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معاون شهردار در مراسم رونمایی از تجهیزات 7 میلیارد تومانی 
پایش آالینده های محیط زیستی

تدوین سیاهه سیاهی آسمان

در پنجمین روز از هفته ناجا مطرح شد

نیروی انتظامی وآموزش وپروش 
دو بال امنیت

تکذیب شایعات مربوط به موسسات غیرمجاز

طلب سپرده گذاران نقدی 
پرداخت می شود

خلیل موحد در نقش اول 

من پیشنهاد دادم
 ولی مسئولش نیستم

گفت و گو با بانوی گرافیست مشهدی

گرافیک
 راه شناخت زندگی مدرن

اُفِت فشاِر ناشی از ضعف

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: اعتبار اختصاص یافته به طرح های 
حاشیه شهر مشهد 80 میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش صبح امروز محمدرضا اخوان عبداللهیان با بیان این مطلب گفت: اعتبار طرح 
های حاشیه شهر مشهد از...

درست در روزهایی که فعالین اقتصادی منتظر بودند تا لوایح و طرح های مرتبط با 
تفکیک وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و راه، مسکن و شهرسازی در مجلس 

شورای اسالمی به تصویب برسد، بحث استیضاح وزیر این دو وزارت خانه 
مطرح شده است...

بررسی »صبح امروز« از رفتن یا نرفتن شریعتمداری

مدیر کل راه و شهرسازی استان از افزایش اعتبار طرح های حاشیه مشهد خبر داد

آیا مساله این است؟

اعتبار حاشیه 
باال رفت

در گذشته نه چندان دور، گروه های فشار برای خود جایگاه و 
وزنی داشتند. در تاثیر گذاری این گروه ها همین بس که  هر 

گاه حامیان آنها اراده می کردند، این گروه ها با تمام قوا 
به میدان آمده  ...

خبر ویژه 2

تحلیل روز 2

گفت و گوی ویژه 5

در این شماره می خوانیم

زمانی که هنرمندانی از خطه جغرافیای خراسان در مسابقات کشوری و 
جهانی پذیرفته می شود ...

در صفحه 5 بخوانید

در صفحه 7 بخوانیددر صفحه 2 بخوانید

در صفحه 3 بخوانید
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فلپس ایرانی 
سومین طال را به گردن آویخت

شناگر توانمند ایرانی در مسابقات آسیایی جاکارتا گل کاشت

گفت وگو با مجسمه ساز خراسانی
سمپوزیم ها، از یونان باستان تا عصر حاضر
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و  ارتباطات  وزیــر  با  رضــوی  خراسان  استاندار 
فناوری اطالعات در مشهد دیدار کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: نزدیکتر 
شدن روابط و همکاری های بین دو کشور همسایه 
بویژه  ترکمنستان  و  ایران  اسالمی  جمهوری  یعنی 
موضوعاتی  جمله  از  فناوری  و  ارتباطات  حوزه  در 

است که نیازمند توجه ویژه است
محمد جواد آذری جهرمی که به منظور سفری به 
ترکمنستان صبح امروز وارد مشهد شد با علی رضا 
و  گفت  و  دیدار  رضوی  خراسان  استاندار  رشیدیان 

گو کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ، هدف از این 
سفر را شرکت در کنفرانس و نمایشگاه بین المللی 
مخابرات با عنوان "ترکمن تل-۲۰۱۸" عنوان کرد .

وی گفت : نزدیکتر شدن روابط و همکاری های 
اسالمی  جمهوری  یعنی  همسایه  کشور  دو  بین 
و  ارتباطات  حــوزه  در  بویژه  ترکمنستان  و  ایــران 
فناوری از جمله موضوعاتی است که نیازمند توجه 

ویژه است.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت : با وجود 
آنکه جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان همسایه 
به  ارتباطات  و  نقلی  و  حمل  حوزه  در  اما  هستند، 

نوعی از هم فاصله داریم .
و  بخش  ایــن  وتقویت  توسعه  ــرورت  ض بر  وی   
را  کشور  دو  بین  ارتباطی  و  فیزیکی  روابط  تسهیل 
در توسعه مناسبات در سایر بخش ها مهم دانست و 
گفت : باید تالش شود این حوزه به شکلی مناسبی 

تقویت شود.
اینکه  بیان  با  هم  رضــوی  خراسان  استاندار   
همکاری های مشترک بین دو کشور بویژه در حوزه 
شکل گیری هاب منطقه ای می تواند اقدامی موثر 

در تقویت این حوزه ارتباطات باشد.
سیستم  نظر  از   : گفت  رشیدیان  رضــا  علی   
ارتباطی شکل گیری این هاب به نفع هر دو کشور 
و  که خدمات  بوده  آن  بر  از گذشته  ما هم  و تالش 
کشور  دو  بین  ترانزیتی  و  نقلی  و  حمل  ارتباطات 
بدون وقفه ای تداوم یابد و با قوت هم این سیاست 

دنبال شده است.
توسعه همکاری های مشترک   :   وی اظهار کرد 
امید  و  است  موثر  مناسبات  ان  ارتقا  در  اقتصادی 
اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزیر  سفر  این  است 

هم به تقویت این زمینه ها منجر شود.

خبر
جهرمی در مشهد مطرح کرد

همکاری با ترکمنستان در حوزه 
ارتباطات

خبرنگارعلی روغنگران

در گذشته نه چندان دور، گروه های فشار برای خود 
این گروه ها  تاثیر گذاری  در  وزنی داشتند.  و  جایگاه 
اراده می کردند،  آنها  همین بس که  هر گاه حامیان 
گفته  به  و  آمــده  میدان  به  قوا  تمام  با  ها  گــروه  این 
خودشان با حضور خود جوش در صحنه و نشان دادن 
خود  حامیان  نفع  به  را  ای  موازنه  هر  اعتراضاتشان 
پر  حضوری  ها  عرصه  همه  در  آنها  زدند.  می  هم  بر 
و  مجلس  نظیر  سیاسی  های  عرصه  از  داشتند؛  رنگ 
انتخابات گرفته تا محیط های فرهنگی مانند دانشگاه 
زبان  از  تا  بودند  جا  همه  آنها  و...  سینما  حتی  و  ها 
حامیانشان سخن بگویند و تاثیر گذار باشند. این تاثیر 
گذاری و کارآمدی اما مدتی است که تبدیل به نمایش 
و بعضا گاف های  با سناریوهای ضعیف  های تکراری 
بزرگ شده که نشان از روبه زوال بودن گروه های فشار 
آنها  این روزها دارد. آخرین نمایش بی ثمر  در جامعه 
 FATF را به تازگی در مخالفت با تصویب لوایح 4 گانه
به  آمیز خطاب  تهدید  پیامک های  ارسال  از  دیدیم که 
سر  و  آمیز  اعتراض  تجمع  برپایی  تا  ملت  نمایندگان 
گونه  هیچ  اخذ  بدون  مجلس،  مقابل  در  شعار  دادن 
مجوزی از وزارت کشور، همه و همه به گفته خودشان 

حرکت های خود جوشی بود که در نهایت ناکام ماند.
سال  یک  تحرکات  و  تجمعات  به  گــذرا  نگاهی  با   
مخالف  گروه های  همان  یا  فشار  گروه های  گذشته 
موفق  عملکرد  آن ها  دیگر  که  دریافت  می توان  دولت 
قبل را ندارند و معموال نه تنها تجمعات و تحرکات آن ها 
با موفقیت همراه نمی شود، بلکه تبعاتی برای آن ها به 
و  آنکه رقیب متضرر شود، ضرر  از  بیش  و  دارد  همراه 
عنوان  به  می گردد.  بر  خودشان  به  اقداماتشان  زیان 
نمونه ماجرای تجمع طالب در مدرسه فیضه قم و آن 
پالکارد معروف که بسیار جنجالی شد از دیگر مواردی 
است که این گروه ها با هدف تخریب و تهدید و تحت 
میدان  وارد  خود  رقیبان  یا  دولــت  دادن  قــرار  فشار 
آن گریبانگیر خودشان شد.  تبعات  باز هم  اما  شدند، 
در ماجرای FATF هم تقریبا موضوع همین گونه بود. 
آن ها با امید تحت فشار قرار دادن نمایندگان مجلس 
برخی  و  زده  تهدیدآمیز  پیامک های  ارسال  به  دست 
بررسی  این گروه ها هم جلسات  به  نزدیک  نمایندگان 
شکل  مجلس  مقابل  در  تجمعاتی  و  کردند  متشنج  را 
در  برایشان  موفقیتی  تنها  نه  اقدامات  این  اما  دادند، 
پی نداشت بلکه با واکنش های منفی نیز همراه شد. با 

این همه، این وضعیت در دو دهه قبل وجود نداشت و 
تقریبا می توان گفت که تحرکات گروه های فشار عمدتا 
با موفقیت مواجه می شد و حالت فعلی تقریبا کم سابقه 
است. حال چه اتفاقی رخ داده که فعالیت گروه های 

فشار دیگر کاربرد قبل خود را ندارد؟ 
مردمی،  مطالبات  به  بی توجهی  که  گفت  باید 
خصوص  در  ــت.  اس ــرده  ک تنها  را  فشار  گــروه هــای 
اصال  اینکه  اول  اســت.  مطرح  ســوال  سه  تجمعات 
کشور  وزارت  مجوز  با  می شود  انجام  که  تجمعات  این 
است،  نشده  اخذ  الزم  مجوز های  اگر  خیر؟  یا  است 
رعایت نمی کنند چطور  را  قانون  کسانی که خودشان 
تصویب  مجلس  توسط  که  قانونی  درباره  می خواهند 
می رسد  نگهبان  شورای  تایید  به  هم  بعد  و  می شود 
اظهار نظر کنند؟ دوم اینکه باید دید افراد و گروه هایی 
از  می اندازند  راه  به  را  سیاسی  تجمعات  چنین  که 
شود  مشخص  باید  برخوردارند؟  سیاسی  عقبه  چه 
تشکیالت  یا  هستند  گروه  هستند،  حزب  این ها  که 
ماهیت  باید  یعنی  هستند؟  خاصی  نهاد  به  وابسته 
داشتن  بدون  گروه هایی  اینکه  شود.  مشخص  این ها 
تجمعاتی  چنین  برگزاری  به  دست  شناسنامه  و  تابلو 
می زنند و هر چند وقت یک بار در موافقت و مخالفت 
پیگرد  قابل  می دهند،  تشکیل  تجمع  موضوعی  با 
قانونی است. سوال سوم در خصوص تجمع در مقابل 
مجلس برای اعالم مخالفت با FATF است. زیرا برای 

در  که  زمانی  چرا  که  است  مطرح  سوال  این  بسیاری 
این  اسالمی  شورای  مجلس  نژاد  احمدی  دولت  دوره 
گروه ها  این  از  هیچ کدام  می کرد،  بررسی  را  قوانین 
نکردند؟  تجمع  مجلس  برابر  در  و  نداشتند  مخالفتی 
االن چه چیزی تغییر کرده که این افراد نگران شده اند 
می دهد  نشان  این ها  می اندازند؟  راه  تجمع  مداوم  و 
دغدغه  وجه  هیچ  به  گروه هایی  و  ــراد  اف چنین  که 
قرار  اولویت  در  برایشان  آنچه  و  نداشته  ملی  منافع 
بعدی  نکته  دارد صرفا منافع گروهی خودشان است. 
ما در بحث  رفتار های  به  دنیا  به هرحال  این است که 
به نمایندگان  اگر ما  مردم ساالری دینی نگاه می کند. 
در مجلس  آن ها مجوز حضور  به  و  دادیم  رای  مجلس 
و تصویب قانون دادیم و خودمان را نیز ملزم به اجرا و 
تبعیت این قانون می دانیم و جدا از بحث اصالح طلبی 
معتقدیم  و  قائلیم  احترام  قانون  برای  اصول گرایی  و 
خود  مفهوم  و  معنا  قانون گرایی  بدون  اصول گرایی  که 
برگزاری  به  نیازی  چه  دیگر  پس  می دهد،  دست  از  را 
چنین تجمعاتی خواهد بود؟ زیرا این چندصدایی در 
به  که  به طمع می اندازد. چرا  را  نهایتا دشمنان  ایران 
دارد  وجود  ایران  در  اختالفاتی  می رسند،  نتیجه  این 
کنند.  استفاده  خودشان  نفع  به  آن ها  از  می توان  که 
کند،  پیگیری  را  مردم  عموم  مطالبات  تجمعی  اگر 
هم  مردمی  حمایت  با  و  بود  خواهد  تاثیرگذار  همیشه 
همراه می شود، اما اگر قرار باشد تجمعی برای پیگیری 

مطالبات گروهی خاص برگزار شود و اهداف سیاسی 
مواجه  شکست  با  قطعا  باشد،  داشته  قرار  آن  پس  در 
به  و  نمی کنند  حمایت  آن  از  مردم  تنها  نه  و  می شود 
و  ضعف  نقاط  دنبال  به  بلکه  داشت  نخواهند  باور  آن 
کنند.  عیان  برای عموم  را  آن  تا  آن می روند  باگ های 
برای  تبعاتی  که  شد  موجب  اخیر  تجمعات  در  آنچه 
به وضوح  این است که مردم  ایجاد شود،  این گروه ها 
خواست  و  مطالبات  دغدغه  آن ها  که  شدند  متوجه 
این  با  این هستند که  به دنبال  ندارند و صرفا  مردمی 
را  تا اهداف سیاسی خود  تجمعات اعمال فشار کنند 
پیش ببرند. این گروه ها بیشتر به دنبال این هستند که 
اگر بعد ها مشکلی پیش بیاید، اعالم کنند که ما قبال 
گفته بودیم و پیگیری کرده بودیم، اما هیچ کس توجه 
را  باال  دست  سیاسی  رقابت های  در  این گونه  تا  نکرد 
داشته باشند. به عبارت ساده تر سعی دارند تقصیرات 
شرایط  از  خود  نفع  به  و  بردارند  خودشان  گردن  از  را 
استفاده کنند. البته نباید گمان کرد که این تجمعات 
و  افراد  اینکه  یا  می شود  برگزار  خودجوش  صورت  به 
گروه هایی که در پشت پرده آن هستند قابل شناسایی 
کسانی  چه  این ها  نمی داند  کسی  االن  و  نیستند 
هستند. اتفاقا با نگاهی به نمونه های مشابه به وضوح 
تجمعات سازمان یافته  این  تنها  نه  که  فهمید  می توان 
است بلکه کامال هم قابل شناسایی است، اما به نظر 
با آن ها  می رسد که متاسفانه عزم جدی برای برخورد 

فکر  که  است  این  دلیلش  هم  شاید  و  ــدارد  ن وجــود 
برخورد  گروه ها  و  افراد  این  با  هم  هرچقدر  می کنند 
شود آن ها باز هم کار خود را می کنند و به همین دلیل 

آن ها را به امان خدا رها کرده اند. 
ماجرا این است که طی چند دهه گذشته گروه های 
بودند  متکی  حاکمیت  از  بخشی  به  اقتدارگرا  و  فشار 
قرار  حمایت  مورد  را  آن ها  حاکمیت  از  بخش  این  و 
به  می دادند.  سرویس  آن ها  به  عبارتی  به  و  می دادند 
همین دلیل این گروه ها می توانستند اقدامات موثری 
حاال  اما  دهند.  انجام  خودشان  اهداف  راستای  در 
شرایط تغییر کرده است و فشار هایی که به کشور وارد 
می شود موجب شده است که بخشی از همین حامیان 
این گروه ها دیگر حاضر به حمایت از آن ها نباشند و به 
نوعی اولویت هایشان تغییر کند. لذا با توجه به ماهیت 
استقالل  به  نتوانستند  هیچگاه  اینکه  و  آن ها  وابسته 
حداقل  یا  ماندنشان  تنها  حاال  برسند،  خودکفایی  و 
که  اســت  شــده  موجب  آن هــا  از  حمایت ها  کاهش 
تحرکات اخیرشان نه تنها دارای ضعف های جدی باشد 
همین  به  بزند.  رقم  آن ها  برای  موفقیتی  نتواند  بلکه 
دلیل است که می بینیم بعضا اقدامات و تجمعات آن ها 

تبعاتی دارد که نهایتا به خود آن ها بر می گردد. 
در مجموع به نظر می رسد وضعیت کشور به سمت و 
سویی رفته است که حاکمیت به این نتیجه رسیده که 
بار خود را سنگین کند و آن بخشی از حاکمیت  نباید 
که از گروه های فشار حمایت می کرد حاال دیگر تمایل 
ندارد که در چنین شرایطی بار مسئولیتی این گروه ها 
را نیز بر عهده بگیرد. البته این در خصوص تمام حامیان 
گروه های فشار صدق نمی کند و با توجه به تحرکاتشان، 
نهاد ها  برخی  حمایت  مورد  هنوز  که  است  مشخص 
گذشته  در  که  را  گسترده ای  حمایت  آن  اما  هستند، 
داشتند، دیگر ندارند و بسیار تنها تر شده اند. به همین 
دلیل است که تداوم اقداماتشان برای آن ها مشکالتی 
و  این میان نقش جامعه  نباید در  البته  ایجاد می کند. 
مثال  عنوان  به  گرفت.  نادیده  را  اجتماعی  شبکه های 
از ماجرای مدرسه فیضیه قم، مردم در شبکه های  بعد 
نشان  پالکارد  آن  به  را  واکنش ها  نخستین  اجتماعی 
دادند و تا جایی پیش رفتند که این موضوع مورد توجه 
بنابراین  قرار گرفت؛  و قضایی هم  نهاد های اطالعاتی 
حاال شرایط جامعه هم دیگر مانند یک دهه یا دو دهه 
بیشتری  مشکالت  با  فشار  گروه های  و  نیست  گذشته 
به  مــردم  باز  دید  و  روشــن  نگاه  این  و  هستند  مواجه 
مسائل موجب شده است که اقدامات این گروه ها دیگر 

کارآمدی قبل را نداشته باشد.

اُفِت فشاِر ناشی از ضعف

استاندار خراسان رضوی گفت 
: راهپیمایی اربعین باید به عنوان 
اسالمی  امت  انسجام  و  وحدت  نماد 
باشد از این رو باید از هر گونه موارد اختالفی و افتراقی در 
ایستگاه های صلواتی و نیز در رفتار و کردار خود به عنوان 

زائران اربعین حسینی پرهیز نماییم .
علی رضا رشیدیان در جلسه ستاد هماهنگی اربعین 
حسینی خراسان رضوی افزود : زیارت اربعین از نشانه های 
شاخص تشیع و تفکر شیعی است و راهپیمایی اربعین از 
بزرگترین صحنه های نمایش انسانی می باشد که مسلمانان 
را با اهداف و ارزش های الهی دور هم جمع می کند و بدور 
از تجمالت به عشق اباعبدالله الحسین )ع( جلوه ای از 
اجتماع بزرگ اسالمی است.  وی ادامه داد : این همایش 
که هر بر خیل مشتقان و زائران افزوده می شود چندین 

برابر سایر تجمعات مسلمانان بویژه در ایام حج است به گونه 
ای که در زمانی کمتر از ۱۰ روز بیش از ۲5 میلیون انسان 
مشتاق اهل بیت )ع(در کشورهای مختلف جهان و از فرق 
مختلف اسالمی در این راهپیمایی عظیم شرکت می کنند.  
وی با بیان اینکه عشق به اهل بیت )ع( همچنان زنده و عامل 
این حرکت عظیم می باشد که حسادت بسیاری از دشمنان 
را بر انگیخته است ، ادامه داد : آنان تالش می کنند هر ساله 
به اشکال مختلف اعم از دامن زدن به اختالفات و اختالف 
افکنی ، حرکات و اقدامات تروریستی و مانند آن مانع شکل 
گیری این حرکت شوند.  وی تصریح کرد : اما دوملت فهیم 
و آگاه ایران و عراق و محبان اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 
بار دیگر در این راهپیمایی بزرگ انسانی ، صحنه ای بی نظیر 
از اتحاد و همدلی امت اسالمی و دو کشور ایران و عراق را به 

نمایش می گذارند.

و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
خراسان  استانداری  اجتماعی 
تــالش های  به  اشــاره  با  ــوی  رض
دشمنان برای ایجاد فاصله بین مسئوالن و 
شهروندان گفت: راهبرد اصلی فرمانداران خدمت شبانه 
برای  مردم  بیشتر  مشارکت  جلب  برای  تالش  و  روزی 
شرکت در فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی 

به ویژه زمینه سازی برای حضور در انتخابات آتی است.
محمدرحیم نوروزیان در نشست با فرمانداران استان، 
فضای  مدیریت  در  آنان  اقدامات  از  قدردانی  ضمن 
شهرستان ها گفت : علی رغم شرایط حساس کنونی 
در  معاندین  سوی  از  گرفته  صورت  تالشهای  و  کشور 
وتالش  مــردم  هوشیاری  با  حقیقی  و  مجازی  فضای 
مدیران تمام نقشه های دشمنان برای ضربه به آرامش 

افزود: جهت  . وی  است  مواجه شده  با شکست  مردم 
گیری اصلی فعالیت دشمنان متمرکز بر انتخابات آتی 
و  نظام  با  از همراهی  مردم  دلسرد کردن  برای  و تالش 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  است.  مسئوالن 
استانداری خراسان رضوی با اشاره به فرمایشات اخیر 
مقام معظم رهبری درحضور خبرگان اظهار کرد : همان 
گونه که معظم له همواره بر حمایت از دولت تاکید داشته 
اند فرمانداران باید تالش نمایند تا با سرلوحه قرار دادن 
سطح  در  را  مردم  خدمتگزاران  اقدامات  ایشان  بیانات 
انجام  لزوم  بر  نوروزیان  کنند.  رسانی  اطالع  شهرستان 
تمام فعالیت ها در چارچوب قانون تاکید کرد و افزود: با 
کمک وهمکاری دستگاه های نظارت و سیستم قضایی 
ضمن  شناسایی  متخلفین  با تضییع کنندگان حقوق 

مردم و بیت المال برخورد قاطع صورت گیرد.

فرماندار تایباد گفت: امروز با 
توجه به حساسیت های موجود 
حاکم  اقتصادی  تحریم های  و 
با  و  جهادی  مدیران  به  نیاز  کشور،  بر 

برنامه های جدید و نوین بیشتر احساس می شود.
به گزارش ایسنا، حسین شرافتی راد امروز در جلسه 
تودیع و معارفه رییس اداره تعاون روستایی تایباد که با 
حضور معاون سازمان تعاون روستایی خراسان رضوی، 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  شهرستان  این  فرمانداری  در 
با  دامپروری  و  کشاورزی  حوزه  در  دولت  سیاست های 
به  توجه  با  و  می شود  اداره  صنعتی  و  جدید  ایده های 
امکانات روز باید خدمت به مردم با ارائه طرح های نوین 

انجام شود.
شهرستان  در  موجود  پتانسیل های  به  اشاره  با  وی 

از  حمایت  و  تولید  با  افــزود:  آن  روستاهای  ظرفیت  و 
سرمایه گذاران در این شهرستان مرزی می توان چرخه 
پول را با یک برنامه ریزی دقیق تمام مردم این منطقه را 

بهره مند کرد.
از  به حمایت  این شهرستان  در  نماینده عالی دولت 
روستاها تأکید و بیان کرد: با توجه به شعار سال مبنی 
روستایی  بخش  در  باید  داخلی  تولید  از  حمایت  بر 
یک  به  روستا  هر  و  انجام شود  بیشتری  سرمایه گذاری 
سطح  بردن  باال  زمینه  این  در  شود  تبدیل  تولید  محل 

آگاهی مردم با آموزش های مفید نیازی ضروری است.
وی نیاز کشور افغانستان به ایران را فرصت مناسب برای 
رشد و توسعه اقتصادی دانست و مطرح کرد: این نیاز 
زمینه را برای تولید بیشتر در این خطه مرزی بوجود آورده 

است باید از فرصت موجود بهترین بهره را برد.

