکی ،معوقات و
بدهکاریها را از عوامل گرانی خودرو و قطعات خودرویی
است.

مصرف بنزین در ایران در چند سال گذشته رشد زیادی
داشته است .رشد عجیب مصرف بنزین در چند سال
گذشته پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی زیادی
برای کشور به همراه داشته؛ ماه به ماه مصرف بنزین رشد
پیدا کرده ،سال به سال هوا آلودهتر شده و در پایان هرروز
سالمت مردم در وضعیت خطرناکتری قرار گرفتهاند.
در حال حاضر قیمت بنزین از یک لیتر آب معدنی
ارزانتر است و خودروهای ایرانی جزو پرمصرفترینهای
دنیاهستند.میانگینمصرفبنزینایرانیهاهرروزبیش
از۷۰میلیون لیتر است ،از سویی اطالعات مختلف نشان
میدهد که به دالیل مختلف این میزان مصرف روبه رشد
است.
میزان مصرف بنزین در سالهای  ۹۵و  ۹۶هم افزایش
پیدا کرده است؛ رشد مصرف بنزین در سال  ۹۵و  ۹۶به
ترتیب  ۲و ۵.۱درصد است .گزارشها نشان میدهد که
وضعیت مصرف بنزین از ابتدای سال تاکنون نسبت به
مدت مشابه در سال پیش رشد قابل توجهی داشته است.
آخرین آمار موجود نشان میدهد که متوسط مصرف
روزانه بنزین در شهریورماه سال جاری به ۸۸میلیون و
۲۰۰هزار لیتر رسیده که این میزان مصرف بنزین نسبت
به متوسط مصرف این فــرآورده در مدت مشابه سال
گذشته۹.۲درصد رشد داشته است.
بنزین ارزان و مصرف زیاد
امانهتنهادرمقایسهباگذشته،درمقایسهبادیگرکشور
هم وضعیت ایران در زمینه مصرف بنزین خوب نیست.
مقایسه آمار مصرف روزانه بنزین در ایران با دیگر کشورها
نشان میدهد که مصرف بنزین در بیشتر کشورهایی که
جمعیتی مشابه با ایران دارند کمتر از ایران است.
حامد حــوری جعفری مشاور مدیر عامل شرکت

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای
خراسان رضوی :

,,

ن بارها اشاره کردند ارزانی قیمت
یکی از اصلیترین دالیل این موضوع که در مدت اخیر به آ 
بنزین نسبت به دیگر کشورها است ،این موضوع حتی باعث شده در چند سال اخیر میزان
قاچاق بنزین هم به شدت افزایش پیدا کند

بهینهسازی مصرف سوخت ایران درباره همین موضوع
در مهرماه سال  ۹۵گفته بود« :در مصرف انــرژی با
استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم؛ به گونهای که
متوسط مصرف سوخت کشور  ۸.۵درصد ولی متوسط
جهانی آن  4درصد است».
یکی از اصلیترین دالیل این موضوع که در مدت اخیر
ن بارها اشاره کردند ارزانی قیمت بنزین نسبت به دیگر
به آ 
کشورها است ،این موضوع حتی باعث شده در چند سال
اخیر میزان قاچاق بنزین هم به شدت افزایش پیدا کند.
مقایسهقیمتبنزینایرانودیگرکشورهاهماینموضوع
را به خوبی نشان میدهد؛ ایران بعد از ونزوئال ارزانترین
بنزین جهان را دارد.
در واقع به نظر میرسد این ارزانی قیمت بنزین در ایران

در سالهای گذشته پیامدهای مختلفی هم برای کشور
داشتهویکیازاصلیترینآنهاآلودگیهوااست،اتفاقی
که همه روزه به سالمت مردم و محیطزیست آسیب وارد
میکندوخودپیامدیاقتصادیدارد؛نتیجهیکپژوهش
انجام شده توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نشان
میدهد که آلودگی هوا در شهرهای ایـران ساالنه ۹
میلیارددالرفقطبهحوزهبهداشتهزینهتحمیلمیکند،
هزینه ای که در ظاهر به چشم نمیآید.
وحید حسینی دبیر کارگروه ملی آلودگیهوا در
همین رابطه به خبرآنالین گفت« :یکی از دالیلی که ما
خودروهای تک سرنشین زیادی داریم همین است که
قیمت حامالن انرژی و بنزین کشورمان نسبت به دیگر
کشورها بسیار ارزان است».

آیا بنزین گران میشود؟
با وجود تمام این تفاسیر ،تا به امروز تصمیمی در
خصوص افزایش قیمت بنزین ،دو نرخی شدن و سهمیه
بندی گرفته نشده است .اما اگر چنانچه مصرف بنزین
همچنان باال رود و قاچاق نیز ادامه داشته باشد دولت در
اینزمینهبایدتصمیماتیبگیرد.اینهابخشیازسخنان
نماینده علیآباد کتول در مجلس شورای اسالمی است.
اسدالله قره خانی با اشاره به آخرین وضعیت قیمت
بنزین افـــزود :تاکنون هیچ تصمیمی در خصوص
افزایش قیمت بنزین گرفته نشده است .البته زمزمهها و
شایعاتی در این زمینه وجود دارد واقعیتی که وجود دارد
این است که از زمانی که وضعیت دالر این چنین شده
است قاچاچیان به تکاپو افتاده و شروع به قاچاق بنزین
کردهاند.
وی در ادامه گفت :در بخش سوخت گازوئیل از آنجا
که کامیون داران کارت سوخت دارند و بر اساس پیمایش
دریافت سوخت دارند تا اندازهای موضوع قاچاق کنترل
شده است .اما در بخش بنزین متاسفانه در این ایام سطح
قاچاق افزایش پیدا کرده است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت :از
سوی دیگر میزان مصرف بنزین افزایش یافته است .اگر
چنانچه مصرف بنزین همچنان باال برود و از طرف دیگر
قاچاق بنزین ادامه یابد دولت باید تصمیماتی در این
زمینه بگیرد .تا بتواند مصرف سوخت را مدیریت کند.
آنچه که به ذهن میرسد و در جلسات نیز بیان میشود
اجرایی کردن کارت سوخت است که این امر قطع به یقین
تصمیماتدیگریرانیزمیطلبدکهبحثسهمیهبندیو
دو نرخی کردن است .اما آنچه که تا االن بنده اطالع دارم
تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.

نماینده نیشابور در مجلس مطرح کرد:

نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی
گفت :تا زمانی که عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار
خودروبرقراراست؛طبیعتاقیمتخودرودرکارخانهوبازار
تفاوتزیادیخواهدداشت.
حمید گرمابی افــزود :اوضاع بازار خودرو کمابیش
شرایط مطلوب تری نسبت به یکی دو ماه پیش پیدا
کرده و این امر ناشی از جلسات متعدد و مفصل اعضای
کمیسیونصنایعمجلسباتولیدکنندگانخودرودانست.
اعمال محدودیتهایی برای خریداران خودرو
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای
اسالمی ،به خروجی این جلسات اشاره کرد و افزود:

عدم تعادل دستانداز بازار خودرو

از جمله مواردی که در این جلسات مطرح شد این بود
که کسانی که از  18ماه پیش خودرویی خریداری کرده
اند ،حق خرید مجدد ندارند و مورد دوم اینکه همین
افراد خودروهایی که خریداری کرده اند را تا مدت زمان
مشخصینمیتواننددربازاربهفروشبرسانند.
ویبابیاناینکهبینعرضهوتقاضاعدمتعادلشدیدی
برقرار شده دلیل این اتفاق را اینگونه توضیح داد :عدم
تعادل شدید ناشی از این است که بعد سالها خودرو
تبدیل به کاالی سرمایه ای شده است .سال قبل همین
موقع کسانی که نیاز واقعی به خودرو داشتند ،به سمت
خرید خودرو میرفتند و خودروسازان هم با انواع روشها

مدیرعامل فراری «سکه ثامن» بازداشت شد
مدیرعامل متواری شرکت
تجارت الکترونیکی ثامن معروف
به سکه ثامن دستگیر شد.
به گــزارش «انتخاب» ،نیروی انتظامی با صدور
اطالعیه ای اعالم کرد" :فرهاد زاهدی فر" مدیرعامل
شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به "سکه
ثامن" که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن،
صدها میلیارد تومان در چند استان کالهبرداری و
از کشور متواری شده بود با اقدامات فنی ،عملیاتی
و اطالعاتی پلیس فتا در یکی از کشورها شناسایی
و با همکاری پلیس بین الملل ناجا و قوه قضائیه
بازداشت و شب گذشته ازطریق فرودگاه بین المللی
امام خمینی(ره) به کشور بازگردانده شد.

یادداشت

بر اساس سیاستهای بانک مرکزی ،صاحب سپرده کوتاهمدت ارزی
میتواند به تناوب ،به مانده حساب واریز یا از آن برداشت کند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی همزمان با اجرای سیاستهای
ارزی دولــت ،یکی از مــواردی که کارشناسان همواره بر آن تاکید
میکردند ،ارائه مجوز به بانکها برای افتتاح حسابهای سپرده ارزی و
پرداخت سود و اصل آن به ارز افتتاح حساب بود .بر اساس برآوردهای
اعالمی ،بین  ۲۰تا  ۲۵میلیارد دالر ارز خانگی در کشور موجود است که
بیشتر دارندگان آن به منظور حفظ ارزش دارایی یا تنوع بخشی به سبد
داراییهای خود اقدام به نگهداری اسکناس ارز میکنند.
با توجه به تجربه ناموفق سال  ۹۱که براساس آن بانکها ابتدا اقدام به
سپرده گیری ارزی کردند و سپس اصل و سود سپرده را به شکل ریالی
و با در نظر گرفتن نرخ مبادله ای به دارندگان بازگرداندند ،این بار بانک
مرکزی تاکید کرده است که بانکها تنها عاملیت افتتاح حساب را دارند
و بازگشت ارزی اصل و سود سپردهها را به شکل ارزی تضمین میکند.
بانک مرکزی «اسکناس ارزی» را تضمین کرد
بر این اساس بانک مرکزی روز سوم شهریورماه  ۱۳۹۷بخشنامه
سپرده گیری ارزی را به بانکها ابالغ کرد که براساس آن بانکها مجاز
شدند سپرده گیری ارزی به صورت اسکناس ارزهای یورو ،درهم امارات
و دالر آمریکا را با نرخهای سود به ترتیب  ۲ ،۳و  ۴درصد سالیانه با
تضمین بانک مرکزی برای متقاضیان افتتاح کنند.
بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده گذاری شده به صورت

و تبلیغات از مردم تقاضا میکردند که خودروی تولیدی را
بخرند.
ایننمایندهمردمدرمجلسدهم،افزود:درحالحاضر
که خودرو تبدیل به کاالی سرمایه ای شده و تولید هم
مقداری کمتر شده در مقابل حجم گسترده ای از تقاضا
برایخریدوجودداردکهعمدتاهمکسانیهستندکهنیاز
مبرمیبهخودروندارندبلکهفقطخودرومیخرندکهآنرا
نگهدارندیابعداگرانتربهفروشبرسانند.
گرمابی تاکید کرد :مادامی که این عدم تعادل زیاد
بین عرضه و تقاضا برقرار است؛ طبیعتا قیمت خودرو در
کارخانهوبازارتفاوتزیادیخواهدداشت.

رئیس اتاق اصناف مشهد مطرح کرد:

رئیس اتــاق اصناف مشهد
گفت :زمانی که اختالف قیمت
بسیار زیاد باشد ،جلوگیری از عدم
خروج کاالها بسیار سخت میشود.
به گزارش ایسنا ،محمود بنانژاد در خصوص خرید
عمده کاالها توسط تاجران عراقی و افغانستانی افزود :با
توجه به افزایش قیمت ارز توجیهپذیر شده بود که آنچه
تولید میشود را از ایران بخرند و به افغانستان و عراق
ببرند.
وی اضافه کرد :این امر توجیه اقتصادی پیدا کرده بود
اما اکنون با توجه به افزایش قیمتها توجیه این مسئله
کمتر شده است.
بنانژاد بیان کرد :راهکار این است که ممنوعیت خروج
کاالهای اساسی یا کاالهایی که با ارز  4200تومان یا

حتی  8هزار تومان ،تولید و تهیه میشوند ،از مرزها انجام
شود تا صادرات اتفاق نیفتد که در این صورت ممکن
است با ارز آزاد بازگردد و قاعدتا میتواند برای آن افراد
سود زیادی داشته باشد.رئیس اتاق اصناف مشهد گفت:
زمانی که اختالف قیمت بسیار زیاد باشد ،جلوگیری
از عدم خروج کاالها بسیار سخت میشود.وی ادامه
داد :این امر در استان ما کم و بیش وجود داشته و ما
در خصوص برخی از اقالم همچون شکر این وضعیت
را داشتیم که جلوگیری و ممنوعیت صادرات آن توسط
دستگاه ذیربط اعالم شد و اوضاع بهبود یافت.
بنانژاد خاطرنشان کرد :اگر حداقل از حوزههای
رسمی ممنوعیت صــادرات را داشته باشیم ،این امر
میتواند مقداری کمک کند ،به طور مثال در زمینه روغن
شاهد چنین مشکالتی بودیم که صادرات آن ممنوع شد.

با تصمیم بانک مرکزی امکانپذیر شد:

واریز و برداشت به حساب سپرده ارزی
اسکناس ارزی توسط بانک مرکزی تضمین شده است و در حقیقت
دارندگان ارزهای اشاره شده ،پول خود را با عاملیت بانکها در اختیار
بانک مرکزی قرار میدهند.
طرح دو فوریتی مجلس
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره
به طرح دوفوریتی مجلس درباره سپردههای ارزی ،افزود :در این طرح
پیشنهادی ،مردم میتوانند منابع ارزی که در اختیار دارند را در حساب
سپرده ارزی در اختیار نظام بانکی و با ضمانت بانک مرکزی قرار دهند؛
یعنی بانکها در حال حاضر عاملیت بانک مرکزی را برعهده دارند و
هیچگونه ریسکی برعهده نظام بانکی نیست و لذا با ضمانت بانک
مرکزی میزان پرداخت تعهدات آنها انجام خواهد شد.
برنامهریزیبرایافزایشسپردههایارزی
معصومه آقاپور علیشاهی ،عضو هیات رییسه کمیسون اقتصادی
مجلس درباره تضمین کاغذی بانک مرکزی برای سپردههای ارزی،
گفت :ساختار گذشته سپردههای ارزی مشکل داشت و متاسفانه مردم
برای تحویل وجوه خود که در قالب این سپردهها سرمایه گذاری شده
بود با مشکالتی مواجه شدند اما در حال حاضر بانک مرکزی با تضمین
کاغذی در بحث سپردههای ارزی به منظور تضمین اصل سرمایه و سود
ساختار جدید و قابل اطمینانی را برای سپردههای ارزی ایجاد کرده
است که میتواند حجم منابع سپرده ارزی که تا به امروز به بیش از ۱۰
میلیون دالر رسیده را به چندین برابر افزایش دهد.
چگونهحسابارزیافتتاحکنیم؟
روند افتتاح این حسابها مشابه سپردههای بلندمدت است بدین
معنی که یک سپرده بلندمدت افتتاح میشود و یک سپرده کوتاه مدت
یا قرض الحسنه ارزی که سود سپرده به آن حساب واریز میشود.
حداقل سرمایه مورد نیاز برای افتتاح حساب  ۱۰۰یورو یا  ۱۰۰دالر (یا
 ۵۰۰درهم امارات) است.
در حال حاضر اما هنوز برخی از بانکهای دولتی و خصوصی
آمادگی افتتاح حساب به درهم امارات را ندارند اما همه آنها نسبت به
افتتاح حساب با دالر آمریکا و یورو اقدام میکنند .همچنین برخی

بانکها حسابهای ارزی شش ماهه برای دالر افتتاح میکنند که سود
آن بین  ۲.۵تا  ۳.۵درصد عنوان میشود.
مسئول بخش ارزی یکی از بانکهای دولتی در این رابطه گفت :در
روزهای گذشته و همزمان با افت قیمت ارزهای خارجی در بازار ،روند
افتتاح حسابهای ارزی توسط دارندگان ارزهای خانگی افزایش یافته
است.
از سوی دیگر برخی از بانکها برای سپردههای یکساله دالری تا ۵.۵
درصد سود در نظر گرفته اند که بیش از رقم تعیین شده توسط بانک
مرکزی است.
استقبالغیرایرانیاناز«سپردهگذاریارزی»
از آنجایی که اتباع خارجی نیز امکان افتتاح حساب سپرده ارزی در
بانکهای ایران با مدارک و مستندات مشخص شده از جمله گذرنامه
معتبر و پروانه اقامت دائم یا موقت را دارند ،این سپرده جذابیت باالیی
برای آنها دارد .البته اتباع افغانستان و عراق مقیم ایران شرایط متفاوتی
برای افتتاح سپرده ارزی دارند که میتوانند با مراجعه به شعب ارزی
بانکهای مختلف از این شرایط با خبر شوند.
از مهم ترین ویژگیهای این سپرده میتوان به این موضوع اشاره کرد
که صاحب سپرده کوتاه مدت ارزی میتواند به تناوب از مانده حساب
خود برداشت یا وجهی به آن واریز کند.
همچنین براساس بخشنامه بانک مرکزی اتباع خارجی نیز میتوانند
با ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز اقدام به افتتاح این نوع حسابها در
بانکهای ایران کنند .با این حال بانکها در پایان دوره سپرده گذاری
ارزی یک ساله  ۰.۳درصد نسبت به حجم سپرده دریافتی کارمزد
میگیرند.
همچنین اگر سپرده گذار قبل از پایان دوره سپرده گذاری نسبت به
بستن حساب ارزی خود اقدام کند ،بانکها باید از محل منابع خود
اصل و سود سپرده را به پرداخت اسکناس ارزی به مشتری پرداخت
کنند و سپس ارز پرداختی را از اداره بین الملل بانک مرکزی دریافت
کرد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان
رضوی از واریز هشتمین مرحله سود فروش سوخت به
حساب  ۱۸هزار و  ۸۴۸خانوار مرزنشین استان خبر داد.
احمدیزدان پناه با اشــاره به با واگــذاری کارگزاری
سوخت مرزی به سازمان همیاری و انجام اقدامات موثر
در حوزه صادرات سوخت افزود :با سازوکارهای قانونی
که در این حوزه ایجاد شده است ،این طرح عواید خوبی
برای مرزنشیان استان در برداشته است.وی با اشاره به
واریز هشتمین مرحله سود فروش سوخت مرزنشینان
خراسان رضوی توسط سازمان همیاری ،افزود :در این
مرحله اهالی  24روستای تایباد با  5هزار و  721خانوار،
 66روستای تربت جام با  10هزار و  230خانوار و  9روستا
از شهرستان خواف با  2هزار و  897خانوار مشمول
دریافت سود فروش سوخت شدند.مدیرعامل سازمان
همیاری خراسان رضوی ادامه داد :مبلغ واریزی ز منابع
صادرات سوخت همانند سنوات گذشته برای هر نفر یک
میلیون ریال در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه
تنها استان کشور هستیم که  3شهرستان مرزی آن زیر
پوشش طرح فروش سوخت مرزنشینان قرار دارد،گفت:
این مبلغ با برنامه ریزی و هماهنگیهای صورت گرفته
توسط معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری خراسان رضوی و سایر دستگاههای متولی
استان برای روستاهای واقع شده درشعاع  25کیلومتری
مرز در نظر گرفته شده است.یزدان پناه اظهار کرد  :در
این چهارچوب فرآوردههای نفتی مختلف توسط سازمان
همیاری شهرداریهای استان به عنوان کارگزار تعاونی
مرزنشینان طبق نرخهای مصوب کمیته مرکزی تعیین
نرخ به افغانستان صادر میشود که درآمــدی مازاد بر
پرداخت یارانههای دولتی برای روستاییان مرزنشین در
بر دارد.وی خاطر نشان کرد :این طرح عالوه بر توسعه
اشتغال و تحرک بخشی به فعالیتهای قانونی و رونق
اقتصادیدرجدارهمرز،کاهشقاچاقسوختبهخارجاز
کشور و بریده شدن زنجیره قاچاق ،بهبود سطح معیشت
مرزنشینان ،تثبیت جمعیت پایدار و همچنین مهاجرت
معکوس روستاییان از شهرها به داخل روستاهای مرزی
در محدوده مرزها را به دنبال داشته است.

امسالچقدرکاالیاحتکارشدهکشفشد؟

اختالفقیمتعاملخروجکاالازکشور

در این اطالعیه تاکید شده است :به حول و قوه
الهی ،سرپنجههای نظام جمهوری اسالمی ایران با
هماهنگی و هوشمندی هر روز قوی تر از گذشته اجازه
فعالیتهای مجرمانه را به هیچ کس نخواهند داد و با
توکل به خداوند قادر متعال و به پشتوانه این توانایی و
همکاری مردم فهیم و مومن ،مجرمان و غارتگران بیت
المال و اموال مردم را در هر مخفیگاهی حتی خارج
از مرزهای میهن اسالمی شناسایی ،دستگیر میکند
و برای تحمل مجازات قانونی ،استرداد اموال و احقاق
حق مال باختگان به کشور باز خواهند گرداند.