رشیدیان مطرح کرد

تاکید بر حفظ و تقویت وحدت امت اسالمی در راهپیمایی اربعین
نوروزیان راهبرد اصلی فرمانداران تشریح کرد

جلب مشارکت مردم برای حضور در صحنه های سیاسی و اجتماعی 
فرماندار تایباد

امروز کشور به مدیران جهادی نیاز دارد

#پیگیری_خبر
که  می شود  داغ  آنقدر  موضوع  یک  حواشی  گاهی 
کم کم جای متن را می گیرد و خودش به صورت کامال 
 FATF جداگانه ای تبدیل به یک خبر می شود، حواشی
هم از این دست خارج نیست الیحه ای که آنقدر سر وصدا 
راه انداخت که ماه ها در صفحه یک روزنامه ها جا خوش 
آن  دست  این  و  چرخید  مجازی  فضای  در  آنقدر  کرد. 
دست شد که بالخره سر و صدایش به مجلس هم رسید و 
صحن علنی باز شاهد روز عجیبی بود. البته حواشی این 
الیحه به همین مسایل ختم نشد و اینبار پای پیامک هم 
به آن باز شد. پیامک هایی که انگار چند وقتی می شود 
را درآورد  نمایندگان  ارسال می شود ولی کم کم صدای 
تا جایی که کار به پیگیری آن در دستگاه های امنیتی و 

قضایی رسید.
ولی  شد  منتشر  خبری  رابطه  همین  در  گذشته  روز 
نکته  همین  و  بود  آمده  خبر  در  نام  یک  صراحتا  اینبار 
دوباره موجی از تایید و تکذیب ها در فضای مجازی براه 
انداخت. اما اتفاق جالب توجه تمام این خبرها برگزاری 
نامش  که  کسی  موحد  خلیل  توسط  خبری  نشست 
آمده بود  پیامک ها  ارسال  به عنوان مسئول  این  از  قبل 
و درست در مکانی که در همان خبر ذکر شده بود. در 
ادامه مشروح این نشست خبری و مصاحبه خلیل موحد 
تا  می کنیم.  مرور  رابطه  همین  در  را  شهروند  روزنامه  با 

شاید این مسئله کمی روشن ترشود.
بنده  با  شده  فرستاده  پیامک های  ارسال  مسئولیت 

نیست
مسئول حسینیه قرآن و عترت مشهد گفت: مسئولیت 
ارسال پیامک های فرستاده شده به نمایندگان مجلس در 

زمینه اف.ای.تی.اف با بنده و حسینیه نیست.
به گزارش ایرنا، خلیل موحدی روز سه شنبه در جمع 
روشنگری  برای  را  پیامک  ابــزار  ما  افــزود:  خبرنگاران 

اما   ، کردیم  معرفی  حسینه  این  فعاالن  به  نمایندگان 
مسئولیت پیامکهای ارسال شده به نمایندگان بر عهده 

حسینیه نیست.
وی اظهار داشت: جمعی در حدود 5۰۰ یا 6۰۰ نفر 
در جلسات کارشناسی حسینیه در زمینه اف.ای.تی.اف 
شرکت داشته اند و اطالعی از محتویات پیامکهای ارسال 
شده به نمایندگان نداریم و هر کسی که توهین یا تهدید 
کرده است در جرگه فعاالن این حسینیه نیست و خودش 

مسئول پیامک ارسال شده است.
عضو سابق شورای شهر مشهد گفت: با جمع بزرگی در 
شهر مرتبط هستیم که افراد مسجدی و اثر گذار هستند و 
روش ارسال پیامک به نمایندگان را به آنان معرفی کردیم 
، این اقدام بر اساس اعالم نمایندگان مجلس مختص 
مشهد نبوده و از شهرهای شیراز و تبریز و برخی دیگر 

شهرها هم انجام شده بود.
همچون  کارشناسانی  از  دعــوت  با  ما  افــزود:  وی 
عبدالمالکی ، نوعی و باقرزاده در باره پیامد های تصویب 
اف.ای.تی.اف جلساتی تشکیل دادیم و دوستان فعال 
قالب  در  را  جلسات  آن  از  بخشهایی  نیز  حسینیه  در 

پیامک به نمایندگان مجلس ارسال کردند.
موحدی اظهار داشت: برخی می خواهند با حاشیه 
آمیز  تهدید  های  پیامک  ارسال  دادن  نسبت  و  سازی 
به این مجموعه ما را مجبور کنند از اقدامات انقالبی و 
خواهند  می  طرفی  از  و  برداریم  دست  خود  روشنگرانه 
تصویب قانون اف.ای.تی.اف را از کانون توجهات خارج 

کنند.
وی گفت: مشابه این اقدامات پس از اعتراضات دی 
ماه مشهد نیز تکرار شد و در آن زمان می خواستند بنده 
را به برنامه ریزی و دخالت در آن اعتراضات متهم کنند 

که موفق نشدند.

و  رسانه  افزود:  مشهد  شهر  شورای  سابق  عضو  این 
آنکه  جای  به  و  شده  خارج  خود  جایگاه  از  خبررسانی 
جریانات  و  اشخاص  خدمت  در  باشد  مردم  خدمت  در 
معاون  داشــت:  اظهار  وی  است.  گرفته  قرار  سیاسی 
اینکه  خاطر  به  را  رضوی  خراسان  استانداری  سیاسی 
من و حسینیه را در مصاحبه خود به ارسال پیامک تهدید 
آمیز متهم کرده، به مناظره دعوت کردیم که وی تاکنون 
این درخواست را نپذیرفته است و در این نشست خبری 

نیز وی را دوباره به مناظره دعوت می کنم.
بصورت  را  مسائل  ها  رسانه  اگر  داد:  ادامه  موحدی 
ایشان  اند  کرده  مطرح  وی  با  مصاحبه  در  واقع  خالف 
باید نسبت به انتشار مسائل خالف واقع واکنش نشان 
می داد که چنین نکرده است لذا اینها مشخص می کند 
مصاحبه ایشان هدف دار و در جهت تخریب حسینیه و 

فعالیتهای آن بوده است. 
)ارسال  هدایتها  همین  امثال  برکت  به  گفت:  وی 
آنان  از  برخی  که  بود  مجلس  نمایندگان  به  پیامکها( 
اف.  به  نسبت  کردند  اظهار  برخی  و  شدند  هدایت 
ای.اتی.اف آگاهی یافتند و نتیجه این شد این مصوبه 
با اختالف شکننده ۲۲ رای به تصویب رسید، اینها نقش 
مثبت روشنگری مردم از سراسر کشور را نشان می دهد.

تهدید نکردیم، هشدار دادیم
به نقل از شهروند، نخستین بار در ماجرای رأی گیری 
که  کردند  اعالم  نماینده ها  از  نفر  چند  برجام  دربــاره 
پیامک هایی حاوی تهدید و توهین به آنها ارسال می شود 
این  فرستادن  مزه  گویا  نکنند.  تصویب  را  برجام  تا 
پیامک ها آن قدر به دهان فرستنده ها خوش آمد که دیگر 
بگیرند،  نماینده ها  بود  قرار  که  چالشی  تصمیم  هر  در 
فالن  استیضاح  از  می شد.  داغ  پیام ها  فرستادن  موتور 
وزیر گرفته تا همین مورد آخر که تصویب FATF بود. در 

مورد این آخری کار تا جایی باال گرفت که نماینده ها به 
صورت صریح درباره محتوای پیام ها حرف زدند و  جواب 
با  اما  دادند،  اجتماعی  شبکه های  در  را  آنها  از  بعضی 
  cFT   وجود فیصله پیدا کردن ماجرا در مجلس و تصویب
ارسال پیامک ها متوقف نشد و به گفته چهره هایی مثل 
ارسال  با  همزمان  شد.  هم  تندتر  تهدیدها  سلحشوری 
را  موضوع  که  کردند  اعالم  امنیتی  نهادهای  پیامک ها 
معاون  هم  پیش  روز  دو  یکی  همین  می کنند.  پیگیری 
سیاسی دادستان خراسان رضوی یک اسم را به صورت 
پشت پرده  در  »خ.م«  گفت:  او  کرد.  اعالم  اختصاری 
که  فهمیدند  دارد. همان موقع خیلی ها  قرار  پیامک ها 
منظور او خلیل موحدی، عضو سابق شورای شهر مشهد 
با  »شهروند«  با  گفت وگو  در  هم  موحدی  خود  است. 
خونسردی تمام مسئولیت ارسال پیامک ها را می پذیرد و 

اعالم می کند که این کار ادامه خواهد داشت.
شما می پذیرید که منشأ ارسال پیامک ها بوده اید؟

بله ما بودیم.
خودتان  یا  شد  انجام  خاصی  جای  هماهنگی  با  کار  این 

تصمیم به این کار گرفتید؟
اصال ما با هیچ جا هماهنگ نبودیم. پیشنهاد رساندن 
حرفمان به نماینده های مجلس از جانب من مطرح شد 

و همه با آن موافقت کردند.
همه یعنی چه کسانی؟ در جمع چه کسانی این پیشنهاد 

مطرح شد؟
در  که  دوستانی  نخبه،  چهره های  مــردم،  جمع  در 

جلسات ما هستند، چهره های هیأتی و حسینیه ای.
و  تهدید  محتوای  نماینده ها  گفته  به  پیامک ها  از  بعضی 

توهین آمیز داشته اند، خب این کار از نظر شما جرم نیست؟
توضیح  فقط  ما  توهین.  نه  و  کرده ایم  تهدید  نه  ما 
همین  تا  کردیم.  مطالبه گری  و  دادیم  هشدار  دادیم، 

زده اند یک سند  که  با وجود همه حرف هایی  حاال هم 
مطالبه  فقط  ما  باشیم.  کرده  تهدید  ما  که  نکرده اند  رو 
خودمان از نماینده ها را مطرح کردیم و بعضی مسائل را 

گوشزد کردیم. اسم این تهدید نیست.
فشار هم نیست؟

خب ما نباید به نماینده های خودمان در مجلس فشار 
بیاوریم که یک الیحه خالف مصالح مردم را تصویب نکنند؟

و... جزو همین هشدارها  اشاره هایی مانند استخر فرح 
بوده اند؟

ما چنین چیزی برای کسی نفرستاده ایم. افراد دیگری 
هم دارند تکلیفشان را انجام می دهند.

از  بعضی  شده،  تمام  مجلس  در  ماجرا  اینکه  وجود  با 
با محتوای  ادامه دارد، آن هم  پیامک ها  نماینده ها می گویند 

نفرین، این هم جزو همان تکلیف است؟
ما کار را یاد داده ایم و اگر کسی کاری می کند دلسوز 
انقالب است، جزو مردم است، آنها می خواهند حرفشان 
باشد، ضمن  ادامه داشته  این مسیر می تواند  بزنند.  را 
باید  رأی ها  که  است  این  ما  حرف های  از  یکی  اینکه 
طرح  به  نیست  حاضر  که  نماینده ای  باشد.  شفاف 
از  دم  باید  چرا  بدهد،  رأی  نمایندگان  آرای  شفافیت 
شفافیت بزند؟ این شفافیت بخشی از چیزی است که 
ما می خواهیم و باید روشن شود. االن این را از نماینده ها 
می خواهیم که هرکس به این الیحه رأی داده، اعالم کند 

تا در تاریخ ثبت شود.
چه  که  بود  معلوم  تقریبا  قبل  مدت ها  از  حال  هر  به 
کسانی موافق هستند و چه کسانی مخالف، مگر دراینباره 

پنهان کاری شده بود؟
اوال که در مورد همه کسانی که رأی دادند، معلوم نبود، 
قضیه  مثل  نتوانند  بعدا  تا  شود  ثبت  باید  اینکه  ضمن 

برجام از زیر بار آن دربروند.

مگر کسی رأی مثبتش به برجام را کتمان کرد؟
نه به طور شفاف اما به روی خودشان نیاوردند.

رئیس مجلس در جلسات خصوصی نامه رهبری را برای 
رأی  دلیل  را  موضوع  همین  خیلی ها  و  خوانده  نماینده ها 

مثبتشان می دانند، اما شما همچنان مخالفت می کنید؟
حرف  که  کردند  اعالم  هم  قبال  رهبری  معظم  مقام 
تریبون  در  باشد  حرفی  اگر  ندارند.  کسی  با  درگوشی 
می گویند و ایشان از طریق تریبون های رسمی این الیحه 
ایشان  ما مالک حرف خود  برای  برده اند.  زیر سوال  را 
است، نه حرف کسی که می آید با واسطه یک چیزی را 

مطرح می کند.
شما به صورت تخصصی لوایح را مطالعه کرده اید؟

بله، کامال و فهمیده ام که این لوایح برخالف مصالح 
مردم بوده اند.

حتی  و  دارند  نزدیکی  رابطه  ایران  با  که  کشورهایی 
کشورهایی که ایران به آنها کمک می کند، مانند لبنان و 

سوریه هم زیرمجموعه همین کنوانسیون هستند.
کمک به این کشورها فرع موضوع است. ما قبال هم به 
آنها کمک می کردیم، االن هم اگر شده با چمدان به آنها 
کمک می کنیم. ما نگران راه های کمک به جریان های 
مقاومت نیستیم، چون راه هایی بلدیم که به ذهن کسی 
نمی رسد، اما اصل موضوع این نیست. ما می گوییم با 
تصویب این لوایح و پذیرفتن شرایط این کنوانسیون باعث 
می شود اقتصاد ما آسیب پذیر باشد، درست مانند برجام. 
قبل از برجام ما اقتصاد مقاومتی داشتیم، راه های دور 
زدن تحریم را یاد گرفته بودیم و داشتیم کار خودمان را 
می کردیم، اما با برجام دستمان را برای دشمن رو کردیم، 
صرافی هایی که برای دور زدن تحریم درست شده بود، 
لو دادیم و آنها را بستیم. کاری کردیم که دشمن بتواند 

مدتی بعد هر کاری دلش خواست با اقتصاد ما بکند.

خلیل موحد در نقش اول 

من پیشنهاد دادم ولی مسئولش نیستم

 آخرین نمایش بی ثمر آنها را به تازگی در مخالفت با تصویب لوایح 4 گانه FATF دیدیم که از ارسال پیامک های تهدید آمیز خطاب به نمایندگان ملت تا 
برپایی تجمع اعتراض آمیز و سر دادن شعار در مقابل مجلس، بدون اخذ هیچ گونه مجوزی از وزارت کشور، همه و همه به گفته خودشان حرکت های خود 

جوشی بود که در نهایت ناکام ماند

,,

است  قرار  اینکه  بر  مبنی  شایعات  برخی  خالف  بر 
طلب سپرده گذاران موسسات غیرمجاز به جای پرداخت 
نقدی، با اوراق اسناد خزانه تسویه شود، این گونه نیست و 

قراری برای پرداخت اوراق به آن ها وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، بعد از اینکه روز گذشته وزارت اقتصاد 
طی اطالعیه ای از نحوه تسویه بدهی به بانک ها آن هم 
با اسناد خزانه خبر داد، خبرهایی منتشر شد با تاکید بر 
این که قرار است حساب ها و طلب های سپرده گذاران 
موسسات غیر مجاز نیز این گونه تهاتر شده و به آن ها 
که  است  حالی  در  این  شــود.  پرداخت  خزانه  اسناد 
پیگیری موضوع از منابع مطلع از این حکایت داشت که 
این موضوع به هیچ عنوان صحت نداشته و هیچ برنامه ای 
اوراق  با  مجاز  غیر  موسسات  طلبکاران  با  تسویه  برای 
وجود ندارد. این در حالی است که معاونت نظارت مالی 
و خزانه داری کل کشور اعالم کرده بود که تسویه بدهی 
کلیه اشخاص متقاضی مشمول، به بانک ها و موسسات 
اعتباری غیر بانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت با 
صدور اسناد خزانه تا پایان سال جاری انجام می شود. 
توضیحات دریافتی حاکی از آن است که این تسویه اصال 
ربطی به پرداخت بدهی به اشخاص دیگر نیست و فقط 
متعلق به بدهی  است که به بانک ها وجود دارد و قرار است 
تا تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران و نهادها با بدهی آن ها 
به بانک ها و همچنین بدهی که بانک ها به بانک مرکزی 
دارند، انجام شود. در واقع بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزیمی شود، بنابراین 
با سپرده گذاران موسسات غیر  هیچ جریانی در رابطه 

مجاز وجود ندارد.
پنج موسسه غیر مجاز  به هر حال مدت هاست که 
البرز  توس،  افضل  ثامن الحجج،  فرشتگان،  جمله  از 
ایرانیان و آرمان منحل شده اند و باید سپرده گذاران آن ها 
تعیین تکلیف شوند. رقم باالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی 
بدهی ای که در این موسسات وجود داشت موجب شد 
تا طی فرایندی مرحله ای پرداختی های سپرده گذاران 
یک  پرداخت های  مرحله  تا  تاکنون  و  شــود  انجام 
است.  نشده  تکمیل  هنوز  اما  رفته،  پیش  میلیاردی 
کمبود منابع برای تکمیل پرداختی ها در موسسات غیر 
مجاز به دلیل عدم پاسخگویی دارایی ها و امالک این 
موسسات بوده و هر زمان که منابع در آن ها شناسایی 
این  مرکزی  بانک  اعتباری  خط  اختصاص  با  شود 
پرداخت ها انجام می شود، اما ظاهرا مجموع منابعی که 
این موسسات اکنون در اختیار دارند پاسخگوی طلب 
گمانه زنی های  گاها  رو  این  از  و  نیست  سپرده گذاران 

برای نحوه پرداخت ها وجود دارد.
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نماینده درگز در مجلس شورای اسالمی گفت: دولت 
دیده  خسارت  مرغ داران  به  تومان  ۳۰۰میلیارد  حدود 
پرندگان  آنفوالنزای فوق حاد  بیماری  در جریان شیوع 

پرداخت کرد و تمامی مرغداران بیمه بودند.
و  مرغ  قیمت  افزایش  عبدالله حاتمیان در خصوص 
آنفوالنزای  بیماری  شیوع  واسطه  به  بازار  در  مرغ  تخم 
افزود:  گذشته  سال  طی  کشور  در  پرندگان  حاد  فوق 
تمامی افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار متاثر از 
بیماری آنفوالنزای فوق حاد پرندگان نیست و نمی توان 
افزایش قیمت ها  به عنوان دلیل اصلی  را  این موضوع 

مطرح کرد.
طبیعی  منابع  و  آب  کــشــاورزی،  کمیسیون  عضو 
اینکه دلیل شوک های  بیان  با  مجلس شورای اسالمی 
متعدد موجود در بازار مرغ و تخم مرغ به واسطه تحریم 
مسائلی  و  مــرغ داران  به  دولت  توجهی  کم  مرغ،  دان 
تخم  و  مرغ  قیمت  افزایش  دلیل  است  دست  این  از 
تومان  ۳۰۰میلیارد  حدود  دولت  گفت:  است،  مرغ 
بیماری  شیوع  جریان  در  دیده  خسارت  مرغ داران  به 
تمامی  و  کرد  پرداخت  پرندگان  حاد  فوق  آنفوالنزای 
اعالم  کشاورزی  بیمه  صندوق  بودند،  بیمه  مرغداران 

کرد که خسارات سریعا و به موقع پرداخت کرده است.
با  اسالمی  شــورای  مجلس  در  درگز  مردم  نماینده 
اشاره به اینکه دولت بخشی از صنعت تولید مرغ و تخم 
مرغ آسیب دیده در جریان بیماری آنفوالنزای پرندگان 
را ترمیم کرد، ادامه داد: کمبود دان مرغ و نهاده های 
اثرگذاری  مرغ  تخم  تولید  و  مرغ  پروش  در  نیاز  مورد 

بیشتری در افزایش قیمت ها دارد.

تکذیب شایعات مربوط به موسسات غیرمجاز؛
طلب سپرده گذاران نقدی 

پرداخت می شود

نماینده درگز:

دولت 300میلیارد تومان به مرغداران 
آسیب دیده پرداخت کرد

درست در روزهایی که فعالین اقتصادی منتظر بودند 
وزارت خانه های  تفکیک  با  مرتبط  و طرح های  لوایح  تا 
در  شهرسازی  و  مسکن  راه،  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد، بحث استیضاح 
وزیر این وزارت خانه ها مطرح شده و شریعتمداری در 

نوک پیکان قرار گرفته است.
چرا مجلس مخالفت کرد؟

بسیاری از مخالفین طرح تفکیک این وزارت خانه ها 
با استدالل به این موارد که »در شرایط فعلی مسائل مهم 
تری مثل معیشت مردم در میان است«، »تفکیک وزارت 
وزاری  به  نیاز  جدید  »ساختار  است«،  بر  هزینه  خانه ها 
به  نیاز  ما  و »زمان مناسبی نیست چرا که  جدید دارد« 
برنامه های عملیاتی داریم نه تفکیک!« در نهایت با این 

بحث مخالفت کردند.
استیضاح شریعتمداری در راهروهای مجلس

مجلس  نمایندگان  از  نفر   7۰ حــدودا  دیگر  سوی  از 
شریعتمداری  استیضاح  فرم  امضا  با  اسالمی  شــورای 
به گوشه رینگ  را  از دولتمردان  تا یکی دیگر  خواستند 
سکاندار  استعفای  بر  مبنی  خبری  مهرماه  اول  ببرند. 
»صمت« از سوی فراهانی منتشر شد اگر چه منبع خبر 
این نماینده، امیری مشاور پارلمانی رئیس جمهور معرفی 
شد ولی دیری نپایید که از سوی دولت صحت این خبر 

تکذیب شد.
۱۰ مهرماه، صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس 
شورای اسالمی گفت که به دلیل بررسی طرح تفکیک 
رئیس  از سوی دیگر سفر  و  وزارت »صمت« در مجلس 
جمهور به نیویورک، روحانی از الریجانی خواسته است تا 

استیضاح به تعویق بیفتد.
او که خود یکی از طراحان استیضاح است تاکید کرد که 
بعد از مهلت مقرر اگر این استیضاح در کمیسیون مربوطه 

بررسی نشود، باید به صحن علنی آورده شود. 
استیضاح  به  مربوط  حاشیه های  هم  شنبه  سه  روز   
شریعتمداری را رها نکرد. سه غیبت او در نشست های 
مربوط به بررسی استیضاح در مجلس به بازار داغ شایعه 
است  قــرار  او  که  می گویند  عــده ای  اســت.  زده  دامــن 
می برد،  مجلس  به  روحانی  آینده  هفته  که  لیستی  در 
جایگزین »علی ربیعی« وزیر استیضاح شده کار، تعاون و 

رفاه اجتماعی باشد.
شریعتمداری شاید وزیر تعاون

نکته ای که محمودزاده نماینده مهاباد به آن اشاره کرده 
و گفته است حتی اگر آقای شریعتمداری به عنوان وزیر 

نیز  رفاه اجتماعی  و  تعاون، کار  وزارت  برای  پیشنهادی 
معرفی شود کماکان وزیر صنعت، معدن و تجارت است، 
برای  شریعتمداری  آقای  به  مجلس  اگر  داد:  ادامه  وی 
اعتماد  رای  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  تصدی 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیــر  به عنوان  هم  باز  ندهد 
محسوب می شود زیرا از این سمت استعفا نداده و عزل 
نشده است! فارغ از این که استیضاح شریعتمداری به چه 
سرانجامی برسد، یک نکته حائز اهمیت در این جریان 
مجلس  نمایندگان  دید  از  نتوانسته  او  اگر  دارد،  وجود 
سکاندار خوبی برای »صنعت، معدن و تجارت« باشد آیا 
می تواند در وزارت دیگری موفق باشد؟ جالب اینجاست 
که این روزها بحث تفکیک حوزه های کار، رفاه و تامین 
اجتماعی از یکدیگر نیز مطرح است، در شرایطی که ما 
هنوز به ثبات در ساختارهای وزارت خانه ها نرسیده ایم، 
آیا می توانیم انتظار ثبات و موفقیت در مدیریت را داشته 
باشیم؟ پاسخ این سوال ها و بسیاری نکات دیگر را از زبان 
اتحادیه صادرکنندگان  رئیس  و  رئیس کانون کارآفرینان 
خراسان رضوی جویا شدیم. محمد حسین روشنک بارها 
در جلسات اتاق بازرگانی و شورای گفت و گو میزبان و هم 

کالم با محمد شریعتمداری بوده است.
ساختار غلط است نه شخص

که  است  معتقد  رضوی  خراسان  اقتصادی  فعال  این 
بررسی عملکرد شریعتمداری بدون توجه به ساختاری که 

او در آن قرار گرفته است ممکن نیست.
به گزارش »صبح امروز«، روشنک تاکید کرد: با صراحت 
و  جهانگیری ها  حتی  و  شریعتمداری ها  که  می گویم 
وزارت خانه همه کاره  و  نیز در ساختار غلط  روحانی ها 
»صمت« راه به جایی نمی برند. این ساختار غلط محکوم 

به شکست است.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی با تاکید بر این 
که شکست در این حوزه متوجه شخص نیست و متوجه 
و  اضافه کرد: حوزه های صنعت، معدن  است،  ساختار 
تجارت هرکدام دریایی از مسائل و راه حل ها را می طلبد. 
در بسیاری از مواقع منافع این سه حوزه و فعالین آن ها 
با یکدیگر نه تنها سنخیتی ندارد بلکه در تضاد است. ما 
چگونه انتظار داریم که حل و فصل تمام این موارد در یک 

ساختار و یک مدیر یا یک تیم مدیریتی خالصه شود؟
لجبازی احمدی نژاد و اصرار مریدانش

ادعا ساده است.  این  روشنک تصریح کرد: مصادیق 
وزارت صنعت باید از مشاغل خانگی و خودرو تا صنایع 
بزرگ و مادر را شامل شود. حوزه بازرگانی باید تنظیم بازار، 
رایزنی برای کسب بازارهای جدید، حفظ روابط با شرکای 
کنترل  با  را  تقاضا  و  عرضه  مدیریت  و  خارجی  قدیمی 
و  بگیرد. گستردگی مسائل  به عهده  و صادرات  واردات 
پیچیدگی مشکالت در حوزه معدن هم که جای خود را 
دارد. وی اضافه کرد: مشکالت این سه حوزه از زمانی رقم 
خورد که این حوزه ها را در هم ادغام کردند. ما فراموش 
نکرده ایم که چگونه احمدی نژاد با لجبازی هایش که از 

دعواهای جناحی سرچش
مه می گرفت این ساختارها را به هم زد. دو وزارت خانه را 
به زور به هم چسباندند، امروز هم قبول نمی کنند که این 

روال غلط باید اصالح شود.
لوکوموتیوران و لوکوموتیو بدون سوخت

معتقد  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
است: هر کسی که در این جایگاه قرار بگیرد نمی تواند 
از پس این حجم مسئولیت بر بیاید. شریعتمداری مدیر 

توانمندی است او تالش کرد که بسیاری از ساختارهای 
هم  زاده  نعمت  نتوانست.   ولی  کند  اصــالح  را  غلط 
شده  ایجاد  برایش  مشکالتی  ولی  کرد  را  خود  تالش 
که هنوز هم دامن گیر اوست و تبعاتش ادامه دارد. من 
در همان زمان هم تاکید کردم که مشکل تنها از امثال 
»نعمت زاده«ها نیست.رئیس کانون کارآفرینان خراسان 
رضوی تصریح کرد: اگر ما چند لوکوموتیو را به اشتباه به 
یکدیگر وصل کرده و بخواهیم با اصرار آن ها را به حرکت 
بیاندازیم نباید تصور کنیم که با تعویض »لوکوموتیوران« 
این قطار به حرکت می افتد. حرکت روی ریل به ساختار، 
فرمان  با  آن  از  بعد  تا  دارد  احتیاج  محرکه  موتور  و  ریل 

»لوکوموتیوران«حرکت کند.
باید  مجلس  نمایندگان  امروز  کرد:  اضافه  روشنک   
ادغام  که  باشند  خود  استراتژیک  خطای  این  متوجه 
سیاسی این وزارت خانه ها از اساس اشتباه است و هر 
روزی که بگذرد به شرایط اقتصادی لطماتی بیشتری وارد 
می شود. من متاسفم که عده ای هنوز مهر احمدی نژاد را 
در سینه دارند و می خواهند روش و منش او را ادامه دهند. 
برای تسویه حساب سیاسی نباید مشکالت موجود را در 

شخص »شریعتمداری« خالصه کرد.
آیا همه مشکالت در وزیر خالصه می شود؟

وی اضافه کرد: گواه این ادعای من مشکالتی است که 
اکنون در وزارت خانه مسکن و راه و شهرسازی وجود دارد. 
چرا وضعیت مسکن ما این گونه باشد؟ چرا باید شاهد 
اعتصاب کامیون داران باشیم؟ چرا وضعیت راه های ما 
اسفبار است؟ در شرایطی که آخوندی مدیری توانمندی 
است دو وزارت خانه ای که در هم ادغام شده باعث شده 

که وزیر نتواند به این حوزه ها رسیدگی کند.