#پیگیری_خبر

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی،دربارهطرحورودخودروهایهیبریدیدرجهت
کاهش آلودگی هوای کالن شهرها گفت :خوشبختانه
طرح ساماندهی خودرو در صحن مجلس رای آورده و
دوباره به کمیسیون برگشته تا بازنگری و بررسی شود.
طبق این طرح در شرایطی بدون انتقال ارز اجازه واردات
خودروهایهیبریدیدادهخواهدشد.
گرمابیاضافهکرد:قطعااگربتوانیمناوگانحملونقل
شهریرامجهزبهخودروهایهیبریدیکنیمتاثیرمثبتو
قابلتوجهیبرآلودگیهوایشهرتهرانوهمچنینکالن
شهرهاگذاشتهایم.

سود هشتمین مرحله فروش
سوخت صادراتی به مرزنشینان
پرداخت شد

مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت
ت گفت:
صمنعت ،معدن و تجار 
ار ابتدای سال جاری تا پایان مرداد
ماه بیش از  157هزار فقره بازرسی از انبارها انجام شده
که به تشکیل  4120مورد پرونده منجر شده است .
به گزارش خبرآنالین ،محمد قبله با بیان این مطلب،
ارزش کل کشفیات را به میزان  254میلیارد ریال عنوان
کرد و افزود :با توجه به بهره برداری از فاز دوم سامانه
جامع انبار وشفاف شدن ثبت کاالها،به تدریج احتکار
موضوعیت خود را از دست میدهد.
وی با تاکید بر اینکه در  18ماه گذشته بیش از 510
هــزار انبار شناسایی شده اســت ،گفت 90 :درصد
بارنامههایی که از مبادی و مقاصد صادر میشود ،از

سامانه جامع انبارها استعالم میشود و اگر انباری در
این سامانه ثبت نشود ،محتویات انبار ،اختفا و احتکار
محسوب میشود و به این طریق عمال بخش مهمی از
جریان گردش کاال شناخته شده و در نهایت زمینه برای
پیشگیری از سوء استفاده افراد متخلف و سودجو در
حوزه قاچاق کاال فراهم میشود.
قبله با تاکید بر اینکه موضوع بازرسی از انبارها به
عنوان وظیفه نظارتی سازمانهای مسئول همواره در
جریان است ،گفت :در ماههای اخیر به لحاظ مشکالت
ارزی و به تبع آن کاهش یا عدم عرضه کاالهای حساس،
ضروری و مورد نیاز عمومی توسط تولید کنندگان و
عرضه کنندگان ،با تشکیل ستاد مبارزه با احتکار و
اختفا شدت یافته است .

#پیگیری_خبر
ایرانیها چقدر طال در خانههایشان
دارند؟
عضو هئیت مدیره طالوجواهر تهران گفت :طبق
برآوردی که داریم میزان ذخایر خانگی طال در ایران
حدود  200تن است که این رقم در حال افزایش
است.
به گزارش خبرآنالین ،محمد کشتی آرای درباره
میزان تولید مصنوعات طال و ذخایر این صنعت در
کشور افزود :بررسیها نشان میدهد که با افزایش
قیمت طال ،میزان ذخایر طالی خانگی در ایران رو
به افزایش گذاشته و طبق برآورد ما  200تن ذخایر
خانگی داریم.
وی افــزود :افزایش بیرویه و شوک قیمتی که
به صنعت طال وارد شــده به پــول و سرمایههای
مردم آسیب میرساند در نتیجه مردم نگهداری
مصنوعات طــا را نوعی سرمایه گـــذاری بــرای
روزهایی که احتیاج دارند ،انجام میدهند.
این فعال بازار طال و جواهر کشور با بیان اینکه
سرمایه گذاری در این صنعت به دلیل نوسان قیمت
ارز دچار تالطم شده ،عنوان کرد :در حال حاضر
سرمایه گذاری در بازار طال متنوع شده به طوری
که عــاوه بر معامالت طال،صندو قهای سرمایه
گذاری یا خرید و فروش سکه ،یک نوع داد و ستد
تجاری جدید هم رایج شده است که ثمره افزایش
قیمت ارز است.
او اضافه کرد :این داد و ستد تازه خرید و فروش
طــای آب شــده اســت و کسانی که میخواهند
سرمایههای خود را حفظ کنند به این نوع داد و
ستد در بازار طال روی آورده اند.
رییس سابق اتحادیه طال و جواهرتصریح کرد:

این اتفاق به نوعی ذائقه جدید برای مردم ایجاد
کرده که از این به بعد در خانواد هها یا حتی برخی
موسسات مالی سرمایه گــذاری روی طالی ذوب
شده یا طالی آب شده که تبدیل قراضههای طال
یا طالی مصرفی و بازیافتی است ،انجام میشود.
این نوع سرمایه گذاری ارزش افزوده و اجرت ندارد
و این روزها مردم طالب این نوع طال هستند.
او با اشاره به وضعیت تولید مصنوعات طال در
کشور نیز گفت :افزایش قیمت ارز سبب شده
تا تعداد زیادی از واحدهای تولیدی طال تعطیل
شوند.
کشتی آرای گفت :افزایش قیمت ارز سبب شده
تا قیمت تمام شده مصنوعات طال که از استاندارد
 10تا  15درصد به حدود  25تا  30درصد افزایش
یابد و این موضوع به لحاظ اقتصادی صرفه ندارد .
او همچنین گفت :آمارهای نشان میدهد که در
6ماه اول  2018بانک مرکزی حدود  70تن طال
برای ثبت نام سکه مصرف داشته و اگر این رقم
جایگزین نشود ارزش پول ملی کاهش مییابد.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

چند قدم تا سالمت

کافه حقوق

در نشست خبری به مناسبت هفته ملی کودک مطرح شد؛

آغوشهای واقعی

در بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر محقق شد؛

معلمین بر بالین دانشآموزان
بیمار
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طرح آموزش به کودکان مبتال به بیماری های
مزمن در بیمارستان فوق تخصصی کودکان اکبر از
مراکز زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز
شد.
معاون درمــان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
افزود:از چند سال پیش براساس تفاهمنامهای میان
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت
آموزش و پرورش ،طرح آموزش به کودکان بیماری
که بیش از  ۵روز در مراکز درمانی بستری می شوند
در دستور کار قرار گرفت.
شاپور بدیعی تصریحکرد :تا کنون طرح آموزش
به کودکان بیمار در مراکز درمانی دکتر شیخ ،امام
رضا(ع) و قائم(عج) به اجرا در آمده است و با توجه
به فعالیت بیمارستان فوق تخصصی اکبر ،در حوزه
درمان کودکان ،این طرح در این مرکز نیز اجرایی
شد .وی افزود :اجرای این برنامه نقش موثری در
افزایش روحیه کودکان بیمار ،پیشگیری از عوارض
روحی روانی و بازگشت آنها به شرایط عادی اجتماعی
در کنار طی کردن روند درمانیشان دارد.
گفتنی اســت :ایــده اجــرای ایــن طــرح ،توسط
اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی در
قالب یک طرح پژوهشی در سال  ۱۳۹۱پس از تایید
مسئوالن دانشگاه به اجرا در آمد .به طور معمول
معلمی که برای اجرای این طرح انتخاب میشود
باید هم توانایی تدریس شش مقطع ابتدایی را داشته
باشد و هم اینکه بتواند کودک بیمار را از نظر روحی و
عاطفی حمایت نماید و در حال حاضر این طرح برای
بچه های ابتدایی اجرا میشود.
معلمین در این طرح به دو شکل کار می کنند یکی
به این صورت که معلمین باالی تخت دانش آموزانی
که قادر به بلند شدن از روی تخت نیستند حضور
مییابند و تدریس میکنند و روش دیگر به اینگونه
است که اگر بیمارستان جایگاهی داشته باشد تمام
دانش آموزان بیمار چه آنهایی که هم پایه هستند یا
تمام پایه های مقاطع ابتدایی در یک کالس مشابه
کالس مدرسه گردهم میآیند و معلم بــرای آنها
تدریس می کند.

مدیرکل بهزیستی استان خراسان رضوی گفت:
طرح ُمشک از هفته گذشته کلید خورد و در این طرح
 40خانواده اعالم آمادگی نمودهاند که کودکان مورد
تایید بهزیستی که رنج سنی آنان شش ماه تا دو سال
است را نزد خانواده نگهداری کنند و در صورت نیاز
این مدت تا سه سال نیز قابل تمدید است.
به گــزارش روزنامه »صبح امــروز» ،حمید رضا
پوریوسف در نشست خبری که به مناسبت هفته ملی
کودک در دفتر مرکزی اداره کل بهزیستی خراسان
برگزار شد ،افزود :در زمینه غربالگری شنوایی در
وضعیت مطلوبی هستیم و در سال  96حدود ۱۲۶
هزار و  ۷۰۰نفر نوزاد استان مورد غربالگری شنوایی
قرار گرفتند.
وی تصریح کرد ۸۵ :درصد از نوزادان متولد شده
در سال  ۹۶مورد غربالگری شنوایی قرار گرفتند که
استان خراسان با پوشش  ۱۲درصدی از کل کشور
رتبه اول را به خود اختصاص داده است .غربالگری
که با مداخله و پیگیری آمیخته نشود از ارزش زیادی
برخوردار نیست اما بهزیستی  ۹۵درصد از افرادی
را که در غربالگری دچار مشکل بودند مداخله در
درمان انجام داده و  ۵٩٩اقدام درمانی داشتیم.
وی عنوان کرد :موارد شناسایی شده که مشکوک
به کم شنوایی بودند  ۶۷۷نفر بوده که از این میان
 ۲۴۵نفر کم شنوایی داشته و  ۱۹نفر نیز به کم
شنوایی عمیق دچار بودند که درصد کل نوزادان به
دنیا آمده ۱۲۶هزارو۷۰۰نفر بوده در سال  ۹۷نیز
تاکنون  ۶۵هزار قربانی شدند اما هنوز اطالعی از
جزئیات نیست.
پوریوسف اظهار داشت :در سال  ۲۳۲ ،۹۶هزار
و ۸۳۴کودک را غربال بینایی کودکان  ۳تا  ۶سال
که تعداد کودکان مشکوک در سطح اول  ۱۶هزار و
 ۴۹کودک بوده که از این بین ۱۴هزار و  ۱۹۵کودک
توسط بیناییسنجان مورد معاینه قرار گرفتند که
 ۳۰۴مورد نیز تحت درمــان قرار گرفتند و در این
سال هزارو  ۳۳۸کودک که دچار تنبلی چشم بوده
شناسایی شدند.
وی مطرح کرد :آمار نشان میدهد تا پایان سال
 ۵۳۴نفر که تحت پوشش بهزیستی هستند صاحب
مسکن میشوند .این ساختمانهای مسکونی در
هفته دولــت  ١٨٠دستگاه و ۱۲۰دستگاه هفته
بهزیستی به بهره برداری رسید وتحویل افراد داده

وزیر آموزش و پرورش؛

تدریس دبیران مرد در مدارس دخترانه ممنوع است

وزیـــر آمـــوزش و پـــرورش از
ممنوعیت تدریس دبیران مردان
در مدارس دخترانه خبر داد و گفت:
استفاده از دبیر مرد در مدارس دخترانه به هیچ عنوان
توجیه ندارد.
به گزارش فارس ،سیدمحمد بطحایی ،وزیر آموزش و
پرورش در خصوص اینکه هنوز در برخی مدارس دخترانه
معلم مرد تدریس میکند ،اظهار کرد :متأسفانه این
موضوع را تأیید میکنم.
وی ادامه داد :در یک سالهایی در مورد تأمین دبیر
ً
خانم در مدارس دخترانه واقعا با مشکل مواجه بودیم
یعنی نیروی متخصص در بین بانوان وجود نداشت یا
خیلی کم بود اما امروز باید عرض کنم که نه تنها دبیر
خانم کمتر از آقایان نداریم بلکه در بعضی از رشتهها،

دبیر خانم به مراتب بیش از آقایان وجود دارد.
بطحایی با بیان اینکه استفاده از دبیر مرد در مدارس
دخترانه به هیچ عنوان توجیه ندارد ،تصریح کرد :این
موضوع مشکالتی را هم برای دانشآموزان و هم برای
معلمان ایجاد میکند .بنابراین اصلح این است که در
مدارس دخترانه همچنان که پیش از این نیز گفته شده
است و در همه جا نیز نیروی خانم داریم ،از معلمان خانم
استفاده شود.
وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا
در مناطقی که نیروی متخصص خانم نیست میتوان از
معلم مرد استفاده کرد؟» ،گفت :استفاده از معلمان مرد
در مدارس دخترانه ممنوع است و خیلی بعید است که در
منطقهای معلم متخصص زن نداشته باشیم اما اگر چنین
موردی نیز وجود داشته باشد باید از استان مجوز بگیرند.

شد و پروژههای مشابه تا پایان امسال تحویل داده انجام شده است.
وی با اشاره به مرکز اکبرآباد که مخصوص زنان
میشود.
پوریوسف افزود ٢٠ :هزار خانوار مستمری بگیر معتاد است بیان کرد :یکی از آسیبهای کودکان در
در استان وجــود دارد که امیدواریم تا ماه آینده خصوص کودکانی که مادرانشان دچار اعتیاد هستند
 ١٠هزار مستمری بگیر نیز اضافه شود و با وجود و در کمپ بوده که نه حضور کودکان صحیح بوده و
افزایش قیمتها پکیج توان بخشی (صندلی چرخ نه رها کردن آنها بدون آسیب است و به همین دلیل
دار ،سمعک و  )...ما تغییر نکرده و در این زمینه از مسئولین کشوری قول یک مرکز کودک و مادر در
نیز کمبودی نداریم .وی ادامــه داد :روز دوشنبه نزدیک مرکز اکبرآباد جهت رفاه کودکان و پیشگیری
به مناسبت روز جهانی کودک به ماند سال گذشته از آسیبها را گرفتهایم که در  ۶ماهه دوم امسال
افتتاح غذا گرم برای  ٢٨هزار کودک روستایی در اجرایی میشود.
پوریوسف در خصوص طــرح مشک بهزیستی
 ٥٩٠مهد و  ١٢هزار نفر در حاشیه شهر را داریم که
هر روز حدود چهل هزار غذا گرم برای کودکان تهیه توضیح داد :ایــن طــرح مراقبت مشارکتی که با
هدف موسسهزدایی و نیز اینکه کودکان کمتری
میشود.
مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی توضیح داد :در مراکز حضور پیداکنند که این طرح از دوجهت
امسال در فاز اول خدمترسانی توزیع  ۱۰هزار بسته حائز اهمیت است که یکی از این جهات این است
تحصیلی مدنظر بود که به کمک خیرین این عدد که کودک زمان بیشتری در محیط خانه قرار بگیرد
و نیز خیلی از خانوادهها
به ۱۲هزار و  ۵۰۰بسته به کودکان تحت
نمیتوانند فرزندی را به طور
پوشش بهزیستی رسید .یکی از برنامههای
دائم قبول کنند.
بهزیستی برای هفته ملی کودک ارسال کوله
طرح ُمشکازهفته
وی افـــزود :خوشبختانه
پشتیهای تحصیلی بــرای دانشآموزان
گذشتهکلیدخوردودر
با تسریع و تسهیل پروسه
مناطق زلزله زده کرمانشاه است.
اینطرح 40خانواده
فــرزنــدخــوانــدگــی شاهد
پوریوسف یکی از آسیبهای جدی
اعالمآمادگینمودهاند
افزایش تقاضا برای پذیرش
جامعه امــروز را کــــودکآزاری دانست و
کهکودکانموردتایید
کودکان بی سرپرست و بد
گفت :با توجه به حساسیت این موضوع
بهزیستیکهرنجسنی
سرپرست در سطح جامعه
در سال  ۹۶اورژانس اجتماعی که در سطح
آنان شش ماه تا دو سال
هستیم کــه بــا مشارکت
 ۹شهرستان مشهد مشغول به فعالیت
استرانزدخانواده
نگهداریکنندودر
دادستانی  2600نفر پشت
و خدمت رسانی بود را به  ۲۰شهرستان
صورتنیازاینمدتتا
نوبت فرزندخواندگی قرار
رسانده که در ســال گذشته  ۱۸۰مورد
سهسالنیزقابلتمدید
دارند.
کودک آزاری گزارش شده که در ۶ماهه اول
است
مدیرکل بهزیستی خراسان
سال ،۹۷هزارو  ۳۴۶مورد گزارش و مداخله
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بندپی خبر داد:

جلوگیری از خودکشی 5050نفر
سرپرست وزارت تعاون،کار و
رفاه اجتماعی بااشاره به اینکه
کارشناسان اورژانس اجتماعی از
خودکشی ۵هزارو ۵۰نفر جلوگیری کردهاند ،گفت:
اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی است که افزایش
آسیبهای دیگرنقش دارد.
به گــزارش مهر ،انــوشــیــروان محسنی به آمار
خودکشی در ماههای پایانی سال  ۹۶اشاره کرد و
گفت:براساس آمارهای بدست آمده  ۵هزار و  ۵۰نفر
اقدام به خودکشی کردند که کارشناسان اورژانس
اجتماعی توانستند با مداخله به موقع و اقدامات
بهنگام از خودکشی این افراد جلوگیری کنند.
وی اظهار داشت :قوه قضائیه همکاری خوبی با
ما دارد و هرجا الزم باشد به کمک اورژانس اجتماعی

خبر

حوادث
پایان گروگان گیری در مشهد
معاون سیاسی امنیتی دادستان استان خراسان
رضوی از پایان گروگانگیری زن باردار در مشهد خبر داد.
قاضی حسن حیدری در تشریح جزئیات گروگان
گیری صبحروز گذشته مشهد در تشریح جزئیات این
حادثه افزود :ساعت  2و  30دقیقه شب گذشته شخصی
وارد منزل خواهرش می شود و طبق گفته خواهرش
چندین ساعت در آشپزخانه شروع به کشیدن شیشه
می کند که طوالنی شدن این امر موجب اعتراض خانواده
می شود و فرد در توهمی که داشته است با صالح سرد
(چاقو) دو ضربه به شوهر خواهرش می زند و با فریاد
خواهر ،صاحبخانه نیز بیدار می شود و به پلیس 110
اطالع می دهد.
قاضی حیدری تصریح کرد :مصدوم (شوهر خواهر) که
از منزل خارج می شود ضارب (برادر) خواهر باردار و فرزند
5ساله اش را گروگان می گیرد و دستهای خواهرش را از
پشت می بندد.
وی افزود :با اعالمی که صورت می گیرد عوامل آتش
نشانی و  115و اورژانس اجتماعی نیز در صحنه حضور
پیدا می کنند و صحبت های مختلفی صورت می گیرد و
چون هدف نجات جان گروگان گیران بود ،حسینی معاون
دادستان به همراه بازپرس ناحیه وارد صحنه حادثه می
شوند و سه مقام قضایی به دلیل حساسیت موضوع در
صحنه حضور داشتند.
معاون سیاسی امنیتی دادستان استان خراسان
رضوی گفت :نیروی انتظامی و نیروهای آزادسازی گروگان
ها (نیروهای نوپو) در صحنه حضور داشتند و خیابان ها
یک طرفه شد تا هیجان کاذبی صورت نگیرد و مصدوم
به بیمارستان هاشمی نژاد منتقل شد و تحت عمل
جراحی قرار گرفت.متهم نیز بازداشت شده است و

می آید و یک قاضی مستقر در محل فعال خواهد
بود.
محسنی بندپی ،مهمترین آسیب اجتماعی را
اعتیاد دانست و گفت :اعتیاد نقش مهمی در
افزایش سایر آسیب های اجتماعی دارد که می تواند
در همسرآزاری نیز نقش داشته باشد.
سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به
برنامه هایی که تا پایان سال اجرایی می شود اشاره
کــرد و تأکید کــرد :در جهت کاهش آسیب های
اجتماعی برنامه های متنوعی تا پایان سال  ۹۷اجرا
می کنیم به طوری که در  ۵۰۰محله آسیب خیز که
شیوع اعتیاد در آن زیاد است اقدامات پیشگیرانه و
توانمندسازی صورت می گیرد.

پس از طی مراحل قانونی در اختیار پلیس اداره جناحی
قرار میگیرد.
وی افزود :با ورود پلیس به صحنه از ساعت  5صبح
درگیری نیروی انتظامی با ضارب شروع میشود و ساعت
 9و  20دقیقه گروگان گیری به پایان می رسد.
گروگان از چنگ آدم ربایان در تربت جام رها شد
فرمانده انتظامی تربت جام گفت :مردی  26ساله که
هفته پیش در این شهرستان ربوده شده بود دیشب با
اقدام پلیس از چنگ آدم ربایان آزد شد.
سرهنگ هوشنگ کیانی افزود :در پی اعالم مرکز
فوریتهای پلیسی  110مبنی بر وقوع یک فقره آدم ربایی
در تربت جام بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار
پلیس قرار گرفت.
وی ادامه داد :پلیس طی عملیات اطالعاتی محل
اختفاء آدم ربایان را شناسایی کرد و دیشب عملیات
آزادسازی اجرا شد .در پی این عملیات فرد ربوده شده که
در نقطه ای خارج از شهر تربت جام محبوس بود آزاد شد و
به آغوش خانواده بازگشت.
او گفت :گروگانگیران برای آزادی این فرد که پدرش
کارخانه دار است ،وجه نقد مطالبه کرده بودند .در
این ارتباط پنج متهم به آدم ربایی دستگیر شدند که
تحقیقات از آنها ادامه دارد.
افزایش کشف سالح و مهمات در خوشاب
فرمانده انتظامی خوشاب گفت :همچنین در این مدت
 18قطعه سالح و مهمات از متخلفان در خوشاب کشف
شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال  64درصد
افزایش دارد
سرهنگ علی مرادی علی آبادی روز شنبه در

جمع خبرنگاران افزود :ظرف یک سال اخیر با افزایش
گشتهای پلیسی و اطالعاتی وقوع سرقت در این
شهرستان 10درصد کاهش یافته است .همچنین امسال
تاکنون  30فقره تصادفات جرحی و  12مورد تصادفات
خسارتی در خوشاب رخ داد.
وی ادامه داد :آمار مجروحان درون شهری در این مدت
 34نفر و مجروحان تصادافات برون شهری  123نفر بود
که نسبت به سال گذشته  23مورد افزایش داشته است.
فرمانده انتظامی خوشاب همچنین گفت :حجم کشف
مشروبات الکلی در این شهرستان طی یک سال منتهی
به شهریور امسال نسبت به مدت مشابه ماقبل  550برابر
بیشتر شده است .بیشترین کشفیات مشروبات الکلی
مربوط به مراسم عروسی و زنگ خطری در این بخش
است.
وی افزود :برخی جوانان با صرف مشروب در ساعات
پایانی شب مراسم عروسی ،نزاع و مزاحمت برای نوامیس
ایجاد می کنند .مدیران و مسئوالن فرهنگی شهرستان
باید با فرهنگسازی و همکاری بیشتر با پلیس مصرف
مشروبات الکلی را که به انسانیت و اخالق آسیب وارد می
کند ریشه کن کنند.
او ادامه داد :همچنین در این مدت  18قطعه سالح و
مهمات از متخلفان در خوشاب کشف شد که در مقایسه
با مدت مشابه پارسال  64درصد افزایش دارد.
سرهنگ مرادی علی آبادی گفت :همچنین ظرف یک
سال اخیر  9هزار و  347مورد تماس با فوریتهای پلیسی
مرکز خوشاب برقرار شد که افزایش هفت درصدی
داشت.

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و
پرورش با اشاره به طرح جایگزینی مشق شب برای
کالسهای اول تا سوم ابتدایی گفت :خواندن و
رونویسی را بنا به اقتضای پایه ،حذف نمیکنیم
اما رونویسی باید به گونهای باشد که دانشآموز
احساس تکرار و انجام کار بیهوده را نداشته باشد و از
انجام آن لذت ببرد.
به گزارش ایسنا ،مرتضی شکوهی ،درباره اهداف
آموزش و پرورش از جایگزینی تکالیف مهارت محور
به جای مشق شب و همچنین چگونگی اجرای آن
توضیحاتی ارائه و بیان کرد :یکی از موضوعاتی
که همواره در آموزش و پرورش برای خانوادهها،
دانشآموزان و معلمان یک دغدغه بوده ،تکالیف در
منزل است.
وی افزود :با توجه به مطالعات انجام شده و تجارب
قبلی ،شماری از معلمان به صورت خودجوش به
منظور کاهش آسیب تکالیف شب ،اقداماتی را انجام
دادهاند .اما آموزش و پرورش برای آنکه بتواند در
این زمینه یک برنامه منسجم را اجرا کند از سال
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رضوی با اشاره به طرح ُمشک تصریح کرد :در این
طرح که مراقبت مشارکتی کودکان و به اختصار
مشک نام دارد و از هفته گذشته کلید خورده و 40
خانواده نیز اعالم آمادگی نمودهاند کودکان مورد
تایید بهزیستی از شش ماه تا دو سال نزد خانواده
نگهداری کنند که در صورت نیاز تا سه سال نیز قابل
تمدید است.
پوریوسف افزود :در سال  665 ،96کودک خیابانی
و کــار داشتیم که ایــن آمــار در شش مــاه نخست
ســال 314 ،97مــورد اســت که بهزیستی وظیفه
نگهداری به صورت شبانه یا روزانه آنها و توانبخشی
خانوادههای کودکان کار را برعهده دارد؛ همچنین
طرح فروش روزنامه بهزیستی با مساعدت کودکان
کار دیگر اجرا نشده و این سازمان دیگر این طرح را
ادامه نخواهد داد.
وی در آخر متذکر شد:از هر ۱۰۰طالق  ۹۰کودک
طالق نتیجه به عمل میآید که  90درصد این کودکان
طالق زیر  ۱۸سال هستند ونیز ۵۵درصد زیر ۷سال
هستند که  70درصد با مادران زندگی میکنند که
برنامهای تبیین شده تا با دستگاه قضایی در خصوص
حضانت کودکان نظر بدهند.
پوریوسف خاطرنشان کرد:در دادگاه های کودکان
مددکار و مشاوره بهزیستی وجود دارد که کمک
به حقوق کودکان است و نیز مالقات بعد از طالق
کودکان در مراجع انتظامی با پدر و مادرها مالقات
نکنند که اکنون مکانی برای این طرح موقتی تبیین
شده که زیر نظر سازمان زندانها است .متاسفانه
کودکان طالق زیــاد هستند وظایف و حقوق این
کودکان در همه نهادها باید حساس تر با این قضیه
برخورد کنند.

ســوال :با سالم .حدود ده سال از زندگی مشترکم
میگذرد یک فرزند  ۶ساله پسر دارم .شوهرم کنترل
خشم ندارد و بارها و بارها مرا کتک زده که بنده به دلیل
اینکه شوهرم هیچوقت پول در اختیارم قرار نمیدهد
فقط توانستم یک بار پیگیر شوم و به پزشک قانونی بروم
که مدارکش را دارم .همچنین شوهرم به من خیانت کرد
و به زنا اقرار کرد هرچند که در حال حاضر انکار میکند.
قصد جدایی دارم ،اما نمیدانم چطور ثابت کنم شوهرم
صالحیت نگهداری از بچه ام را ندارد؟
آیا همان یکبار مراجعه ام به پزشک قانونی و مدارکش
کمکی میکنه؟ همچنین گزارشی از پلیس  ۱۱۰دارم
وقتی که کتکم زده بود و به قتل تهدیدم کرده بود.
در ضمن اورژانــس اجتماعی هم یکبار هنگام دعوا و
شکستن وسایل از منزل بازدید داشته .استناد به این
موارد کمکی میکنه؟ همچنین شوهرم بسیار فحاشی
میکند و فحشهای بسیار رکیک به خانوادهام میدهد
ضبط صدای فحشها مدرک محسوب میشود؟
پاسخ کارشناسان وکیل:
ضرب و شتم و آزار و اذیت جسمی و روحی همانطور که
وکیل آنالین بارها بیان داشته است جرم بوده و مرتکب
قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه همسرتان باشد .به
عبارتی دیگر ضرب و جرح به هر مقدار که باشد جرم بوده
و برای آن در قانون مجازات اسالمی ،مجازات تعیین شده
است ،حتی اگر به میزان یک خراش باشد .زن و شوهر
میتوانند به علت خراش ایجاد شده در روی بدن خود
از دیگری شکایت کرده و ایجاد جراحت توسط همسر
خود را اثبات کنند .جراحت ایجاد شده توسط کارشناس
پزشکی قانونی بررسی شده و میزان آن مشخص میشود.
دادگاه براساس نظر کارشناس پزشکی قانونی رای صادر
میکند؛ بنابراین میتوانید اقدام قانونی در این خصوص
نموده و از همسرتان در دادسرای عمومی محل وقوع
جرم شکایت نمایید.
از طرف دیگر بهواسطه توهینهای صورت گرفته نیز
امکان شکایت برای شما وجود خواهد داشت .در این
صورت میتوانید به مدارک گفته شده نیز برای اثبات
ادعاهای خود استناد نمایید.
در ادامــه و در راســتــای بیان حقوق بــانــوان و نیز
حمایتهای همه جانبهی قانونگذار از آنان باید بیان
داشت ضرب و جرح به حکم قانونگذار از مصادیق عسر
و حرج محسوب شده لذا زنان با استفاده از آن میتوانند
برای طالق اقدام کنند .اما ضرب و جرح در این مورد باید
در دادسرا کیفری اثبات شود .گزارش پزشکی قانونی
نشاندهنده ضرب و جرح و میزان آن است همچنین باید
مشخص شود این آسیبها توسط چه کسی ایجاد شده
است .در نهایت با توجه به رای دادگاه کیفری زن میتواند
دادخواست طالق دهد.
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سخنگوی ستاد مبارزه با مواد
مخدر با اشاره به اینکه  ۲میلیون و
 ۸۰۸هزار نفر مصرف کننده مستمر
موادمخدردرسالگذشتهبودهاند،گفت:مجموعمصرف
کنندگان مستمر ،تفننی و معتادان در کشور به حدود ۴
میلیوننفرمیرسد.
به گزارش ایسنا ،پرویز افشار با بیان اینکه در ارزیابی سوء
مصرف مواد ،تجربه مصرف مواد با مصرف تفننی متفاوت
است ،افزود :به عبارت دیگر کسی که در عمرش حتی
یک بار برای سرماخوردگی هم مواد مصرف کرده باشد جزو
گروهی که تجربه مصرف دارند ،قرار میگیرد .برای مثال
قدیمیترهامعتقدبودندتریاکبرایکاهشسرفهو...موثر
است؛ البته بیتاثیر هم نیست اما به چه قیمتی؟ کاهش
سرفهبهخاطریکسرماخوردگیباهزینهمعتادشدنمعقول

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی آموزش و پرورش:

«رونویسی» از مشق شب ،حذف نمیشود
گذشته مطالعاتی پیرامون چگونگی جایگزین کردن
تکالیفی که چندان مفید نیستند و بچهها انگیزه
باالیی برای انجام آن ندارند را شروع کرد.
مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و
پرورش با بیان اینکه پس از برگزاری نشستهای
کارشناسی ،دستورالعملی تهیه ،آماده و از ابتدای
ســال تحصیلی ابــاغ شــده اســت گفت :مــدارس
طبق این چارچوب در پایه اول تا سوم به جای مشق
شب که انگیزهای برای انجام آن ندارند ،تکالیفی با
رویکرد مهارت محور را انجام میدهند.
شکوهی ادامه داد :البته در سال اول اجرا ،در
هر استان یک منطقه که شرایط الزم را داشته باشد
انتخاب میشود .پس از آن ارزیابیهای الزم صورت
میگیرد و آسیبها و موانع شناسایی میشود تا
طرح به تدریج توسعه یابد.
به گفته وی ،تاکید ما در این طرح این است که
دانشآموزان تکالیفی را انجام دهند که هم انگیزه
انجام آن را دارند و هم به ارتقای مهارتهای زندگی و
بهبود جریان تحصیلشان کمک میکند.
مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و
پرورش با بیان اینکه هدف ما این است که تکالیف
صرفا شامل تمرین و رونویسی و یکسری فعالیتهای
حافظه محور نباشد؛ بلکه فعالیتهای عملی مرتبط
با حوزه زندگی و مهارتهای اجتماعی و آداب و
رسوم و فرهنگ را در بگیرد گفت :یادگیری تنها در
کالس درس اتفاق نمیافتد و الزم است دانشآموزان
فعالیتهایی را خارج از ساعات مدرسه برای تعمیق
و تثبیت یادگیری انجام دهند.
شکوهی ادامه داد :به عنوان مثال در درس علوم

تجربی ممکن است تکلیفی مانند جمعآوری برگ
درختان و سنگها پیشنهاد شود و با کمک والدین
در منزل انجام شود یا آنکه از دانش آموز خواسته
شود درباره موضوعی از خانواده و اطرافیان کسب
اطالع کرده و نتیجه را در کالس ارائه کند و یادگیری
را از سطح کتاب و کالس به محیط واقعی ببرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا رونویسی از حروف و
کلمات در درس «بخوانیم و بنویسیم» نیز در این
طرح حذف خواهد شد ،گفت :خیر ،فعالیتهایی
که در کتاب درسی پیشبینی شده اگر مهارت محور
باشد ادامه مییابد و اگر از جنس مهارتی نباشد
معلم آنها را به تکالیف مهارت محور تبدیل میکند.
مدیرکل دفتر آمــوزش دبستانی وزارت آموزش
و پــرورش افــزود :خواندن و رونویسی را بنا به
اقتضای پایه ،حذف نمیکنیم اما رونویسی باید به
گونهای باشد که دانشآموز احساس تکرار و انجام
کار بیهوده را نداشته باشد .در واقع تکالیف را باید
طوری هدایت کنیم که دانشآموز با انجام آن هم یاد
بگیرد و هم لذت ببرد.
شکوهی ادامــه داد :هدف از رونویسی تقویت
مهارت نوشتن اســت .در این طرح بــرای تقویت
مهارت نوشتن ،به عنوان مثال دانشآموز نام تصاویر
و اشیاء را مینویسد .در واقع روش و نوع فعالیت
دانشآموز تغییر میکند و اگر تا کنون میگفتند
کتاب را بگذار جلویت و از رویــش بنویس ،حاال
دیگر این کار را نمیکنند و به دانش آموز میگویند
که از پدرت بخواه سه جمله یا کلمه بگوید تا تو آن
را بنویسی و روشهــای متنوعی برای این منظور
طراحی شده است.

ساعت قرارهای عاشقانه

نگرانی در حوزه تامین کاغذ
نشریات وجود ندارد

قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی با بیان اینکه براساس اقدامات صورت گرفته
نگرانی در حوزه تامین کاغذ نشریات وجود ندارد،
گفت :یکی از بخشهایی که در تحریمها زود خود را
نشان داد موضوع کاغذ بود.
به گزارش ایسنا ،یوسف امینی در سفر خود به
کاشمر با اشاره به اینکه در حوزه کاغذ عمدتا وارد
کننده هستیم ،افــزود80 :درصــد کاغذ مورد نیاز
کشور وارداتی است و مقدار کمی در داخل تولید
میشود.
وی با اعالم اینکه کمبود کاغذ زنگ خطری بود
که زود زده شد ،اظهار کرد :در این خصوص کارگروه
ویــژهای میان وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی با
همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ریاست
معاون توسعه و پشتیبانی وزیــر فرهنگ و ارشاد
اسالمی برای مقابله با تحریمها تشکیل شده است.
قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی با بیان اینکه با حضور نمایندگان رسانهها و
چاپخانهها تصمیم گیریهایی خوبی اتخاذ شده
و تاکنون با حضور دستگاههایی که با کاغذ سروکار
دارند جلساتی کارشناسی تشکیل شده است ،عنوان
کرد :در پی سفر معاونت مطبوعاتی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی به خراسان رضوی جلسهای با حضور
برخی نشریات به خصوص روزنامهها برگزار شد که
در این جلسه مقرر شد نیاز کاغذ استان اعالم شود.
وی با اعالم اینکه تدبیر کلی در کشور اندیشیده
شده و براساس آنچه اعالم گردید  100هزار تن کاغذ
وارد کشور شده است ،افزود :فکر نمیکنم نگرانی
کلی در حوزه تامین کاغذ نشریات در کشور وجود
داشته باشد.
امینی با اشــاره به اینکه نشریات محلی باید
موضوع کاغذ را جدی بگیرند ،گفت :مکاتبهای با
شهرستانها صورت گرفته که هر نشریه محلی نیاز
کاغذ خود را به صورت یکساله اعالم کند تا پس از
جمع بندی برای تامین به تهران ارسال شود.
قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی
خراسان رضوی با بیان اینکه امسال طبق اعالم
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد جهت پرداخت یارانه
مطبوعات ،هر چهار ماه نشریات مورد ارزیابی قرار
میگیرد و دوره پرداخت یارانه مطبوعات کوتاه
میشود ،گفت :اکنون اکثر شهرستانهای استان
دارای نشریه هستند.

صادق شیخی

نمایش صحنهای «ثــمــن» به
همت موسسه فرهنگی هنری هفت
آسمان در تاالر نور به روی صحنه خواهد رفت.
ایــن نمایش به نویسندگی و کارگردانی عباس
ممیززاده است و تهیهکنندگی آن را موسسه فرهنگی
هنری هفت آسمان بر عهده دارد.
در این نمایش محمدجواد اخوان ،طس حجازی،
مهدی نیکعهد ،محمدجواد مصباحی ،حامد
عرفانیان ،حجت عطاران ،سید علی مصطفوی ،سید
حسین گوهرشادی ،معین حدادمقدم ،مهدی برکات
و علی یاوری به ایفای نقش میپردازند.
مدیرتولید این نمایش محمدعلی کمالی ،برنامهریز،

«ونوم» تام هاردی روی
پردهی نقرهای
فیلم ونوم « »venomاثری ابرقهرمانی و علمی-
تخیلی با بازی « تام هاردی» بعد از مدتها انتظار به
نمایش درآمد.
کینه « »venomیکی از جدیدترین آثار اختصاصی
درام ،هیجان انگیز و جنایی سونی پیکچرز به
کارگردانی روبن فلیشر کارگردان سرزمین زامبیها
و نویسندگی اسکات روزنبرگ ،چف پینکنر و کلی
مارسل ساخته و تولید شده است.
این فیلم در تاریخ اول اکتبر سال جاری ( 9مهر)
در سالن نمایش ریجنسی رونمایی شد و اکران خود
را در سینماهای ایاالت متحدهی آمریکا از تاریخ پنج
اکتبر( 13مهر) آغاز کرده است.
قرار است یکی از مبهمترین ،پیچیدهترین و البته
جذابترین شخصیتهای دنیای کمیک کمپانی
مارول در ونوم به نمایش در آید؛ این وظیفه به تام
هاردی بازیگر بینظیری که معموال نقشهای سخت را
به بهترین شکل ممکن ایفا میکند ،داده شده است.
تام هــاردی در نقش ادی بــراک «ونــوم» ،میشل
ویلیامز در نقش ان ویینگ ،ریز احمد در نقش کارلتون
دریک ،وودی هارلسون در نقش کارنیج ،رید اسکات
در نقش دکتر دن لوئیس ،اسکات هیز در نقش رولند
تریس و به ایفای نقش پرداخته اند.
میشل ویلیامز نامزد اسکار و یکی از بهترینهای
حال حاضر هالیوود در مصاحبه با هالیوود ریپورتر
یکی از علتهای بازی در این فیلم را تام هاردی
دانست و در مورد هاردی گفت که به دلیل اینکه او
بازیگری مستعد و بسیار متعهد است دوست داشتم
بازی در کنار او را تجربه کنم و این مسئله برای من
بسیار هیجان انگیز بود.
خالص ه رسمی داستان این فیلم که منتشر شده از
این قرار است؛ در پی یک رسوایی ،روزنامهنگاری به
نام ادی براک به شدت در تالش است تا با تحقیق و
بررسی در رابطه با انجمن بنیان زندگی ،شغل خود
را تا حدودی نجات دهد؛ اما در همین جریان با یک
( symbiontهمزی) بیگانه درگیر میشود و با او پیوند
برقرار میکند؛  symbiontبیگانهای که قدرتهای فرا
انسانی خاصی به میزبان خود میدهد.
در حال حاضر ونوم نقدهای نه چندان مثبتی به
خود ندیده است؛ برخی نقدهای منفی این فیلم
را به خاطر همزمانی اکرانش با فیلم بردلی کوپر به
نام «ستارهای که متولد شده است» با بازی یکی از
خوانندههای معروف زن میدانند.