آیا باید بگوییم که مقصر این همه مشکل وزیر است؟ 
خیر تقصیر از ساختار است. چگونه ما ساختار عریض و 
طویل مسکن را به ساختار پیچیده راه و شهرسازی گره 
می زنیم؟ چه سنخیتی بین این دو حوزه وجود داشته یا 
دارد؟ روشنک اضافه کرد: این وضعیت را عده ای به غلط 
به هم زدند و عده ای دیگر هم به اشتباه ادامه می دهند. 
اصالح  جای  به  مجلس  در  عده ای  هم  هنوز  متاسفانه 
ساختار این وضعیت غلط مصاحبه می کنند و می گویند 
که »مسائل معیشتی مردم بسیار مهم تر از مساله تفکیک 
افراد  سوی  از  اظهارنظرها  نوع  این  خانه هاست«  وزارت 
خطی و جناحی برای منحرف کردن اذهان مردم شکل 
می گیرد. این ها هنوز مهر احمدی نژاد را در سینه دارند 
و چون با کمک او این ساختار شکنی را انجام داده اند 
هنوز هم نمی خواهند این روال اصالح شود. به تبعات آن 
هم توجهی ندارند. این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: 
امروز سازمان »توسعه تجارت« ما نابود شده است، بهتر 
است بگوییم که ما سازمان توسعه تجارت نداریم. وقتی 
کشور نهادی مستقل برای توسعه تجارت نداشته باشد، 

چه حرفی در اقتصاد دارد؟
هرکسی وزیر شود، ناموفق است

به  تنها  ساختارها  در  ایراد  متاسفانه  کرد:  اضافه  وی 
جهاد  وزارت  در  شود،  نمی  منتهی  خانه  وزارت  دو  این 
کشاورزی هم این مشکالت وجود دارد. چرا ما اصرار داریم 
حوزه  به  را  کشاورزی  وزارت  ساختارها  در  دستکاری  با 
تجارت و روابط بین الملل وارد کنیم؟ وزارت کشاورزی به 
صادرات و واردات ربط دارد؟ وزارت کشاورزی به جای این 
که مکلف باشد که به روستاها برسد، می خواهد بازاریابی 
در اروپا و امریکا انجام دهد؟ وزارت جهادکشاورزی هم از 
زمانی که مسئولیت بازرگانی خارجی به آن محول شده 
از  تعدادی  است.  شده  وسیعی  مشکالت  دچار  است، 
نمایندگان حب و بغض خود را از زمان احمدی نژاد حفظ 
کرده اند. همان گونه که مراد آن ها با لجبازی این اشکاالت 
را ایجاد کرد. اگر این اشکاالت اصالح نشود هر کسی که 

در این وزارت خانه ها منصوب شود، ناموفق است.
وی در پایان تاکید کرد: شریعتمداری نیرویی مومن و 
متعهد است و من با قاطعیت می گویم هر کس دیگری هم 
در جایگاه او بود مثل او نمی توانست موفق شود. او پیش 
از این در کارنامه خود ثابت کرده که می تواند موفق باشد، 
در زمان جوانی که وزارت بازرگانی را عهده دار بود، بهترین 
چهره اقتصاد دولت وقت بود. حداقل ما مشهدی ها از 
او را دیده ایم و می دانیم که در ساختار  نزدیک عملکرد 
درست او از پس حل مشکالت بر می آید و در توانایی اش 
شکی نیست به همین دلیل از شخصیت و کارنامه فردی او 

حمایت کرده و به آن خدشه ای وارد نمی کنیم.

بررسی »صبح امروز« از رفتن یا نرفتن شریعتمداری؛

آیا مساله این است؟
روشنک:"شریعتمداری" ها و حتی "جهانگیری ها" و "روحانی" ها نیز در ساختار غلط و وزارت خانه همه کاره »صمت« راه به جایی نمی برند

فارغ از این که استیضاح شریعتمداری به چه سرانجامی برسد، یک نکته حائز اهمیت در این جریان وجود دارد، اگر او نتوانسته از دید نمایندگان مجلس 
سکاندار خوبی برای »صنعت، معدن و تجارت« باشد آیا می تواند در وزارت دیگری موفق باشد؟ 

,,

رئیس اتحادیه صنف سراجان 
فروشندگان  و  )تولیدکنندگان 
مشهد  کمربند(  و  چمدان  کیف، 
گفت: اگر دولت برای یک فصل ارز دولتی به ماده اولیه 
تولیدی این بخش شامل رویه ضدآب کیف و چمدان و 
کوله اختصاص دهد مشکل این صنف برای یک سال 
حل می شود. حسین اصغر ثابتی روز سه شنبه افزود: 
عمده تولیدات کیف و چمدان و کوله به سمت استفاده 
از رویه ضدآب سوق یافته است. این ماده اولیه از کشور 
آن  قیمت  ارزی  نوسانات  طی  و  می شود  وارد  چین 

افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: هم اینک تنها یک یا دو برند در مشهد 
تولید  مصنوعی  چرم  از  را  کمربند  و  کیف  که  هستند 
محصوالت  مشهدی  تولیدکنندگان  باقی  اما  می کنند 

بدست  وارداتــی  واترپروف  رویه  از  استفاده  با  را  خود 
می آورند. ثابتی به سایر ملزومات این صنف نیز اشاره و 
بیان کرد: بزرگترین کارخانه تولید سرزیپ و یراق آالت 
کیف کشور در شهر نیشابور دایر است لذا تولیدکنندگان 
به  نیازی  خود  تولید  از  بخش  این  تامین  در  مشهدی 
او همچنین اظهار داشت: ظرف چند  واردات ندارند. 
ماه اخیر زائران عراقی از تولیدات صنف سراجان مشهد 
طی  اقالم  این  بازار  و  داشتند  مناسبی  خیلی  خرید 
امسال مطلوب بوده است.افزایش قیمت رویه واترپروف 
شده  تمام  قیمت  می شود  تامین  چین  از  که  کیف 
تولید کیف را سه برابر افزایش داده اما از آنجا که هنوز 
تولیدکنندگان از مواد اولیه موجود در انبار با نرخ قبل 
از نوسانات استفاده می کنند، نسبت به افزایش قیمت 

کیف در سطح بازار اقدام نکرده اند.

خارجی  بازرگانی  اداره  رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت 
وزیر  نظر  با  خراسان رضوی گفت: 

فرآیند صنعت،  تسهیل  منظور  به  تجارت  و  معدن 
ثبت سفارش کاال در این استان انجام این فرآیند برای 
شرکت های تجاری و تولیدکنندگان به مسئوالن خراسان 

رضوی واگذار شد.
محمدعلی امیرفخریان روز سه شنبه افزود: پیش از 
این ثبت سفارش کاالی وارداتی منوط به ارائه تقاضا از 
سوی تولیدکننده در سامانه تجارت، بررسی آن توسط 
تراز کردن  و  وزارتخانه  در  کاالیی  کارشناسان گروه های 
آن با میزان ثبت سفارش همان کاال در سال های 95 و 
و  تجربه  براساس  کارشناسان  اظهار کرد:  بود. وی   96
سابقه شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی ثبت سفارش 

کاال میانگین صادرات کاالی مورد تقاضا را در کل کشور 
طی دو سال قبل از آن گرفته و سپس براساس میزان ثبت 
سفارش کل کاالی آن استان مشروط بر آنکه از سال قبل 
تجاوز نکند تاییدیه الزم را برای متقاضی ابالغ می کردند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی ادامه داد: در این فرآیند صاحبان 
تجاری خراسان رضوی  و شرکتهای  تولیدی  واحدهای 
ناچار بودند برای انجام امور مربوط به ثبت سفارش کاالی 
خود به تهران مراجعه کنند و این مستلزم زمان بیشتری 
بود. وی گفت: برای سهولت انجام فرآیند ثبت سفارش 
کاال راستی آزمایی سریعتر نسبت به درخواست متقاضی 
و  تولیدکنندگان  با  استان  مسئوالن  بیشتر  آشنایی  و 
متبوع  وزارت  خود،  منطقه  توانمند  تجاری  شرکتهای 
بررسی این فرآیند را به مسئوالن خود استان واگذار کرد. 

مدیرکل دفتر جذب و حمایت 
استانداری  گــذاری  سرمایه  از 
طول  در  گفت:  رضوی  خراسان 
انرژیهای  بخش  امسال  نخست  6مــاه 
از  برخورداری  با  خورشیدی  و  بادی  شامل  تجدیدپذیر 
سهم 75 درصدی بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری 

خارجی را در این استان به خود اختصاص داد.
شکوه میرشاهی روز سه شنبه افزود: طی این مدت 
۲۱ طرح سرمایه گذاری با مبلغ ۱۱7 میلیون دالر توسط 
سرمایه گذارانی از آلمان، هلند، روسیه، عراق و افغانستان 

در خراسان رضوی استان ثبت شد.
انرژیهای  بخشهای  در  طرحها  این  داد:  ادامــه  وی 
تجدیدپذیر، هتلداری، سنگبری، تولید شیرینی، گلخانه، 
تولید پروفیل و آلومینیوم، پرورش مرغ تخمگذار و حمل 

و نقل خراسان رضوی به ثبت رسید. مدیرکل دفتر جذب 
و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی 
خارجی  گذاری  سرمایه  طرح   ۳۳ پارسال  کل  گفت: 
به مبلغ 5۸۰ میلیون دالر در این استان ثبت شده بود 
که 5۰ درصد اهداف را در این بخش محقق کرد.  وی 
افزود: از آنجا که به دلیل ارتباطات سیاسی ایران با برخی 
کشورها و تاثیر آن بر اقتصاد پارسال 5۰ درصد از تعهد 
جذب  بر  مبنی  استان  این  دالری  میلیون   5۰ و  هزار 
سرمایه خارجی محقق شد، امسال هیچ هدفگذاری در 
این بخش تعیین نشد. وی گفت: تغییر نرخ ارز نیز طی 
شش ماه نخست امسال یک عامل محرک برای جذب 
سرمایه گذاران عراقی در خراسان رضوی شده و عراقیها 
نسبت به پارسال تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در 

ایران پیدا کرده اند. 

جذب بیشترین  سرمایه در انرژی های تجدیدپذیر خراسان رضویفرآیند ثبت سفارش کاال در خراسان رضوی کیف سازان مشهدی در انتظار ارز دولتی 

#کارآفرینی
بازه  و  محصول  طــراحــی،  ــده،  ای به  باید  شما 
عاشق  باید  باشید.  داشته  ایمان  خود  محصوالت 
آن و معتقد باشید مردم خواهان خریدش هستند و 

تملک آن به زندگی شان کمک خواهد کرد.
به گزارش فرصت امروز، در ابتدای سال ۲۰۱7، 
خصوصی  کــارهــای  و  کسب  کــل  ــد  ــ 99.۳درص
و  ــد  ــی دادن م تشکیل  کــوچــک  ــجــارت هــای  ت را 
متوسط  یا  کوچک  شرکت های  آن ها  99.9درصد 
را   SMES در  شاغل  افراد  تمامی  بودند.   )SMES(
بخش  شاغلین  کل  6۰درصد  و  نفر  میلیون   ۱6.۱
مجموع  می دادند.  تشکیل  انگلستان  خصوصی 
پوند  تریلیون   ۱.9  ،SMESشرکت های مبادالت 
خصوصی  بخش  کل  مبادالت  5۱درصد  معادل  و 
 ،۲۰۱6 ســال  در  و  آمریکا  در  اســت.  انگلستان 
که  داشتند  وجود  کوچک  تجارت  ۲۸.۸میلیون 
را  متحده  ایاالت  تجارت های  کل  از  99.9درصــد 
از  برخی  اصلی  شاکله   SMES می شدند.  شامل 
و  می دهند  تشکیل  را  جهان  اقتصادهای  بزرگترین 
یکی از بخش هایی هستند که سریع ترین رشد را به 

خود اختصاص داده اند.
راه  فکر  به  و  دارید  قرار  آیا شما در شرایط مشابه 
بگویم  باید  هستید؟  خود  شخصی  تجارت  اندازی 
است  کاری  ترین  مهیج  ای،  تغییر مسیر حرفه  این 
محرک  ترین،  مهیج  داده ام؛  انجام  حال  به  تا  که 
با  را  خود  که  چالشی  ترین  بخش  رضایت  و  ترین 
آنچه  تمامی  کــردن  خالصه  ــرده ام.  ک رو  روبــه  آن 
چهار  به  اینجا  در  نیست، اما  آسان  کرده ام  تجربه 
از خود  از شروع تجارت  باید پیش  سؤال اصلی که 

بپرسید، اشاره خواهم کرد.
1. چرا این کار را انجام می دهم؟

بازده  و  محصول  طراحی،  ــده،  ای به  باید  شما 
عاشق  باید  باشید.  داشته  ایمان  خود  محصوالت 
هستند  خریدش  خواهان  مردم  باشید  معتقد  و  آن 
و تملک آن به زندگی شان کمک خواهد کرد. شاید 
دلیل شما برای به اشتراک گذاری محصول تان این 
ساده  را  آنها  زندگی  یا  راضی  را  مشتریان  که  است 
تر خواهید کرد. در مورد نقاط منحصر به فرد خود 
چه  خود  محصول  ارائه  با  کنید.  فکر  فروش  برای 
مسئله ای را حل می کنید؟ باید در مورد بازار هدف 
به  را  خود  محصوالت  می خواهید  که  مشتریانی  و 

آنها بفروشید، ایده ای داشته باشید.
را می سازید،  پروفایل مشتریان خود  هنگامی که 
شاید  کنید.  ثبت  را  آنها  مشخصات  حد امکان  تا 
انجام این کار زمانبر باشد، اما اگر توانایی دایرکردن 
گروه های متمرکز و نظرسنجی محصوالت را داشته 
خود  ــرای  ب قدرتمندی  زیرساخت های  باشید، 
مالی،  وضعیت  سن،  مــورد  در  ساخت.  خواهید 
را  آنها  آنچه  همه  از  تر  مهم  و  عالیق  جنسیت، 
کنید.  فکر  می کند،  شما  محصول  خرید  به  ترغیب 
دگرگونی های  با  همزمان  می تواند  مسئله  این 
طبیعی  امــری  البته  که  کند  تغییر  شما  شرکت 
زیرا  است،  مهم  بسیار  نیز  تجارت  »چرا«یی  است. 
می دهد،  صورت  را  برند  ارزش هــای  سازی  زمینه 
واال  هدفی  و  می کند  مشخص  را  شرکت  صفات 
اتفاق  این  مــی آورد.  وجود  به  شما  مجموعه  برای 
یک  پیشرفت  برای  انگیزشی  نیروی  می تواند  اغلب 

باشد. مجموعه 
2. آیا نامی برای برند خود دارم؟

اکثر  روی  پیش  سختی  اولین  اصوالً  مرحله  این 
قبیل  این  از  بپرسید  باید  که  سؤاالتی  است.  افراد 

هستند:
محصوالت  یــا  و  ــرح  ط دهــنــده  نمایش  ــا  آی  •
آیا  می دهد؟/•  بازتاب  را  برند  صفات  آیا  است؟/• 
بسیار  دیگر  برندی  اسم  به  یا  است  فرد  منحصربه 
برای  الزم  پذیری  انعطاف  آیا  دارد؟/•  شباهت 
آیا  دارد؟/•  را  محصوالت  بازه  و  تجارت  گسترش 
برای درخواست مشتریان هدف جاذبه دارد؟/• آیا 

توانایی خرید دامنه ای با این نام وجود دارد؟
است،  شخصی  بسیار  برند  یک  نام  انتخاب  طبعًا 
و  تجارت  بازتاب  بودن  مشخص  آن  یافتن  کلید  اما 
تجارت  ارتقای  و  رشد  برای  الزم  شرایط  بودن  دارا 
برند  نبودن  تبعیضی  و  بار  اهانت  در  دقت  است. 
برقراری  منظور  به  همچنین  اســت.  مهم  بسیار 
ارتباط با مردم، نام برند باید ساده باشد. مهم تر از 
همه انجام تحقیقات الزم مبنی بر ثبت نام نام های 
مشابه برای تجارت های دیگر است. شما می توانید 
از جست وجوی اینترنتی، لیست های محلی و وب 

سایت های IPO تحقیقات خود را انجام دهید.
3. هویت برند من چیست؟

وسیله  به  شما  که  است  داستانی  برند  هویت 
و  چاپی  نشانه های  رنگ ها،  نام،  لوگو،  محصوالت، 
مورد  در  اینها  تمامی  می کنید.  تعریف  خود  شعار 
جانب  از  درک  بر  مبنی  شما  خواسته  چگونگی 
و  درک  کلید  رنــگ  روانشناسی  ــت.  اس مشتری 
تصویرسازی برند است و متخصص برندسازی منابع 

زیادی را در این زمینه در اختیار دارد.
سازد.  ماندنی  یاد  به  را  برندتان  باید  شما  هویت 
زیرا  اســت،  زمینه  این  در  عالی  مثال  یک  نایک 
مساعدتی  امر  این  دارد.  شناسایی  قابل  برندی 
شما  محصوالت  و  برند  شناخت  راستای  در  بصری 

مؤثر  برندساز  یک  که  است  موردی  همان  دقیقًا  و 
برندهای موفق  باشد.  را داشته  آن  انجام  توان  باید 
در  را  خود  کار  این  با  و  می کنند  سرایی  داستان 
داستان  می دهند.  قرار  فرد  منحصربه  موقعیتی 
احساسی  ارتباطی  ساخت  به  تمامًا  خوب  سرایی 
رو  دنباله  شعار  و  نام  لوگو،  رنگ ها،  می گردد.  باز 
پیام اصلی هستند و برای ساخت داستان برند گرد 
انگیزه های  مورد  در  برند  یک  داستان  می آیند.  هم 
چرایی  روزمره،  فعالیت های  چرایی  تجارت،  شروع 
اهمیت دادن مشتریان و اعتماد آنها به شما خواهد 

بود.
4. آیا قیمت گذاری محصوالت من صحیح است؟

صورت  به  باید  که  است  امــری  ــذاری  گ قیمت 
مستمر بررسی و تغییر داده شود. مهم ترین سؤاالت 

در این زمینه موارد زیر هستند:
میزان  اســـت؟/•  چــقــدر  پــایــه  هزینه های   •
سودآوری هدف چقدر است؟/• میزان قیمت مازاد 
گرایش های  است؟/•  چقدر  رقبا  توسط  محصول 
بازار چگونه است؟/• میزان پولی که مشتری ایده 

آل پرداخت خواهد کرد چقدر است؟
این  در  بازار  تحقیق  و  مشتریان  سازی  پروفایل 
که  مادامی  بــود.  خواهد  ارزشمند  بسیار  زمینه 
نیز  را  زمان  می کنید،  محاسبه  را  پایه  هزینه های 
این مورد شامل زمانی می شود که  بگیرید.  در نظر 
صرف طراحی و تهیه مواد اولیه می کنید. به عنوان 
 )VAT( افزوده  ارزش  بر  مالیات  جدید،  تجارتی 
مالیات های  باید  اما  گرفت،  نخواهد  تعلق  شما  به 
المللی  بین  و  داخلی  سطح  در  احتمالی  پرداختی 
در  اولیه  ایده ای  اینها  تمامی  کنید.  محاسبه  نیز  را 
درآمد  اگر  حال  داد.  خواهد  شما  به  هزینه ها  مورد 

خرده  قیمت  می توانید  باشید،  داشته  هدفی 
مشخص  تولید  هزینه  به  سود  افزودن  با  را  فروشی 

کنید.
عنوان  به  و  طراحی  مرحلع  در  را  کار  این  اگر 
قابلیت  می توانید  دهید،  انجام  آزمایشی  تمرینی 
فروش محصول خود را نیز بررسی کنید. گاه قیمت 
قیمت  و  بازار  گرایش  به  نسبت  شما  فروشی  خرده 
طوالنی  بسیار  زمانی  یا  باالست،  بسیار  تان  رقبای 
اولیه  مواد  یا  و  می کنید  محصول  ساخت  صرف  را 
اگر  این صورت  تان بسیار گران قیمت هستند؛ در 
نباشد،  امکانپذیر  فاکتورها  این  از  یک  هر  کاهش 
فروش محصول عمالً غیرممکن خواهد بود و باید از 
تولید آن صرف نظر کرد. داشتن محصولی با قیمت 
منطقی  مشابه  محصوالت  به  نسبت  باالتر  بسیار 
برتری  بر  ارائه توضیحات مبنی  توان  اگر  اما  است، 
به  مشتریان  تجربه  به  ارزشی  افزودن  یا  و  محصول 
بازاریابی  مدل  در  نهادینه  و  فرد  منحصربه  صورتی 
پایین  باشید، درصد موفقیت بسیار  نداشته  را  خود 
ارزش  همواره  خرید  از  پیش  خریداران  می آید. 

محصول را در ازای قیمت آن ارزیابی می کنند.
به  و  رسیده اید  موردنظر  ــراد  اف به  شما  اگــر 
خود  محصوالت  بودن  جدید  و  کیفیت  و  طراحی 
موردنظرتان  درصد  می توانید  دارید،  راسخ  ایمان 
به  مشتری  اگر  و  کنید  اضافه  سود  عنوان  به  را 
محصوالت  از  باشد،  متعهد  شما  برند  مشخصات 
اندازه  به  زیاد  قیمت  کرد.  خواهد  خریداری  شما 
فروش زیرقیمت بد است، اما در نهایت این میزان 
تغییر دهد  را  معادله  که می تواند  خبرگی شماست 
پوشی  چشم  آن  از  خالق  تولیدکنندگان  عمومًا  و 

می کنند.

سواالتی که باید پیش از راه اندازی استارتاپ از خود بپرسید
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ماه  اواخر  در  که   REAdy PlAyER OnE سینمایی  فیلم 
 ۱۳7 حدود  در  فروشی  با  گرفت،  قرار  پرده  روی  بر  مارس 
میلیون دالر )معادل ۱.۳۰۰ میلیارد تومان(، جایگاهی را در 
جدول پرفروشترین فیلم های ۲۰۱۸ به خود اختصاص داده 
و یکی از بهترین فیلم های ۲۰۱۸ در ژانر اکشن نیز به حساب 

می آید.
این فیلم اکشن علمی-تخیلی، توسط کارگردان مشهور 
سینما استیون اسپیلبرگ )STEVEn SPIElbERg( و بر اساس 
با   )ERnEST clInE( کالین  ارنست  اثر  نام  همین  به  رمانی 
بودجه ای در حدود ۱75 میلیون دالر )معادل ۱.4۰۰ میلیارد 

تومان( ساخته شده است. 

Ready Player One
 SuMMER  :۳  HOTEl TRAnSylVAnIA انیمیشن  فیلم 
هتل  انیمیشن های  ســری  از  قسمت  آخرین   VAcATIOn

 ۱66 فروش  و   ۲۰۱۸ سال  در  اکــران  با  که  بوده  ترانسیلوانیا 
پرفروشترین  جمع  در  گرفتن  قــرار  بر  عــالوه  دالری،  میلیون 
نیز  سال  انیمیشن های  بهترین  از  یکی  به   ،۲۰۱۸ فیلمهای 
تبدیل شد.قسمت جدید انیمیشن هتل ترانسیلوانیا ۳  تعطیالت 
تابستانی یک کمدی جذاب و پر هیجان خانوادگی بوده که مدت 
برای گروه سنی Pg )تماشای  و  با 97 دقیقه دارد  برابر  زمانی 
کودکان با نظارت والدین( ساخته شده است. کارگردانی قسمت 
جدید هتل ترانسیلوانیا مانند ۲ قسمت قبلی بر عهده گندی 

تارتاکوفسکی است. 

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation
فیلم cRAzy RIcH ASIAnS اثری است در ژانر عاشقانه کمدی 
که با کسب نمرات باال از کاربران و منتقدان، به یکی از بهترین 
در  فروشی  این  بر  عالوه  است.  شده  تبدیل  های ۲۰۱۸  فیلم 
حدود ۱67 میلیون دالر در سینماهای آمریکا و فروش جهانی 
۲۲۰ میلیون دالر، آن را به یکی از پرفروشترین فیلمهای سینمایی 
۲۰۱۸ نیز تبدیل نموده است. بودجه ساخت این فیلم نیز رقمی 
در حدود ۳۰ میلیون دالر اعالم شده است.این فیلم رمانتیک 
 JOn( مدت زمانی برابر با ۱۲۰ دقیقه داشته و توسط جون ام چو
نام  با  ایران  در  که  فیلم  این  است.  شده  کارگردانی   )M. cHu

آسیایی های خرپول نیز شناخته می شود یکی از بهترین فیلم های 
۲۰۱۸ در ژانر کمدی رمانتیک به حساب می آید.