دبیرسرویس

sadegh.sheikhi@ymail.com

باران ،از کتاب فارسی چهارم دبستان که نوستالژی
دهه شصتی هاست و حتی خیلی قبل تر از آن،
بعنوان یکی از اولین کشفیات لذت بخش و دوست
داشتنی یک انسان در زندگی ،بطور غیرقابل کنترلی
احساسات آدمی را دستخوش شور غلیان می کند و
چون موجی سهمگین ،هرکسی را بسوی خاطره ای
یا آرزویی پرت می کند.
این پدیده حیات بخش و به غایت زیبا ،نمادی
پرمصرف و کاربردی در ادبیات و شعر نیز محسوب می
شود و کمتر شاعری از متاخرین گرفته تا متجددین
یافت می شود که شعری درباره آن نداشته باشد یا از
آن بهره نکشیده باشد.
جالب آن که حضور باران در شعر و ادب فارسی
از هزار سال قبل از این ،یعنی با آغاز شعر سبک
خراسانی که همانا شعری عقل گرا و به نوعی توصیف
گراست ،با هنرمندی هر چه تمام تری قابل مشاهده
است ،آنجا که رودکی ،پدر شعر فارسی در توصیف
بهار این چنین به زیبایی و هنرمندی از حضور ابر و
گریه آن چون مرد سوگوار و ریزش قطرات باران یاد
می کند:
چرخ بزرگوار یکی لشکری بکرد
لشکرش ابر تیره و باد صبا نقیب
آن ابر بین که گرید چون مرد سوگوار
و آن رعد بین که نالد چون عاشق کئیب
باران مشک بوی ببارید نو به نو
ّ
وز برف برکشید یکی حله ی قصیب
باران در ادبیات
اما حضور باران در پهنه ادبیات فارسی به آنچه
عنوان شد ،خالصه نمی شود .بلکه حضور باران در
سده های بعدی ،نه تنها در شعر مشهود است ،بلکه
در نثر هم ردپایی از باران به چشم می خورد که در
اغلب موارد از آن به عنوان تشبیه استفاده می شود تا
اوج کالم بیان شود .آنجایی که سعدی می خواهد از
وفور نعمت خداوندی سخن بگوید ،چاره ای ندارد جز
آن که رحمت الهی را به باران شبیه کند:
«باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان
نعمت بی دریغش همه جا کشیده»
و یا خواجه عبدالله انصاری در مناجات نامه
خودش ،ضمن تشبیه اعمالش به کشته ها ،رحمت
خداوندی را نیز چون بارانی فرض می کند؛
«الهی ،در دل های ما جز تخم محبت خود مکار و بر

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
تن و جان های ما جز الطاف و مرحمت خود منگار و بر
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران
کشته های ما جز باران رحمت خود مبار!»
نمادی از طبیعت
باران خود به خود نمادی از «بزرگی یافتن» است؛
شعر بارانی از لحاظ دستهبندی سبک شعری،
یعنی در عین کوچک بودن این استعداد را دارد که
تبدیل به مروارید شود .این همان بزرگ بودن در حین عالوه بر آنکه میتواند در ژانر ناتورالیسم (دسته
طبیعتگرایی) و اشعار درباره طبیعت قرار بگیرد؛
کوچک بودن است:
به سبب داشتن خصوصیات خاص از جمله لطافت
گرچه آب است قطره ی باران
و شاعرانگی در ژانر سمبولیسم (دسته نمادگرایی)
چون به دریا رسد گهر گردد
قرار گرفته و نماد رحمت الهی،
البته باران در عین زیبایی و لطف می
حیاتبخشی و زندگی ،سرزندگی
تواند ،یــادآور لحظات سخت و ناگوار
و نــشــاط ،دوســــت داشــتــن و
باشد؛ یعنی گاهی اوقات با تشبیه قرار
گلچین گیالنی عالوه بر
موقعیتهای عاشقانه است.
دادن آن  ،اوج کاری سخت به نمایش
چاپ آثارش در مجالتی
«گلچین گیالنی» شاعر باران
گذاشته می شود؛ آن طور که فردوسی
چون «سخن»« ،روزگار
مجدالدین میرفخرایی متخلص
در شاهنامه ضمن بیان صحنه جنگی
نو» و ...سه مجموعه
به گلچین گیالنی سال ۱۲۸۸
می گوید:
شعر نیز منتشر کرد.
در شهر رشت به دنیا آمد .دوره
تیر
باران
و
زوبین
زباران
اولین اثر او «نهفته» نام
کودکی و نوجوانی شاعر که در
گیر
آب
یکی
چون
زخون
شد
زمین
داشت که سال 1327
زادگاهش گیالن سپری شد ،در
را
خودش
اندوه
و
غم
اوج
شاعری
و یا
در لندن منتشر شد .او
ذهن و زبان شاعران ه او تأثیر بسیار
این طور به تصویر می کشد:
دومین کارش را با نام
«مهر و کین» در همانجا
بهجا گذاشت .میرفخرایی پس از
خون گشته مرا زهجر یاران دیده
چاپ کرد و باألخره
پایان دوره ابتدایی به تهران رفت
زین غم شده چون سیل بهاران دیده
«گلی برای تو» آخرین
و در مدرس ه متوسط ه سیروس
گر دست به من زنند می ریزد اشک
مجموعه گلچین در سال
و دارالفنون درس خواند .وحید
مانند درخت های باران دیده
 1348از سوی انتشارات
دستگردی و عباس اقبال آشتیانی
و نیز سعدی شــیــرازی در غزلی
خوارزمی در تهران
از استادان او در دارالفنون بودند.
فراوانی اشک های ماتم زده اش را به
منتشرشد.
گلچین در این دوره نیز همچنان
باران شبیه می کند؛

,,

در گستر ه ادبیات کــار میکرد و در نشستهای
«انجمن ادبی ایران» شرکت میکرد .شعرهای او از
سال  ۱۳۰۷در مجل ه «ارمغان» به سرپرستی وحید
دستگردی به چاپ میرسید.
او به تحصیالت متوسطه قانع نشد و مدارج عالی
را هم در «دارالمعلمین»« ،دانشسرای عالی» و
«دانشگاه تربیت معلم» سپری کرد و از رشتههایی
چون ادبیات ،فلسفه و علوم تربیتی فار غالتحصیل
شد.
اگرچه گیالنی سال  1312در آزمون اعزام دانشجو
به خارج از کشور شرکت کرد و در این آزمون که تکلیف
آخرین گروه صد نفری در دوره رضاشاه برای اعزام را
مشخص میکرد ،قبول شد و به اروپا رفت ،اما برای
آموختن زبان و ادبیات انگلیسی عالقهای نشان نداد و
انصراف داد .گلچین گیالنی عالوه بر چاپ آثارش در
مجالتی چون «سخن»« ،روزگار نو» و ...سه مجموعه
شعر نیز منتشر کرد .اولین اثر او «نهفته» نام داشت که
سال  1327در لندن منتشر شد .او دومین کارش را با
نام «مهر و کین» در همانجا چاپ کرد و باألخره «گلی
برای تو» آخرین مجموعه گلچین در سال  1348از
سوی انتشارات خوارزمی در تهران منتشر شد .دفتر
خاطرات او پس از عمری زندگی پرفراز و فرود در
بیستونهم آذرماه  1351به علت بیماری سرطان
خون برای همیشه بسته شد و در نخستین سالگرد
درگذشتش ،هوشنگ ابتهاج ،شاعر و پسرخالهاش،
برنامهای نیمساعته درباره زندگی و شعر او تهیه کرد.

اعضای کتابخانه های سبزوار  20درصد افزایش یافت

«ثمن» در تاالر نور

پیشبینیوجود1.750میلیونمعتادقطعیدرکشور

معرفیفیلم

درباره باران و جایگاه آن در ادبیات فارسی؛

قائم مقام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر خبرداد؛

نیست .وی با بیان اینکه برخی از مواد مخدر جنبه سم-دارو
دارند ،اظهار کرد :یعنی این مواد دارویی هستند که اگر از
آن سوء استفاده شود ،تبدیل به سم میشوند .برای مثال
ترکیبات "دیفنوکسیالت" که برای درمان اسهال استفاده
میشود ،ترکیبات شبه مخدر دارد ولی آنقدر میزانش کم
است که اگر فرد به همان مصرف دارویی بسنده کند و ادامه
ندهد ،وابستگی نخواهد داشت .سخنگوی ستاد مبارزه با
مواد مخدر ادامه داد :تعداد افرادی که در این کشور تجربه
مصرفموادمخدربهشکلتفننییامستمردارند،بهعالوه
معتادان نیازمند درمان ،در مجموع حدود  ۴میلیون نفر
هستند.دراینآمارافرادیکهدرعمرشانحتییکبارمواد
مصرف کردهاند هم قرار میگیرند .همچنین از این بیش از
 ۴میلیون  ۲،میلیون و ۸۰۸هزار نفر مصرف کننده مستمر
مواددرسالگذشتهبودهاند.
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سید حسین سیدزاده ،طراحصحنه و آکسسوار ،مجید
بخششیان ،طراح نور ،محمود کریمی ،طراح گریم،
امیرحسین غفاری ،طــراح لباس ،حمید تمدن،
مسئول صحنه ،هادی مهنوی ،طراح افکستهای
صوتی ،مهدی مشهدی ،روابط عمومی و تبلیغات،
احمد یوسفیصراف و طــراح پوستر ایــن نمایش
هم علی میری است .همچنین گرافیست ،آژانس
تبلیغاتی  oplusاست.
نمایش «ثمن» از  ۱۹مهرماه لغایت  ۳۰مهرماه،
ساعت  ۲۰:۳۰در تاالر نور به روی صحنه خواهد رفت.
سالن فرهنگی نور در خیابان آبکوه ،بین آبکوه  ۲و
 ۴واقع شده است.

خبر

با اکــران فیلم سینمایی «مغزهای کوچک زنـــگزده» به
کارگردانی هومن سیدی و بازی نوید محمدزاده و فرهاد اصالنی،
گیشه سینماها رونــق تــازهای گرفت .انتظار م ـیرود این اثر
اجتماعی ،امسال در میان پرفروشها و رکوردشکنهای سینما
قرار بگیرد.
این درحالی است که «هزارپا» کار ابوالحسن داودی ،با بازی
رضا عطاران در سومین ماه اکران خود ،سرانجام از نفس افتاده و
از فروشاش کاسته شده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین ،از هفته گذشته دو فیلم جدید
به  5فیلمی که از ابتدای مهر به چرخه اکران اضافه شده بودند،
پیوستند تا تنوع ژانر آثار روی پرده در مقایسه با تابستان که بیشتر
در انحصار فیلمهای کمدی بود شکسته شود.
فیلمهای جدید در حالی روی پرده رفتند که «هزارپا» پدیده
اکران تابستان همچنان در سینماها به نمایش در میآید اما
از روند صعودی پرشتاب فروشش کاسته شده و حاال اثر جدید
هومن سیدی یعنی «مغزهای کوچک زنگ زده» در مرکز توجه
مخاطبان و عالقهمندان سینما قرار گرفته است.
«الزانیا» که از چهارشنبه هفته قبل روی پرده رفته نیز کمدی
دیگری است که به فیلمهای روی پرده پیوسته تا هیچ فصلی از

سرپرست اداره کتابخانه
های عمومی سبزوار گفت :در
نیمه نخست امسال اعضای کتابخانه های این
شهرستان  20درصــد و امانت کتاب  25درصد
افزایش داشته است.
معصومه فالحی در گفت و گــو بــا خبرنگار
ایرنا افزود :هم اکنون  18هزار و  500نفر عضو
کتابخانه های عمومی و مشارکتی سبزوار هستند
که بیشترین آنها را کودکان ،نوجوانان و دانش
آموزان تشکیل می دهند.
وی اظهار داشت :هم اکنون فضای کتابخانه ای
در سبزوار پنج هزار و  100متر مربع است که تا

نمایش «نیمروز» ،ماجرای
یک خانواده مشهدی است که
با یکدیگر درگیر اختالفات مادی
میشوند ،اما جدال بین مرگ و زندگی که برای یکی از
اعضای این خانواده رخ میدهد ،دغدغه آنان را بهسوی
مفاهیم مذهبی چون «شفا» و «زیارت» تغییر میدهد.
رضا عرفانی ،نویسنده مشهدی نمایش نیمروز،
توضیح میدهد :نیمروز هم نامش و هم بسترش
برگرفته از داستان «فریدون» شاهنامه است که به
حرص و طمع آدمی اشاره میکند و اینکه چگونه سه
برادر پس از تقسیم ارث پدری ،کارشان به اختالف و
دشمنی میکشد .طرح کلی نمایشنامه نیمروز نیز این
است که خانوادهای در مشهد درگیر چنین موضوع

سه سال آینده باید به بیش از هفت هزار متر مربع
برسد.
وی گفت :مناطق حاشیه سبزوار با وجود داشتن
یک چهارم جمعیت شهری از کتابخانه عمومی
محروم است که بر اساس مصوبه شورای شهر زمین
رایگان در بوستان های حاشیه شهر به افراد نیکوکار
واگذار می شود تا نسبت به ساخت کتابخانه به نام
خود اقدام کنند.
شهرستان سبزوار دارای  9کتابخانه عمومی
نهادی و هفت کتابخانه مشارکتی است که حدود
 240هزار نسخه کتاب در آنها نگهداری می شود.
سبزوار در  230کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.

نوید محمدزاده
رضا عطاران را از نفس انداخت
سال بدون اکران یک اثر کمدی نگذرد.
تازههای اکران کدام فیلمها هستند؟
«الزانیا» ساخته حسین قناعت و «ماهورا» به کارگردانی حمید
زرگرنژاد ،فیلمهای جدید هستند که از چهارشنبه گذشته رنگ
پرده را به خود دیدند و جالب اینکه در دو ژانر و قصهای کامال
متفاوت نیز اکران شدند« .الزانیا» فیلمی کمدی است و نکته
جالبش حضور جواد رضویان بعد از چند سال دوری از سینمای
کمدی در آن است .ارژنگ امیرفضلی ،بهنوش بختیاری ،نفیسه
روشــن ،پارسیا شکوری ،یوسف تیموری ،رضا ناجی ،یوسف
صیادی ،اصغر سمسارزاده ،ساعد هدایتی ،رضا رویگری ،عباس
محبوب ،محمد شیری و  ..هم از هنرمندانی هستند که جلوی
دوربین حسین قناعت در این فیلم پربازیگر رفتهاند.
«ماهورا» به کارگردانی حمیدزرگرنژاد دیگر فیلم تازه روی
پرده است که داستانی متفاوت دارد؛ داستانی که شاید برای
مخاطب عام این روزهای سینما که بیشتر به تماشای کمدیها و
آثار پرستاره عادت کرده کشش و جذابیت خاصی نداشته باشد.
شاید به همین دلیل هم است که این فیلم در روز ابتدای اکرانش
تنها  6میلیون تومان فروخته و در رتبه آخر جدول پرفروشها قرار
گرفته است.
در خالصه داســتــان ایــن فیلم کــه ساعد سهیلی ،بهاره
کیانافشار ،مونا فرجاد ،داریوش ارجمند ،میترا حجار ،کامران
تفتی و  ...بازیگرانش هستند آمده « :در زندگی تو زنی است
با چشمانی شکوهمند که لبانش خوشههای انگور و لبخندش
موسیقی و گل ،اما هرکس بخواهد به او نزدیک شود ناپدید
میشود».
ادامه موفقیت هومن سیدی در گیشه
«مغزهای کوچک زنگ زده» که در سی و ششمین جشنواره
فیلم فجر بهترین فیلم از نگاه تماشاگران شد و از همان موقع هم
مخاطبان استقبال زیادی از آن کردند در ادامه اکرانش نیز به
فروش خوبش ادامه داده و هفته گذشته نیز مخاطبان زیادی را

«نیمروز»درراهمشهد

به سالنهای سینما کشاند .این فیلم که در کمتر از دو هفته سه
میلیاردی شد لقب پرفروشترین فیلم را در جدول فروش هفتگی
به خود اختصاص داد .با توجه به طوالنی شدن مدت زمان اکران
«هزارپا» به نظر میرسد عالقه و رغبت مهاطبان بیشتر به سوی
تماشای این فیلم است و به نوعی می توان گفت تب و تاب فروش
باالی فیلم ابوالحسن داودی تا حد زیادی فروکش کرده و حاال
یک رقیب تازه نفس برای این اثر کمدی آن هم در ژانر جدی و
سینمای اجتماعی پا به میدان گذاشته است.
«مغزهای کوچک زنگزده» کاندیدای یازده جایزه از جشنواره
فجر و برنده چهار جایزه از جمله سیمرغ بلورین بهترین
فیلمنامه شد .این فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه
تماشاگران را هم به دست آورد .این فیلم در انتقاد از وضعیت
موجود
اجتماعی خصوصا در مقوله پخش و توزیع مواد مخدر در ایران
ساخته شد و نوید محمدزاده ،فرهاد اصالنی ،نوید پورفرج ،الدن
ژاوهوند ،نازنین بیاتی و  ...از بازیگران آن هستند.
«عرق سرد» و حاشیههای تحریمش
«عرق سرد» به کارگردانی سهیل بیرقی که در اولین هفته
اکرانش بر خالف انتظار چشمها را به خود خیره نکرد هفتهقبل
نیز شاهد روند صعودی در فروشش نبود .البته تحریم این فیلم
توسط حوزه هنری و که باعث نمایش محدودآن در سالنهای
سینما میشود بدون شک در فروش پایین آن بیتاثیر نیست .از
طرف دیگر به دلیل ممنو عالتصویری باران کوثری در تلویزیون نیز
این فیلم از تبلیغات تلویزیونی محروم است و شاید عجیب نباشد
که نتوانسته چندان در میان مخاطبان دیده شود .امیر جدیدی،
بارانکوثری ،سحر دولتشاهی ،هدیزینالعابدین از بازیگران اصلی
این فیلم هستند .این فیلم براساس واقعیت ساخته شده و قصه
زندگی افروز اردستانی ،بازیکن تیم ملی فوتسال بانوان است که
حقاش را تضییع میکنند و مانع از حضور او در فینال بازیهای
آسیایی میشوند.

مشابهی میشوند ،با این تفاوت که در پایان قصه ،باور
شفا برای شخصیتهای داستان ،هدفگیری شده
است.
وی با بیان اینکه این داستان را با همراهی و کمک
ایرج آذرفــزا نوشته است ،میگوید :من سالهاست
فعالیت هنری خود را با هنرمندان تربتحیدریه و گناباد
انجام میدهم و حس خوبی از همکاری با هنرمندان
این دو شهر دارم.
عرفانی با تاکید بر اینکه این نمایش در مشهد
هم بــهروی صحنه خواهد رفــت ،تصریح میکند:
درحالحاضر مشغول بازنویسی نمایش نیمروز با یک
تیم مشهدی و برای مخاطبان مشهدی هستم و تا پایان
سال جاری حتما این اتفاق رقم خواهد خورد.

خبر

مدیر پردیس سینمایی هویزه تایید کرد؛

بازگشت «هویزه» به مجموعه سینماهای
حوزه هنری
رئیس پردیس سینمایی هویزه گفت :مدیریت سینما هویزه
به حوزهی هنری بازگشت و سینما هویزه از این پس طبق
برنامهی حوزهی هنری پیش خواهد رفت.
حسن کریمی در خصوص تغییر مالکیت سینما هویزه اظهار
کرد :حوزه هنری مالک اصلی سینما هویزه بوده است؛ پردیس
هویزه سومین سینمای پرفروش ایران پس از اتمام قرارداد
تجهیز و بازسازیاش با موسسه سینماشهر به مالک اصلی خود
بازگردانده شده است.

وی ادامه داد :قرارداد بهره برداری پروژه سینما هویزه به
مدت  ٦سال بود که به اتمام رسیده است و پس از این دوره به
مالک اصلی خود حوزه هنری بازگشت .مدیر پردیس سینمایی
هویزه تشریح کرد :این پردیس بزرگ سینمایی بعد از پردیس
کوروش و آزادی سومین سینمای پرفروش ایران است.
هفته گذشته پس از حذف اکران فیلم «عرق سرد» از برنامه
پردیس هویزه شایعات مختلفی در خصوص علت این موضوع
پیش آمده بود که پس از تایید بازگشت مدیریت این مجموعه
به حوزه هنری و قرار داشتن این فیلم در لیست تحریم حوزه
هنری ،علت این حذف مشخص شد.
همچنین پردیس هویزه شنبه ها برای دانشجویان نیم بها شد
دانشجویان با ارایه کارت معتبر می توانند در پردیس هویزه
فیلم ها را نیم بها تماشا کنند.
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کتاب «گنج بدون رنج؛ در بهشت نماز» از
سوی آستان قدس رضوی منتشر شد
کتاب «گنج بــدون رنــج؛ در بهشت نماز» از مجموعه
کتابهای «رهنما» به همت اداره تولیدات فرهنگی معاونت
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی منتشر شد و در اختیار
عالقمندان قرار گرفت.
این اثر به قلم «محبوبه زارع» و با کوشش محمد حسین
پور امینی و ارزیابی علمی حجتاالسالم والمسلمین جواد
محدثی در شش فصل جمع بندی و نگارش شده و در قطع
جیبی به چاپ رسیده است.
نویسنده کتاب «گنج بدون رنج؛ در بهشت نماز» در راستای
پاسخ به پرسشهایی همچون «آیا وقتی هیچ پناهی بر روی
زمین نمیبینیم ،امیدی برای زندگی است؟»« ،آیا نسبتی
میان آرامش روح و نماز وجود دارد؟»« ،آیا نماز همان حرف
زدن با خداست؟»« ،چرا باید نماز را به زبان عربی بخوانیم؟»،

«آیا نماز تاثیری در رفع گرفتاریهای دنیایی انسان دارد؟»،
«چگونه با نماز حضور خدا را در دل احساس میکنیم؟» و ...
مطالب ارزشمندی را برای خوانندگان بیان کرده است.
عناوینی همانند «جــواب آزمایش»« ،آالن هنگام نماز
اســـت!»« ،خانه ای در دلهــای شکسته»« ،دوره نماز
نگذشته!»« ،پــادر میانی» ،و «گنج بــدون رنــج» از جمله
سرفصلهای کتاب «گنج بدون رنج؛ در بهشت نماز» میباشد
که نویسنده این اثر سعی کرده پاسخ برخی از سواالت ایجاد
شده در ذهنها را در قالب داستانهایی متنوع و جذاب بیان
کند .مجموعه کتابچههای (رهنما) با محوریت باورها ،آیین
زندگی ،احکام و حرمشناسی بارویکرد بیان مطالبی متنوع در
عرصههای فرهنگی ،مذهبی ،سیاسی و اجتماعی و بر مبنای
آموزههای دینی از سوی اداره تولیدات فرهنگی معاونت
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی طراحی و در مناسبت
های مختلف منتشر میشود که کتاب «گنج بدون رنج؛ در
بهشت نماز» از جمله این تولیدات است.
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پشتیبانی دادستانی از هرس جنگل دکل ها
معاون دادستان مشهد حمایت خوداز طرح ساماندهی دکلهای مخابراتی مشهد اعالم کرد

در اولین روز از هفته ناجا صورت گرفت

تقدیرفرماندهیانتظامیخراسان
رضوی از شوراهای اجتماعی
محالتمشهد

به گزارش صبح امروز در اولین روز از هفته ناجا در
صبحگاه مشترک یگانهای نمونه انتظامی و نظامی به
میزبانیمرکزآموزشثامناالئمهناجاکهباحضوراستاندار
خراسان رضوی و مسئوالن استان خراسان برگزار شد ،از
اداره شوراهای اجتماعی محالت مشهد به عنوان عضو
فعالوبرترشورایمعتمدپلیسفرماندهیانتظامیاستان
خراسانرضویتقدیربهعملآمد.
دربخشی ازتقدیرنامه مجتبی منتظری آمده است :به
افتخارخدمتگذاری به عموم شهروندان در محالت مشهد
مقدسبهعنوانعضوبرترشورایمعتمدپلیسفرماندهی
انتظامیخراسانرضوینائلگردیدهاید.
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت خبر داد:

برون سپاری الیت

مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت اظهار کرد:
تالش داریم در حوزه برونسپاری برخی نیازهای این
شرکت از توان سازمان همیاری شهرداریهای خراسان
رضویاستفادهکنیم.
به گــزارش صبح امــروز مهدی اســدی در حاشیه
حضورش در نهمین نمایشگاه حمل و نقل و ترافیک و
خدمات شهری اظهار کرد :به دلیل شرایط اقتصادی
امسال شرکتهای کمتری را در این نمایشگاه شاهد
بودیم که این موضوع برای کل مجموعه حمل و نقل بوده
است.
وی افزود :سازمان همیاری های شهرداری بسیاری
از نیازهای شهرداری را در حوزه فنی و عمرانی ،نیروی
انسانی و زیرساختی تامین میکند و در حقیقت بازوی
قدرتمندی برای شهرداری محسوب می شود.
وی با تاکید بر زمینههای مشترکی که بین سازمان
همیاری با الیت وجود دارد گفت :نگاهمان این است
که در عرصه تامین نیروی انسانی از توان شرکت همیاران
شمال شرق وابسته با سازمان همیاری استفاده کنیم و
همچنیندربخشبرونسپارینیازمندیهایمانسازمان
همیاریبهترینگزینهمحسوبمیشود.
اسدی ادامه داد :برای مثال در بحث پارکینگهای
مکانیزه همکاری خوبی بین دو سازمان صورت گرفته
است و در نظر داریماین همکاری را ارتقاء بخشیم و برای
افزایش خدمترسانی تالش مان را بیشتر خواهیم کرد.

سرویس در شهر

معاون دادســتــان مشهد حمایت قاطع خود
در زمینه همکاری دستگاهها در طرح تجمیع و
ساماندهی دکلهای مخابراتی مشهد و سایر طرح
های فناوری را اعالم کرد.
به گــزارش صبح امــروز ،محمد بخشیمحبی
در جلسه معرفی مهمترین اقدامات سازمان فاوا
در حوزه شهر هوشمند،ضمن تشکر از اقدامات
انجامشدهدرحوزهفناوریاطالعاتدرشهرمشهد،
گفت :سامانههای شهرداری به دلیل ارتباط نزدیک
با حوزه کاری سایر دستگاهها همیشه مورد استفاده
قرار گرفته که ضمن تسریع در خدماترسانی به
شهروندان موجب شفافیت عملکرد شهرداری نیز
شدهاست.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
دادستانی مرکز استان خراسان رضوی با تاکید
بر لزوم اطالعرسانی بیشتر در مورد فعالیتها و
اقدامات فناوری اطالعات شهرداری افزود :آثار
مثبت این اطالعرسانی را در همکاری مثبت
شهروندان و حس تعلق آنها به شهر و شهرداری
بیشتر میتوان مشاهده کرد ،شفاف سازی از طریق
سامانه فاش و ارایه اطالعات مربوط به قراردادها و
پیمانها،مناقصهومزایدههاو...حرکتبزرگیاست
که باید اطالعرسانی بیشتری روی آن صورت گیرد.
معاون دادستان مشهد با تاکید بر اهمیت و
ضرورت خدمت به شهر و شهروندان ،تصریح کرد:
وظیفه ما این است که با تمام ظرفیت و توان در
این راه به هم کمک کنیم و حمایت کامل خود را از
طرحهایشهرداریاعالممیکنیم.
مسیریابی هوشمند با اتوبوس و قطارشهری
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری مشهد نیز در ارائــه و معرفی برخی از
مهمترین سرویسهای الکترونیکی شهروندی،
اجرای این طرحها را گامی مؤثر در ارائه خدمات
بهینهوارتقایکیفیتخدماتوافزایشرضایتمندی
شهروندان دانست و اظهار داشت :یکی از معضالت
این روزهای زندگی شهری ،نبود جای پارک خودرو
و سایر وسایل نقلیه است که با همکاری بخش
خصوصیواعالمآدرستمامیپارکینگهایسطح
شهر ،فرد به سمت نزدیکترین پارکینگ هدایت
میشود.این نرمافزار داخلی است و با همکاری
متقابل شهرداری و بخش خصوصی هماکنون از
طریق موبایل قابل استفاده است .در این نرمافزار

,,

معاون دادستان مشهد حمایت قاطع خود در زمینه همکاری دستگاهها در طرح تجمیع و
ساماندهی دکلهای مخابراتی مشهد و سایر طرح های فناوری را اعالم کرد

عالوه بر پیدا کردن پارکینگ ،ظرفیت موجود و این سامانه در جهت اطالعرسانی و تامین سالمت
لحظهایآننیزقابلمشاهدهاست.
مردم و افزایش آگاهی آنها در خصوص وضعیت
محمد جــواد رجائیان در خصوص سرویس آالیندگی هوا راهاندازی شده است  .در این سامانه،
مسیریابیهوشمندنیزگفت:نقشه
نقش نیروی انسانی تنها در موارد
ضروریوبرایرفعاشکاالت،کنترل
شهر مشهد به آدرس اینترنتیmap.
سرویس و نگهداری سیستمها
 mashhad.irبا جزئیات مختلف به
تعریف شده است و کلیت سیستم
همراه الیههای اطالعاتی مرتبط
معاون دادستان
بهصورتخودکارادارهمیشود.
با موقعیتهای مکانی ،به صورت
مشهد تاکید بر لزوم
اطالعرسانیبیشتر
طرح تشویقی ارایه  5درصد شارژ
آنالین در دسترس شهروندان
در مورد فعالیتها و
بیشتر با استفاده از دستگاههای
است .در این سرویس شهروندان
میتوانند عــاوه بر مسیریابی اقداماتفناوریاطالعات شارژ الکترونیکی
شهرداری افزود :آثار
مدیرعامل ســازمــان فناوری
شهری ،با تلفن همراه خود خطوط
مثبت این اطالعرسانی
اطالعات و ارتباطات شهرداری
مــورد نظر را انتخاب کــرده و از
را در همکاری مثبت
مشهد در ادامه معرفی مهمترین
مسیرهای اتوبوسها مطلع شوند.
شهروندان و حس
فعالیتها و اقــدامــات فناوری
به عبارتی دیگر ،کاربر با استفاده
تعلق آنها به شهر
اطالعات در حوزه شهروندی به
از این سرویس (مسیریابی آنالین
و شهرداری بیشتر
موضوع پرداختهای الکترونیکی
اتوبوس و  )...و با کلیک روی نقشه،
میتوان مشاهده کرد
به عنوان یکی از سرفصلهای
مبدا و مقصد خود را تعیین و مسیر
مهم حــوزه شهر هوشمند اشاره
یا مسیرهای پیشنهادی را از سرور
کرد و اظهارداشت :در این زمینه
مرکزی دریافت میکند .مسیرها
یکبهیکبرروینقشهترسیمشدهوتوصیفمرحله ابزارهای متنوعی در دسترس شهروندان است؛ از
جمله منکارت که میتوانند آن را شارژ و استفاده
بهمرحلهمسیرنیزدراختیارکاربرقرارمیگیرد.
کنند و همچنین نرمافزار مخصوص تلفن همراه که
سیستم سنجش آلودگی هوا
رجائیان در ادامه به راهاندازی چندین نمایشگر میتوانند از طریق تغییر سیمکارت تلفن همراه و
مجهزبهسیستمسنجشآلودگیهوادرسطحشهر نصب نرمافزار کیف پول و نزدیک کردن تلفن همراه
اشاره کرد و گفت :با توجه به آثار مخرب ذرات گرد و به دستگاههای کارتخوان در اتوبوس و گیتهای
غبار ریز بر سیستم تنفسی و سالمت شهروندان به قطارشهری،پرداختخردراانجامدهند
رجائیان ضمن اشــاره به نصب دستگاههای
ویژه گروههای حساس مانند کودکان و سالمندان،

,,

توساحیاشودسرمایهگذاردستبهکارمیشود
رئیس کمیسیون ویژه توسعه و
عمران توس شورای اسالمی شهر
مشهد گفت :باید منطقه توس را احیا
کنیم،آنگاهسرمایهگذارخوددستبهکارمیشود.بهگزارش
صبحامروزسیدمسعودریاضیدرارتباطباسرمایهگذاریدر
منطقه توس مشهد اظهار کرد :سرمایهگذاران فرصتهای
مختلف سرمایهگذاری را میشناسند و بهدرستی از این
فرصتهااستفادهمیکنندامادرشرایطفعلیسرمایهگذاری
دراینمنطقهبهثمرنمیرسد.ویبابیاناینکهماعالقهمند
به سرمایهگذاری سرمایهگذاران برای فرهنگ این شهر
هستیم،تصریحکرد:درحالحاضردرمنطقهتوسمشکل
پول و سرمایهگذاری نداریم زیرا ما در شرایط فعلی طرح و
بسترالزمبرایانجامسرمایهگذاریرانداریم.
ریاضی تصریح کرد :برای سرمایهگذاری در منطقه توس

در ابتدا باید این منطقه را احیا کنیم همانطوری که یک
انسانبرایزندگیدرابتدابایدنفسبکشدمانیزبایدبهاین
منطقه همانند یک انسان تنفس مصنوعی بدهیم تا توس
جان بگیرد آنگاه سرمایهگذاران راه خود را پیدا میکنند و
برایسرمایهگذاریدراینمنطقهاعالمآمادگیمیکنند.
وی گفت :برای این مهم ما باید طرح تفصیلی و جامع
توس را نهایی کنیم و مجوزهای سازمان میراث فرهنگی و
گردشگریرابرایسرمایهگذاریاخذکنیمازطرفیبایدبعد
ازاحیایکهندژوجلوخان،راهدسترسیرامهیاکنیم.
ریاضی تأکید کرد :زمانی که بسترهای اولیه برای انجام
سرمایهگذاری در منطقه توس مهیا شود ،سرمایهگذار خود
دستبهکارمیشوداماتازمانیکهاینبسترهافراهمنیست،
صحبتازسرمایهگذاریامریبیهودهاست.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای
خراسانرضوی گفت :برای نیل به
هدف اساسی یعنی تأمین آب پایدار
در این حوزه نیاز به سرمایهگذاری در حوزههای احداث
تصفیهخانههای فاضالب وجود دارد که برخی کشورهای
اروپایی از جمله اتریش در این زمینه اعالم آمادگی
کردهاند.بهگزارشصبحامروزمحمدعالییاظهارداشت:
خراسانرضوی در زمینههای مختلفی از جمله معادن و
ورود گردشگر ظرفیتهای بسیار خوبی دارد و به همین
علت تأمین آب پایدار یکی از اولویتهای است که در
خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفته است.
وی بیان کرد 24:درصد از اراضی استان خراسانرضوی
در اقلیم نیمه خشک و  76درصد مابقی در اقلیم خشک
قرارگرفتهومیانگینبارشبلندمدتاستان 221میلیمتر

است.مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی با
بیان اینکه در 60سال گذشته مهاجرت به استان و افزایش
جمعیت سبب شده که منابع آب استان با چالشهای
اساسی مواجه شوند ،خاطرنشان کــرد :مهمترین و
اساسیترین برنامه شرکت آب منطقهای برای مدیریت
چالشهای کنونی سازگاری با کمآبی است.عالیی ادامه
داد :البته نیاکان ما در این زمینه اقدامات بسیار خوبی
داشتهواحداثقنواتیکیازنمونههایاقداماتعملیاتی
برای سازگاری با کمآبی است.وی تأکید کرد :برای نیل به
هدف اساسی یعنی تأمین آب پایدار در این حوزه نیاز به
سرمایهگذاری در حوزههای خطوط انتقال آب ،نصب آب
شیرین کن و احداث تصفیهخانههای فاضالب وجود دارد
که برخی کشورهای اروپایی از جمله اتریش در این زمینه
اعالم آمادگی کردهاند.

خروج از حفاظت ،ورود به بازسازی
وی ادامه داد :با برنامه ریزی صورت گرفته عملیات مرمت و
احیای برج و باروی شهر تاریخی توس ظرف سه سال آینده طبق
برنامه انجام می شود و توقفی در پروژه رخ نخواهد داد.

بازسازی 150متر از دو طرف دروازه رودبار

علی علی نژاد

دبیر سرویس

mohammadalialinejad@gmail.com

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی گفت :عملیات مرمت برج و باروی شهر تاریخی توس
در وسعت هفت هزار مترمربع آغاز شد .به گزارش صبح امروز
ابوالفضل مکرمی فر روز گذشته با بیان این که ارتفاع برج اصلی
شهر تاریخی توس را  9متر و عرض آن را  6متر ذکر و بیان کرد:
شهر تاریخی توس دارای  106نیم برج ،چهار دروازنه شامل رودبار،
مرو ،نیشابور و رزان و وسعت منطقه آن هفت هزار مترمربع است.

تخصیص اعتبار در سفراخیر ریاست جمهوری

وی اعتبار در نظر گرفته شده برای مرحله نخست مرمت برج
و باروی این شهر تاریخی را  16میلیارد ریال اعالم و بیان کرد:
در سفر اخیر رئیس جمهوری به خراسان رضوی  90میلیارد ریال
برای اجرای این پروژه منظور شد .در این چارچوب از امسال به
مدت سه سال و هر سال  30میلیارد ریال از این حجم اعتبار
اختصاص می یابد و به فراخور تخصیص اعتبار عملیات مرمت
انجام می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی افزود :اجرای این پروژه با هدف بازگرداندن عظمت و شکوه
شهر تاریخی توس و معرفی بیش از پیش آن به عنوان یک جاذبه
معماری و فرهنگی مشهد صورت می گیرد.

هم چنین مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی توس و
آرامگاه فردوسی در این باره گفت :ما مرمت برج باروی توس را از
قسمت دروازهی رودبار حاشیهی کشف رود آغاز کردیم و قرار است
طبق برنامه از هر طرف دروازه ،به طول  150متر را به صورت کامل
بازسازی کنیم؛ تا بازدید کننده بتواند یک تصور کامل از ورودی
شهر تاریخی توس پیدا کند.
احسان زهرهوندی در رابطه با بازسازی برج باروی شهر توس
اظهار کرد :البته درمراحل بعدی در هر سال با سه میلیارد تومانی
که از اعتبارات سفر ریاست جمهوری دریافت میکنیم سعی داریم
حوزههای دیگری را هم احیا کنیم؛ شهر توس چهار دروازه دارد
و چون دروازهی رودبار از لحاظ بصری مهمترین دروازهی شهر
محسوب میشود بازسازی را از این قسمت شروع کردیم؛ اما در
سالهای آینده سه دروازهی دیگر توس را هم بازسازی خواهیم
کرد.

مرمت دروازه رودبار  3ماه زمان نیاز دارد

وی تشریح کرد :مرمت درواز ه رودبار نزدیک به سه ماه به طول
میانجامد؛ مطالعات باستانشناسی انجام شده ،طرحهای آن در
شورای کمیتهی میراث فرهنگی کشور مصوب شده ،پیگیریها
انجام شده است و وارد مرحله اجرای دروازههــا شدهایم و کار
ساخت را آغاز کردهایم.
مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی توس و آرامگاه فردوسی
اضافه کرد :روند مطالعاتی و تصویب شدن طرحها زمانبر بود؛ تا
کنون چیزی حدود  20درصد از پروژه انجام شده است؛ از همان
موقع مردم میتوانند برای بازدید مراجعه کنند.

خروج از حفاظت ،ورود به بازسازی

زهرهوندی خاطر نشان کرد :مرمت برجها در واقع بازسازی

برجها است؛ کار ما از مرحله حفاظت خارج شده است و وارد
مرحل ه بازسازی شدهایم و شکل فیزیکی دروازه و حصار شهر به
طول 150متر از هر طرف تا سه ماه آینده برای بازبینی آماده
است.
وی ادامــه داد :کل شهر تاریخی توس دارای حریم است؛
برای خانههای ساخته شده در اطــراف این بنای تاریخی در
حال برنامهریزی هستیم ،مشاور ما برای طرح تفصیلی در حال
فعالیت است و پس از مصوب شدن طرحها در شورایعالی
معاون شهرسازی میتوانیم راجع به این قضیه تصمیمات قطعی
میگیریم و منتظر اتمام مطالعات مشاور هستیم.
شهر تاریخی توس با محوطه  360هکتاری در فهرست آثار ملی
به ثبت رسیده است ،منطقه توس در سده دوم هجری مجموعه
ایاز آبادیهایی همچون نوقان ،سناباد و توس بود که این آخری
آبادترین آنها محسوب می شد .امــروز همه آن آبادیها درون
شهر مشهد قرار دارند .پس از شهادت امام رضا(ع) در خراسان
تاریخدانان محل دفن پیکر مطهر و حرم ایشان را 'ارض توس'
عنوان کردند.
توس در زمان حمله مغول ویران اما پس از مدتی تجدید عمارت
و چند مرتبه مقر فرمانروایان مغول شد .بازسازی عمارت قلعه توس
پس از فوت تیمور صورت گرفت .در دور ه های بعد نام توس را با
ی بردند اما مشهد به تدریج به واسطه اهمیت
نام مشهد یکجا م 
ت الشعاع خود قرار داد و پایتخت خراسان
مذهبی شهر توس را تح 
شناخته شد.
محدوده توس تا بهمن  ۱۳۹۱یکی از روستاهای تابع مشهد
شناخته میشد اما با تایید شورای عالی معماری و شهرسازی به
عنوان یک محدوده منفصل شهری به شهرداری مشهد واگذار
شد وهم اکنون محدوده توس از منطقه  12مشهد خدمات شهری
دریافت می کند.
خراسان رضوی هزار و  540اثر ،بنا ،محوطه و تپه تاریخی و
میراث معنوی ثبت شده در فهرست آثار ملی ایران دارد.
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شهردار منطقه  4مشهد :

کاربری اراضی راه آهن مشهد به
تفریحی و ورزشی تغییر می کند

شهردار منطقه  4مشهد از تبدیل اراضی راهآهن به
مجموع ههایتفریحیوورزشیدرآیندهاینزدیکخبر
داد.
به گ زارش صبح امروز ،غالمرضا غالمی در جلسه با
فعاالن حوزه ساخت و ساز گفت :شهرداری این منطقه
تمام تالش خود را ب رای خدمت رسانی به شهروندان در
حوزههایمختلففنیوعم ران،فضایسبز،فرهنگی
و اجتماعی و ...با تملک و احداث بوستانهای بزرگی
همچون الله و نرگس در انتهای پنجتن  ،55مسجد
شهید کمالی ،مجموعه آبی شهید قربانی ،احداث
بوستانهای خطی در حاشیه بولوار آفرینش و بزرگ راه
شهیدبابانظربهکارگرفتهاستتاگامیب رایپیشرفت
اینمنطقهبرداشتهشود.
غالمی با بیان اینکه رفع مشکالت و انجام کارهای
بزرگ عالوه بر سرمایه ،به افکار بزرگ هم نیاز دارد،
خاطرنشان کرد :منطقه  4از مناطق حاشیه شهر و
کم برخوردار محسوب م یشود ولی با این وجود دارای
ظرفی تهاوفرص تهایبزرگیب رایسرمای هگذاریاست.
شهردار منطقه  4مشهد ادامه داد :یکی از بزرگترین
و مهمترین فرص تهای سرمای هگذاری ،مجاورت این
منطقه با بارگاه منور رضوی است که م یتوان با ساخت
مجتم عهایاقامتی،تفریحیو...ب رایزائ رانومجاوران،
از این فرصت به درستی استفاده کرد.غالمی ت راکم
باالی جمعیتی را یکی دیگر از فرص تهای این منطقه
عنوان کرد و افزود :میانگین ت راکم جمعیت در شهر
مشهد 95نفر در هر هکتار است و این در صورتی است
که این رقم در منطقه  196نفر در هر هکتار م یباشد و
از نظر سرمای هگذاران ،ساخت مجتم عهای تجاری در
مکانهایی با جمعیت زیاد بازدهی بیشتری خواهد
داشت که از این فرصت منطقه  4نیز م یتوان ب رای
سرمایه گذاری بهره ب ــرد.وی اراضی راه آهن را عامل
گسست شهری میان منطقه  4و حرم مطهر رضوی
دانست و بیان داشت :این اراضی مانع رونق منطقه
شدند که با پیگیریهای صورت گرفته در آیندهای
نزدیکباتغییرکاربریبهمجموع ههایتفریحی،ورزشی
و  ..در مدار ساخت و ساز ق رار خواهند گرفت.شهردار
منطقه 4مشهدساماندهیاراضیبایرسطحمنطقهرا
بهعنوانیکیازاصل یتریناهدافشهرداریاینمنطقه
معرفی کرد و اذعان داشت :یکی دیگر از فرص تهای
سرمای هگذاری در منطقه ،4اراضی بایر در حاشیه بولوار
شهید آوینی ،اط راف بوستان بهشت ،انتهای بولوار
طبرسی شمالی ،بولوار پنجتن و  ...است که م یتوان با
تملکوساماندهیاصولی،ازآنهابهرهبرد.