Crazy Rich Asians
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فیلم بازی

خبرنگارسعید بابایی

خبرنگارعاطفه خوافیان

Atefehkhafiann@yahoo.com
اهداکنندگان  واکسیناسیون  و  پیشگیری  ملی  طرح 
مستمر خون در مقابل هپاتیت b از نیمه دوم مهرماه سال 

جاری در استان خراسان رضوی اجرایی می شود . 
افزود:  خبر  این  اعالم  با  استان  انتقال خون  مدیرکل 
رایگان  واکسیناسیون  طرح  اجرای  مقدمات  که  آنجا  از 
"هپاتیتb" اهداکنندگان مستمر دارای سن ۲9 سال و 
باالتر در استان فراهم شده است ، اهداکنندگان مستمر 
به  مراجعه  با  تا  دارند  فرصت  ماه  اسفند  نیمه  تا  خون 
نزدیکترین مرکز اهدای خون شهر محل سکونت خود، 
معرفی نامه واکسیناسیون دریافت و با مراجعه به مراکز 
نوبت  سه  در  واکسن  برنامه،  مجری  درمانی  بهداشتی 

دریافت کنند. 
این  هدف  جمعیت  افزود:  اسالمی  حمیدرضا  سید 
طرح ملی، گروه سنی ۲9سال به باال هستند. همچنین 
انتقال خون  میان سازمان  که  تفاهم نامه ای  به  توجه  با 
ایران و مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
به  رسیدن  برای  شد،  منعقد  پزشکی  آموزش  و  درمان 
خطر صفر انتقال بیماری های منتقله از طریق خون و 
مستمر  اهداکنندگان  واکسیناسیون  آن،  فرآورده های 

خون علیه عفونت هپاتیت b انجام می شود.
تا نیمه اسفند ماه  از نیمه مهر ماه  مزایای این طرح 

جاری در استان اجرا می شود: 
اهداکنندگان  سالمت  ارتقا  راستای  در  طرح  ۱-این 
مستمر خون بعنوان سالم ترین منابع انسانی تامین انواع 
تا به  فراورده های خونی در سطح کشور انجام می شود 
تبع آن، ضریب سالمت فراورده های خونی تولید شده 

نیز بیش از پیش افزایش یابد.
۲-واجدین شرایط انجام واکسیناسیون رایگان هپاتیت
b، اهداکنندگان مستمر ) فواصل اهدای منظم خون 
آنها کمتر از یکسال باشد( که دارای سن ۲9 سال و باالتر 
نوبت(   )سه  کامل  دوره  کنون  تا  می باشندکه  هستند،  

واکسیناسیون  هپاتیت b را دریافت نکرده باشند.
این  اجرای  اول  فاز  در  می توانند  شرایط  ۳-واجدین 
طرح،  همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۲ 
به پایگاههای اهدای خون سطح شهر مشهد ، قوچان ، 
تربت حیدریه، نیشابور، سبزوار و گناباد مراجعه نموده و در 
همین ساعت در مرکز خون گیری کاشمر روزهای شنبه 
و دوشنبه، در مرکز خون گیری تربت جام روزهای یکشنبه 
و چهارشنبه، در مرکز خون گیری درگز روزهای سه شنبه 

مراجعه نمایند.
4-به  همراه داشتن کارت اهدای خون مستمر موجب 

تسریع در اقدام خواهد شد .
5-با مراجعه به پایگاه های اهدای خون، پس از احراز 
فرم  شرایط،  واجد  اهداکنندگان  به  شرایط،  و  هویت 
ارجاع، کارت واکسن و پمفلت اطالع رسانی ارائه می شود 
تا با در دست داشتن آنها، به مراکز بهداشتی و درمانی 

منطقه خود مراجعه نمایند.

چند قطره زندگی

اشاره  با  آموزش وپرورش  وزیر 
به حادثه فوت دانش آموز کالس 
ــوار حیاط  ــزش دی اثــر ری بر  ــی  اول

مدرسه گفت:  این مدرسه جزو مدارس ناایمن بود.
جمع  در  بطحایی  سیدمحمد  ــف،  ال گـــزارش  بــه 
خبرنگاران درباره مشکالت کتاب های درسی افزود: در 
از  قبل  بخشی  اعتبار  درسی،  کتب  برنامه ریزی  فرایند 
مورد  مشکالت  و  دشوار  مفاهیم  و  می افتد  اتفاق  چاپ 
اصالح قرار می گیرد البته به معنای وجود خطا نیست 

ولی اگر موردی بود، معلمان موارد را اطالع دهند.
مدرسه  یک  دیوار  فروریختن  حادثه  درباره  بطحایی 
از توابع شهر سنندج مطرح کرد: این اتفاق در یکی از 
افتاده  اتفاق  دیوار  ضعف  دلیل  به  سنندج  روستاهای 
را  تیمی  که  کرد  فوت  دانش آموز  یک  متاسفانه  و  است 

جزو  مدرسه  کردم.این  مامور  موضوع  این  بررسی  برای 
و  تخریب  برای   97 سال  در  البته  بود،  ناایمن  مدارس 
نمایندگان  و  کردیم  تالش  فرسوده  مــدارس  بازسازی 
برای  الزم  اعتبار  تامین  با  می کنند  تالش  نیز  مجلس 
حذف مدارس فرسوده کمک کنند همچنین در برنامه 
ششم توسعه نیز اعتباری پیش بینی شده است البته با 
افزایش هزینه ها مواجهیم و همچنان آموزش و پرورش به 

کمک های بیشتر نیاز دارد.
مدارس  برخی  در  معلمان  حرمت  هتک  دربــاره  وی 
بیان کرد:  متاسفانه با وجود اینکه مردم فهیم و فرهنگ 
اتفاقات  خشم  کنترل  عدم  دلیل  به  اما  داریــم  پــروری 
ناخوشایندی می افتد اما نزاع با معلم بخشیدنی نیست و 
تیم حقوقی آموزش وپرورش نسبت به آن حساس است.

رئیس انجمن جراحان ارتوپدی 
ایران با انتقاد از روند اجرای طرح 
تحول سالمت گفت: ریخت و پاش 
بودجه  باعث شد  دولتی  درمانی  مراکز  در  رویه  بی  های 
این طرح تمام شود و این در حالی است که شرکت های 
تجهیزات پزشکی هنوز میلیاردها تومان از بیمارستان ها 

طلب دارند.
به گزارش ایرنا، محمد رازی در آستانه برگزاری بیست 
و ششمین کنگره سالیانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران 
افزود: در دنیای امروز هزینه های بهداشت و درمان حدی 
ندارد و هیچ کشوری نمی تواند در این حوزه بی رویه خرج 

کند.
رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران ادامه داد: وقتی 
صورت  به  دولتی  های  بیمارستان  در  پزشکی  تجهیزات 

رایگان در اختیار بیماران قرار گرفت و مصرف شد، بودجه 
بازار  در  آشفتگی  دچار  و  شد  تمام  سالمت  تحول  طرح 

سالمت شدیم.
رئیس بیست و ششمین کنگره سالیانه انجمن جراحان 
به  گفت:  نیز  پزشکی  تجهیزات  مورد  در  ایــران  ارتوپدی 
دلیل اجرای طرح تحول و رایگان بودن هزینه ها، از برخی 
تجهیزات بی رویه استفاده شد به طوری که اکنون مشکالت 
زیادی در این زمینه وجود دارد. طرح تحول ابتدا باید در 
یک شهر کوچک اجرا می شد و اگر با موفقیت همراه بود، 

گسترش می یافت.
رازی همچنین به تحریم ها علیه کشور اشاره کرد و گفت: 
به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه، در 6 ماه گذشته تهیه و 
توزیع تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور دچار اختالل شده 

است.

و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
اعالم  انتظامی  نیروی  رانندگی 
امسال آخرین سال اجرای  کرد که 

مبلغ جریمه های فعلی راهنمایی و رانندگی است.
حاشیه  در  مهری  تقی  سردار  خبرآنالین،  گزارش  به 
رونمایی از کیت های جدید تشخیص مصرف مواد مخدر 
که  رانندگانی  قانون،  بنابر  اعالم کرد:  رانندگان  از سوی 
مواد مخدر یا الکل مصرف کرده باشند، گواهینامه شان 
ضبط شده و خودرویشان نیز توقیف می شود عالوه بر آن 
به محاکم قضایی نیز معرفی خواهند شد که این امر در 
پیشگیری از وقوع این تخلف بسیار موثر است.رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان اینکه مصرف 
مواد الکلی و روانگردان و همچنین مواد مخدر تاثیر زیادی 
در وقوع تصادفات رانندگی دارد، اظهارکرد: برخورد پلیس 

با این جرایم نیز سبب می شود تا افراد معدود هنجارشکن 
نتوانند ایمنی و سالمت دیگر شهروندان و کاربران ترافیکی 
را به خطر بیندازند.وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره 
گرداندن حیوانات و گربه سانان در داخل خودرو نیز اظهار 
باید درون ظرف های مخصوصی  کرد: حیوانات خانگی 
که برای جابه جایی آنها وجود دارد، در شهر جابه جا شوند 
رانندگان  با  پلیس  رویت  صورت  در  صورت  این  غیر  در 
متخلف برخورد خواهد شد. چرا که بر اساس قوانین چنین 
اقدامی تخلف است.سردار مهری درباره بازنگری در جرایم 
راهنمایی و رانندگی نیز  گفت: هر سه سال یک بار در مبلغ 
جرایم راهنمایی و رانندگی بازنگری می شود. این بازنگری 
در جلساتی با حضور پلیس راهور، وزارت راه، وزارت کشور، 
وزارت دادگستری و ... انجام می شود و امسال آخرین سالی 

است که این مبالغ جریمه اجرا می شود.

واکنش بطحایی درباره فوت دانش آموز کالس اولی در 
مدرسه فرسوده

رئیس انجمن ارتوپدی:
هزینه های بی رویه بودجه طرح تحول سالمت را تمام کرد

جرایم رانندگی از سال آینده گران می شود؟

در پنجمین روز از هفته ناجا مطرح شد: 

نیروی انتظامی وآموزش وپروش دو بال امنیت

سرپرست فرماندهی انتظامی خراسان گفت: آموزش و 
پرورش و نیروی انتظامی دو مجموعه و نهاد ازهم جداشده 
و گسستنی نیستند و باید مکمل هم و در کنار یک دیگر 

برای مبارزه با آسیب های اجتماعی باشند.
ابراهیم  سرهنگ  ــروز"  ام روزنامه"صبح  ــزارش  گ به 
قربان زاده در صبح پنجمین روز از هفته ناجا در مدرسه 
دخترانه شاهد واقع در امامیه  زنگ انضباط اجتماعی را به 
صدا درآورد و گفت: امروز ما شاهد این هستیم که نیروی 
انتظامی با آموزش و پرورش عجین شده و نهایت همکاری 
را در بحث جلوگیری از آسیب های اجتماعی  که یکی از 
مهم ترین دغدغه های خانواده ها و مردم و مسئولین هست 
داشته و توفیقات روزافزون و نتایج خوبی را  در این زمینه 

داریم.
وی تصریح کرد: همکاری دو مجموعه آموزش و پرورش و  
نیروی انتظامی کاهش آسیب های اجتماعی را به ارمغان 
آورد که به لطف خدا و حضور اقدامات عملیاتی در قسمت 
پیش گیری و رفع دغدغه های ترافیکی و تایید صالحیت 
سرویس های مدارس از طریق معاونت اجتماعی نیروی 

انتظامی حاصل شده است.
امنیت حاصل صبوری خانواده های شهیدان

قربان زاده اظهار داشت: معاونت اجتماعی و پلیس های 
جهت  در  مختلف  کارگاه های  در  حضور  با  تخصصی 
ارتقای مراتب علمی و باالبردن اطالعات عمومی نسبت 
به آسیب های اجتماعی و دغدغه هایی که در این حوزه 
است شاهد توفیقات خوبی وده و نیز امید به افزایش این 

نتایج داریم.
وی ادامه داد: امنیت و آرامش حاکم بر جامعه به برکت 
در  و  است  شهدا  معزز  خانواده های  صبوری  و  ایثارگری 
سایه امنیت است که رشد و نمو در جامعه شکل می گیرد 
و  ازخودگذشتگی ها  و  ایثارگری  حاصل  امنیت  این  و 
شب بیداری ها در نیروی انتظامی و دیگر نیروهای مسلح 

است.  
مگر  نمی شود  حاصل  امنیت  کرد:  مطرح  قربان زاده 
اجتماعی  محصول  امنیت  و  عزیزان  یکایک  مشارکت  با 
بوده و تنها به پلیس ختم نمی شود و مرتبط نیست و قطعا 
یکایک آحاد جامعه در ایجاد و حفظ امنیت نقش به سزایی 
دارند و هرروز ما شاهد ارتقای امنیت و احساس امنیت در 

جامعه هستیم.
ایران در مقابل هجمه فرهنگی

که  مــواردی  از  بعضی  ــروز  ام کــرد:  خاطرنشان  وی 
خانواده های محترم و دبیران عزیز را رنج داده آسیب های 

اجتماعی بوده، آسیب هایی که به نوعی توطئه فرهنگی 
و هجمه فرهنگی دشمنان  است که پس از شکست در 
عملیات و نظام های نظامی از این طریق وارد شده و به ما 
آسیب وارد می کنند که به لطف خدا در این عرصه هم نیز 

توفیقی در پی ندارند.
کشورهای  اتحاد  افــزود:  زاده  قربان 
جهت  در  اسرائیل  و  عربستان  و  آمریکا 
القای ناکارآمدی نظام وناامنی در جامعه 
ایجاب می کند ما بیش از گذشته به فکر 
همه  در  هم افزایی  و  یگانگی  و  اتحاد 

عرصه ها باشیم.
پشت  در  که  امروز  داد:  توضیح  وی 
این تریبون در خدمت حاضرین هستم 
شده  انجام  نظرسنجی های  به  باتوجه 
سازما ن هایی  نادر  از  انتظامی  نیروی 
دنبال  به  را  عمومی  رضایت  که  است 
جامعه  آحاد  درصد   ۸7 از  بیش  و  دارد 
احساس  جامعه  در  موجود  امنیت  از 

رضایت مندی می کنند.
رضایت  این  داد:  ادامــه  قــربــان زاده 

همگانی و امنیت در جامعه محقق نشده مگر با مشارکت 
همه دستگاه ها و حمایت سازمان ها و دستگاه ها و مردم 
در ماموریت های مختلف نشانگر اعتماد آن ها بوده که این 
اعتماد راه را بر مامورین باز تر کرده و تالش داریم تا در 

تمامی ماموریت ها رضایت مردمی را به ارمغان بیاوریم.
مردم ناظر برعملکرد پلیس

وی بیان کرد:مردم با  تماس های متعددی که از طریق 
دارند  که  نظراتی  اظهار  ارائه  و  سازمان  با   ۱97 سامانه 

بیان گر این واقعیت است که در اجرای ماموریت ها نظارت 
و رضایت عمومی مردم و احاد جامعه را به همراه داریم.

قربان زاده اشاره کرد: دیگر مرزهای ما جوالن گاه اشرار 
امن ترین  جزو  خراسان  مرزهای  و  نبوده  قاچاقچیان  و 
همه  که  است  امنیت  درسایه  و  بــوده  کشور  مرزهای 
امورات  به  مردم   و  ادارات  و  سازمان ها 
برخالف  و  ــد  مــی پــردازن ــود  خ جـــاری 
ستیز  و  جنگ  در  که  ما  همسایگان 
انجام  کبه  امنیت  در  ما  مردم  هستند 

کارهای خود می پردازند.
ایران واقع در منطقه آشوب

در ادامه برنامه صبحگاه ناجا در مدرسه 
استان  پرورش  و  اموزش   مدیرکل  شاهد 
امنیت  مقوله  گفت:  رضــوی  خراسان 
در همه کشورها بسیار مهم و از مسائل 
بسیاری  و  است  کشورها  همه  زیربنایی 
از وجوه کشورها به حفظ و ایجاد امنیت 

اختصاص پیدا می کند.
یک  در  ما  افزود:  خدابنده  قاسم علی 
منطقه پر آشوبی زندگی کرده که با توجه 
به تالش نطام و نیروهای انتظامی از امنیت نسبی بسیار 

خوبی نسبت به همسایه های خود برخوردار هستیم.
وی تصریح کرد: کشورهای اطراف ایران مدام در حال 
جنگ داخلی و برون مرزی بوده و چشم به مرزو کشور و 
مابع ما دارد بنابراین حفظ و ایجاد امنیت مسئله بسیار 
حائز اهمیتی بوده که در چند دهه اخیر علی رغم تمام 

موضوعات از امنیت قابل قبولی برخورداریم.
خدابنده مطرح کرد: امنیت زیر ساخت رشد در مسائل 

اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی بوده و اگر امنیت نباشد 
رشد  و  ارتقا  و  نشده  انجام  نیز  اقتصادی  سرمایه گذاری 

فرهنگی و اجتماعی نیز نداریم.
حاکمیت مسئول امنیت ملی

حاکمیت  توسط  ملی  امنیت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
امنیت  این  کنندگان  تهدید  که  می شود  برقرار  دولت  و 
دشمنان خارجی بوده اما در امنیت اجتماعی همه آحاد 
گام  این  آگاهی  افزایش  با  که  کنند  مشارکت  باید  مردم 

میسر است.
خدابنده بیان کرد: کشورهایی به مانند کشور ما که در 
مرحله گذار از سنتی به مرحله مدرن و صنعتی در جهت 
رخ  کشور  در  زیادی  تغییرات  هستند  توسعه  به  رسیدن 
داده که شتاب این اتفاقات باال بوده اما فرهنگ به کندی 
رشد می کند که همین موجب ایجاد آسیب هایی در جامعه 
می شود و باید مردم با مشارکت در جهت ارتقای فرهنگ با 

آسیب های اجتماعی مقابله کرد.
افتتاح مرکز مشاوره آرامش2

در  مشاوره ای  مرکز  ناجا  هفته  برنامه های  ادامــه  در 
محدوده پنج تن افتتاح و از تابلوی این مرکز که با مشارکت 
رونمای  شده  ایجاد  مشهد  شهرداری  و  انتظامی  نیروی 

شد.
مشهد  فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان  فرهنگی  معاون 
شهرداری  فرهنگی  معاونت  ناحیه  از  مشارکت  گفت: 
صورت کرفته تا بتوان فضا رو در اختیار نیروی انتظامی 
جهت  در  روان شناختی  تخصصی  کار  یک  تا  داده  قرار 

کاهش اسیب را داشته باشند.
محمد محسن مصحفی افزود: در مناطق حاشیه شهر 
راه حل  فکر  به  باید  و  دارد  وجود  اجتماعی  آسیب های 

آسیب های  به  تدریج  به  آسیب ها  چون  و  بود  مناسبی 
تنهای  به  نهاد  یک  از  نمی توان  شده  تبدیل  پیچیده ای 
نیازمند  مشکل  حل  داشت .  را  مسایل  این  رفع  انتظار 
است تا دستگاه های مختلف در این موضوع همکاری و 
مشارکت داشته تا بتوان راه حل های بهتری پیدا کرده و از 
آثار این آسیب ها کاسته و به مرور زمان این آسیب ها از بین 

رفته و حل شود.
مشاوره  مراکز  تاسیس  ایــده  کــرد:  مطرح  مصحفی 
به  ناجا  اجتماعی  معاونت  سمت  از  فرهنگ سراها  در 
و گران قدری  ارزشمند  ایده بسیار  و  شهرداری داده شد 
بوده و باتوجه به مناسبات پیچیده در این زمانه به طور 
طبیعی معضالتی پیچیده تری را به همراه  آورده که اقدام 

چنین  کارهای بسیار حایژ اهمیت است.
رئیس مرکز مشاوره آرامش پلیس گفت: از سال ۱۳۸۰ 
در کلیه کالنتری ها یک کارشناس متخصص برای بررسی 
پرونده های خانوادگی و احترام به فضای خانواده و زوجین 

و فرزندان مستقر شد.
به  احترام  راستای  در  افــزود:  راد  موسوی  سیدمجید 
نیاز به یک مرکز تخصصی تر  فضای خصوصی خانواده 
خارج از کالنتری ها تشکیل شد که اگر کالنتری قابلیت 
رسیدگی به این نوع پرونده ها را نداشت به متخصصین امر 
در مرکز مشاوره استان جهت ریسیدگی تخصصی ارجاع 

داده شود.
وی تصریح کرد: زوجینی که سابق ازدواج کردند و دچار 
مشکل شدند و نیاز به آموزش مهارت های زندگی داشته 
رسیدگی  استان  مرکز  در  داشتند  خاصی  بیماری  یا  و 
ظرفیت  پاسخ گوی  مشاوره  مرکز  یک  اما  می شدند. 
و  تصمیمات  اتخاذ  طی  و  نداشته  را  رضــوی  خراسان 
راه زنی های انجام شده برای ایجاد مراکز مشاوره به ویژه در 

حاشیه شهر به نتیجه رسید.
ارائه خدمات رایگان 

وی خاطرنشان کرد: به دلیل هزینه بردار بودن مراجعه 
شهرداری  مشارکت  با  مشاوره  و  روان شناختی  مراکز  به 
مشهد و نیروی انتطامی مرکز مشاوره تخصصی رایگان در 

محدوده حاشیه شهر گلشهر افتتاح شد.
موسوی راد عنوان کرد: در مرکز مشاوره تخصصی مشهد 
۳۰نفر روان شناس و کارشناس مستقر هستند اما در این 
در  و  شده  مستقر  روان شناس  سه  کار  ابتدای  در  مرکز 
صورت نتیجه مثبت این مراکز در کلیه فرهنگ سراها ایجاد 

می شود و این ظرفیت در تمام فرهنگ سراها وجود دارد.
در این مرکز کلیه خدمات روان شناسی، مشاوره قبل از 
ازدواج و طالق، مشلوره تحصیلی و خانواده و زوج درمانی 
و مشاوره در جهت حل مشکالت  به صورت رایگان انجام 

می شود.

در خراسان رضوی محقق شد؛
آغاز طرح ملی واکسیناسیون 

برای اهداکنندگان مستمر خون 

حوادث
خودسوزی هولناک زن مشهدی

زن 44 ساله ای در مشهد اقدام به خودسوزی کرد و 
در بیمارستان بستری شد.

خواهرش  منزل  به  که  44ساله  جوان  زن  این 
درخیابان المهدی در بولوار طبرسی جنوبی رفته بود 
به دلیل نامعلومی و با ریختن بنزین، خود را در حیاط 

منزل مسکونی به آتش کشید.
ناحیه  از  که  را  زن  این  بالفاصله  اورژانس  ماموران 
در  را  بود  شده  شدید  سوختگی  دچار  باال  به  کمر 
)ع(  رضا  امام  بیمارستان  به  مردمی  های  تماس  پی 
این  مصدوم  است،  حاکی  ها  گزارش  کردند.  منتقل 
رضا  امام  بیمارستان  سوختگی  بخش  در  که  حادثه 
)ع( بستری شده است، حدود 40 درصد سوختگی 

دارد.
نیروهای  بالفاصله  حادثه،  این  وقوع  پی  در 
صدور  با  نیز  مشهد  خان  میرزاکوچک  کالنتری 
کالنتری  عالیی)رئیس  سرهنگ  سوی  از  دستوری 
به  و  شدند  حادثه  محل  عازم  میرزاکوچک خان( 
تحقیق در این باره پرداختند. شوهر خواهر مصدوم 
»سهیال«  گفت:  حادثه  وقوع  چگونگی  درباره 
دلیل  به  قبل  روز  چند  است  همسرم  خواهر  که 
بود  کرده  خودسوزی  به  تهدید  خانوادگی  اختالفات 
که امروز به منزل ما آمد و در میانه راه از یک فروشگاه 
که  بود  کرده  خریداری  بنزین  مقداری  ارتباطی،  لوازم 
آتش  به  را  خود  ما،  مسکونی  منزل  های  پله  راه  در 

کشید! 
قاضی  سوی  از  دستوری  صدور  با  حال  عین  در 
مشهد(  دادستان  )معاون  حسینی  سیدجواد 
و  حادثه  وقوع  چگونگی  درباره  پلیس  تحقیقات 
خودسوزی  به  اقدام  از  زن  این  انگیزه  همچنین 

هستند  مدعی  افراد  برخی  که  دارد  ادامه  درحالی 
های  بارندگی  پی  در  زن  این  ای  اجاره  منزل  سقف 
اخیر چکه می کرد اما صاحبخانه توجهی به اعتراض 
منزل  به  عصبانیت  با  او  و  نداشت  زن  این  های 
کند!با  حل  را  خود  مشکالت  تا  بود  رفته  خواهرش 
وجود این بررسی ها درباره کشف حقیقت ماجرا آغاز 

شده است!

در  شده  احتکار  پوشک  هزار   ۵0 از  بیش  کشف 
چناران

کشف  از  رضوی  خراسان  استان  تعزیرات  مدیرکل 
 ۸ ۵0 هزار پوشک احتکارشده به ارزش مالی  از  بیش 

میلیارد ریالی در شهرستان چناران خبر داد.
حمیدرضا کریم مدیرکل تعزیرات استان خراسان 
سازمان  کشفیات  آخرین  خصوص  در  رضوی 
فعالیت  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استان  تعزیرات 
کشف  در  استان  این  تعزیرات  مأموران  شبانه روزی 
گذشته  هفته  در  کرد:  اظهار  احتکارشده  کاال های 
به  موفق  رضوی  خراسان  استان  تعزیرات  نیرو های 
 ۸ مالی  ارزش  با  پوشک  عدد   3۹۶ و  هزار   ۵0 کشف 
میلیارد و 122 میلیون و ۸24 هزار ریال در شهرستان 

چناران شدند.
مدیرکل تعزیرات استان خراسان رضوی افزود: در 
با  ساختمانی  رنگ  احتکار  انبار  نیز  گذشته  هفته  دو 
مشهد  طبرسی  بلوار  در  ریال  میلیارد   ۵ مالی  ارزش 

کشف شد.
با  تعزیرات  سازمان  نیرو های  کرد:  اظهار  کریم 
در  قضائی  مسئوالن  و  انتظامی  نیروی  همکاری 
به  احتکارکنندگان  با  و  هستند  حاضر  استان  سطح 

شدت برخورد خواهند کرد.

موسوی راد:در مرکز مشاوره 
تخصصی مشهد 30نفر 
روان شناس و کارشناس 

مستقر هستند اما در این مرکز 
در ابتدای کار سه روان شناس 

مستقر شده و در صورت 
نتیجه مثبت این مراکز در 
کلیه فرهنگ سراها ایجاد 

می شود و این ظرفیت در تمام 
فرهنگ سراها وجود دارد

,,

تلفیق  از  که  منظوره  چند  است  هنری  گرافیک 
سلیقه  و  ذوق  چاشنی  با  و  هنر  چندین  ترکیب  و 
هنرمندی چند بعدی با هم آمیخته می شود و حاصل 
این ترکیب خجسته، آثاری بدیع و خیره کننده است 
که شاید اگر این ابداع بشر در قرن حاضر نبود بسیاری 
ماند. و فرهنگی روی زمین می  پروژه های هنری  از 
این روزها اگر با یک نگاه  سطحی  به بافت فرهنگی 
آثار  کنیم  نگاه  و چیدمان یک شهرحتی کوچک هم 
هنرمندان گرافیک را به وضوح مشاهده می کنیم که 
در این میان حضور وپیشرفت های علمی و تکنولوژیک 
هم بسیار به هنرمند این رشته کمک کرده تا بتواند با 
علم روز دنیا خود را به روز کند.)هدی رضایی(متولد 
و  سازی  تصویر  گرافیک  مشهد،کارشناس    ۱۳5۸
های  فعالیت  که  است  هنر  پژوهش  ارشد  کارشناس 
بسیاری در زمینه گرافیک را در پرونده و سابقه کاری 
خود دارد.پروژه های تبلیغاتی از قبیل طراحی های 
پوستر،بروشور،آرم و لوگو وصفحه آرایی در شرکت های 
هنرهای  از  ای  شاخه  تدریس  همچنین  و  تبلیغاتی 
دستی در آموزشگاههای خصوصی مشهد هم از دیگر 
فعالیت های این هنرمند پرکار خراسانی است.حاصل 

گفتگوی کوتاه ما با "رضایی"در ادامه آمده است
گرافیک یک هنر کامال نوین و مدرن است.به اعتقاد شما 
ضرورتی دارد که جهان هنر ،به سمت هنرهای جدید آن 

هم به این فراگیری و همه گیری برود؟
با توجه به اینکه گرافیک هنری نوین است

به اعتقاد من امروز یکی از اساسی ترین راهکارهای 
شناخت برای زندگی مدرن ،هنر گرافیک است.

تمام افراد در هر جامعه ای در گوشه  و کنار دنیای 
لمس  را  گرافیک  از  هایی  نشانه  زندگی   برای  امروز 
میکنند و تمام تبلیغاتی که وابسته به زندگی افراد در 

یک جامعه است را هنر گرافیک پوشش داده است.
بنابراین گرافیک همراه جامعه است و انسان و زندگی 
مدرن در دنیا وابسته به تبلیغات و درنهایت وابسته به 
به  جهان  ناخودآگاه  طور  به  است.پس  گرافیک  هنر 
سمت هنرهای جدید پیش می رود و فکر نمی کنم در 
صورت استفاده به جا و اصولی باعث آسیب به هنرهای 

دیگر شود و نگران کننده باشد.
کمک های احتمالی که گرافیک می تواند به هنرهای دیگر 

مخصوصا در حوزه عرضه داشته باشد چیست؟
که  آنجایی  ــت.از  اس تصویری  زبــان  یک  گرافیک 
گرافیک در حوزه هنرهای تجسمی و بصری فعالیت 

به  را  ها  نگاه  تواند  می  کند  می 
 . بدهد  جهت  مختلف  های  سمت 
های  زمینه  در  تواند  می  جهات  این 
مجسمه  قبیل  از  هنری  مختلف 
و هنرهای  ،نقاشی  سازی ،خطاطی 

دستی کمک های شایانی کند.
ایده  و  به عنوان خالقیت  گرافیک 
شود  می  شناخته  هنر  در  ــردازی  پ
که مهمترین قسمت در شاخه های 
و  نگاه گرافیکی  با  زیرا  هنری  است 
،هنرهای دیگرهم  باالبردن خالقیت 

پیشرفت بسیاری می کنند.
چقدر ابزار و امکانات جدید و مدرن که 
ضعف  گرفته  قرار  هنر  این  خدمت  در 
را  رشته  این  هنرمندان  احتمالی  های 

پوشش داده است؟
مهمترین قسمت در گرافیک تفکر 
خردمندانه و  ایده پردازی و در نتیجه 

با  اســت.امــروزه  تصویری   خالقیت 
وجود پیشرفت بسیار عالی تکنولوژی 
نرم  و  کامپیوتر،اینترنت  از  استفاده 
ساماندهی  به  تخصصی  افزارهای 
کمک  تصویری  خالقیت  و  ایــده 
تحت  را  هنرمندان  و  شده  بسیاری 
پوشش خود قرار داده است.به طوری 
که با استفاده از اینترنت و نرم افزارها 
و  شده  بیشتر  طراح  عملکرد  سرعت 
بسیاری از ضعف های هنرمندان که 
دیده  وفور  به  دستی  های  زمینه  در 
می شود کمتر شده است و همین امر 

باعث پیشرفت تبلیغات شده است.
اساسا گرافیک یک هنر سفارشی است؟
بله گرافیک به منظور اطالع رسانی 

است.
یا  مــحــصــول  از  ــی  ــان رس ــالع  اطـ
به  که  دیگری  یا هرمقوله  و  مجموعه 

ذهن بیاید که سفارش دهنده برای معرفی سفارشش 
هنر  این  بنابراین  کند   می  استفاده  گرافیک  هنر  از 
مخاطب  بین  ارتباط  که  است  سفارشی  هنری  کامال 
و سفارش دهنده برقرار می شود.در این راستا نقش 
هنرمند و جایگاهش  نیز در سفارشی که قبول کرده به 

تصویر کشیده می شود.
به این معنی که  نوع نگاه و تفکر هنری و اجتماعی 
گرافیست در سفارش کامال مشخص می شود و همین 
ارتباط بین مخاطب و  بتواند  باید  خالقیت است که  

سفارش دهنده را محکم کند.
شما اول گرافیست شدید و بعد تحصیل مرتبط کردید یا 
بعد از تحصیل به این رشته عالقمند شدید ؟و اصوال این 

فرایند چگونه باید باشد؟
من از ابتدا در خانواده ای هنردوست بزرگ شدم و 
بر همین اساس حس بسیار خوبی به هنرهای مختلف 
پراکنده  صورت  به  مختلف  های  زمینه  در  و  داشتم 
تا  شد  باعث  هنر  به  عشق  نهایت  در  و  کردم  فعالیت 

بتوانم به طور علمی هم به این راه ادامه بدهم.
برای ورود به دانشگاه به علت لذت بردن از خالقیت 
از  و پس  به سمت گرافیک کشیده شدم  در گرافیک 
پایان دوره کارشناسی در گرافیک احساس کردم یک 
رشته  تغییر  و  دارم  احتیاج  گرافیک  علم  برای  مکمل 
به  گرافیک  علم  با  تا  شد  هنر(باعث  )پژوهش  ارشدم 

صورت پژوهشی آشنایی بیشتری پیدا کنم.
به اعتقاد  من انتخاب رشته هنری بر اساس اصول 

خاصی نیست و درست بر اساس حس افراد است.
است  مانده  باقی  خاصی  نکته  اگر  پایانی  کالم  عنوان  به 

بگویید؟
ضمن تشکر بسیار از شما و مجموعه صبح امروز که 
در بخش هنربسیار فعالیت خوب و مثبتی در خراسان 
دارد ،آرزو می کنم که هنر در جامعه ما جایگاهش را از 
دست ندهد و روز به روز شاهد پیشرفت در زمینه های 
مختلف هنری باشیم تا هنرو هنرمند ایرانی همیشه 

پایدار بماند.
)فست فکت(

پیشرفت  حال  در  نکردنی  باور  سرعتی  با  جهان 
و  بــازار  نیازمند  امــروزه  مــدرن،  هنر  و  است  تعالی  و 
مختصات تبلیغاتی برای عرضه است.شاید گرافیک و 
هنر طراحی گرافیک تمام احتیاج هنر در این زمینه را 
فراهم نکند اما بدون شک قسمتی از بار این رسالت 
که  اهمیتی  باید   که  داشد  خواهد  دوش  بر  را  بزرگ 
متولیان فرهنگ و هنر کشور به این مقوله می دهند 
بیش از پیش باشد تا شاهد خاک خوردن و بی استفاده 
شدن هنر ناب ایرانی ،در انزوا و کنج فراموشی نباشیم.

گفت و گو با بانوی گرافیست مشهدی؛

پای ارجمند در کفش »هزارپا«گرافیک، راه شناخت زندگی مدرن

داریوش ارجمند، از سینما و تلوزیون و تئاتر گرفته 
تا ورزش و سیاست همیشه با بقیه فرق داشته است. 
با صدایی بم،  مغرور و سرکش شبیه فیلمفارسی ها، 

اندامی تنومند و موهای بلند مجعد.
این مرد کهنه کار عرصه هنر چندروز پیش در برنامه 
»فرمول یک« حسابی تند رفت و یکی از پرفروش ترین 
فیلم های سینما را به چالش کشید؛ آن هم فیلم بازیگر 
همشهری ش یعنی »رضا عطاران« که ستاره یکه تاز 
سینمای کمدی ایران است و یک تنه درحال جابجایی 

رکوردهاست.
دیدگاه  از  را  شرف  و  اخالق  چقدر  فیلم  این  اینکه 
آقای ارجمند زیرپا گذاشته است بماند و حتما دیگران 
نظرات متفاوتی دارند اما در آشفته بازار امروز کشور، 
تزریق  جامعه  به  سینما  طریق  از  که  طنزی  به  نیاز 
می شود  حس  دیگری  زمــان  هر  از  بیش  می شود 
البته در چارچوبی مطابق با عرف که بنظر نمی رسد 
اگر  باشد که  این خط قرمزها عبور کرده  از  »هزارپا« 
اینطور بود دوستان عزیز سانسورچی، آن را دوباره آن 

را به پشت خطوط برمی گرداندند.
خلق  برپایه  اساسا  ــروز،  ام طنز  که  پذیرفت  باید 
نه  و  اســت  اســتــوار  کمدی  لحظات  و  موقعیت ها 
زمانی  مثال  که  شیرین  زبانی  با  انتقادی  درونمایه ای 
امروز،  یافت می شد. مخاطب عام  در مجله »گل آقا« 
تا  پسندد  می  بیشتر  را  زودگــذر  اما  ناب  لحظه های 
مخاطب  طرفی  از  برفی«.  »آدم  چــون  فیلم هایی 
نمی تواند منتظر بماند تا هر چند سال یکبار فیم طنز 
فاخر اتفاق بیفتد تا با آن بخندد و اصطالحا حال کند.

عزیز  سینماگران  هم  را  سینماروها  سلیقه  سطح 
پایین آوردند که هم نسل های آقای ارجمند محسوب 

می شوند.
فیلم  چند  کمدی،  آثار  کنار  در  »رضا عطاران« هم 
هر  پذیرش  قدرت  دهد  نشان  تا  کرد  بازی  را  جدی 
ژانری را دارد و می تواند مخاطب را راضی کند. اینکه 
چرا  »داریوش ارجمند« بازیگر گیشه ای موفقی نبوده  
و در عوض »عطاران« این عرصه را تسخیر کرده است 
عالوه بر نیاز مخاطب، عوامل دیگری دارد که مجال 
بررسی آن در این نوشتار مختصر نیست اما همانقدر 
فیلم های  است،  احترام  قابل  ارجمند  فیلم های  که 
»رضا عطاران« و کمدی های عصر امروز سینما حداقل 
بخاطر کاهش بار مشکالت مختلف از شانه های مردم 

قابل احترام است.

قسمت در گرافیک تفکر 
خردمندانه و  ایده 

پردازی و در نتیجه 
خالقیت تصویری  

است.امروزه با وجود 
پیشرفت بسیار عالی 
تکنولوژی استفاده از 

کامپیوتر،اینترنت و 
نرم افزارهای تخصصی 

به ساماندهی ایده 
و خالقیت تصویری 

کمک بسیاری شده 
و هنرمندان را تحت 

پوشش خود قرار داده 
است

,,

یادداشت

مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی از برگزاری 
گرافیست های  و  تصویرگران  با  هم اندیشی  نشست 
با  بزرگسال  و  نوجوان  و  کودک  کتاب های  خراسانی 

عنوان »به پیشواز زیبایی« در مشهد خبر داد.
پیشواز  »به  نشست های  افــزود:  سعیدی  حسین 
هنری  امور  مدیر  طالیی،  کاظم  حضور  با  زیبایی« 
انتشارات آستان قدس رضوی چهارشنبه و پنجشنبه 

هفته جاری در مشهد برگزار می شود.
و  تصویرگران  نشست ها  ــن  ای در  افـــزود:  وی 
و  کودک  کتاب های  حوزه  در  استان  گرافیست های 
نوجوان و بزرگسال به منظور ارتقای کیفیت آثار این 

حوزه به بحث و هم اندیشی می پردازند.
ــدس رضــوی  ــتــشــارات آســتــان ق مــدیــرعــامــل ان
هماهنگی  و  اندیشی  هم  نشست  کرد:  خاطرنشان 
نوجوان  و  کودک  کتاب های  خراسانی  تصویرگران  با 
چهارشنبه هجدهم مهرماه ساعت ۱7:۳۰ و نشست 
هم اندیشی و هماهنگی با گرافیست های خراسانی 
کتاب های بزرگسال پنجشنبه نوزدهم مهرماه ساعت 
محصوالت  و  کتاب  مرکزی  فروشگاه  در   ۱7:۳۰
خمینی)ره(،  امام  خیابان  در  واقع  به نشر  فرهنگی 

مقابل باغ ملی برگزار می شود.
تصویرگران  اطالعاتی  بانک  تشکیل  به  سعیدی 
هم  نشست  بــرگــزاری  با  همزمان  گرافیست ها  و 
اندیشی»به پیشواز زیبایی« اشاره کرد و یادآور شد: 
آثار  و بررسی  این نشست ها بحث  برگزاری  از  هدف 
حضور  با  که  باشد  می  به نشر  توسط  شده  منتشر 

هنرمندان استان به نقد گذاشته می شود.
از  جلساتی  تشکیل  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کتاب  تصویرگران  و  گرافیست ها  حضور  با  قبیل  این 
در مشهد به صورت منسجم صورت نپذیرفته است، 
و  محتوایی  جدید  سیاست های  بررسی  کرد:  تاکید 
گرافیکی به نشر و تبادل نظرات میان هنرمندان برای 

رسیدن به هویت گرافیکی آثار مدنظر قرار دارد.
اشاره  با  آستان قدس رضوی  انتشارات  مدیرعامل 
و  تصویرگر  هنرمندان  از  نفر   ۲۰ بر  بالغ  اینکه  به 
پیدا  حضور  جلسات  از  یک  هر  در  استان  گرافیست 
خواهند کرد، ادامه داد: هنرمندانی که با انتشارات 
این  در  نیز  داشته اند  همکاری  رضوی  قدس  آستان 

جلسات شرکت می کنند.
جلسات  سلسله  شد:  یــادآور  خاتمه  در  سعیدی 
با  شرکت،  این  هنری  امــور  مدیر  حضور  با  به نشر 
تصویرگران و نویسندگان کتاب های کودک و نوجوان 
قدس  آستان  انتشارات  دفتر  در  منظم  صورت  به 

رضوی در تهران برگزار می شود.

اخبار
هم اندیشی تصویرگران و گرافیست های 

خراسانی به همت »به نشر« برگزار می شود 

sarsalari.m.r@gmail.com

خبرنگارمحمد رضا سرساالری

خبر
مدیر توسعه امور بنیاد سالمت آستان قدس رضوی:

دارالشفاهای متعدد راه اندازی می شود
گفت وگو با مجسمه ساز خراسانی

سمپوزیم ها، از یونان باستان تا عصر حاضر

بنیاد سالمت آستان قدس رضوی گفت: هدف  امور  مدیر توسعه 
بنیاد سالمت رضوی کمک به بیماران و ساخت مجموعه های متعدد 

دارالشفا در استان ها و شهر مشهد است.
محمود ابراهیمی روز گذشته در نشست خبری اعالن برنامه های 
بنیاد سالمت رضوی ویژه دهه آخر صفر و اربعین حسینی که در بنیاد 
پژوهش های اسالمی برگزار شد، افزود: بنیاد سالمت از سال گذشته 
در تیر و یا مرداد ماه کار خود را آغاز کرد و برای تنظیم اساسنامه بنیاد 
رضوی حدود 7۰ نفر از نخبگان علمی از دانشگاه های علوم پزشکی 
اساسنامه  ماه  دی  در  شدند.  دعوت  تهران  بهشتی  شهید  و  مشهد 
تهیه شد که در آن هدف نهایی برای بنیاد سالمت رضوی تعیین شد. 
که  دارد  فعالیت  سال   5۰۰ حــدود  دارالشفا  کــرد:  تصریح  وی 
خدمت  آن  نهایی  هدف  و  است  شده  تغییراتی  دارای  آن  اساسنامه 
رضوی  بیمارستان  دارالشفا،  است.  بوده  مستضعفین  و  زائران  به 
مدیره  هیات  که  است  ای  مجموعه  سه  دارویی  خدمات  موسسه  و 
این سه مجموعه  مجزایی داشته و تصمیمات و سیاستگذاری ها در 
تحقق می یابد. بنیاد سالمت رضوی برای اینکه فعالیت های این سه 
مجموعه را انجام  دهد، یک هم افزایی را ایجاد کرده که در نتیجه آن 

بنیاد سالمت رضوی تاسیس شد. 
ارائه خدمات درمانی رایگان به محرومان

کرد:  بیان  رضوی  قدس  آستان  سالمت  بنیاد  امور  توسعه  مدیر 
یکی از فعالیت هایی که در بنیاد سالمت انجام می شود، خدمت به 
محرومان و مستضعفان است؛ در دارالشفای امام رضا)ع( حدود 4۲۰ 

نفر فعالیت دارند که کارت های شفاجویی دریافت کرده اند. نیازهای 
افراد خدماتی مانند شیمی درمانی، جراحی و... است؛  این  عمده 
در واقع مراکز درمانی که با ما همکاری دارند، این افراد را شناسایی 
موقوفات،  دارالشفا،  توسط  هم  ها  آن  درمــان  هزینه  و  می کنند 
نذورات و خیرین پرداخت می شود. این غیر از افرادی است که برای 
درمان مراجعه می کنند. افراد شفاجو هزینه ای پرداخت نمی کنند؛ 
همچنین افرادی که درخواست کنند، به آن ها تخفیف روزانه ۱۰ الی 

۳۰ درصد تعلق می گیرد.
و  است  محدود  رضــوی  قدس  آستان  توانایی  کــرد:  عنوان  وی 
جهت  همین  به  داد؛  قرار  پوشش  تحت  را  محرومان  تمام  نمی توان 
را  خیرین  مشارکت  محرومان  به  بیشتر  رسانی  خدمات  که  است 
می طلبد. شناسایی افراد شفاجو با خادمین محلی است. شفاجویان 
بیماری  و  مشکل  یا  و  ندارند  خانواده  سرپرست  که  هستند  کسانی 
خاصی دارند. همچنین این افراد هزینه ای برای تامین زندگی خود 

ندارند چه برسد که بخواهند هزینه درمان خود را پرداخت کنند. 
نیازمند جذب خیرین برای تاسیس مراکز جدید

رضوی  سالمت  بنیاد  خیرین  مجمع  کرد:  خاطرنشان  ابراهیمی 
کرده  پیش بینی  را  مشهد  و  استان ها  در  دارالشفاهایی  اندازی  راه 
است و تاکنون در مشهد ۱۲ قطعه زمین در حاشیه شهر که کاربری 
بهداشتی درمانی داشتند، توسط آستان قدس شناسایی شده است 
این  تا  با دانشگاه علوم پزشکی مشهد هم جلساتی تشکیل شده  و 
زمین ها در اختیار دانشگاه قرار گیرد. برای ساخت این مراکز جامعه 

خیرین می توانند مشارکت کنند. 
یا  فردی  صورت  به  می تواند  مشارکت  این  حتی  داد:  ادامه  وی 
انجام شود. در مدیریت بعدی  صنفی مانند پزشکی، مهندسی و... 
آستان  تنها  و  است  خیران  خود  اختیار  در  سالمت  خدمات  مراکز 
تا در  را معرفی می کنند  نماینده  بنیاد سالمت رضوی یک  و  قدس 

جلسه هیات مدیره حضور داشته و نظارت هم صورت گیرد.
دارالشفا به حاشیه شهر می روند

مدیر توسعه امور بنیاد سالمت آستان قدس رضوی گفت: هدف از 

ایجاد دارالشفا در حاشیه شهر به عنوان مرکز جامع خدمات سالمت 
این است که در سطح یک و دو خدمات به حاشیه شهر منتقل شود. 
انجام  و هم خدمات تخصصی  پیشگیری  مراکز هم خدمات  این  در 

می شود.
جدید  زائرسراهای  اندازی  راه  برای  ریزی  برنامه  به  اشاره  با  وی 
از این مراکز دارالشفا در زائرسرای چمن، در  خاطرنشان کرد: یکی 
میدان میرزا کوچک خان و دیگری در زائرسرای شهر طرق قرار دارد. 
به  و  داشته  قرار  قدس  آستان  اختیار  در  مجموعه ها  این  ساختمان 
زائرسرا  دو  این  می شود.  افتتاح  مرکز  دو  این  کاربری  تغییر  با  زودی 
برای افراد کم هزینه راه اندازی خواهد شد و افراد شفاجو می توانند 
در آن اسکان پیدا کنند. در حال حاضر زائر شهر طرق احداث شده و 

خدمات آن برای زائران به صورت رایگان انجام می شود.
خادم یاران  طریق  از  دارالشفاها  خدمات  کرد:  تصریح  ابراهیمی 
یاران  خــادم  این  اینکه  جهت  به  می شود.  داده  پوشش  سالمت 
داوطلب هستند، هزینه ای برای نیروی انسانی در دارالشفای مزبور 

پرداخت نمی شود. 
کرد:  بیان  رضوی  قدس  آستان  سالمت  بنیاد  امور  توسعه  مدیر 
عالوه بر همه این ها طی ۳ ماه گذشته یک مجموعه اورژانس مرکزی 
ارائه  اورژانسی تخصصی  افتتاح شده که خدمات  در صحن هدایت 
می دهد؛ در واقع این مرکز، یک مرکز فوریت کامل است که امکانات 
بستری در آن با ظرفیت 6 تخت راه اندازی شده است. این مرکز روزانه 
حدود 4۰ الی 5۰ نفر مراجعه کننده دارد. باید در نظر داشت زائران 
همراه  صورت  در  که  هستند  برخوردار  هم  زائر  بیمه  از  مطهر  حرم 

داشتن به صورت رایگان درمان می شوند.
حاصل  می شود،  انجام  راستا  این  در  چه  هر  کــرد:  اظهار  وی 
همکاری و تالش عالقه مندان امام رضا)ع( است که با آستان قدس 
زائرسرای  در  نیز  دارالشفایی  همچنین  ــد.  دارن همکاری  رضوی 
زاهدان در دست احداث است که خدماتی را برای حدود 4۰۰۰ زائر 

پاکستانی ارائه خواهد داد.

گفت و گو

زمانی که هنرمندانی از خطه جغرافیای خراسان در مسابقات 
افتخاری  و  بالیم  می  برخود  می شود  پذیرفته  جهانی  و  کشوری 
بس بزرگ است. در سمپوزیوم مجسمه سازی که از طرف سازمان 
زیبا سازی شهر قزوین برگزار گردید دو هنرمند از استان خراسان 
صالح  منش.  عارفی  هادی  و  موسویان  صالح  کردند.  هنرنمایی 
موسویان با صحبت های زیبایش در روز اختتامیه بر کیفیت آثار و 

اهداف سمپوزیوم بسیار افزود.
دوران  از  است.  قوچان  شهر   ۱۳5۲ متولد  موسویان  صالح 
کودکی عالقه به هنر طراحی و نقاشی داشت. اما به خاطر نبود 
بصورت  شهرقوچان  در  هنری  های  دوره  نبود  و  آموزش  کالس 
دبیرستان  دوران  در  کرد.  می  دنبال  را  طراحی  و  نقاشی  تجربی 
خود آموخته هایش وی را در رقابت با سایر دانش آموزان مکتب 
دیده کشوری می کشاند . کمی بعد با همین تجربیات اندک باز 
و  مشهد۱۳7۲  کشور،  جوانان  تجسمی  هنرهای  جشنواره  در 
کرمان 74 و نیز در رشته طراحی و سپس رشته آبرنگ راه می یابد. 
جهت معاش ،مشاغل مختلفی را دنبال می کند ،اما مجدد روح 

اش وی را به سوی هنر باز می گردد.
سال ۸۲،۱۳۸۱ سمت و سوی حجم و مجسمه که مدتی دغه 

بعد سوم )حجم(  و در  را رسما دنبال می کند  بود  ی فکری اش 
تجربه را می کند. 

و اصول در کنار  لعاب  و  تجاربش در حوزه تکنیک های سفال 
مبانی هنری در ساخت نقش برجسته ، برای اولین بار در کشور 
انجام  جهت  ناشر  دست  در  که  آورد  گرد  کتابی  در  مفصل  بطور 

مراحل چاپ می باشد.
سمپوزیوم  را برایمان در یک نگاه بشکافید

سمپوزیوم در دوران یونان باستان به گردهم آیی می گفتند که 
حول یک محور خاص  با دعوت و بصورت میهمانی برگزار می شده 
برگزار  دنیا  جای  همه  در  هنری  های  سمپوزیوم  امروزه   . است 
می شود و همچون گذشته سمپوزیوم ها میهمانان خود را از یک 
منطقه یا حتی از کشورهای مختلف برای یک رویداد هنری برای 
پیرامون موضوع هنری  و  زمان محدودی دعوت می شوند  مدت 
مورد نظر ، مثل نقاشی ، مجسمه سازی. ، لند آرت و ... فعالیت 

می کنند.
اهداف یک سمپوزیوم چگونه تعریف می شود

برای  برندسازی و هویت سازی  برگزار کنندگان سعی در  برخی 
شهر خود که این رویکرد فرهنگی یا بر اساس سابقه گذشته و یا 
برنامه آینده خود سیاست گذاری هایی را برای دستیابی به هویت 
بین  تعامل  فضای  ایجاد  هدف  با  دیگر  برخی  می زند.  رقم  خود 

هنرمندان با شهروندان سمپوزیوم ها را برگزار می کنند.
ها  سمپوزیوم  اینگونه  برگزاری  از  حاصل  محاورات  و  تبادالت 
حتی  کند..  می  ایجاد  هنرمند  و  مردم  بر  ای  سویه  دو  تاثیرات 
می  آورده  سایت  به  که  کودکانی  با  گاهی   سمپوزیوم  هنرمندان 
و  آموزش  یعنی  کنند.  صحبت  یا  و  باشند  داشته  تعامل  شوند، 

ترویج هنر .
بنظرم هدف مستقیم سمپوزیوم ایجاد یک خاطره جمعی بین 
مردم یک منطقه یا یک شهر و هنرمندان نیز هست، بعنوان مثال 
همین سمپوزیوم پرتره که اشاره شد، مردم در حین ساخت مفاخر 
و شهداء با روند شکل گیری اثر آشنا می شدند، وقتی این اثر در 

شهر نصب شود دیگر یک اثر ساده ای نیست، بلکه هر اثر حاوی 
خاطرات زیادی است که بر خاطره ها بر جای میماند. در این بین 
شهروندان مراقبان همین آثار در مقابل وندال ها  خواهند بود. با 
را در مرکز  انزوا قرار دارد  توان یک شهری که  در  سمپوزیوم می 
 ، فرهنگ  در  حتی  کرد  ایجاد  برندینگ  آورد.  فرهنگی  خبرهای 
موجب برندینگ هویتی هم شد، به یاد دارم  در کتاب » از خوشی 
ها و حسرت ها« آیدین آغداشلو آورده بود که در مناطقی از آمریکا 
که بزه اجتماعی آن باال می رفت، جامعه شناسان جهت ترمیم جو 
اجتماعی توصیه به ایجاد مکان هنری در آن محل می کردند، به 
این ترتیب در طی زمانی که هنرمندان به آنجا رفت آمد می کردند، 

رفته رفته هویت مکان تغییر میکرد.
بصورت  تاثیر  این  موثرند،  جامعه  بافت  در  هنرمندان  اینقدر 
فرهنگ سازی  نهایت  در  و  جامعه  سالمت  موجب  پوستی  زیر 
از  درکل  ما  که  و هنرمند هستند  هنر  پتانسیل های  اینها  است. 
این رویکرد غافلیم. فکر می کنیم مثل همه چیز خریدنی است،  
منطقه  یا  محل  یک  برای  بتوانیم  که  نیست  خریدنی  فرهنگ 
بخوبی  را  آن  سازندگان  توسعه  کشورهای  و  ساخت  باید  بخریم، 
شناخته اند که چگونه با هنر یک محل و یا منطقه را تغییر داد، 

این تاثیر در سمپوزیوم ها طبیعتا غیرقابل انکاری است.
می  ریزی  برنامه  چگونه  را  اهدافتان  باشید  سمپوزیمی  دبیر  شما  اگر 

کنید؟
می دادم  اولویت  برگزاری  یک سمپوزیوم  در  استمرار  به  یقینا  
آن  اثر گذاری عمیق  باعث  که  استمرار یک حرکت است  ، چون 
امکان  ها   سمپوزیوم  در  ...شاید  موردی  برگزاری  نه   ، می شود 
نمیدانم!   می ددام،  قرار  اولم  های  اولویت  را  نوظهور  هنرمندان 
محیط  در  حتی  که  هستم  هایی  سمپوزیوم  عالقمند  بشدت  اما 
های روستایی برگزار کنم، چون در برخی جاها آنقدر زیاد است 
که در صورت برگزاری سمپوزیوم ها می تواند تبدیل به یک رویداد 

جهانی هم بشود.

نگارخانه کاغذی

روز  خیال«  »برکه  آبرنگ  نقاشی  آثار  انفرادی  نمایشگاه 
جمعه، ۲۰ مهرماه در نگارخانه رادین گشایش خواهد یافت.

زینب  نقاشی های  آبرنگ،  آثار  انفرادی  نمایشگاه  این  در 
آقایی به نمایش گذاشته خواهد شد.

نمایشگاه انفرادی آثار آبرنگ »برکه خیال« تا ۲5 مهرماه در 
نگارخانه رادین به کار خود ادامه خواهد داد و از ساعت ۱7 تا 

۲۱ پذیرای بازدیدکنندگان است.
برای  »برکه خیال«  آبرنگ  آثار  انفرادی  نمایشگاه  از  بازدید 

عموم آزاد و رایگان است.

شماره   ،۱۲ جنوبی  حامد  سجاد،  بلوار  در  رادین  گالری 
۱۰۸ واقع شده است.

»برکه خیال« در نگارخانه رادین
نمایشگاه آثار نقاشی آبرنگ »برکه خیال« در نگارخانه رادین گشایش 

خواهد شد

نگارخانه کاغذی

روز  اشغال شده«  »تنهایی  عکس  گروهی  نمایشگاه 
خواهد  افتتاح  فــرزاد  نگارخانه  در  مهرماه  جمعه۲۰ 

یافت.
در این نمایشگاه آثار محمد ادیبی، محمود احمدزاده، 
امیر  تفضلی،  جاوید  تاراجی،  نیما  ابراهیمی،  امین 
حسین  ذباح،  صادق  حسینیان،  علی  عباسی،  حاجی 
بهزاد  شهیدی،  هومن  رحمتیان،  کامران  ذبیح نیا، 
خواهد  گذاشته  نمایش  به  گلی  سعید  و  گلستانی 
»تنهایی  نمایشگاه گردان  نیز  حسینیان  علی  شد. 

اشغال شده« است.
»تنهایی اشغال شده« تا ۲5 مهرماه به کار خود ادامه 
خواهد داد و از ساعت ۱7 تا ۲۰ در گالری فرزاد پذیرای 

بازدیدکنندگان است.
بازدید از نمایشگاه عکس »تنهایی اشغال شده« برای 

عموم آزاد و رایگان است.
نگارخانه فرزاد در بلوار سجاد، سجاد۲، گلریز۲ واقع 

شده است.

»تنهایی اشغال شده« در نگارخانه فرزاد
نمایشگاه گروهی عکس »تنهایی اشغال شده« در نگارخانه فرزاد افتتاح

 خواهد شد

تمام افراد در هر جامعه ای در گوشه  و کنار دنیای امروز برای زندگی  نشانه هایی از گرافیک 
را لمس میکنند و تمام تبلیغاتی که وابسته به زندگی افراد در یک جامعه است را هنر گرافیک 

پوشش داده است
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اخبار مطرح شده در خصوص استفاده 
از نام ابومسلم صحت ندارد

اخبار منتشر شده در برخی از رسانه ها و کانال های 
خبری در خصوص اظهار نظر مدیر کل ورزش و جوانان 
خراسان رضوی برای استفاده از نام ابومسلم صحت ندارد.

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
اظهارات منتشر شده از قول فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش 
و جوانان استان در خصوص استفاده از نام ابومسلم را 
تکذیب کرد. برخی از رسانه ها و کانال های خبری، اخباری 
در خصوص استفاده از نام ابومسلم منتشر کرده  بودند اما 
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی هیچ صحبتی در 
این خصوص نداشته  است. گفتنی است اخبار و اظهار 
نظرهای رسمی مدیر کل ورزش و جوانان استان، تنها از 
سایت رسمی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 

منتشر می شود.

تیرانداز خراسان رضوی در جاکارتا به 
فینال رسید

تیم های میکس کامپوند و ریکرو تیر و کمان ایران با برتری 
مقابل حریفانش راهی مسابقه فینال شدند. در کامپوند تیم 
ایران با ترکیب هادی نوری و راضیه شیرمحمدی از خراسان 
رضوی با غلبه بر کره جنوبی به فینال رسیدند. در مسابقه 
فینال هم برای کسب مدال طال به مصاف چین می روند. 
همچنین در مسابقات ریکرو تیروکمان ایران با ترکیب زهرا 
نعمتی و غالمرضا رحیمی توانستند با برتری مقابل کره 
جنوبی به برسند. ریکرو هم در فینال باید به مصاف چین 

برود.

در  نشسته  والیبال  ملی  تیم  شکست 
جاکارتا

دو  حضور  با  ایران  زنان  نشسته  والیبال  ملی  تیم 
در  خورد.  شکست  چین  برابر  ترکیبش  در  خراسانی 
سومین روز از بازی های پارا آسیایی جاکارتا ۲۰۱۸ در 
اندونزی، تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران با حضور 
دو خراسانی در ترکیب اش برابر چین شکست خورد و 

اولین باخت را در پارا آسیایی تجربه کرد.
تیم ملی والیبال نشسته بانوان امروز برابر چین، تیم 
قدرتمند آسیا و جهان قرار گرفتند و در ۳ ست پیاپی 
پیش بینی  که  حالی  در  شدند  بازنده  تیم  این  برابر 
می شد در برابر تیمی که در جام جهانی هلند نیز برابر 
آن مغلوب شده بودیم کار پیچیده ای در پیش داشته 
از ۳ ست  یک  در هیچ  ایران  مسابقه  این  در  باشیم. 
بازی نتوانست از امتیاز ۱5 باالتر برود. ست اول ۲5 
بر ۱5 ، ست دوم ۲5 بر ۱4 و ست سوم ۲5 بر ۱۲ به 
سود چینی ها خاتمه یافت تا این تیم قدرت خود را در 
والیبال نشسته قاره آسیا به نمایش بگذارد. ایران در ۲ 

بازی قبلی خود ژاپن و اندونزی را شکست داده بود.

خبر
شناگر توانمند ایرانی در مسابقات آسیایی جاکارتا گل کاشت

فلپس ایرانی سومین طال را به گردن آویخت

است  روزی  چند  جاکارتا  پاراآسیایی  مسابقات 
که شروع شده و ورزشکاران در رشته ها و ماده های 
خود  آسیایی  حریفان  با  رقابت  حال  در  مختلف 
هستند. این مسابقات تقریبا به فاصله یک ماه پس 
از مسابقات آسیایی جاکارتا برگزار شده و بسیاری از 
ورزشکاران سال ها برای درخشش در این مسابقات 
تحمل  را  بسیاری  و سختی های  زحمت کشیده اند 

کرده اند. 
ایران نیز همواره اثبات کرده در بسیاری از رشته ها 
به  می رود.  شمار  به  مدال  کسب  اصلی  مدعیان  از 
کسی  تیراندازی  ماده های  از  برخی  در  مثال  طور 
و  نمی کند  باز  حساب  طال  روی  تیراندازی  از  غیر 
برای سایر سکوها می جنگد. در والیبال نشسته هم 
سالیان سال است که ایران طالیی در دنیاست و هیچ 
تیمی جلودار تیم ملی والیبال نشسته ایران نشده و 

آنقدر طال گرفته ایم که دیگر عادت شده است. 
روز اول این بازی ها در رشته شنا شاهینی از ایران 
توانست اولین مدال طالی ایران را به نام خود ثبت 
کند. شاهین ایزدیار در ماده ۱۰۰ متر پروانه کالس 
S۱۰ در کنار شناگرانی از سوریه، اندونزی، مالزی، 
تایلند به آب پرید و در نهایت موفق به  قزاقستان و 
برای  ایزدیار  شاهین  رکورد  شد.  طال  مدال  کسب 
کسب این مدال، یک دقیقه و 7 ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه 
بود و نفر دوم از مالزی با رکورد یک دقیقه و 7 ثانیه و 

66 صدم ثانیه بود. 
این اولین مدال طالی ایران در این دوره از بازی ها 
ایرانی  فلپس  نشد.  تمام  همین جا  کار  اما  بــود. 
توانست تنها بعد از ۲4 ساعت دومین مدال طالی 
رشته  در  ایزدیار  کند.  صید  بازی ها  این  از  را  خود 
شناگرانی  با   ۱۰  S کالس  آزاد  متر   ۱۰۰ ماده  شنا 
از کشورهای هند، سریالنکا، قزاقستان، کامبوج و  
تایلند به رقابت پرداخت که در نهایت با ثبت زمان 57 
ثانیه و ۱5 صدم ثانیه به مدال طال رسید. این دومین 
ششمین  و  رقابت ها  این  در  شاهین  طالی  مدال 

طالی کاروان ایران بود. 
کسب  از  بعد  پاراآسیایی  بازی های  طالیی  مرد 
دومین مدال طالی کاروان ایران در رشته شنا گفت: 
خدا را شکر که توانستم دومین مدال طال را در ماده 
۱۰۰ متر S۱۰ به دست بیاورم. البته به رکورد خودم 
نرسیدم و ۱۰ صدم نسبت به آن رکورد کم آوردم اما 
برای من این مهم است که از روزهای قبل سر حال تر 

هستم، در حالی که سرماخوردگی داشتم. امیدوارم 
مدال های  بتوانم  و  یابد  ادامه  روز  به  روز  روند  این 

بیشتری کسب کنم.
رشته  در 5  افــزود: من هنوز  وی 
دیگر می توانم کارم را ادامه بدهم و 
امیدوارم مردم ایران برایم دعا کنند 
طالی  مــدال   5 صاحب  بتوانم  تا 
به  افتخار  ایران،  برای  و  شوم  دیگر 

دست بیاورم.
ایزدیار درباره استارت های سریع 
خود در لحظه شروع کارش تصریح 
کرد: باید به خاطر این استارت های 
صحبت  ــوردش  مـ در  کــه  خــوبــی 
سعادتمند  امیرعلی  از  می شود 
وی  کنم.  تشکر  بدنسازم  مربی 
خیلی روی استارت هایم کار کردند 
از علم و دانش  را  این نقطه قوت  و 

ایشان به دست آورده ام.
وی خاطرنشان کرد: مدال طالی 
ضیایی  مهدی  به  را  نخست  روز 
و  کردم  تقدیم  خودم  خوب  مربی 
و  پدر  تقدیم  را  دوم  طالی  مــدال 

مادرم می کنم.
اما باز هم شاهین ایرانیان را شوکه 
کرد و در روز سوم توانست سومین 
طالی خود را دشت کند و نام خود 
جاودانه  ایــران  شنای  تاریخ  در  را 

کند. او که در رشته شنا ماده ۲۰۰ متر مختلط کالس 
از کره شمالی، مالزی،  با شناگرانی  SM۱۰ همراه 
قزاقستان و هند به آب پریده بود، در 
برای  دیگری  طالی  توانست  نهایت 

ایران به دست بیاورد.
شنای  نابغه  با  بیشتر  کمی  حاال 
متولد  وی  می شویم.  آشنا  ــران  ای
 ۱۸۰ ــت.  اس  ۱۳7۲ شهریور   ۲۲
سانتی متر قد و 75 کیلو وزن دارد. 
تخصص او در شنای قورباغه است. 
تنها فردیست که  و  اولین  تاکنون  او 
مسابقات  در  ایران  نماینده  توانسته 
به  و  باشد  شنا  رشته  در  پارالمپیک 
کند.  پیدا  راه  مسابقات  این  فینال 
بوده  کرج  اهل  جــوان  شناگر  این 
بدلیل سکونت  ولی در سال ۱۳۸9 
مربی اش در  مشهد به این شهر  نقل 
مکان کرد  و تاکنون تمرینات خود را 
زیر نظر مهدی ضیایی در این شهر 

دنبال می کند .
شاهین شنا را از سن 9 سالگی و 
در  او  کرد.  آغاز  عادی  افراد  کنار  در 
آموخت  را  شنا  تاخیر  کمی  با  ابتدا 
آینده  داد  نشان  ــه  ادامـ در  ــی  ول
درخشانی در این رشته ورزشی دارد. 
در دوران نوجوانی خود در مسابقات 
سال   ۱۲  –  ۱۱ سنی  رده  کشوری 

افراد  با حضور در تیم شهر کرج و در کنار  توانست 
آورد.  بدست  را  قورباغه  متر  رتبه هفتم ۲۰۰  عادی 
ایزدیار از ۱4 سالگی به واسطه یکی از آشنایان به تیم 
ملی جانبازان و معلولین معرفی شد و سه ماه بعد در 
را  مسابقات کشوری مشهد عنوان ستاره مسابقات 
کسب کند. او از سال ۸6 عضو تیم ملی شد و تاکنون 
افتخارات  گوناگون  مدال های  کسب  با  توانسته 

زیادی برای کشورمان بیافریند.
 S۱۰ الی   S۱ از  معلول  ورزشکاران  بندی  کالس 
می باشد و هرچه معلولیت کمتر شود کالس پزشکی 
باالتر می رود. شاهین ایزدیار در کالس S۱۰ یعنی 
نزدیک ترین کالس به یک شخص عادی در رقابت ها 

شرکت می کند.
ایزدیار تاکنون توانسته عناوین مختلفی برای ایران 
 ١ کسب  به  می توان  آن  جمله  از  که  بیاورد  بدست 
نشان طال و ٢ نقره در مسابقات جوانان آسیا سال 
مسابقات  در  برنز   ١ و  نقره  نشان   ٢ کسب   ،۲۰۰9
طال  نشان   4 کسب  ســـال۲۰۱۰،  جهان  جوانان 
اسلواکی  آزاد  کاپ  مسابقات  در  برنز   ١  ، نقره   ٣  ،
۲۰۱۰، کسب ٢ نشان طال ، ١ نقره و ٣ برنز همراه 
با ٢ رکورد آسیایی در مسابقات پارا آسیایی گوانجو 
۲۰۱۰، کسب 5 نقره و ٢ برنز و موفقیت در کسب 
سهمیه پارا المپیک لندن در ماده ١٠٠ متر قورباغه 
در مسابقات جهانی امارات ۲۰۱۱، کسب نشان برنز 
مسابقات جهانی آلمان ۲۰۱۲، تنها شناگر اعزامی 
فینال  به  راهیابی  و  لندن  پاراالمپیک  مسابقات  به 

١٠٠ متر قورباغه.
پاراآسیایی  مسابقات  در  برنز   ١ و  نقره   5 کسب 
اینچئون ۲۰۱4، کسب ٢ نقره ، ٢ برنز و موفقیت در 
پاراالمپیک ریو در  کسب سهمیه ١٠٠ متر قورباغه 
مسابقات بین المللی لهستان ۲۰۱5، تنها نماینده 
ایران در مسابقات پاراالمپیک ریو و راهیابی به فینال 
١٠٠ متر قورباغه، کسب رتبه دهم جهان در 5٠ متر 
انفرادی  مختلط  ٢٠٠متر  ملی  رکورد  و  سینه  کرال 

اشاره کرد. 
او عنوان دار رکوردهای زیادی نیز هست که از آن 
رکورد  آزاد،  متر   ١٠٠ ملی  رکورد  به  می توان  جمله 
ملی ١٠٠ متر پروانه، رکورد ملی 4٠٠ متر آزاد، رکورد 
متر   ١٠٠ ملی  رکورد  و  پشت  کرال  متر   ١٠٠ ملی 

قورباغه اشاره کرد. 
ایزدیار در آخرین مصاحبه خود گفته است که به 
دنبال مدال های بیشتری از مسابقات آسیایی است 
طالی  مدال های  کسب  برای  را  خود  تالش  تمام  و 

بیشتر خواهد کرد. 

پاییز، زمان انتقالی سال است! برگ درختان تغییر 
می کنند، هوا زودتر تاریک می شود، و درجه ی حرارت 
از  بسیاری  عالقه ی  مورد  فصل  پاییز،  می آید.  پایین 
مردم است. با این حال، چنین تغییراتی می تواند باعث 
فصل،  این  در  دارند  دوست  که  شود  افرادی  استرس 

سالمتی و تناسب اندامشان را حفظ کنند.
در پاییز، فرصت های لذت بخش زیادی برای متناسب 
بودن یا حتی شروع یک برنامه ی تناسب اندام وجود 
دارد، که می تواند برای همه مفید باشد. برنامه ریزی برای 
تغییرات فصلی، انجام ورزش های گروهی، استقبال از 
رویدادها و فعالیت هایی که در این فصل برگزار می شوند، 
همه و همه عوامل مهمی برای متناسب ماندن در پاییز 

است.
1.از مزیت فعالیت های پاییزی استفاده کنید

رویدادهای گروهی پاییزی مانند چیدن کدو تنبل، 
ذرت، و درست کردن تلی از برگ های پاییزی، می توانند 
تجربه های سرگرم کننده ای برای دوستان و خانواده تان 
باشد. یک سفر آخر هفته یا یک دور همی دوستانه با 
موضوع پاییز ترتیب دهید، و برای فعال بودن برنامه ریزی 

کنید.
2.در رویدادهای اجتماعی شرکت کنید

با فرا رسیدن پاییز، پیاده روی ها، دوها و رویدادهای 
روزنامه  در  می رسند.  راه  از  بسیاری  کننده ی  سرگرم 
و…  دو  ومسابقات  خانوادگی  پیاده روی های  بدنبال 

بگردید.
در   ERIc dIgEST از  کوتاه  گزارش  یک  اساس  بر 
سال ۱99۱، تمرین کردن برای یک هدف خاص مانند 
یک مسابقه، پایبندی به یک برنامه ی ورزشی را افزایش 
می دهد. ثبت نام با دوستان یا خانواده، باعث می شود 
که برای کامل انجام دادن تمرینات، احساس مسئولیت 

کنید.
3.به پیاده روی بروید

پاییز، یکی از زیباترین اوقات برای بیرون رفتن است. 
یا  دو  پیاده روی،  محلی،  پارک  یک  به  دوست،  یک  با 

دوچرخه سواری بروید و به تغییرات برگ ها نگاه کنید!
4.لباس مناسب هوا بپوشید

سردتر شدن هوا، مانع از بیرون رفتن مردم برای ورزش 
می شود. این مشکل می تواند با پوشیدن لباس های ضد 
باد و چند الیه حل شود. لباس و لوازم جانبی مناسب 
)کاله، دستکش و…( که سرما را به میزان زیادی کاهش 
می دهند و گرما ایجاد می کنند، ورزش در خارج خانه را 

برایتان لذت بخش تر می کند.
ادامه دارد ...

ایزدیار عنوان دار 
رکوردهای زیادی نیز 

هست که از آن جمله 
می توان به رکورد ملى 

١٠٠ متر آزاد، رکورد 
ملى ١٠٠ متر پروانه، 
رکورد ملى 4٠٠ متر 

آزاد، رکورد ملى ١٠٠ 
متر کرال پشت و رکورد 

ملى ١٠٠ متر قورباغه 
اشاره کرد

,,

سالمت

باید به خاطر این استارت های خوبی که در موردش صحبت می شود از امیرعلی سعادتمند مربی 
بدنسازم تشکر کنم. وی خیلی روی استارت هایم کار کردند و این نقطه قوت را از علم و دانش 

ایشان به دست آورده ام

,,

آگهی مزایده 
محکوم له : زهره صداقت سلطان آبادی فرزند غالمرضا به آدرس تربت حیدریه – چمران ۳۲ منزل دوم سمت چپ عقب نشینی

محکوم علیه : مهدی کدخدایی فرزند محمد به آدرس تربت حیدریه – خ باغسلطانی ۱۸ پشت نانوایی پالک ۱4
محکوم به : چهل و پنج قطعه سکه کامل بهار آزادی بابت اصل خواسته در پرونده کالسه 4۰/96۱۲7۰ 

مورد مزایده: عرصه یکباب منزل مسکونی پالک ۲۲۲ فرعی از یک اصلی رباط باال به مساحت ۱۲۳ مترمربع واقع در رباط باال کوچه واقع در غرب چمران۳۲ و ۲۸  که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعًا به مبلغ 
۳۱7/4۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده ۱۱4 قانون اجرای احکام مدنی در روز شنبه تاریخ ۱۳97/۰۸/۱۲ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ بعدازظهر در محل دادگستری 
تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع 
بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل ۱۰% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید 

کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳956۰۳۰6۰۲۱۰۰۰654 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد رضوانی فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه ۱۲7۸۲ و کدملی ۰9۰۰۱۲6۸۸4 صادره از بردسکن در ششدنگ یکباب ساختمان به مساحت ۲7۳/44 مترمربع قسمتی از پالک ۲۱5۲ فرعی و قسمتی از پالک 49۲ فرعی از4 اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 4 بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا داوودی احدی از ورثه محمد جواد داوودی و احمد حجی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/07/1۸ - تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/0۸/03

غالمرضا گنج بخش  - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳956۰۳۰6۰۲۱۰۰۰656 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد رضوانی فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه ۱۲7۸۲ و کدملی ۰9۰۰۱۲6۸۸4 صادره از بردسکن در ششدنگ یکباب ساختمان به مساحت 4۱5/۳۱ مترمربع قسمتی از پالک 955 فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 
حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای محمد دالوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/07/1۸ - تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/0۸/03

غالمرضا گنج بخش  - رئیس ثبت اسناد و امالک

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳956۰۳۰6۰۲۱۰۰۰66۸ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر رضوانی فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه ۱۳ و کدملی 57۲94۲۸4۳۱ صادره از بردسکن در ششدنگ یکباب ساختمان به مساحت 6۲/۱۳ مترمربع قسمتی از پالک ۱۲5۸ فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 بردسکن 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد طاهری احدی از ورثه اسماعیل طاهری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹7/07/1۸ - تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹7/0۸/03

غالمرضا گنج بخش  - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مزایده 
محکوم له : حسین غفاری فرزند رضا با وکالت خانم راضیه حسنی اسکندری به آدرس تربت حیدریه- نبش فردوسی 7 ساختمان وکالء دادآفرین طبقه اول واحد دوم

محکوم علیه :مهسا صادقی مقدم فرزند غالمحسین به آدرس تربت حیدریه-قائم ۱۸ پالک ۲۸
محکوم به : مبلغ ۱64/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/99۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و نیز مبلغ ۸/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 96۰6۲5/ 

احکام ش 
مورد مزایده: البسه ۱- دانتل چهار عدد ۲- کد ۱45 شش عدد ۳- کد ۱47ده عدد 4- کد ۱54شش عدد 5- کد ۱5۱ده عدد 6- کد ۱5۳دوازده عدد 7- کد ۱45یقه مردانه شش عدد ۸-  تونیک دکمه دار سه عدد 
9- دامن شش عدد ۱۰- دامن شش عدد ۱۱- دامن 4 عدد ۱۲- بلوز سه عدد ۱۳- بلوز پرپری شش عدد ۱4- بلوز هشت عدد ۱5- بلوز نچ عدد ۱6- دامن هشت عدد ۱7- کد ۱44 دوازده عدد ۱۸- کد ۲۱۸ هفت 
عدد ۱9- کد ۲4۰ پنج عدد ۲۰- کد ۲۰۸ سه عدد ۲۱- کد ۱44 ده عدد ۲۲- کد ۱4۸ هشت عدد ۲۳- سارافان حریر هفت عدد۲4- سارافان اطلس سه عدد ۲5- سارافان بلند یک عدد ۲6- کت دامن ورساچ سه عدد 
۲7- سارافان اطلس هشت عدد ۲۸- سارافان شش عدد ۲9- کت تک سفید اطلس دو عدد ۳۰- تونیک سارافان دو عدد۳۱- دکاته آبرنگی دو عدد ۳۲- دکلته پایی حریر دو عدد ۲۳- کت رنجیری یک عدد ۳4- دوکاته 
پایین حریر دو عدد ۳5- تونیک پشت بلند سه عددکه طبق نظریه کارشناس جمعا به مبلغ ۱۲۲/5۱4/۰۰۰ ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده ۱۱4 قانون اجرای احکام مدنی 
در روز چهارشنبه تاریخ ۱۳97/۰۸/۰۲ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه 
باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل ۱۰% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. 

این مزایده به استناد ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه

) آگهی مزایده نوبت دوم (
محکوم له : ۱- طاهره ۲- عصمت ۳- عفت 4-معصومه 5- پروین شهرت همگی شیرین زاده فرزندان محمود به آدرس تربت حیدریه – چهارراه فرهنگ ابتدای خیابان قائم قبل از اداره اوقاف ساندویچی رضا کارگر

محکوم علیه : ۱- محمد ۲- شمسی ۳- زهرا 4-پریسا 5- عزت 6-مریم شهرت همگی شیرین زاده فرزندان محمود 7- فاطمه مرادپور فرزند علی ۸- محمدرضا خیرخواه فرزند اسماعیل 9- محمد ابراهیمی فرزند 
احمدرضا

محکوم به : تقسیم ماترک مرحوم محمود شیرین زاده در خصوص یکباب منزل مسکونی و دو دربند مغازه و تیز حکم به تحویل ماترک وفق نظریه کارشناسی و چون اموال غیر قابل تقسیم وفق نظریه کارشناسی می 
باشد به فروش رسیده و سپس بهای آن تقسیم گردد بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/9۸۰/۲۱۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 4۰/96۱5۱5  

مورد مزایده: دو دربند مغازه و یکباب منزل مسکونی با راهرو از حاشیه خیابان پالک ۳6۳ تفکیکی از ۱۳۲ فرعی واقع در اراضی خرایه پالک ۱۲7 اصلی به مساحت عرصه ۳۱7/97 مترمربع و اعیان با راهرو و مسقف 
۱9۸/97 مترمربع با آشپزخانه تا سقف کاشی و دارای اپن و کابینت قسمتی فلزی و کف موزاییک و دو دربند مغازه به مساحت های 7۸ مترمربع و نیم بالکن ۱4 متر مربع در تصرف آقای ابراهیمی و مغازه کوچک 6۲ 
مترمربع با سقف آهن و طاق ضربی واقع در بلوار امام رضا 5۸ پالک 77 و 79 که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعًا به مبلغ 6/96۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به 
تجویز ماده ۱۱4 قانون اجرای احکام مدنی در روز چهارشنبه تاریخ ۱۳97/۰۸/۰9 از ساعت ۱۲ الی ۱۳ بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد 
و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل ۱۰% بهای 

مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

) آگهی مزایده نوبت دوم (
محکوم له : منصور علی صبوری فرزند ابراهیم به نشانی خواف – خیابان عطار – عطار ۱۸

محکوم علیه : علی اکبر امیری خیر آبادی فرزند محمد به نشانی مه والت – شادمهر – خیابان امام رضا 6 پالک ۲۸ – جمشید عبداله پور حسن آباد فرزند برات اله به نشانی رشتخوار – با سفر شهدای 
9 آخر کوچه

محکوم به : ۱- مبلغ ۱/56۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ۲- مبلغ۸۲/۸۳۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی ۳- خسارت تاخیر تادیه که بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سر رسید 
تا یوم االدا محاسبه خواهد شد در حق محکوم له 4- مبلغ 7۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت در پرونده کالسه 4۰/95۰6۳۸  

مورد مزایده: شامل ۱۸۰۰۰ متر مربع باغ پسته چهار ساله در دو قطعه مجزا به مساحت یک هکتار و دیگری ۸۰۰۰ متر مربع و یک قطعه زمین زعفران 6 ساله به مساحت 5۰۰۰ متر مربع محصور 
در اراضی زراعتی چاه معروف به دامن کاج درخت و میزان 5 ساعت آب از چاه موتور فوق الذکر که دبی چاه در حال حاضر حدود ۱6 لیتر در ثانیه است که ارزش ملکی اراضی مذکور به انضمام 5 
ساعت آب از چاه موتور مورد نظر اعم از عرصه و اعیان که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعًا به مبلغ ۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز 
ماده ۱۱4 قانون اجرای احکام مدنی در روز شنبه تاریخ ۱۳97/۰۸/۰5 از ساعت ۱۱ الی ۱۲ بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش 
میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.

ضمنًا حداقل ۱۰% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

آگهی مزایده اموال غیر منقول
به موجب پرونده کالسه 97۰۱۰5 اجرایی محکوم علیه آقای سید محمود حضوری فرزند سید محمد محکوم گردیده به پرداخت مبلغ۱5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ ۱۳۸۸/۰7/۱۲ تا یوم الوصول و پرداخت مبلغ 75۰/۰۰۰ ریال بعنوان  نیم عشر دولتی. و مبلغ ۱/۰۳۰/۰۰۰ ریال بعنوان هزینه دادرسی و مبلغ 54۰/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل . با 
توجه به استنکاف نامبرده از پرداخت محکوم به شخص ثالث )پدر محکوم علیه( اقدام به معرفی ۳7 من محلی زمین زراعی )هرمن۱۱۲/5 متر مربع( واقع در شهر کندر – بلوار امام رضا از اراضی ششطراز 
معروف به سرآسیاب ) پشت پارک جنگلی( دارای قولنامه عادی نموده است و به مبلغ هر من محلی ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی و قرار است از طریق مزایده بفروش  برسد. مزایده بصورت حضوری و 
در مورخه ۱۳97/۰۸/۱۲ راس ساعت 9 صبح در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد برگزار می گردد. فروش از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. 
۱۰درصد بهای مورد مزایده از برنده اخذ و الباقی ظرف یکماه ازموعد مزایده به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و رسید آنرا ارائه و اال ۱۰درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 

شد. انتقال قطعی مورد مزایده پس از انقضای مهلت قانونی و عدم اعتراض به مزایده خواهد بود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خلیل آباد 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )مرحله دوم(
تاریخ انتشار آگهی 97/۰7/۱۸ محل و زمان برگزاری مزایده 97/۰7/۳۰ ساعت ۱۱ صبح اجرای احکام مدنی جوین

محکوم له : خانم کتایون فدائی                        محکوم علیه : آقای ستار اکرمی
به موجب رای شماره 96۱۰4۲5۰44۰۰۰۲۸ شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری خوشاب در پرونده کالسه 96۰۱۲۸ م اجرایی محکوم علیه مذکور محکوم است به پرداخت مبلغ ۱9۲/9۰7/۰۱۸ 
ریال بابت اصل خواسته ) نفقه معوقه( در حق محکوم له و همچنین پنج درصد وجوه فوق بابت نیم عشر دولتی )9/۱54/599ریال( با توجه به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده 
است حسب تقاضای محکوم له و موافقت اجرای احکام خوشاب ملک زیر جهت مزایده اعالم می گردد. ششدانگ یک باغ پسته به مساحت 7۰۰۰ مترمربع واقع در چاه عمیق زرین دشت باالی راه آهن 
واقع در روستای کریم آباد با حدود اربعه شماالً وصل به زمین حاج عبدالله شرقًا وصل به زمین وحید کلمیشی غربًا وصل به زمین موسی کریم آبادی و جنوبًا وصل به زمین اصغر چوبداری توقیف توسط 
کارشناس به مبلغ 49۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده بفروش می رسد. مزایدهبه کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار خواهد شد. طالبین به خریداری می توانندظرف مدت 5 روز قبل از 
برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه و اطالعات الزم را تحصیل نمایند. ده درصد مبلغ پیشنهادی نقدًا و فی المجلس و مابقی آن ظرف یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد و در صورت عدم پرداخت 

مابقی وجه پیشنهادی مبلغ مذکور )ده درصد( در حق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان جوین

آگهی ابالغ اجرائیه سند رهنی پرونده ۹7003۶۹- اجرای ثبت سبزوار
بدینوسیله به خانم مهین صالحی نام پدر محمداسماعیل، شماره شناسنامه ۸45، شماره ملی ۰79۳۳97۸۳9 متولد۱۳47/۸/۱ به نشانی سبزوار خیابان ارم، ارم۸و محمدرضا کرابی، نام پدرهبت اله، 
شماره شناسنامه ۳۲4۰7، شماره ملی ۰79۰۳۲۱۲54، متولد ۱۳4۱/۳/۱، به نشانی سبزوار خیابان ارم، ارم۸  ابالغ می شود بانک کشاورزی سبزوار به استناد سند رهنی شماره ۲6994 جهت وصول 
مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال تا تاریخ 97/۳/۳۰ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
به کالسه 97۰۰۳69 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/6/۱۰ محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه 
فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.) م الف 97/۱۰۰/496(

تاریخ انتشار: چهارشنبه ۹7/7/1۸
علی آب باریکی- رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
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معاون شهردار در مراسم رونمایی از تجهیزات 7 میلیارد تومانی پایش آالینده های محیط زیستی:

تدوین سیاهه سیاهی آسمان
گروه درشهر 

مشهد  شهرداری  زیست  ومحیط  خدمات  معاون 
آب،  آلودگی  پایش  به  مشهد  شهرداری  ورود  از 
نزدیک  ای  آینده  در  مشهد  شهر  فاضالب  و  خاک 
میان  که  ای  نامه  تفاهم  با  گفت:  و  داده  خبر 
تهران  شریف  صنعتی  دانشگاه  و  مشهد  شهرداری 
انتشار  منابع  سیاهه  بار  اولین  برای  شد،  امضا 
تدوین  مشهد  شهر  محیطی  زیست  های  آالینده 

می شود.
امروز  کاظمی  ا...  خلیل  امروز،  صبح  گزارش  به 
های  آالینده  پایش  تجهیزات  از  رونمایی  مراسم  در 
های  آالینده  پایش  جامع  سامانه  و  محیطی  زیست 
مشهد،  شهردار  حضور  با  که  مشهد  شــهــرداری 
مشهد  شهر  ــورای  ش اعضای  و  استاندار  معاون 
مهمترین  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  شد  برگزار 
موضوع سالمتی شهروندان است که برای آن برنامه 
راستا  این  در  افزود:  انجام شده است،  ریزی هایی 
محیط  حضور  با  امنا  هیات  قالب  در  ای  مجموعه 
تشکیل  مشهد  شهرداری  و  استانداری  زیست، 
نیاز  مورد  تجهیزات  تامین  و  ریزی  برنامه  با  تا  شده 
را  مشهد  شهر  محیطی  زیست  های  آالینده  تمامی 

رصد کند.
مورد  های  آلودگی  از  یکی  امروز  کرد:  اضافه  وی 
آلودگی صوتی  آلودگی هوا است در حالی که  توجه 
مشهد  در  نیز  دارد  کار  و  سر  مردم  وروان  روح  با  که 
سنجش  های  دستگاه  لذا  ــدارد  ن خوبی  وضعیت 
وضعیت  آن  وسیله  به  تا  خریداری  صوتی  آلودگی 

آلودگی صوتی شهر را به صورت آنالین رصد کنیم .
هوا  آلــودگــی  بحث  در  ــرد:  ک تصریح  کاظمی 
سال  ابتدای  از  گذشته  روز   ۲۰۲ از  خوشبختانه 
هوای  ریزگردها  دلیل  به  که  روز  سه  جز  به  تاکنون 

پاک  هوای  روز   ۱9 بود  ناسالم  و  آلوده  مشهد  شهر 
به ۸ روز هوای پاک سال 96  با توجه  ایم که  داشته 
شهروندان هوای بهتری را نسبت به مشابه سال قبل 

تنفس کرده اند.
مشهد  شهرداری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون 
سطح  استاندارد  نیز  صوتی  آلودگی  بحث  در  گفت: 
داده  به  توجه  با  که  است  دیسبل   5۰ صوتی  امواج 
های دستگاه های صوت سنج این میزان در مشهد 
حد  از  بیشتر  دیسیبل   ۲5 که  است  دیسیبل   75

استاندارد است.
معاونت خدمات ومحیط زیست شهری شهرداری 
مشهد به راه اندازی آزمایشگاه معین در مرکز پایش 
آالینده های زیست محیطی شهرداری مشهد اشاره 
و اظهار کرد: همچنین در نظر داریم در آینده نزدیک 
پیدا  ورود  نیز  فاضالب  و  آب  خاک،  پایش  بحث  به 

کنیم .

اول  شاگرد  مشهد  شهری  مدیریت  استاندار:  معاون 
کالنشهرهای ایران است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
اول  شاگرد  مشهد  شهری  مدیریت  گفت:  رضوی 

کالنشهرهای ایران در حوزه های مختلف است.
آیین  در  مقدوری  محمد  امروز،  صبح  گزارش  به 
زیست  محیط  پایگاه های  و  تجهیزات  از  رونمایی 
مشهد با بیان اینکه طبق آخرین برآوردها 4 میلیارد 
 5۰ کاهش  طرح  برای  اعتبار  تومان  میلیون   ۸۰۰ و 
نیاز است،  در کالنشهر مشهد  آلودگی هوا  درصدی 
کاهش  طرح  در  مختلفی  دستگاه های  کرد:  اظهار 
و  هستند  درگیر  مشهد  هوای  آلودگی  درصدی   5۰
مقرر شده این طرح در بازه زمانی سه ساله عملیاتی 
شود. وی با تاکید بر اینکه در مشهد دچار مشکالتی 
به لحاظ زیست محیطی از جمله آلودگی هوا هستیم 
شهر  این  شرایط  تند  شیب  با  اخیر  سال های  در  که 

تدابیر  با  را دچار مشکالت کرده است، متذکر شد: 
شهرداری مشهد شرایط آلودگی هوا تا حدودی تحت 

تاثیر قرار گرفت و اقدامات خوبی رقم زده شد.
خدمات شهری هوشمند

اسالمی  شورای  عمران  و  فنی  کمیسیون  رئیس 
این مراسم گفت: شهر هوشمند  نیز در  شهر مشهد 
هوشمند  شهر  باید  و  دارد  مختلفی  های  مصداق 
شود.  تر  ملموس  مردم  برای  مختلف  های  حوزه  در 
خدمات  ــوزه  ح ــزود:  افـ نیا  مهدی  محمدهادی 
و  است  هوشمند  شهر  های  مصداق  از  نیز  شهری 
باشد.  توجه  مورد  باید  حوزه  این  در  هوشمندسازی 
باید بتوانیم دانش فنی خود را در حوزه های حساس 

نظیر محیط زیست بومی سازی کنیم .
رفع نگرانی مردم

هم چنین  قاسم تقی زاده خامسی شهردار مشهد در 
حاشیه مراسم رونمایی گفت:  شاید تاکنون شهروندان 
آنتن های bTS تلفن  این نگرانی را داشتند که امواج 
ضرر  و  است  استاندارد  حد  از  بیش  مشهد  در  همراه 
دارد اما با سنجشی که توسط دستگاه های پایش امواج 
الکترومغناطیسی انجام شد مشخص شد که امواج این 
 uV آنتن ها در حد استاندارد قرار دارد و در مقابل اشعه

در مشهد باالتر از میزان استاندارد است. 
گیری  انــدازه  ایستگاه  پنج  از  است  ذکر  به  الزم 
شدت صوت، ۱۰ ایستگاه هواشناسی، ۱۰ ایستگاه 
سنجش  پرتابل  دستگاه   ،uV اشعه  آنالین  سنجش 
آالینده بو و گاز، ۲ گشت کنترل آالینده های زیست 
 5 اتوبوس،  و  سنگین  خــودروهــای  ویــژه  محیطی 
نمایشگر اطالع رسانی کیفیت هوا، ۲ دستگاه پرتابل 
ایستگاه  و  ها  کارخانه  دودکــش  خروجی  سنجش 
سنجش امواج الکترومغناطیسی با هزینه 7 میلیارد 

تومان رونمایی شد.

معاون ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربنای 
حمل و نقل کشور:

بزرگراه حرم تا حرم، قطعه سبزوار – نیشابور – 
مشهد در حال اجراست

توسعه  و  ساخت  شرکت  های  آزادراه  ساخت  معاون 
زیربنای حمل و نقل کشور گفت:از پروژه حرم تا حرم  
آزادراه قم به گرمسار در حال  نزدیک به هزار کیلومتر 
بهره برداری است و قطعه گرمسار به سمنان هم به طول 

۱۱4 کیلومتر در دست اجراست.
به گزارش صبح امروز سید حسین میرشفیع با اعالم 
این خبر اظهار داشت: زیر ساخت 5۰ کیلومتر از این ۱۱4 
کیلومتردر مرحله اتمام است. وي  ادامه داد: قطعه دیگر 
سبزوار – نیشابور – مشهد است که عملیات اجرایی آن در 
حال انجام است. به گفته او قطعه بعدی از سه راهی تربت 
حیدریه به مشهد نیز آماده ابالغ است، با این وجود بخشی 
از عملیات آن با شدت و قوت در حال اجرا است. میرشفیع 
خاطر نشان کرد: طول این مسیر 4۰ کیلومتر است که 
6۰۰ میلیارد تومان اعتبار به آن تعلق گرفته و نزدیک به 
۸۰۰ هزار مترمکعب عملیات خاکی آن انجام شده است. 
وی بیان داشت: 5۰۰ میلیارد تومان از این میزان اعتبار 
فقط مختص به پیمانکاری است . میرشفیع یادآور شد : 
7۰ درصد اعتبار این پروژه توسط سرمایه گذار)قرارگاه خاتم 

االنبیا( و ۳۰ درصد توسط دولت پرداخت می شود.

معاون استاندار:
۸۰ موکب در مسیر نجف تا کربال برپا می شود
استانداری  زائــران  امور  مدیریت  و  هماهنگی  معاون 
خراسان رضوی با اشاره به اینکه ثبت نام های گروهی و شبه 
گروهی کار ساماندهی و اعزام زائران را آسان تر کرده، گفت: 
امسال با همکاری کمیته مشارکت های مردمی حدود ۸۰ 
موکب در داخل عراق، مرزهای خروجی همچون مهران، 
شلمچه و... ایجاد خواهد شد که اقدامات الزم برای اسکان 

و تغذیه زائران را برعهده دارند.
در  امروز  حسینی  جواد  سید  امروز  صبح  گزارش  به 
نشست تبیین برنامه های کمیته های ستاد اربعین استان 
که در دفتر استاندار خراسان رضوی برگزار شد، با بیان 
اینکه برنامه  ریزی ستاد اربعین از اواخر بهمن ماه سال 
گذشته با بررسی چالش ها و کمبودها برگزار شده است، 
اظهار کرد: با بررسی مشکالت موجود در سال گذشته 
امیدواریم که امسال خدمات بهتری را به زائران اربعین 
ده  کمیته های  اینکه  بیان  با  وی  کنیم.  ارائه  حسینی 
گانه جلسات خود را به صورت مستمر تشکیل داده اند، 
با اشاره به اینکه ثبت نام های گروهی و شبه گروهی کار 
ساماندهی و اعزام زائران را آسان تر کرده، گفت: امسال با 
همکاری کمیته مشارکت های مردمی حدود ۸۰ موکب در 
داخل عراق، مرزهای خروجی همچون مهران، شلمچه 
و... ایجاد خواهد شد که اقدامات الزم برای اسکان و تغذیه 

زائران را برعهده دارند.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی:
تامین  اینترنتی  سامانه  های  قطع 

اجتماعی پیگیری می شود

 قطع بودن سامانه اینترنتی تامین اجتماعی موجب 
است،  شده  شهروندان  از  تعدادی  گالیه  و  اعتراض 
شهروندان تقاضای پیگیری این موضوع را داشته اند، 
مدیر کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی روز گذشته 
درپاسخ به این گالیه شهروندان گفت: قطع سامانه  های 
اینترنتی این سازمان که در روزهای اخیر مشکل آفرین 

شده در حال پیگیری و رفع است
های  سامانه  ــزود:   اف خیرآبادی  نظام  محسن  سید 
اینترنتی این سازمان از پرکاربرد ترین سامانه هاست و 
با توجه به متمرکز شدن عملیات صدور دفترچه و ارائه 
خدمات کوتاه مدت تامین اجتماعی در کنار نام نویسی 
کارگاه ها، ارائه لیست بیمه کارفرمایان و دیگر امور، این 
اختالل موجب بروز مشکل برای بیمه شدگان شده است.
وی اظهار داشت: بستر شبکه اینترنت داخلی تامین 
مراجعات  تعدد  و  شده  مواجه  اختالل  با  اجتماعی 

موجب بروز مشکل شده است.
خدمت  حوزه  در  تحول  هر  انجام  اینکه  بیان  با  وی 
رسانی با مشکالت و کاستی هایی در گام های نخست 
همراه است، گفت: افزایش مراجعه کارفرمایان در روزهای 
پایانی ماه برای واریز حق بیمه و ارائه لیست و پرداخت 
حق بیمه مشاغل آزاد در آغاز هر فصل افزایش مراجعات 
برای دریافت خدمات دفترچه و صدور اعتبار موجب حجم 
زیاد مراجعه به سامانه و ایجاد اختالل و قطع موردی آن 
رضوی  خراسان  اجتماعی  تامین  مدیرکل  است.  شده 
افزود: مدیریت سامانه خدمات به صورت متمرکز از تهران 
انجام می شود و واحد فنی و انفورماتیک سازمان در حال 
پیگیری این مشکل است و به خاطر مشکالتی که برای 
بیمه شدگان استان ایجاد شده است از آنان عذرخواهی 
می کنیم. ارائه لیست بیمه حدود ۲ سال، ارائه خدمات 
کوتاه مدت و دفترچه تامین اجتماعی از اواخر شهریور 
ماه امسال و نام نویسی کارگاه های زیر پوشش تامین 
اجتماعی از اوایل هفته جاری به صورت متمرکز در سامانه 

تامین اجتماعی انجام می شود.
از  را برای پیگیری  انتقاد خود  و  سوژه،  گالیه، پیشنهاد 
پیامک   1000۸0۸۸۸ سامانه  به  امروز  صبح  روزنامه  طریق 

کنید.

شاید تاکنون شهروندان این نگرانی را داشتند که امواج آنتن های تلفن همراه در مشهد بیش از حد استاندارد است
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حرف مردماخبار

قرار دهید که در ستون های  را طوری در جدول  تا 9  اعداد 1 
2بار  عدد  یک  خانه ای،   9 کوچک  جداول  نیز  و  افقی  و  عمودی 

تکرار نشده باشد.

جدول  در  که  بزنید  خط  جدول  در  طوری  را  تکراری  اعداد 
باقیمانده در ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده 

باشد.
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مدیر کل راه و شهرسازی استان از افزایش اعتبار طرح های حاشیه مشهد خبر داد: 

اعتبار حاشیه باال رفت

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: اعتبار 
اختصاص یافته به طرح های حاشیه شهر مشهد ۸۰ 

میلیارد تومان افزایش یافت.
به گزارش صبح امروز محمدرضا اخوان عبداللهیان 
با بیان این مطلب گفت: اعتبار طرح های حاشیه شهر 

تومان  میلیارد  به ۳5۰  تومان  میلیارد  از ۲7۰  مشهد 
افزایش یافت. 

 ۱۳۰ را  یافته  اختصاص  اعتبار  عبداللهیان  اخوان 
میلیارد تومان بیان کرد و افزود: 5۳ مورد از طرح های 
اعم  که  است  شهرسازی  و  مسکن  حــوزه  در  مذکور 
آن،  اجــرای  و  فاضالب  شبکه  اصالح  رسانی،  برق  از 
ایجاد بوستان، سالن ورزشی، پایگاه آتش نشانی، مرکز 
جامع سالمت، مدرسه و ... می باشد که برای مشهد و 

شهرستانها تعریف شده است.

اخوان عبداللهیان پیشرفت فیزیکی پروژه هاي مذکور 
را حدود 7۰ درصد عنوان کرد و گفت: ۱۱ مورد از این 

پروژه ها در مشهد آماده افتتاح است.
وی خاطر نشان کرد که در اجرای برخی از این پروژه 
ها مسکن و شهرسازی مستقیما متولی نبوده و نظارت 

عالیه به عهده دستگاه های متولی صورت گرفته است.
او ادامه داد: از آنجایی که اولین بار بود به پروژه هایی از 
این دست می پرداختیم، دستگاه های متولی کمک می 

کنند تا کیفیت کار به خوبی اجرا شود.