رکابزنان صلح

فوتسال
بدلی :بازیکن باتجربه نداریم

رئــیــس کمیسیون خدمات
شهری شورای شهر مشهدمقدس
گفت :بیش از  26هــزار مترمربع
فضای سبز در منطقه  2شهرداری مشهد با اعتباری بیش
از  60میلیارد ریال در حال ساخت و یا آماده بهرهبرداری
است.
به گزارش صبح امروز ،محمد حاجیان شهری در حاشیه
بازدید از بوستانهای آماده بهرهبرداری و درحال ساخت
منطقه  2مشهد اظهارکرد :خوشبختانه به منظور ایجاد
فضای سبز در این نواحی زحمات بسیاری کشیده شده
است؛ اکنون در منطقه  ،2بالغبر  15هزار مترمربع فضای
سبزآمادهبهرهبرداریوهمچنین11هزارمترمربعبوستان
در دست احداث است.
وی افزود :در مجموعبرای احداث اینبوستانها بیش از

با حكم مدیركل راه و شهرسازی خراسان رضوی سرپرست
جدید سه معاونت «توسعه مدیریت و منابع انسانی»« ،بازآفرینی
شهری و مسکن» و «امالک و حقوقی» منصوب شدند.
به گــزارش صبح امــروز ،با حكم مدیركل راه و شهرسازی
خراسان رضوی سید حسین حسینی به سمت سرپرست جدید
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و جواد اسالمی محمدی
سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن و حمید فاضلی
به سمت سرپرست معاونت امالک و حقوقی اداره كل راه و
شهرسازی خراسان رضوی منصوب شدند.
در این مراسم كه با حضور جمعی از مدیران ارشد ،مدیران
میانی و كاركنان اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی برگزار
شد ،محمدرضا اخوان عبداللهیان مدیركل راه و شهرسازی
خراسان رضوی ضمن تقدیر و تشكر از زحمات چندین ساله
رضا نوروزی در سمت معاونت بازآفرینی شهری و جواد اسالمی
محمدی در سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی با بیان
اینكه داشتن مسئولیت در نظام جمهوری اسالمی ،یك نعمت
الهی است و باید قدر دانسته شود ،گفت :همه ما بهویژه مدیران
و مسئوالن باید خون پاك شهدا و آرمانهای بلند نظام و انقالب
اسالمی را سرلوحه خود قرار داده و در راستای اعتالی اسالم و

ارزش های انقالب
اهتمام وافر داشته
باشیم.
اخوانعبداللهیان
بـــــا اشـــــــــاره بــه
موفقیتهایحاصل
شــده توسط اداره
كل در سال جاری گفت :در حوزه راه و شهرسازی موفقیتهای
خوبی را در سال جاری شاهد بودیم كه از آن جمله كسب رتبه اول
در جشنواره شهید رجائی ،كسب رتبه اول در كارگروه مدیریت
سبز ،كسب رتبه دوم در سامانه مدیریت ارتباط شهروندی وزارت
راه و شهرسازی ،كسب رتبه اول نظارت عالیه در منطقه  ،3كسب
رتبه برتر در سامانه سامد( پاسخگویی به شكایت ها و درخواست
های مردمی) ،كسب رتبه برتر در سیستم تداركات الكترونیكی
دولت(سامانه ستاد) و كسب رتبه برتر در كارگروه پیش بینی و
پیشگیری از گسترش بافت های ناكارآمد شهری میباشد.
وی افــزود :این موفقیتهای پی در پی حاكی از تالش
مجموعه همكاران و مدیران در تمامی بخش ها میباشد كه با
برنامهریزهای مدیریتی ،تالش ،همدلی ،همكاری و جدیت انجام
وظیفه نموده اند و امید است كه روز به روز بر توفیقات خدمتی در
جهت آبادانی بیشتر و ارتقای استان افزوده شود.

خبر

سلسله نشستهای اندیشه و تمدن ایران
شهری در مشهد برگزار می شود
چهارمین نشست از سلسله نشستهای اندیشه و تمدن
ایران شهری  -مشهد روز چهارشنبه  ۱۸مهرماه با سخنرانی
احمد بستانی برگزار میشود .به گــزارش صبح امروز
چهارمین نشست از سلسله نشستهای اندیشه و تمدن

پایان مسابقات شطرنج آزاد خراسان
رضوی در بجستان
مسابقات شطرنج آزاد چند جانبه گرامیداشت هفته
تربیتبدنیباحضور۵۰بازیکنازشهرهایمشهد،کاشمر،
تربت حیدریه ،گناباد به میزبانی بجستان برگزار شد .این
مسابقات به روش سوئیسی درهفت دوربه سرداوری خانم
سیاحپور درخانه به پایان رسید که در پایان مجیدصالحی
باکسب  ۵/۶امتیاز موفق به کسب مقام اول شد ،حسین
سروری باکسب ۶امتیاز موفق به کسب مقام دوم و مسعود
حاتمی با کسب ۵امتیاز موفق به کسب مقام سوم شدند.
در رده سنی زیر۱۸سال آقایان امیرحسین عطاریان،
حسینعابدیوسهیلسلطانی،درردهسنیزیر ۱۵سال
آقایانپوریاعابدی،احمدرجاییوابوالفضلآقاییودررده
سنی زیر۱۰سال آقایان سهیل عباسپور ،سپهر عباسپور و
احسان رضایی به ترتیب باالترین امتیازات راکسب کردند
و عناوین اول تا سوم در هر رده سنی را از آن خود کردند.

حامد دائمی دبیر سرویس ورزش
hamed.daemi87@gmail.com

سرمربیتیمهیئتفوتبالخراسانرضویگفت:مشکل
اصلیتیمهیئتفوتبالنبودبازیکنیباتجربهوتمامکننده
است.
در هفته نهم لیگ برتر فوتسال بانوان کشور ،تیم هیئت
فوتبالخراسانرضویمقابلتیمشرکتملیحفاریاهواز
درسالنشهیدبهشتیبهمیدانرفتودرنهایتبانتیجه6
بر 2تنبهشکستداد.رویاکالتیوسمیرازمانیانزنندهدو
گلتیمهیئتفوتبالخراسانرضویدرایندیداربودند.
به گزارش ایسنا ،زهرا بدلی ،سرمربی تیم هیئت فوتبال
خراسان رضــوی درخصوص عملکرد تیم خود مقابل
صدرنشینلیگبرترفوتسالاظهارکرد:نیمهنخستبازی
خیلی خوبی ارائهدادیم و به پیروزی رسیدیم ،اما در نیمه
دوم بازیکنان شرکت ملی حفاری با استفاده از تجربهشان،
نتیجهرابهسودتیمخودرقمزدند.
وی درخصوص نتیجه بازی افزود :نتیجه خیلی خوبی
مقابل تیم با کیفیت و باتجربه شرکت ملی حفاری اهواز
کسب کردیم .باخت با اختالفی بیشتر را برای این دیدار
پیشبینی کردهبودم.سرمربی تیم هیئت فوتبال خراسان
رضوی عنوانکرد :مشکل اصلی ما ،نبود یک بازیکن
تمامکننده و باتجربه است .در این خصوص اقدام کردیم
ولیبهدلیلنبوداسپانسرنتوانستیمبازیکنیجذبکنیم.
هیئت فوتبال خراسان رضوی تنها حامی این تیم است.
مشکل مالی در این تیم وجود ندارد ولی نتوانستیم در
ابتدایفصلبازیکنباتجربهایبهتیماضافهکنیم .هیئت
فوتبال در خصوص جذب بازیکنی باتجربه و باکیفیت
در نیمفصل قولهایی دادهاست.زهرا بدلی دررابطه با
شرایط تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی تا انتهای فصل
جاری گفت :تا انتهای نی م فصل نخست لیگ برتر دو
بازی سخت دیگر با تیمهای پارسآرا شیراز و سپیدرود
تهران برگزارخواهیم کرد .امیدوارم بازیکنانمان با توجه به
کسب تجربه در نی م فصل نخست ،در نیم فصل دوم نتایج
خوبی کسب کنند .اکثر بازیکنان تیم هیئت فوتبال بومی
شوپروشهستندوحتیتجربهبازیدرلیگهای
وازآموز 
پایینتر را ندارند .بازی به بازی پیشرفت کردهایم و عملکرد
خیلیخوبیداشتیم.
وی درخصوص دیگر مشکالت تیم هیئت فوتبال
خراسان رضوی تصریحکرد :پس از انصراف تیم نامینو
اصفهان،هرهفتهباتیمیبازیداریمکهدربازیقبلیخود
استراحت کردهاست .تا انتهای فصل این مشکل برای تیم
هیئت فوتبال وجود دارد .ابتدای فصل پس از انصراف تیم
نامینو باید مجدد قرعهکشی میکردند که متاسفانه این
اتفاقرخنداد.

ورزشكار يا هنرمند ،سياست مدار يا اقتصاددان.
هركسي كه باشي نماد فرهنگ و به نوعي زبان كشور
خودت در ساير نقاط جهان هستي .اين مهم است كه
بازتاب رفتار تو در كشورهاي ديگر چطور باشد تا بتواني
نمونه اي از بهترين براي معرفي فرهنگ و آداب و سنن
و خالصه همه چيز كشور خود باشي.
در هــر لحظه هــم از ايــن دســت انسانها زيــاد
پيدا ميشوند .در مسابقات ورزشــي مختلف يا در
جشنوارههاي هنري .بسياري از ما هم شاهد اينگونه
رفتارها بودهايم .ممكن است ما هم روزي سفير كشور
خود در ساير كشورها باشيم .اما امروز قصد داريم با
دو تن از هنرمندان ورزشكار كه سفري طوالني را
با دوچرخه آغاز كردند تا سفيران كشور خود باشند
را معرفي كنيم .دو جواني كه اكنون در سفر خود به
گرجستان رسيده اند و اين آغاز سفر پرماجراي اين دو
پسر عمواست.
آرش و شهريار مــروي متولد سالهاي  1365و
 1367هستند .آرش حدود  10سال است كه ازدواج
كرده و تنها پسرش سياوش يك ماه ديگر  6ساله
ميشود .شهريار اما هفت سال از ازدواجش ميگذرد و
ماندانا تنها دختر دردانه پدر است كه  5بهار از عمرش
بيشتر نميگذرد.
از آنان در مورد فعاليتهاي گوناگون ورزشي و هنري
كه انجام دادهاند سوال كردم.
آرش كه بزرگتر بود گفت :دوچرخه سواری برای
ما یک ورزش نیست ،بلکه سبک زندگی ماست که از
ابتدایی تا دانشگاه و حتی برای رفتن به محل کارمان
هم وسیله نقلیه مورد عالقه و مداوم ما بوده و هست و
شروع فعالیت هنری ما به  ۵سال پیش بر ميگردد که
به همراه استاد خود آقای توکلی گروه حرکات آیینی
«فرخه» را تشکیل دادیم و با عشق به آیینهای اقوام
مختلف و متعدد کشور تا امروز با هزینههای شخصی
کار تحقیق و جمع آوری داستانها و آیینهای مرتبط و
تهیه لباسهای محلی ،آموزش اجرای این آیین و سفر
برای نمایش آن را ادامه ميدهيم.
از شهریار پرسیدم چطور شد که به این فکر افتادید تا با
دوچرخه این سفر را آغاز کنید؟
شهریار در جواب گفت :مدتها بود که اجرای این
برنامه و چند برنامه مشابه ،مثل آرزویی دور از دسترس
در ذهن ما میگشت و درباره اجرایی شدن آن و زمان
مناسب آن صحبت میکردیم تا اینکه شرایط نابسامان

,,

برگزاری همایش ورزشی در خواف

شهریار مروی :ورزش و هنر در کنار هم ترکیب زیبایی رو به وجود میآورند و اولین توصیهام این است که هر دو این بخشها را
در کنار هم داشته باشند

,,

اقتصادی بطور موقت روی کار هر دو ما اثر گذاشت و هم اینکه اعتقاد داریم استفاده از دوچرخه باید خیلی
ما شرایط را برای اجرای یکی از آن چند هدف فراهم بیشتر جدی گرفته شود و حتی یک نفر اگر از دیدن و
دیدیم و با اینکه به گفته دوستان
شنیدن این اتفاق تغییری در راستای
شاید این بهترین زمان برای اجرای
استفاده روزمره دوچرخه در وی ایجاد
این برنامه نباشد تصمیم گرفتیم تا
شود برای ما ارزشمند است.
این کار را هرچه زودتر شروع کنیم.
از آنان در مورد مسیر سفر پرسیدم.
سوال بعدی من در مورد هدف این سفر
چون به هر حال جالب بدانم قرار است
آرش مروی :دوچرخه
بود و اینکه چه زمانی طول میکشد تا
از کدام کشورها و کدام شهرها عبور
سواری برای ما یک
این سفر به سرانجام برسد؟
کنند.
ورزش نیست ،بلکه
آرش در این مورد گفت :هدف ما
در این سفر ما از سه کشور عبور
اول از همه بردن پیام صلح به سایر
میکنیم که عبارت است از ترکیه،
سبک زندگی ماست که
کشورها بود و اینکه نشان دهیم مردم
گرجستان ،ارمنستان و شهرهای
از ابتدایی تا دانشگاه و
ایران مردمی صلح طلب ،خون گرم و
مهم پیش روی ما هم به ترتیب عبارت
حتی برای رفتن به محل
با فرهنگها و آیینهای بسیار هستند
است از ماکو بازرگانdoghobayazid ،
کارمان هم وسیله نقلیه
و خواستیم اشتراکات فرهنگی و
_
_taslicay_agri_eleskirt
مورد عالقه و مداوم ما
آیینهای مختلف را به سایر ملل
_yakutie_Erzerom
_bayburt
بوده و هست
نشان دهیم و بگوییم نمایش این
_trabzon
_Rize_ Arhavi
آیینها چقدر میتواند باعث نزدیکی
_Batumi_ tbilisi_ sadakhlo
ملتها به هم شود و تنها سالح یا
_vanadzor_ delijan_ sevan
وسیله دفاعی ما در این سفر شعار
yerevan
ماست که با خودمان حمل میکنیم و پشت دوچرخهها سوال بعدی من این بود که شما به عنوان سفیران ایران چه
به چهار زبان کشورهایی که به آنها سفر میکنیم نصب پیامی برای دنیا و چه پیامی برای ورزشکاران و هنرمندان
شده است .انگلیسی " "more dance less warو دوم داخلی دارید؟

شهریار در پاسخ گفت :ورزش و هنر در کنار هم
ترکیب زیبایی رو به وجود میآورند و اولین توصیهام این
است که هر دو این بخشها را در کنار هم داشته باشند.
اگر هنرمند هستند ورزش و اگر ورزشکار هستند هنر
را در کنار آن یکی اضافه کنند و دوم اینکه سعی کنند
جهانی بهتر از آنچه تحویل گرفتید را تحویل بدهید
و اگر الگوی رفتاری حتی یک نفر هستید با انتخاب
رفتارهای درست الگوی خوبی باشید.
چه مدت زمانی مشغول برنامه ریزی و تمرینات ورزشی
بودید تا آماده این سفر شوید؟
ما همیشه در حال تمرین هستیم و سعی میکنیم
با داشتن ریتم مرتب ورزشــی تواناییهای خود را
بسنجیم و بر اساس آن دست به عملی بزنیم و اگر
بپرسید مشخصا برای این برنامه چقدر برنامهریزی و
تمرین کردید باید بگم هیچ!!! و خود این برنامه توانایی
سنجی است برای ما تا کارهای بعدی را برنامهریزی و
اجرا کنیم.
این پایان صحبت سفیران ورزشی صبح امروز بود که
در حال حاضر در کشور گرجستان هستند و سفر خود
را ادامه میدهند .هر روز و هرلحظه با آنان در ارتباط
خواهیم بود و گزارشهای جدیدی از سفر مهیج آنها را
منعکس خواهیم کرد.

در اولین روز از هفته نیروی انتظامی همایش ورزشی
شامل پیادهروی عمومی ،کــوهروی عمومی ،ورزش
صبحگاهی ،طناب کشی ،تیراندازی اهداف پروازی در
خوافبرگزارشد.باحضورخانوادههاینیروهایانتظامی
و مردم ورزش دوست خواف همایش پیادهروی از خیابان
خواجهیاربهسمتبلوارمعراجوارتفاعاتخواجهیاربرگزار
گردید .از دیگر برنامههای این همایش میتوان به ورزش
صبحگاهی ،مسابقات طناب کشی دررده نونهاالن و
نوجوانان اشاره و درادامه نیروهای نظامی و انتظامی و آزاد
مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی را برگزار کردند .در
پایان نیز به نفرات برتر هر رشته ورزشی توسط مسئولین
حاضر در این همایش جوایزی اهدا شد.

درخشش ورزشکاران پهلوانی و
زورخانهای سبزوار

رئیس اداره ورزش و جوانان سبزوار از کسب عناوین برتر
ورزشکاران این رشته در رقابتهای قهرمانی استان در
مشهد خبر داد.مجید نصرال هزاده در این خصوص اظهار
کرد :مسابقات ورزش پهلوانی و زورخانهای خراسان
رضوی در روز جمعه  ۱۳مهرماه به میزبانی زورخانه فاتح
خیبر مشهد مقدس برگزار گردید .این دوره از مسابقات
ورزشکاران در دو بخش انفرادی و تیمی در رشتههای
چرخ تیز ،چرخ چمنی ،رشته میل بازی و سنگ به رقابت
پرداختند.در پایان این مسابقات صادق گلماهی در رشته
چرخ تیز در وزن  ۷۰تا  ۸۰مقام دوم ،پوریا مهر آبادی در
کباده وزن  ۹۰تا ۱۰۰مقام اول ،مرتضی گلرخ میل بازی
وزن  ۹۰تا ۱۰۰مقام اول و علی قدسیپور میل بازی وزن
 ۸۰تا ۹۰مقام اول را از آن خود کردند.

گزارش تصویری از سفیران ورزشی ،فرهنگی «صبح امروز»

 60میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده است؛ امیدواریم
سرانهفضایسبزاینمناطقنیزهمترازبامناطقبرخوردار
شهر شود.حاجیان شهری با تاکید بر اینکه طراحی فضای
سبز در مجموعه بوستانها باید براساس نیازها و امکانات
آبی باشد ،گفت :در این طراحیها ،ترکیبی از گونه های
کمآبطلب و گونه های معمولی استفاده میشود و
زیبایی بصری نیز مدنظر است.حاجیان شهری در پایان
خاطرنشان کرد :بحث توسعه فضای سبز در کالنشهرها،
بویژه از منظر کاهش آلودگی هوا بسیار مهم است ولی نگاه
اصلی ما به توسعه فضای سبز در مناطق کم برخوردار به
دلیل سرانه پایین فضای سبز این نواحی است؛ با توجه به
درخواست مردم و حرکت به سمت رفع نیازهای مردمی،
این مهم در بودجه سال  97مورد توجه قرار گرفته و عمده
توسعه فضای سبز نیز در محالت کم برخوردار خواهد بود.

شهرسازی

انتصاب  3معاون راه و شهرسازی استان

خبر

آرش و شهریار مروی؛ سفیران «صبح امروز» سه کشور را رکاب میزنند

اعتبار60میلیاردریالیبرایافزایشسرانهفضایسبزمنطقه2

آمادگیاتریشبرایتامینتجهیزاتمنابعآبپایداردراستان

دبیر اتحادی ه هتلداران خراسان رضوی:

خبر

الکترونیکی شارژ منکارت نیز گفت :در ابتدای
سالدستگاههایشارژالکترونیکدربرخیازنقاط
پرتردد از حیث مسافر مانند برخی ایستگاههای
قطارشهری ،پایانههای اتوبوسرانی و ایستگاههای
پرتردد اتوبوس و بدون نیاز به اپراتور نصب شد که
شهروندان میتوانند 24ساعته منکارت خود را
شارژ کنند .بر اساس طرح تشویقی تصویبشده
در شورای اسالمی شهر هم چنانچه شهروندان از
دستگاههای شارژ الکترونیک و یا نرمافزار موبایلی
شارزمنکارتاستفادهکنند5،درصدشارژبیشتربه
صورت جایزه دریافت خواهند کرد .
راهاندازی سامانه فاش
رجائیان در خصوص راهاندازی سامانه فاش نیز
بیان کرد :سامانهای «فاش» (فضای اطالعرسانی
شفاف) با هدف ارتباط شفاف با مردم و به عنوان
نمادی از شفافیت دوره جدید مدیریت شهری
راهانــــدازی شــده اســت؛ به نحوی که تمامی
قــراردادهــا ،مناقصهها ،اسناد ،پیماننامهها،
اطالعات اجرایی شهرداری و ...با همه مشخصات،
در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری مشهد پیش از این دربــاره دکل های
مخابراتی گفته بود 1100 :دکل در شهر مشهد
وجود دارد؛ متاسفانه هر اپراتور به اقتضای زمان
در یک نقطه از شهر دکلی را نصب کرده و باعث
بروز آسیبهای روانی برای شهروندان و همینطور
آسیب منظر شهری شده است،در حال حاضر با
حجم زیادی از دکلهای نصب شده در شهر مواجه
هستیم که جنگلی از درختها را تداعی میکند؛
این دکلها با اصول شهرسازی نیز منطبق نیست.
او با اشاره به آغاز طرح ساماندهی دکلهای
مخابراتی مشهد از سال گذشته گفته بود :در سال
جاری فاز اول این طرح با ساماندهی و زیباسازی
 50عدد دکل آغاز شد؛ طق این طرح هر دکل
چهار اپراتور را میتواند تجمیع و تحت پوشش قرار
دهد.
هم چنین مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی
با اشاره به اختالالت در تلفن همراه گفته بود :برای
شهر مقدس مشهد براساس طراحیها و امکان
سنجیهای انجام شده  ۷۶سایت جدید در نظر
گرفته شده است که به محض صدور مجوزهای
آنها از طرف فاوای شهرداری مشهد نسبت به
نصب آنها اقدام خواهیم کرد.

در شهر
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ایران شهری  -مشهد روز چهارشنبه  ۱۸مهرماه برگزار
خواهد شد .گفتني است احمد بستاني در اين نشست به
سخنراني خواهد پرداخت .اين نشست در مشهد ،بلوار
سرافرازان ،سرافرازان  ،۹سالن اجتماعات مؤسسه آموزش
عالي اقبال الهوری از ساعت  ۱۷با هدف ارزيابي فرصت
ها و چالش های نظری برگزار ميشود

خبر

سرویس ورزشی

پدیده مشهد که تا قبل از این در جام حذفی دست به کار بزرگی با
حذف ذوبآهن در فوالدشهر اصفهان زده بود ،در مرحله یک هشتم
نهایی این رقابتها به مصاف فوالد خوزستان رفت که در دیداری
جذاب و  120دقیقهای توانست به پیروزی  3بر  2دست پیدا کند.
مهرداد هدایتان در دقیقه  12فوالد را به گل رساند ولی در دقیقه
 73سینا مریدی به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا بازی به تساوی
کشیده شود و به وقتهای اضافه برود؛ در دقیقه  93شیمبا از روی
نقطه پنالتی دروازه پدیده را باز کرد ،اما شاگردان گلمحمدی در
وقت اضافه دوم بازی فوقالعادهای به نمایش گذاشتند و توانستند
توسط اکبر صادقی 107و مهدی مهدیخانی  108دو گل بزنند و
برنده این جدال حذفی شوند و به مرحله یک چهارم نهایی بروند.
سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد در نشست خبری بعد از بازی
تیمش با فوالد خوزستان در جام حذفی اظهار کرد :بازی خوب
و جانداری را از دو تیم دیدیم .مقداری تحت تاثیر حریف بودیم و
فوالدیها تیم ما را تحت فشار قرار دادند .آنطور که باید و شاید نشد
از فضاها استفاده کنیم .در نیمه دوم شرایط بهتر شد و بازی خودمان
را توانستیم ارائه کنیم.
او افزود :توپ را در نیمه دوم به خوبی توانستیم به گردش درآوریم و
جریان بازی به شکلی شد که میخواستیم .پیروزی واقعا سخت بود،

نماینده مشهد درمرحله یک چهارم نهایی جام حذفی

پدیده مشهد به دنبال هردوجام
دو بار عقب افتادیم اما برگشتیم .به عقیده من پنالتی فوالد اشتباه
بود .شاید داور زاویهاش در آن لحظه خوب نبود.
گلمحمدی تصریح کرد :خوشبختانه بعد از پنالتی اشتباه فوالد،
باز به بازی برگشتیم و بعد از گل تساوی ،گل سوم را هم به ثمر
رساندیم .بازیکنانم نشان دادند ذهن قوی و خوبی دارند ۲ .بار عقب
افتادیم و جبران کردیم .گل چهارم را هم میشد به ثمر برسانیم .این
ذهنیت است که برد و پیروزی را به همراه میآورد .بازی سنگینی
را با برد به پایان رساندیم .از همه هوادارانی که امشب سنگ تمام
گذاشتند ممنونم .باعث خوشحالی است که این همه هوادار به
ورزشگاه می آیند و از تکتک آنها تشکر میکنم .امیدوارم این روند
ادامهدار باشد.
او در خصوص داوری مسابقه گفت :اکبریان قضاوت خوبی داشت
و به جز پنالتی اشتباه برای فوالد ،در بقیه صحنهها خوب کار کرد و
به او خسته نباشید میگویم.
سرمربی پدیده افزود :میترسم روزی مشکالت حل شود اما کار از
کار گذشته باشد .مسئولین االن باید پای کار بیایند ،االن باید پول
تزریق شود .وقتی که دیگر کار از کار گذشته و روحیه برتری طلبی
نماندهباشد و پول بیاید دیگر فایدهای ندارد .االن وقتش است که
حمایت شود .شاید  ۳-۲هفته دیگر نشود که این روند را ادامه دهیم.
حیف است چنین تیمی از هم بپاشد.
گلمحمدی در خصوص کارتهای زرد و قرمز بازیکنانش تصریح
کرد :هیجان بازی باال بود ،به اضافه اینکه پس از پنالتی اشتباهی
که برای فوالد اعالم شد ،فکر میکنم که ذهن بچهها به هم ریخت
و همین موضوع سبب شد تا کارتهایی بگیریم .امیدوارم جز سعید
صادقی که امشب اخراج شد ،محروم دیگری نداشتهباشیم.
او در خصوص بازی بعدی تیمش در برابر فوالد اظهار کرد :هر
بازی شرایط خاص خودش را دارد ،بازی بعدی مقابل فوالد سختتر
و مهمتر از این بازی است.
سرمربی پدیده در خصوص عدم دعوت از بازیکنان پدیده به تیم

ملی گفت :خوشحالم که کسی دعوت نشد ،بازیکن نباید فکر کند
چون چند بازی خوب بوده به تیم ملی میرسد .بازیکن باید آنقدر به
صورت مستمر خوب و قوی باشد که به تیم ملی دعوت شود.
بشنويد از حاشيههاي اين بازي
در این بازی که با حضور  5هزار هوادار مشهدی برگزار شد ،نکات
حاشیهای جالبی به چشم آمد .از اعتراضات کادر فنی پدیده به
داوری تا حضور شهردار مشهد در ورزشگاه و همچنین واکنش
هواداران پدیده در دقایق مختلف به اتفاقات بازی.
تقیزاده شهردار مشهد پس از پیروزی پدیده از جایگاه ویآیپی به
رختکن تیم رفت و به اعضای آن خسته نباشید گفت .او روز گذشته
مبلغ قابل توجهی به پدیده کمک مالی کرده است.
پس از بازیهای خوب تیم پدیده مشهد و نتایج درخشانی که این
تیم برابر رقبای خود به دست آورده باعث شده هواداران فوتبال در
خراسان باز هم برای حضور در ورزشگاهها انگیزه کافی را پیدا کنند.
آنها این روزها همانطور که پیشبینی میشد با حضور حداکثری
خود روی سکوهای ورزشگاه امام رضا حضور پیدا میکنند و 90
دقیقه به تشویق تیم خود میپردازند.
اما امروز اتفاق جدیدی روی سکوهای ورزشگاه امام رضا افتاد.
هوادارانی که از بازی تیم لذت میبرند پس از آغاز بازی و در مدت
زمان بین دو نیمه اقدام به سر دادن شعار کردند .اوضاع نابسامان
مالی در تیم باعث شده تا هواداران این تیم نیز از روی سکوها عاصی
شوند و به شعار علیه مدیریت شرکت پدیده (مادر) پرداختند.
هواداران پدیده معتقدند مسئوالن شرکت پدیده باید به شرایط تیم
پدیده نگاه ویژهای داشته باشد و با توجه به شرایطی که دارد نماینده
خراسان را که این روزها در صدر جدول ردهبندی حضور دارد از شر
مسائل مالی برهاند و به همین دلیل بارها و بارها مدیرعامل شرکت
پدیده را مورد آماج حمالت خود قرار دادند تا پیام نارضایتی خود را
به گوش مسئوالن این شرکت برسانند.

آخرین خبر

داورزنی آب پاکی را روی دست روسای
بازنشستهریخت

محمدرضا داورزنــی ،معاون ورزش قهرمانی و حرفهای
وزارت ورزش و جوانان گفت :فرآیند بــرگــزاری مجامع
انتخابات فدراسیونها بصورت دموکراتیک و منطبق با قوانین
فدراسیونهای جهانی برگزار میشود و اعضای مجمع هم
تعیین کننده سرنوشت یک فدراسیون هستند.
داورزنی تصریح کرد  :قانون ،قانون است و قطعا باید اجرا
شود و همه فدراسیونهای ورزشی هم در برابر قانون منع
بکارگیری یکسان هستند و دولت هم فرصت  60روزه داده
و از طرفی تصمیم دولت هم نیست چه بسا دولت هم خیلی
خوشحال نباشد چرا که بسیاری از نیروهای با تجربه خود را
از دست میدهد اما باید از این دیدگاه بنگریم که اجرای این
قانون فرصت مناسبی به جوانان است که آیندهسازان کشور
هستند .از طرفی دولت در این قانون دخالتی ندارد و اجرا
خواهد کرد .وقتی هم قانونی اعالم میشود دیگر در قالب
قوانین عمومی کشور است و برای یک رشته و یا فدراسیون
خاص نیست بنابراین وقتی یک دستگاهی در قانون شمولیت
پیدا میکند نمیتوان اعمال سلیقه شخصی شود بنابراین
همه باید قانون را اجرا کنند و وزارت ورزش و جوانان هم ملزم
به اجرای قانون است.
وی افزود :نهادهای بین المللی در ورزش هم جایگاه خاص
خودشان را دارند وقتی هم که در اساسنامه فدراسیونهای
ورزشی قوانین داخلی دیده شده است برای دستگاه نظارتی
هم مالک عمل قوانین داخلی است و این موضوع برای همه
دستگاههای اجرایی وجود دارد و از این لحاظ هم مشکلی
نیست و دوستان ما در فدراسیونها تمکین میکنند و با
تعاملی که بین وزارت ورزش و جوانان ،کمیته ملی المپیک
و فدراسیونها وجود دارد به مشکلی در این زمینه برخورد
نخواهیم کرد.
داورزنی یادآور شد :وقتی هدف اصلی منافع ملی است

ملزم به اجــرای قانون هستیم و در این بخش هم وزارت
ورزش و جوانان ملزم به رعایت قانون و اجرای آن است و
مطمئن باشید که در فدراسیونهای ورزشی هم اجرا خواهد
شد .آنچه اهمیت دارد فرآیند برگزاری مجامع انتخابات
فدراسیونها بصورت کامال دموکراتیک و منطبق با قوانین
فدراسیونهای جهانی برگزار میشود و اعضای مجمع هم
تعیین کننده سرنوشت یک فدراسیون هستند.
وی گفت :در این فرآیند قانونی ثبت نام هست ،تایید
صالحیت و شرایط احراز و سپس برگزاری انتخابات ،آنچه
مسلم اســت بر اســاس قوانین عمومی کشور االن یکی
از شرایط احــراز این است که بازنشسته نمیتواند رئیس
فدراسیون باشد بنابراین هیچ مشکلی وجــود نــدارد و با
استعفای رئیس بازنشسته به رئیس مجمع سرپرست جدید
معرفی میشود و سپس فرآیند مجدد برگزاری انتخابات ظرف
سه ماه مشخص میشود و این اعضای مجمع هستند که
تشخیص میدهند چه افرادی میتوانند بهترین گزینه برای
هدایت یک فدراسیون باشند.
معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزرات ورزش و جوانان
تصریح کرد :همه کسانی که در حوزههای مدیریت کار کردند
و تجربه دارند میتوانند خودشان را در معرض آرای مجمع
قرار دهند و در این زمینه محدودیتی وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد :آنچه مسلم است در زمینه اجرای
قانون هیچ مشکلی وجود ندارد ولی این بدان معنی نیست
حاال که آنها نمیتوانند رئیس فدراسیون باقی بمانند تجربه
گرانبهای مدیریتی آنها را کنار بگذاریم .علیرضا رحیمی،
محمد درخشان ،مصطفی کریمی ،بهرام شفیع ،سردار
صبور ،خسرو امینی و احمد ضیایی دوستانی هستند که
تجربه باالیی دارند و در هیئت رئیسه فدراسیونها میتوانند
نقش خوبی ایفا کنند و از فکر و تجربه آنها برای پیشرفت
ورزش کشور استفاده شود.
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اگر شما مبارزه را از درون با شیاطین ،وسوسه و نفس اماره شروع کنید .موفقتر هستید و به انتظار این نباشید که مزاج را تعدیل و خانواده ،محیط کار،
محل زیست و نظام حاکم را اصالح کنید و منتظر آن باشید که همه آنها اصالح شوند و شما آنگاه به اصالح درون خود بپردازید ،زیرا در آن صورت عمر
سپری شده شاید توفیق تزکیه جان حاصل نشود ،البته آن کارها الزم است ،ولی نباید فقدان آنها مایه تعطیل سیر و سلوک و تهذیب روح باشد.
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ظریفیان :جنجال علیه  FATFبه منافع ملی ضربه می زند /گزینههای وزارتخانههای کار و اقتصاد مشخص شدند

خبر
رئیس جمهوری تاتارستان :مصمم
به توسعه همکاری ها با ایران هستیم
رئیس جمهوری تاتارستان با تاکید بر اهمیت
روابط با جمهوری اسالمی ایران و تصمیم دولت
متبوعش برای توسعه همکاری ها با ایران در عرصه
های مختلف گفت  :تاتارستان روابط اقتصادی
با ایران را در حوزه های مختلف ازجمله ماشین
سازی ،فناوری های اطالعاتی ،کشاورزی و سایر
حوزه ها گسترش خواهد داد /.ایرنا
پیشنهاد امریکا به ایــران برای
استفاده از خط نظامی آمریکا و روسیه
فرمانده ستاد مرکزی ارتــش آمریکا ،اظهار
داشــت :آمریکا از ایــران می خواهد که از خط
نظامی آمریکا و روسیه در سوریه به جای حمله
هوایی در سوریه استفاده کند؛ بر خالف حمله
اخیر ایران که بدون هیچ هشداری انجام شد که
همسایگان سوریه را تهدید میکند .ووتل گفت:
ما دارای یک کانال ارتباطی حرفه ای با روس ها
هستیم که به خوبی کار کرده و نیروهای مربوطه
ما را در زمانی که در این فضای بسیار پیچیده
ای عمل می کنند ،حفظ کرده است؛ بنابراین،
من فکر می کنم این چیزی است که در دسترس
آنهاست و ایرانیان می توانند از آن استفاده کنند.
گفتنی است ،این اظهارات پس از حمله موشکی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مقر تروریست ها
در سوریه ،صورت گرفته است /.تابناک
سفر نمایندگان ترامپ به سی کشور
برای جلب حمایت از تحریمها علیه ایران
«گروه اقدام ایران» که وزارت خارجه آمریکا چند
وقت پیش تشکیل آن را اعالم کرد ،تا کنون برای
همراه کردن شرکتها و دولتها با تحریمها علیه
ایران به بیش از سی کشور فرستاده اعزام کرده
است.
بلومبرگ گزارش داد ،کارکنان گروه اقدام ایران
ـ که ریاست آن را «برایان هوک» به عهده دارد ـ
در سکوت خبری سفرهایی را به پایتختهای
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کشورهای مختلف انجام داده و با مقامهای کشور
و نمایندگان شرکتها دیدار و درباره تحریمهای
ایران گفتوگو کردهاند .فرستادههای دولت آمریکا
در این سفرها به شرکتها هشدار دادهانــد ،در
صورت عدم همراهی با تحریمها و ادامه تجارت
با ایران با تحریمهای دولت آمریکا مواجه شده و
دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا قطع میشود.
از جمله اهــداف این گروه محقق کردن اهداف
دولت «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا برای
رساندن صادرات نفت ایران به صفر است .بلومبرگ
نوشته ،در حالی که فرستادههای دولت ترامپ این
امیدواری را میدهند که عربستان و کویت ،کسری
ناشی از فروش نفت ایران را در بازارهای جهانی
جبران خواهند کرد ،قیمت نفت خام در روزهای
گذشته به باالترین رقــم در چهار ســال گذشته
رسیده است /.تابناک
گفت وگوی تلفنی نخست وزیر جدید
عراق و وزیر خارجه آمریکا
مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا ،تلفنی به عادل
عبدالمهدی که به تازگی مأمور تشکیل کابینه
عراق شد ،گفت وگو کرد.
عبدالمهدی در گفت وگو با وزیر خارجه آمریکا
اظهار داشت :دولت آینده عراق بازسازی و خدمت
رسانی به شهروندان و تقویت روابط با جامعه بین
المللی را در اولویت های خود قرار خواهد داد.
در ایــن تــمــاس تلفنی ،پمپئو مــأمــور شدن
عبدالمهدی برای تشکل کابینه عراق را تبریک
گفته و همکاری بین دو کشور مورد رایزنی قرار
گرفت.
درخواست اسراییل از آلمان برای
حمایت از تحریم های ضد ایرانی
«رئــوون ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی در
دیدار با «آنگال مرکل» ،صدر اعظم آلمان خواست
برای تحقق ثبات جهانی به تحریم های اقتصادی
آمریکا علیه ایران بپیوندد.
ریولین از برلین خواست تا جستجوی راه هایی