  جدول شرح در متن
شمــاره
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آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به ورثه محمد امین دلیرپور به شرح ۱- مهرداد دلیر پور فرزند محمد امین به شماره ملی ۰69۰۲۲6۰7۱ و ۲- سمانه دلیر پور فرزند محمد امین به ش.ش ۳۲9 – ۳- سحر دلیر پور 
فرزند محمد امین به شماره ملی۰69۱4۱5994– 4- قاسم دلیر پور فرزند محمد امین به ش.ش 49 -5- معصومه دلیر پور فرزند محمد امین به ش.ش 5۰ – 6- میالد دلیر پور فرزند محمد امین به 
شماره ملی ۰69۰۰757۰7ابالغ میگردد که خانم معصومه رستمی فرزند مرتضی به شماره ملی ۰7۰۱9667۲6 به استناد سند نکاحیه بشماره 49۱5 مورخ ۱۳۸9/۰4/۱۲دفتر ازدواج ۲ مبادرت 
به صدور اجرائیه ای به کالسه 97۰۰779 و به تعداد ۲۲5 قطعه سکه بهار آزادی علیه شما نموده است و چون برابر گزارش مورخه ۱۳97/۰7/۱۱مامور پست تربت حیدریه آدرس شناسائی نگردیده 
لذا به استناد ماده ۱۸ و مستفاد از ماده ۱9آئین 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 : 13۹7/07/1۸

هادی ریحانی - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی مزایده اموال ) مرحله اول(
 به موجب پرونده اجرائي کالسه شماره 5۱/97۰9۸7 و 5۲/97۰967 صادره از حوزه شماره ۲6۲ شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای/خانم محمود لزگی جمعا به پرداخت مبلغ 
۳5۰/۲9۰/477ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/خانم جواد سیدآبادی۲/97۲/4۰۰۰ نیم عشر 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 97/۰۸/۰5 از 
ساعت 9 الی ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در اجرای احکام شورا مجتمع 5 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود. ضمنا حداقل ده درصد از 

بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:
یک باب مغازه دارای تجاری دائم مستحدثه در ششدانگ بالک 4۱94 فرعی از ۱6 اصلی با شماره ثبت 4۰4۳۳۱ در صفحه ۲۲۳ دفتر ۲544 بخش 9 مشهد به مالکیت آقای محمود لزگی و 
شرکاء عرصه مغازه به مساحت 4۳/77 متر مربع یک در بند مغازه تجاری احداث شده به نشانی بلوار میامی" بلوار شهید مفتح" تالش ۳ پالک 4۳ زمین وقفی مربوط به اوقاف است، کلیه مغازه 
های این مجتمع دو ممر است و ارزیابی کارشناس بابت شش دانگ مغازه 9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سه دانگ آن 45۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد گردیده است که مورد مزایده 7۳% از سه دانگ مغازه 

که ارزش آن ۳۲۸/5۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس 

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وسیله به خانم طلعت وطن پرست فرزند عبدالحسین به ش.ش ۱6۲ و خانم ها و آقایان : افسانه ، امیر ، امین و عرفان شهرت همگی محمد خانی)فرزند متوفی( درخصوص پرونده اجرایی 
کالسه 97۰۰۱۳4 له خانم مریم مومنی علیه شما ابالغ میگردد که حسب درخواست بستانکار پرونده فوق خودرو به شماره انتظامی ۳6 ایران ۲۲۸ ن 4۳ و پالک ثبتی ۲۱54 فرعی از ۱۲9 اصلی 
بخش یک اربعه تربت حیدریه متعلق به مورث شما بازداشت گردیده است . لذا چنانچه ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ اخطاریه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی ادامه 
خواهد یافت. ضمنًا برابر اعالم اتحادیه صنف طال و جواهر و نقره تربت حیدریه قیمت هر عدد سکه بهار آزادی در تاریخ 96/۱۲/۱6 به مبلغ ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ ریال تقویم گردیده چنانچه به مبلغ مزبور 

معترضید الزمست اعتراض کتبی خود را ظرف مدت ده رئز از تاریخ رویت این اخطاریه به این اداره تسلیم در غیر اینصورت طبق مبلغ فوق کل بدهی محاسبه و وصول خواهد شد.
تاریخ انتشار : 13۹7/07/1۸

هادی ریحانی - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی مزایده 
محکوم له : آرش انسان دوست فرزند سعید با وکالت آقای جواد رضائی به آدرس تربت حیدریه – بازار روز – مجتمع معصومی

محکوم علیه : مرتض محمدی فرزند فریدون به آدرس شهرستان زاوه – دولت آباد – امام رضا ۸ پالک9
محکوم به : ۱- در پرونده کالسه 95۱745 مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲/۰9۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سر رسید تا یوم الوصول در حق محکوم له و نیز مبلغ 6/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی – ۲- در پرونده کالسه 95۱746 مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
۱/7۲۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تا یوم الوصول در حق محکوم له و نیز مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی 

در حق دولت
در پرونده کالسه 4۰/96۱۲7۰ 

مورد مزایده: ششدانگ یک باب منزل مسکنی پالک شماره ۲۱۱/54۰/6۸۰ فرعی ۱44 اصلی ملکی آقای علی نیازی فرزند محمدحسن واقع در روستای فرزق – خیابان امام رضا – امام رضا ۳۱ 
پالک۱7 به مساحت عرصه ۲4۳ متر مربع و مساحت اعیان ۱57/5 مترمربع در یک طبقه با نمای آجر۳سانت با سازه دیوار باربر و کف آشپزخانه سرامیک و بدنه تا سقف کاشی ودارای اپن و کابینت 
زمینی فلزی و دارای امتیازات آب ، برق ، گاز که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعًا به مبلغ 65۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده ۱۱4 
قانون اجرای احکام مدنی در روز شنبه تاریخ ۱۳97/۰۸/۱۲ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد 
و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.
ضمنًا حداقل ۱۰% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده ۱۱۸ قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.

دفتر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان تربت حیدریه

آگهی مزایده اموال ) مرحله دوم(
 به موجب پرونده اجرائي کالسه شماره 5۱/97۰97۰ صادره از حوزه شماره ۲6۲ شورای حل اختالف مشهد محکوم علیه آقای/خانم محمود لزگی جمعا به پرداخت مبلغ ۱۲۱/46۲/۰۰۰ریال 
به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده است حسب  تاکنون نسبت  له آقای/خانم جعفر سیدآبادی محکوم گردیده است و چون  تادیه در حق محکوم  بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر 
تقاضای طلبکاراموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 97/۰۸/۰5 از ساعت 9 الی ۱۰ صبح در محل اجرای احکام 
مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در اجرای احکام شورا مجتمع 5 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود. ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس 

از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:
یک باب مغازه دارای تجاری دائم مستحدثه در ششدانگ بالک 4۱94 فرعی از ۱6 اصلی با شماره ثبت 4۰4۳۳۱ در صفحه ۲۲۳ دفتر ۲544 بخش 9 مشهد به مالکیت آقای محمود لزگی و 
شرکاء عرصه مغازه به مساحت 4۳/77 متر مربع یک در بند مغازه تجاری احداث شده به نشانی بلوار میامی" بلوار شهید مفتح" تالش ۳ پالک 4۳ زمین وقفی مربوط به اوقاف است، کلیه مغازه 
های این مجتمع دو ممر است و ارزیابی کارشناس بابت شش دانگ مغازه 9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و سه دانگ آن 45۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد گردیده است که مورد مزایده ۲7% از سه دانگ مغازه 

که ارزش آن ۱۲۱/46۲/۰۰۰ ریال می باشد. 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مشهد مقدس

1ســـامــانــه پــیــامــک مــردمــی 0 0 0 8 0 8 8 8

آگهی اخطاریه تعیین طول ابعاد
بدینوسیله به آقای حسین لطفی نیا مالک پالک ۳7۸6 اصلی و ورثه غالمحسین ابراهیم زاده قندشتنی مالکین پالک یک فرعی از ۳7۸6 اصلی ابالغ می گردد. باتوجه به درخواست مالک پالک ۲ 
فرعی از ۳7۸6 اصلی بخش شهر تربت حیدریه که اعالم نموده نامبردگان قابل شناسائی و دسترس نمی باشند اخطار می گردد با عنایت درخواست نامبرده که تقاضای طول و ابعاد و مساحت پالک 
مذکور را نموده و حسب ماده 6۸ و 7۰ آئین نامه ق ث که مورد تقاضا حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده است. لذا از تاریخ این آگهی به شما مهلت داده می شود ظرف مدت ۱۰روز از تاریخ 
انتشار جهت امضاء ذیل صورت جلسه یا چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور دارید به این اداره مراجعه در غیر اینصورت بعداز گذشت 

مهلت مقرر برابر مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد و مسئولیت عدم حضور به عهده شما خواهد بود.
تاریخ انتشار ۱۳97/۰7/۱۸

هادی ریحانی  - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی مزایده اموال مرحله اول
 به موجب پرونده اجرائي کالسه شماره 97۰۳5۳/ش ۱۲ صادره از حوزه شماره ۱۰ شورای حل اختالف نیشابور محکوم علیه آقای/خانم حسن درودی جمعا به پرداخت مبلغ 5۸/6۰۰/۰۰۰ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای/خانم نبی الله پورکیان 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 چهارشنبه 97/۰۸/۰۲ از ساعت 9 الی ۱۰ صبح در محل اجرای احکام 
مدنی شوراهای حل اختالف مشهد واقع در میدان شهدا خ عبادی روبروی عبادی ۸ اجرای احکام مجتمع شماره یک شورای حل اختالف مشهد از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از 
قیمت پایه شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود. 

ضمنا حداقل ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و في المجلس از برنده وصول خواهد شد. اموال مورد مزایده عبارت است از:
تعداد ۱۰/5۸۲عدد اوراق بهادار که ارزش هر سهم از سهام شرکت سرمایه گذاری دنا به مبلغ 7۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که در مجموع به میزان مبلغ 7/4۰7/4۰۰ ریال می باشد. 

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مشهد- رهنورد
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خبر
۲ گزینه جدید مطرح برای وزارتخانه های صنعت و اقتصاد/دستگاه قضا آماده پشتیبانی از اقتصاد کشور است

پرداخت 4 میلیارد دالر وام برای تأمین طرح های صنعتی/ تصویر »خیابان گردی با ببر« برای ایران نیست

استقرار تجهیزات گسترده روسیه در    
اطراف البوکمال سوریه

بر  سوریه  ارتش  تسلط  از  پس  بار  نخستین  برای 
گسترده  نیروی  و  تجهیزات  فرات،  رود  غربی  ساحل 
رسانه های  شد.  مستقر  البوکمال  اطراف  در  روسیه 
سوریه دوشنبه شب اعالم کردند: ده ها تن از نظامیان 
روسیه به همراه تجهیزات گسترده ارتش این کشور پس 
از ورود به اطراف البوکمال در چند منطقه در نزدیکی 
مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه موردحمایت آمریکا 
نیز  سوریه  ارتش  نیروهای  پیش ازاین،  شدند.  مستقر 
تجهیزات گسترده ای را به سوی منطقه السیال در ریف 
البوکمال ارسال کرده بودند. این نیروها شامل جوانان 
ساکن شهر دیرالزور بودند که با افزایش حمالت گروه 
تروریستی تکفیری داعش به مواضع ارتش سوریه در 

این منطقه مستقر شدند.
 ارسال سه گردان موشکی »اس-300« با 

صدها موشک به سوریه
دوشنبه شب  روســیــه  نظامی  ارشـــد  مــقــام  یــک 
»اس- سامانه  گردان  سه  مسکو  گفت:  به وقت تهران 

۳۰۰ پی. ام« با هشت پرتابگر، همراه با بیش از صد 
موشک سطح به هوای هدایت شونده برای هر یک از 
این یگان های موشکی را رایگان به دولت سوریه اهدا 
کرده است. تاس، مقام نظامی ارشد روسیه گفت: »سه 
یک به هشت  هر  که  ام  پی.   ۳۰۰- اس  موشکی  یگان 
پرتابگر مجهز هستند، یکم اکتبر )دوشنبه گذشته( به 
ذکر  با  نظامی  ارشد  مقام  این  شدند.«  ارسال  سوریه 
»این  گفت:  سوریه  به  سامانه ها  این  رایگان  ارســال 
سامانه ها قبالً در یکی از هنگ های نیروی هوافضای 
می کند،  استفاده  »اس-4۰۰«  از  اکنون  که  روسیه 
تعمیرهای  با  اس-۳۰۰  سامانه های  بودند.  مستقر 
عالی در شرکت هایی  دفاعی روسیه، در شرایط خوبی 
قرار دارند و قادر به انجام وظایف هستند.« روسیه قصد 
داشت، بنا بر توافق صورت گرفته در سال ۲۰۱۰، این 
سامانه را به سوریه ارسال کند. به دنبال سرنگونی یک 
فروند هواپیمای شناسایی »ایلوشین-۲۰« این کشور 
در  آن  خدمه  هفده  شدن  کشته  و  سوریه  آسمان  در 

هفته های گذشته، »سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه 
از تجهیز دمشق به این سامانه موشکی خبر داد.

حفظ  برای  آمریکا  خزانه داری  تالش   
دسترسی ایران به سوئیفت

برخی مقام های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
بازارهای  به  ایران  دسترسی  تا  می کنند  تالش  آمریکا 
مالی بین المللی را حفظ کنند. مقام های ارشد وزارت 
خزانه داری دولت آمریکا ازجمله مقام هایی که امیدوار 
به حفظ توافق هسته ای هستند تالش می کنند تا ایران 
به سیستم بانکی سوئیفت متصل بماند. سوئیفت یک 
سیستم پولی بین المللی است که تراکنش های مالی 
منابع  گفته  به  می شود.  انجام  آن  طریق  از  فرامرزی 
واشنگتن  در  گذشته  هفته  سوئیفت  مقام های  آگاه، 
تا  دادند  انجام  آمریکا  دولت  مقام های  با  دیدارهایی 
سیستم  به  ایرآن همچنان  که  کنند  حاصل  اطمینان 
منابع  داشــت.  خواهد  دسترسی  بین المللی  بانکی 
امنیت  ارشد  مقام های  و  ترامپ  درحالی که  گفتند: 
اعالم کرده اند  بولتون  مانند جان  کاخ سفید  در  ملی 
خود  بازرگانی  تعامالت  باید  اروپایی ها  و  سوئیفت  که 
وزارت  مقام های  از  گروهی  دهند،  پایان  ایــران  با  را 
خزانه داری قاطعانه با این اقدام مخالفت هستند. این 
علیه  آمریکا  تحریم های  بعدی  دور  آستانه  در  مسئله 
می شود،  اعمال  آبــان(   ۱۳( نوامبر  چهارم  که  ایــران 
دامن  آمریکا  دولت  در  داخلی  شدید  اختالفات  به 
می زند. یک مقام آمریکایی که در حوزه ایران فعالیت 
می کند، اظهار داشت: ترامپ از دولت خواسته تا همه 
تحریم های دوره ریاست جمهوری باراک اوباما و برخی 
به  اقدام  این  زیرا  شود،  بازگردانده  دیگر  تحریم های 

معنای فشار حداکثری است.
 ناوشکن »USS ROSS« آمریکا در جنوب 

اسرائیل
ناوشکن »uSS ROSS« آمریکا روز دوشنبه در بندر 
»اشدود« واقع در جنوب فلسطین اشغالی پهلو گرفته 
مذکور  ناوشکن  رسانه،  این  اعالم  اساس  بر  است. 
پهلو  بندر  این  در  میالدی   ۱999 سال  در  بار  آخرین 
»تام  موشک های  به  مجهز  ناوشکن  این  بود.  گرفته 

علیه  آمریکا  تهاجم  در  گذشته  سال  که  بوده  هاوک« 
حالی  در  این  بود.  گرفته  قرار  مورداستفاده  سوریه 
در  آمریکا  سفارت  پنجشنبه  روز  است  قرار  که  است 
سرزمین های اشغالی مراسم ویژه ای به مناسبت ۲۳4 

مین سال تشکیل نیروی دریایی آمریکا برگزار کند.
 تصویر "خیابان گردی با ببر" برای ایران 

نیست
مجازی  فضای  در  گزارش هایی  و  تصاویر  اخیرًا 
فاز  از  نشان  که  می شود  منتشر  سایت ها  برخی  و 
تصاویر  ــن  ای در  دارد.  الکــچــری گــری  از  جــدیــدی 
حیوانات  با  خیابان ها  در  گشت زنی  از  عکس هایی 
وحشی و گربه سانانی همچون ببر به چشم می خورد، 
هرچند که برخی این عکس ها را به خیابان های تهران 
نسبت داده اند، اما منابع رسمی این موضوع را تأیید 

نمی کنند./ایسنا
فرصت  بهترین  خودرو  صنعت  تحریم   

برای ایران خودرو و سایپا
خــودرو  مهندسی  دانشکده  هیئت علمی  عضو 
دانشگاه علم و صنعت گفت: تحریم صنعت خودرو از 
سوی آمریکا فرصت مناسبی برای ایران خودرو و سایپا 
است تا با طراحی پلت فرم مشترک، با کمترین هزینه به 

سمت خودکفایی در این صنعت حرکت کنند./ ایسنا
 پرداخت 4 میلیارد دالر وام برای تأمین 

طرح های صنعتی
پایان شهریور امسال بیش  تا  بانک صنعت و معدن 
از چهار میلیارد و ۱۲5 میلیون دالر تسهیالت ارزی از 
محل صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی طرح های 
امسال  نخست  نیمه  در  کرد.  پرداخت  کشور  صنعتی 
میزان تسهیالت مصوب از محل صندوق توسعه ملی به 
۱۰ میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر رسید که به ۳۱9 طرح 

صنعتی اختصاص یافت./ بانک صنعت و معدن
نتیجه  جهانی  مشکالت  الریجانی:   

یک جانبه گرایی آمریکاست
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی ایران 
آمریکا  یک جانبه گرایی  نتیجه  را  جهانی  مشکالت 
عنوان کرد و خواستار اتحاد کشورها در برابر اقدامات 

فراقانونی و یک جانبه گرایانه شد. آمریکا و رژیم اسرائیل 
عامل به هم ریختگی امنیت جهانی هستند و اقدامات 
یک جانبه قدرت هایی مانند آمریکا در برخورد با مسائل 
را  گسترده ای  چالش های  و  مشکالت  بین المللی، 
ایجاد کرده است. وی خروج  برای جامعه بین المللی 
آمریکا  دولت  غیرقانونی  تصمیم  برجام،  از  غیرقانونی 
در مورد مسئله فلسطین مبنی بر اعالم قدس شریف 
به عنوان پایتخت یک رژیم نامشروع، اشغالگر و متجاوز، 
خروج از پیمان آب و هوایی پاریس و به هم زدن نظام 
تعرفه ای تجارت جهانی را نمونه هایی روشن ازاین گونه 

اقدامات ذکر کرد./ ایرنا
 2 گزینه جدید مطرح برای وزارتخانه های 

صنعت و اقتصاد
برای دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت 
دو گزینه جدید در دولت مطرح شده است. در حالی 
طی روزهای گذشته فرهاد دژپسند برای گزینه وزارت 
خبر  دولت  از  که  شده  مطرح  دارایی  و  اقتصادی  امور 
هم  بــورس  سازمان  رئیس  محمدی  شاپور  می رسد، 
گزینه جدی برای این سمت است و احتمال معرفی وی 
به عنوان گزینه پیشنهادی بیشتر است. همچنین مهدی 
کرباسیان رئیس فعلی سازمان توسعه معادن و صنایع 
معدنی )ایمیدرو( احتماالً به عنوان وزیر جدید صنعت، 
معدن و تجارت به دولت معرفی شود. پیش تر رحمانی 

و ویسه هم برای این سمت مطرح شده بودند./ تسنیم
 دستگاه قضا آماده پشتیبانی از اقتصاد 

کشور است
با تمام  معاون اول قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا 
و توسعه اشتغال در هر نقطه  اقتصادی  از فعاالن  قوا 
از کشور که موجب تثبیت اقتصادی داخلی می شود، 
حمایت  راستای  در  که  امــری  هر  می کند.  حمایت 
شود،  جامعه  در  اشتغال  توسعه  و  داخلی  تولید  از 
اینکه  به  اشاره  با  وی  قضاست.  دستگاه  موردحمایت 
قدرت اقتصادی یکی از مؤلفه های مهم اقتدار جامعه 
اقتصادی  فعاالن  اگر  داد:  ادامــه  مــی رود،  شمار  به 
کنیم  رفتار  آن ها  با  به گونه ای  باید  شوند،  جرم  دچار 
که لطمه ای به فعالیت اقتصادی این قشر وارد نشده و 

بخش تولید ضرر نکند./ ایرنا
 جهانگیری: تا پایان دولت دوازدهم به 

37 هزار روستا گازرسانی می شود
تاکنون ۲۳ هزار  اول رییس جمهوری گفت:  معاون 
روستا از نعمت گازرسانی بهره مند شده اند و این تعداد 
تا پایان دولت دوازدهم به ۳7 هزار روستا می رسد. وی 
گفت: ما در اوج کمبود منابع و با تدبیر وزیر نفت و عدم 
استفاده از بودجه دولت تصمیم گرفتیم روستاهای باالی 
۲۰ خانوار را گازرسانی کنیم و به فضل الهی تا اآلن بیش 
از ۲۳ هزار روستا گازرسانی شده و تا پایان دولت دوازدهم 

به ۳7 هزار روستا گازرسانی خواهد شد./ ایرنا
 امسال آخرین سال اجرای ثبت جرائم 

رانندگی با نرخ فعلی
سردار مهری

انتظامی  نیروی  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
مبلغ  اجــرای  ســال  آخرین  امسال  که  کــرد  ــالم  اع
سردار  است.  رانندگی  و  راهنمایی  فعلی  جریمه های 
تقی مهری اعالم کرد: بنابر قانون، رانندگانی که مواد 
گواهینامه شان  باشند،  کرده  مصرف  الکل  یا  مخدر 
عالوه  می شود  توقیف  نیز  خودرویشان  و  شده  ضبط 
بر آن به محاکم قضایی نیز معرفی خواهند شد که این 
امر در پیشگیری از وقوع این تخلف بسیار مؤثر است./ 

ایسنا
 زورمان به حذف کنکور نرسید

درسی  برنامه  اینکه  بابیان  آمــوزش وپــرورش  وزیــر 
به شدت در معرض تهدید از سوی دایه های مهربان تر 
گفت:  است  گرفته  قرار  کنکوری(  )مؤسسات  مادر  از 
متأسفانه امروز کالس ها و آزمون های کنکوری و حجم 
کتاب های کمک آموزشی، برنامه درسی را تحت الشعاع 
قرار داده، این در حالی است که برخی از این کتب از 
بطحائی  نیستند.  برخوردار  نیز  استانداردها  حداقل 
احساس  دانــش آمــوز  به عنوان مثال  ــت:  داش اظهار 
وقتی  به ویژه  می کند،  مدرسه  در  حضور  از  بی نیازی 
تبلیغات گسترده مؤسسات کنکوری را در صداوسیما 
و... مشاهده می کند. همچنین شاهد لجبازی برخی 
منطق  این  با  می خواهند  گویی  و  هستیم  مؤسسات 

علنی، یک کشتی جانانه بگیرند ما برای مقابله با این 
دوره  از  را  آزمون ها  حذف  چون  برنامه هایی  آسیب ها 
هنوز  هرچند  داد:  ادامه  وی  کردیم.  شروع  ابتدایی 
به این موضوع در دبیرستان نرسیده و کنکور  زورمان 
هنوز سرجایش خودش است؛ درواقع تا کنکور باشد 
باقی  جایش  سر  نیز  تومانی  میلیارد  چند  فسادهای 

است./ ایسنا
 احتمال سهمیه بندی بنزین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه دادن 
کارت سوخت بنزین به مردم در دستور کار است، گفت: 
با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در موضوع 
سهمیه بندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر 
اجرای  زمان  تا  شود  تصمیم گیری  آینده  ماه  یک  تا 
اشاره  با  پورابراهیمی  محمدرضا  شود.  مشخص  آن 
بررسی  برای  مجلس  گذشته  روز  غیرعلنی  جلسه  به 
وضعیت اقتصادی گفت: نزدیک به یک دوم از مصرف 
بنزین نامتعارف است. این بدان معناست که یا بنزین 
صورت  قاچاق  اینکه  یا  و  می شود  مصرف  بیش ازحد 
می گیرد. آن هم در شرایطی که قیمت سوخت در کشور 
ما نسبت به کشورهای همسایه عدد بسیار پایینی است. 

این یعنی اتالف انرژی صورت می گیرد./ ایسنا
 درخواست وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا 

برای حفظ دسترسی ایران به سوئیفت
وزیر  با  دیــدار  در  اروپــا  اتحادیه  اقتصاد  وزرای 
حفظ  برای  خود  وزرای  درخواست  آمریکا  خزانه داری 

دسترسی ایران به سوئیفت را مطرح می کنند.
تایمز  فاینَنشال  روزنامه  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
اقتصاد  وزرای  ــرد:  ک ــالم  اع گــزارشــی  در  سه شنبه 
اتحادیه اروپا خواستار حفظ دسترسی ایران به سیستم 
مالی  ارتباطات  بانکداری »سوئیفت« )جامعه جهانی 

بین بانکی( شدند.
در گزارش این رسانه انگلیسی در این خصوص آمده 
دسترسی  ادامه  باهدف  اروپا  کنونی  اقدام  که  است 
ایران به این نظام بانکی به منظور تداوم همکاری های 
قاره سبز با ایران پس از تحریم های ماه نوامبر آمریکا 

علیه تهران به انجام می رسد.

امام رضا )ع(فرمودند:
ایمان یک درجه باالتر از اسالم است, و تقوا یک درجه باالتر از ایمان است و به فـرزنـد 

آدم چیزى بـاالتـر از یقیـن داده نشده است.

قرآن، حبل خداســت و درجاتی که دارد، علمی که به انســان می آموزد راه های عملی که فراسوی انسان قرار می دهد، طنابی است که یک سوی آن به دست 
خداست و سوی دیگرش به دست مردم، بشر با هر درجه ای از درجات قرآن انس بگیرد و بر اساس آن بفهمد و به حکم آن عمل کند به این ریسمان، چنگ زده 

و به همان میزان باال آمده است، پس علم و عمل تار و پود این ریسمان است که انسان را به مرحله عقل می رساند.
 

حکمت علوی، ص103

آرند یکی و دیگری رببایند
رب چیه کسی راز همی نگشایند

ما را ز قضا زج این قدر ننمایند
پیماهن عمر ما است می پیمایند
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