برای دور زدن تحریم های ایــران و حفظ توافق
هسته ای ایران را متوقف کند.
ریولین گفت :از نظر ما ،اکنون وقت آن است که
به تحریم های موثر علیه ایران ملحق شویم و آنها
را دور نزنیم .ایرانی ها باید از گرسنگی بمیرند و به
آن ها غذا داده نشود! این تنها راه تضمین ثبات
در جهان است.
ورود نیروهای جدید آمریکا به
سوریه
نهاد دیده بان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه
اعالم کرد :یک کاروان نظامی ائتالف بین المللی
به سرکردگی آمریکا شامل شش خــودرو و چهار
کامیون حامل موشک ها و مواد تدارکاتی وارد
مناطق تماس کردهای سوریه با گروه تروریستی
داعش در جنوب شرق دیرالزور شدند .این نهاد
وابسته به مخالفان سوری افــزود :در  24ساعت
گذشته ،گروه هایی از تفنگداران دریایی آمریکا
با یک هواپیمای نظامی در اطراف شهرک هجین
فرود آمدند .نیروهای دمکراتیک سوریه (قسد)
ائتالفی از نیروهای سیاسی و نظامی با اکثریت
کرد و عرب است که در سال  2015میالدی با
حمایت آمریکا و با هدف «مبارزه با تروریسم» راه
اندازی شد.
اعالم آمادگی عراق برای میانجیگری
میان ایران و آمریکا
سخنگوی وزارت خارجه عراق که برای دیدار
با مقامهای آمریکایی به واشنگتن سفر کرده
گفته ،کشورش آماده است میان ایران و آمریکا
میانجیگری کند« .احمد محجوب» در جمع
گروهی از روزنامهنگاران و تحلیلگران در مقر
سفارت عراق در واشنگتن گفت« :عراق قادر است
و تمایل دارد نه تنها میان آمریکا و ایران بلکه میان
تمام کشورها در منطقه روابــط را ایجاد کرده و
تسهیل کند ».محجوب اضافه کرد« :طی دو سال
گذشته ،عراق توانسته چند مشکل میان کشورها
را حل کند ».او گفت که نمیتواند درباره جزئیات

آگهی راجع به تصفیه ترکه تابعه خارجه
با توجه به اینکه آقای مصطفی منصور رسن تبعه کشور عراق در مورخ  96/06/01در کشور عراق فوت نموده است و در ایران دارای اموالی می باشد،
اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد در پرونده کالسه  4/960884شعبه  4دادگاه عمومی حقوقی مشهد طی نامه شماره -1396025001962197
 96/11/04بعنوانمدیرتصفیهتعیینگردیدهاست.
لذا به اطالع عموم میرساند وراث منحصر به فرد متوفی عبارتند از:
-1ر رسن علجان(پدر متوفی)  -2خانم هناء حمید شمخی(مادر متوفی) ،بنابراین از کلیه اشخاصی که به هر عنوان برای خود حقی بر ذمه متوفی یا
اموال و امالک و بطور کلی ترکه متوفی قائل هستند دعوت می نماید در ظرف شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی خود و موضوع حق را معین نمایند بعالوه
رونوشت و یا فتوکپی گواهی شده مدارک طلب و حقانیت خود را به اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد واقع در خیابان بهار ،بهار (25کوچه استانداری)
مقابلچاپخانهگوتنبرکتسلیمنمایند.
-2اضافه می نماید که مدعیون میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعات اداری با تلفن های  38544233و
 38545813تماسحاصلنمایند.
احمد علی طاهرزاده -رییس اداره تصفیه امور ورشکستگی مشهد و مستشار دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی
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  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 139760306271001725مورخه  1397/05/22و اصالحی  139760306271002302مورخه  1397/07/08هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
اقای /خانم صغری ابوالفضلی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  2956صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت
 102/64متر مربع قسمتی از پالک  60اصلی بخش  9مشهد واقع در طبرسی  13میثم شمالی  39پالک  96اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه
موقوفه کربالیی حسن دربان و آقا میرزا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 .الف679 :
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/30 :
حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 139760306271001736مورخه  1397/05/22و هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنجتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیاقای/خانممحمدعلیمرادیفرزندعبدالهبشمارهشناسنامه
 0923561498صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  102/64متر مربع قسمتی از پالک  60اصلی بخش
 9مشهد واقع در طبرسی  13میثم شمالی  39پالک  96اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان و آقا میرزا محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز 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 .الف681 :
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/30 :
حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760306012000682و  139760306012000683هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملککاشمربهترتیبتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیخانممعصومهساالرفرزندحسن
بشماره شناسنامه 19صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 168/07متر مربع ازپالک 1213فرعی از 58اصلی
واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای/خانم مالکیت مشاعی متقاضیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله 15روز 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  - 1397/07/01 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/15 :
محمد محمدزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آقای مهدی ترکمنیفرزند ابراهیم بشماره ملی 0938893841ابالغ میگردد کهبانک ملتشعبهبازار تربت حیدریه به استنادسند رهنی
بشماره 50093مورخ 1394/06/22تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 4تربت حیدریه مبادرت به صدور اجراییه به کالسه 9700524در شعبه
اجراء این اداره و بمبلغ  344/967/029ريال بابت اصل و سود تاخیر و همچنین خسارت روزانه از تاریخ صدور اجراییه مورخه  1397/02/30به میزان
روزانه  236/394ريال علیه شما نموده است و چون برابر گزارش وارده مورخه  1397/05/20مامور پست تربت حیدریه در آدرس متن سند شناسائی
و ابالغ میسر نگردیده لذا به استناد ماده  18آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به شما ابالغ می گردد که اجرائیه از تاریخ انتشار این آگهی
ابالغ شده محسوب و ظرف مدت ده روز از انتشار این آگهی عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار 1397/07/15 :
هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

این میانجیگری توضیحات بیشتری دهد چون
طرفها توافق کردهاند نقش بغداد را افشا نکنند.
وی گفت« :امــا من به شما اطمینان میدهم
عراق توانسته در سالهای گذشته مشکالت میان
کشورها را حل کند و معتقدم که بغداد مایل است
این نقش را ادامه دهد ».سخنگوی وزارت خارجه
عراق در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد:
عراق نمیخواهد به میدانی برای مناقشه میان
ایران و آمریکا تبدیل شود .محجوب تصریح کرد:
«چیزی که میخواهم بگویم و معتقدم بسیار مهم
است ،این که عراق نمیخواهد ببیند که روابط
بین ایران و آمریکا بر روابط میان آمریکا و عراق
تأثیر میگذارد /».تابناک
مدیرعامل متواری سکه ثامن
دستگیر شد
نیروی انتظامی (ناجا) با صــدور اطالعیه ای
از دستگیری مدیرعامل متواری شرکت تجارت
الکترونیکی ثامن معروف به سکه ثامن خبر داد/.
ایرنا
ظریفیان :جنجال علیه  FATFبه
منافع ملی ضربه می زند
معاون وزیر علوم دولت اصالحات گفت :دیدگاه
صداوسیما دربــاره برجام همانند  FATFبود
که باید گفت این گونه برخوردها با امور مهمی
که با منافع ملی ارتباط دارد و نیازمند تحقیق و
کارشناسی است ،نشان می دهد که این جنجال
ها در جای مشخصی تدارک دیده می شود /.ایرنا
برخی صرافان ارز  4200تومانی
خرید و فروش کردهاند
دادســتــان تهران از دستگیری متهم پرونده
سکه ثامن خبر داد و گفت :طبق گزارش پلیس،
بامداد دیروز متهم پرونده سکه ثامن دستگیر و به
دستگاه قضایی تحویل داده شد .جعفری دولت
آبادی در حاشیه نشست با صرافان از دستگیری
متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و اظهار کرد:
طبق گــزارش پلیس ،بامداد روز گذشته متهم

آگهی مزایده اموال-مرحله اول
به موجب پرونده اجرائي کالسه شماره  32/971498صادره از حوزه شماره  150شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه
آقای/خانم اسماعیل سلمانی جمعا به پرداخت مبلغ  141.567.777ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق
محکوم له آقای/خانم محمدرضا دولتی محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده
است حسب تقاضای طلبکاراموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر
گردیده در تاریخ  97/7/28از  10.30الی  11صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع  3شوراهای حل اختالف مشهد واقع
در مشهد -بلوار شهید قرنی -حد فاصل قرنی  22-24از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود .ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس
از برنده وصول خواهد شد.
اموال مورد مزایده عبارت است از :
خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 528ج 99ایران  ، 36مدل  ،1390رنگ مشکی ،درب جلو و عقب راست دارای
خوردگی ،الستیک ها با %80کارایی که با تجربه به مراتب فوق و وضعیت فنی نا معلوم ولی به ظاهر سالم توسط کارشناس به مبلغ
 110.000.000ریال ارزیابی گردیده است .ضمنا کلیه هزینه های معوقه به عهده فروشنده و هزینه نقل و انتقال بالمناصفه
میباشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس
آگهی مزایده اموال-مرحله اول
به موجب پرونده اجرائي کالسه شماره  31/971481صادره از حوزه شماره  146شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه
آقای/خانم محمد جواد اسدی جمعا به پرداخت مبلغ  131.546.036ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق
محکوم له آقای/خانم حسین قربانی نیا محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده
است حسب تقاضای طلبکاراموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر
گردیده در تاریخ  97/7/29از  9الی  10صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع  3شوراهای حل اختالف مشهد واقع در
مشهد -بلوار شهید قرنی -حد فاصل قرنی 22-24از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا
ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود .ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس از برنده
وصول خواهد شد.
اموال مورد مزایده عبارت است از :
خودرو سواری پژو  -405مدل  -1382رنگ بژ -شماره شاسی  -82048000شماره موتور  12482022878به شماره
انتظامی  225721ایران  -36بدنه رنگ و رنگ پریدگی دارد -تزئینات داخلی مستهلک می باشد -وضعیت الستیک ها -%40
وضعیت موتور نامشخص -که با توجه به مراتب فوق توسط کارشناس به مبلغ 100.000.000ریال ارزیابی گردیده است .ضمنا
کلیه هزینه های معوقه به عهده فروشنده و هزینه نقل و انتقال بالمناصفه می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس
آگهی مزایده اموال-مرحله دوم
به موجب پرونده اجرائي کالسه شماره  31/970011صادره از حوزه شماره  170شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه
آقای/خانم قدیر خاکشور 31-969756جمعا به پرداخت مبلغ 132.542.767ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه
درحقمحکوملهآقای/خانمحسینعاقلمحکومگردیدهاستوچونتاکنوننسبتبهپرداختدیونشهیچگونهاقدامیننموده
است حسب تقاضای طلبکاراموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر
گردیده در تاریخ  97/7/30از  9الی  10صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع  3شوراهای حل اختالف مشهد واقع در
مشهد -بلوار شهید قرنی -حد فاصل قرنی 22-24از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا
ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود .ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس از برنده
وصول خواهد شد.
اموال مورد مزایده عبارت است از :
یک دهم ششدانگ پالک ثبتی  37023فرعی از  176اصلی بخش  10مشهد واقع در قاسم آباد بلوار سجادیه -سجادیه -32
شهید منجم  -12قطعه سوم جنوبی -آپارتمان مذکور یک واحد از مجتمع  14واحدی به مساحت  108/36متر مربع در طبقه 4
به انضمام انباری و پارکینگ -ارزش کل ششدانگ توسط کارشناس به مبلغ  2/500/000/000ریال و ارزش یک دهم اعالمی
 250/000/000ریال می باشد .ضمنا کلیه هزینه های معوقه به عهده فروشنده و هزینه نقل و انتقال بالمناصفه می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس

آگهی مزایده اموال-مرحله اول
به موجب پرونده اجرائي کالسه شماره  31/971885صادره از حوزه شماره  146شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه
آقای/خانم حسن الهی -رضا باغانی جمعا به پرداخت مبلغ  355.249.251ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه
در حق محکوم له آقای/خانم سیروس صدرائی محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی
ننموده است حسب تقاضای طلبکاراموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و
مقرر گردیده در تاریخ  97/7/29از  10الی  11صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع  3شوراهای حل اختالف مشهد واقع
در مشهد -بلوار شهید قرنی -حد فاصل قرنی  22-24از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود .ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس
از برنده وصول خواهد شد.
اموال مورد مزایده عبارت است از :
خودروی سواری سمند سورن به شماره انتظامی  421ط  78ایران  12مدل  -1387رنگ سفید صدفی به شماره موتور
 12487024950و شماره شاسی  – cf400794فرسودگی الستیک ها  -%50رنگ آمیزی بعضی از نقاط که با توجه به مراتب
فوقتوسطکارشناسبهمبلغ 225/000/000ریالارزیابیگردیدهاست.ضمناکلیههزینههایمعوقهبهعهدهفروشندهوهزینه
نقلوانتقالبالمناصفهمیباشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس

پرونده سکه ثامن دستگیر و به دستگاه قضایی
تحویل داده شد .وی با بیان اینکه این جلسات
الزاما برای پیگیری وظایف دستگاههای دولتی
نبوده؛ اما تریبونی برای انعکاس مشکالت آنها و
جلسهای برای کمک کردن به روان سازی وضعیت
جاری کشور است ،به تشریح موضوعات مطرح
شده در جلسه دیروز با صرافان پرداخت و گفت:
در پروندههای زیادی گزارش شده که برخی از
صرافیها که تعداد آنها محدود هم است ،بعضا
ارز چهارهزار و دویست تومانی را خریداری کرده و
فروختهاند و یا در بازار آزاد زمینه فروش آن را فراهم
کرده و مرتکب تخلفاتی شده بودند .جعفری دولت
آبادی با اشاره به نقش موثری که صرافیها در
تثبیت قیمت ارز میتوانند ایفا کنند ،بیان داشت:
بخصوص که در حال حاضر دولت بستههای جدید
ارائــه میکند ،سیاستهای جدیدی را به عهده
گرفته و اعالم کرده است ،صرافیها میتوانند
نقش مثبت بیشتری ایفا کنند وهم اینکه برخی
از مشکالتی که در پروندهها گزارش شده ،برطرف
گردد /.ایسنا
توصیه سردار سالمی به نتانیاهو:
شنا در مدیترانه را تمرین کن
جانشین فرمانده کل سپاه خطاب به نخست
وزیــر رژیــم صهیونیستی گفت :شنا کــردن در
مدیترانه را تمرین کن چرا که به زودی هیچ راهی
جز به دریا گریختن ندارید /.ایسنا
نوبخت :بابت نوسانات قیمتها از
مردم عذر میخواهیم
محمدباقر نوبخت ضمن عذرخواهی از مردم
و تولیدکنندگان بابت نوسان قیمتها گفت :ما
بابت نوسانات قیمت در مدت اخیر شرمنده مردم
هستیم .محمدباقر نوبخت ،معاون رئیسجمهور
و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور طی سفر به
قزوین در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار
ایسنا ،اظهار کرد :با توجه به مشکالتی که وجود

دارد ،امــروز توانایی آن را داریــم تا از اعتبارات
ریالی تأمینشده بــرای ایجاد اشتغال و تولید
استفاده کنیم .وی افزود :بهمنظور ارائه تسهیالت
ارزانقیمت برای واحدهای تولیدی که در حال
فعالیت هستند ،پیشبینی الزم صورت گرفته تا
بتوانیم مواد اولیه آنها را از طریق تسهیالت و
وجوه اداره شده تأمین کنیم .نوبخت خاطرنشان
کــرد :با موافقت شــورای هماهنگی و ســران سه
قوه برای برخی واحدهایی که فعال هستند ولی
نوسانات ارزی و افزایش هزینه تولید سبب ایجاد
مشکل برای آنها شده ،عالوه بر اعتبارات فعلی،
معادل یک میلیارد دالر اختصاص دادهایم /.ایسنا
هاشمزایی :مداخله بانک مرکزی
برای تثبیت نرخ ارز ادامه یابد
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور
گفت :مداخله بانک مرکزی در تثبیت و کاهش نرخ
ارز موثر است .عبدالرضا هاشم زایی در گفتوگو
با ایسنا ،با اشاره به روند کاهشی نرخ ارز با بیان
اینکه مداخله بانک مرکزی در کاهش نرخ ارز موثر
است ،اظهار داشت :دستورالعملهایی که اخیرا
بانک مرکزی در خصوص فعالتر شدن صرافیها
در فروش ارز ابالغ کرده است در این روند کاهشی
موثر بوده است /.ایسنا
گزینههای وزارتخانههای کار و
اقتصاد مشخص شدند
دبیرکل حزب اسالمی کار در گفتوگو با تسنیم،
از مشخص شدن گزینههای پیشنهادی تصدی دو
وزارتخانه کار و اقتصاد از سوی دولت خبر داد.
حسین کمالی دبیرکل حزب اسالمی کار با اشاره
به گزینههای تصدی وزارتخانههای کار و اقتصاد و
دارایی گفت :براساس اخباری که بنده از هیئت
دولت گرفتهام ،آقای "محمد شریعتمداری" از
سوی رئیسجمهور به عنوان گزینه پیشنهادی
وزارت کار و امور اجتماعی و آقای "فرهاد دژپسند"
به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد و
دارایی انتخاب شدند /.تسنیم

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  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
139760306271001734هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزه
ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای /محمدحسن سلیمانی نژاد فرزند موتمن بشماره شناسنامه 1صادره از مشهد
در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 62/74متر مربع قسمتی از پالک 68اصلی بخش 9مشهد واقع در آخر پنج تن شهید قربانی 29پالک
 22اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیرالدوله محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی
میشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراض
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 .الف659 :
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/06/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/11 :
حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
آگهی مزایده اموال-مرحله اول
به موجب پرونده اجرائي کالسه شماره  31/970432صادره از حوزه شماره  91شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای/خانم سید مهدی
حسینی جمعا به پرداخت مبلغ  14عدد سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/خانم معصومه علیجانی
محکوم گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده است حسب تقاضای طلبکاراموال مشروحه ذیل در قبال
محکوم به توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ  97/7/28از ساعت  9الی  9.30صبح در محل اجرای احکام
مدنی مجتمع  3شوراهای حل اختالف مشهد واقع در مشهد -بلوار شهید قرنی -حد فاصل قرنی  22-24از طریق مزایده حضوری به فروش برسد
مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری
مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود .ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس از برنده
وصول خواهد شد.
اموال مورد مزایده عبارت است از :
-1سرویس چوب (تختخواب ،پا تختی ،آئینه و مبل راحتی 7نفره ،سالم 12.000.000ریال.
-2لباسشویی 8کیلویی ال جی  ،سالم 15.000.000ریال.
-3اجاق گاز  5شعله فردار اسنوا ،سالم  10.000.000ریال.
-4ساید بای ساید اسنوا با آبسردکن ،سالم 32.000.000ریال.
ارزش اموال مذکور در مجموع  69.000.000ریال می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس
آگهی مزایده اموال-مرحله اول
به موجب پرونده اجرائي کالسه شماره  31/971385صادره از حوزه شماره  164شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای/خانم حامد
جاللیان جمعا به پرداخت مبلغ  16.370.000ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/خانم ناهید عبدی محکوم
گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده است حسب تقاضای طلبکاراموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به
توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ  97/7/28از ساعت 9.30الی  10صبح در محل اجرای احکام مدنی
مجتمع  3شوراهای حل اختالف مشهد واقع در مشهد -بلوار شهید قرنی -حد فاصل قرنی  22-24از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده
از قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود .ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس از برنده وصول
خواهدشد.
اموال مورد مزایده عبارت است از :
-1تعداد 57عدد روتختی تک نو ،داخل کاور بسته بندی شده ،رنگ مختلف ،جنس پارچه مختلف ،مدل مختلف ،جمعا 25.650.000ریال.
-2تعداد  6توپ قرقره نخ دوک کامل ،رنگ مختلف ،جمعا 180.000ریال.
-3تعداد 60توپ قرقره نخ نیمه کاره استفاده شده مختلف ،جمعا 600.000ریال.
-4تعداد  27عدد بالش کوچک جنس رنگ و مختلف ،جمعا 945.000ریال.
-5تعداد  3عدد بالش بزرگ بدون رویه  270.000زیال.
-6یک عدد تشک تختی مستعمل و کهنه 100.000ریال.
-7یک توپ بزرگ الیه الیکو عرض  2020متر  1.600.000ریال.
ارزش اموال مذکور در مجموع  29.345.000ریال می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس
آگهی مزایده اموال-مرحله اول
به موجب پرونده اجرائي کالسه شماره 31/963971صادره از حوزه شماره 164شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای/خانم جواد یاوری
جمعا به پرداخت مبلغ  154.050.000ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/خانم محمدرضا دولتی محکوم
گردیده است و چون تاکنون نسبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده است حسب تقاضای طلبکاراموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به
توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/7/28از 10الی 10.30صبح در محل اجرای احکام مدنی مجتمع
 3شوراهای حل اختالف مشهد واقع در مشهد -بلوار شهید قرنی -حد فاصل قرنی  22-24از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت
پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبين به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه
تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده داده شود .ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس از برنده وصول خواهد شد.
اموال مورد مزایده عبارت است از :
یک دستگاه  cncداخل و دارای کسری تجهیزات به مبلغ  120.000.000ریال.
یک دستگاه پرس وکیوم با پمپ وکیوم 150.000.000ریال.
ارزش اموال مذکور در مجموع  270.000.000ریال می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس

