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فرهنگ واژه ای است که این روزها بیشتر از هر واژه دیگری در 
زبان روزمره مردم یک جامعه مدرن استخدام می شود اما چقدر در 
ساحت عمل و...

در صفحه ۵ بخوانید

تعریف یک پژوهشگر از فرهنگ در مصاحبه با »صبح امروز«
پلی میان چراگاه انسانی و زندگی موجود

رحیمی جهان آبادی

هیچ کشوری با توهین به مسئوالن 
آن نظام اداره نمی شود 

معاون شهردارمشهد

جمع آوری روزانه 2 هزار تن زباله 
در مشهد 

به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان

ابتال زنان به پوکی استخوان
 4 برابر مردان

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد

تحقق توسعه پایدار با حمایت از 
استاندارد

به تجربه تیم حریف باختیم
هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان

بنایی

مجمع نمایندگان استان گزینه ای 
برای استانداری مطرح نکرده است

این روزها صحبت از چند نام کلیدی در دولت که گفته می شود بیشترین نقش را در 
تصمیمات اصلی روحانی بازی می کنند   در بسیاری از محافل سیاسی به گوش می رسد. 
حلقه ای که اعضای آن محمود واعظی، محمد نهاوندیان و محمدباقر نوبخت هستند  ...

ورزشكار یا هنرمند، سیاست مدار یا اقتصاددان. هرکسي که باشي نماد فرهنگ و به نوعي زبان کشور 
خودت در سایر نقاط جهان هستي. این مهم است که بازتاب رفتار تو در کشورهاي دیگر 

چطور باشد ...

سفیران »صبح امروز«، پشت مرز گرجستان

چوب گرجی ها الی چرخ 
رکاب زنان صلح

مثلث تاثیرگذار

از سری رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان روز جمعه 27 
مهرماه در هفته یازدهم وآخرین بازی نیم فصل لیگ برتر 

فوتسال بانوان دو تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی 
و نامی نو اصفهان...

خبر ویژه 2

گزارش ویژه 7

گفت و گوی ویژه 3

در این شماره می خوانیم

در صفحه 2 بخوانید
در صفحه ۴ بخوانید

در صفحه 7 بخوانید
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3 طالقه با3 بار مرگ؟
زیرگرفتن همسر به خاطر مطالبه مهریه

مردی به خاطر مهریه سه  بار از روی زنش رد شد
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سرویس اقتصادی 

در بحث  ایران گفت:  استاندارد  رئیس سازمان ملی 
که  نکاتی  مهم ترین  از  یکی  پایدار،  توسعه  از  حمایت 
شد،  تصمیم گیری  و  بررسی   ISO مجمع  در  امسال 
استانداردها  از  دولتمردان  و  سیاست گذاران  حمایت 
دولتمردان  و  سیاست گذاران  قدری  به  ایران  در  بود. 
و  مقننه  قوه  که  می دهند  اهمیت  استاندارد  بحث  به 
دیگر  از  شده اند،  استاندارد  بحث  درگیر  دو  هر  مجریه 
مباحث، با توجه به سیاست های اخیر کشور برای مقابله 
تولیدی  واحدهای  در  استانداردها  نقش  تحریم ها،  با 

کوچک و متوسط است.
نیره پیروزبخت در مراسم روز جهانی استاندارد که در 
مشهد برگزار شد، افزود: ما در حال حاضر در شرایطی 
به سر می بریم که باید دقت  ویژه ای در حوزه های مختلف 
صنعت، خدمت و غیره نمائیم. امیدواریم امروز بتواند 
صنعتگران  جایگاه  ارتقای  به  اندک  هرچند  کمکی 
استان داشته و مشوقی برای فعالیت های هرچه بیشتر 

آن ها باشد. 
وی اضافه کرد: ما در حال حاضر در شرایطی به سر 
مختلف  حوزه های  در  ویــژه ای  دقت   باید  که  می بریم 
با  را  خود  همچنین  نمائیم،  غیره  و  خدمت  صنعت، 
استانداردهای روز دنیا وفق دهیم و توجه ویژه ای به این 
مقوله داشته باشیم زیرا در این شرایط خاص، استاندارد 
خدمات،  محصوالت،  ارتقای  به  می تواند  کیفیت  و 
در  دیرباز  از  که  مواردی  کند،  کمک  غیره  و  فرایندها 
کشور و دین ما قرار دارد، حاکی از این است که توجه 
ویژه ای به بحث استاندارد نه به این عنوان و واژه بلکه به 

ماهیتی که در این واژه نهفته است.
استاندارد  جدید  تعریف  در  اینکه  بیان  با  پیروزبخت 
دانش  تراکم  حقیقت  در  استاندارد  که  شده  اعــام 
زمان  عرض  و  طول  در  برتر  اندیشه های  و  کاربردی 
موثر  مولفه  دو  کوتاه  جمله  این  در  کرد:  عنوان  است 
نهفته است، ابتدا تراکم دانش کاربردی که ما از ابتدا 
به  بیان می کردیم که سازمان ملی استاندارد می تواند 
و  کند  کار  دانشگاه  و  صنعت  بین  ارتباطی  پل  عنوان 
پژوهش های کاربردی جزو دستوراتی است که همواره 
برتر و  اندیشه های  به سازمان داده شده است، سپس 
خرد جمعی که ما همواره در تدوین استانداردها نیاز و 

توقع داریم که به کار گرفته شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: زمان 
عنصری است که در زندگی بشر جای بسیار حساسی 
در  و  داریم  را  حساسیت  این  حاضر  حال  در  ما  و  دارد 
زندگی امروز خود و در جامعه اقتصادی و سیاسی دنیا 

می بینیم. اگر دیر اقدام کنیم، عقب خواهیم افتاد. در 
از  آن سطح  به  را  اینکه خود  برای  زمان  و عرض  طول 
زندگی برسانیم و بتوانیم بیان کنیم باید تمام مولفه های 
حایز  بسیار  این  و  کند  انطباق  استاندارد  با  ما  زندگی 

اهمیت است.
تقویت و توسعه نظام استاندارد

پیروزبخت بیان کرد: قانون ما در سال 96 در مجمع 
به دلیل  که  بود   قوانینی  جزو  نظام  مصلحت  تشخیص 
مجمع  به  مجلس  و  نگهبان  ــورای  ش بین  اختاف 
تشخیص رفت و در آنجا با رای حداکثری تصویب و اباغ 
شد. در این قانون بحث تنها ارتقای جایگاه سازمان ملی 
استاندارد نیست بلکه عنوان این قانون تقویت و توسعه 
استاندارد  نظام  که  بدین معنی  استاندارد است،  نظام 
در کشور باید جاری و ساری شود و بعد تقویت و توسعه 

پیدا کند. 
و  تکالیف  از  بسیاری  قانون  این  در  کرد:  اضافه  وی 
وظایف برای برخی از سازمان های دیگر عنوان شده به 
این دلیل که حتما باید نظام استاندارد در کشور ارتقا 
پیدا کند. متولی نظام استاندارد در کشور سازمان ملی 
استاندارد است که به عنوان ناظر عالی و فرابخشی در 

این حوزه فعالیت می کند.
کمتر  گفت:  ایــران  استاندارد  ملی  سازمان  رئیس 
شورایی چون شورای ملی استاندارد وجود دارد که از سه 
قوه و بخش خصوصی با تمام قوا حضور داشته باشند. 
چندین  وزیــر،   10 از  غیر  استاندارد  ملی  شــورای  در 

کل  بازرسی  سازمان  رئیس  جمهور،  رئیس  معاون 
کشور، دادستان کل، دو نماینده و از نهادهای زیرنظر 
مقام معظم رهبری صداوسیما و از بخش خصوصی نیز 
اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و شورای رقابت 

حضور دارند.
جایگاه  توانستیم  ما  اینکه  به  اشاره  با  پیروزبخت   
پیدا کنیم تصریح کرد:  بین المللی  را در عرصه  خوبی 
سازمان  در  ما  عضویت  تاریخ  طول  در  بار  اولین  برای 
اما  آمدند  ایران  به   ISO سازمان  کل  دبیر  بین المللی 
این خبر در حجم اخبار سیاسی کشور ما گم شد. دبیر 
کل سازمان تشریح کردند که 15 نفر بین 163 کشور 
در هیئت مدیره فنی حضور دارند که 6 نفر عضو ثابت 
هستند و 9 نفر انتخاب می شوند. باعث افتخار بوده که 
یک محقق ایرانی کارشناس استاندارد عضو این هیئت 

مدیره شده است.
دستاورد سفر دبیر کل ISO به ایران

ادامه داد: سفر  ایران  رئیس سازمان ملی استاندارد 
ایران  به  استاندارد  المللی  بین  سازمان  دبیرکل  اخیر 
اما  گرفت  قرار  سیاسی  مسائل  الشعاع  تحت  هرچند 
در  ایشان  داشــت.  کشور  بــرای  خوبی  دستاوردهای 
توسط  دنیا  در  شبهه  این  که  آمد  ایــران  به  شرایطی 
دشمنان ما ایجاد شده که ایران کشوری ناامن است اما 
ایشان بیان کردند که من پیام امنیت، ثبات، آرامش و 
 ISO آسایش در کشور شما را به تمام کشورهای عضو

خواهم رساند. 

این  استاندارد  جهانی  روز  شعار  افــزود:  پیروزبخت 
بود که استانداردها شهرها را هوشمندتر می کند. این 
می رود  پیش  چهارم  صنعتی  انقاب  سمت  به  شعار 
مجمع  در  امسال  شعار  است.  شده  آغاز  از 2016  که 
بوده  پایدار  توسعه  آن ها در  و نقش  ISO، استانداردها 
انقاب  و  استانداردها  نیز    ISO جهانی  روز  شعار  و 
استاندارد  رئیس سازمان ملی  صنعتی چهارم است.   
ایران بیان کرد: در بحث حمایت از توسعه پایدار، یکی 
از مهم ترین نکاتی که امسال در مجمع ISO بررسی و 
تصمیم گیری شد، حمایت سیاست گذاران و دولتمردان 
از استانداردها بود. در ایران به قدری سیاست گذاران و 
دولتمردان به بحث استاندارد اهمیت می دهند که قوه 
استاندارد شده اند،  دو درگیر بحث  و مجریه هر  مقننه 
کشور  اخیر  سیاست های  به  توجه  با  مباحث،  دیگر  از 
برای مقابله با تحریم ها، نقش استانداردها در واحدهای 

تولیدی کوچک و متوسط است.
استاندارد از ضرورت های زندگی اجتماعی

رضوی  خــراســان  استاندار  مراسم  ایــن  ــه  ادام در 
بین  زمــانــبــر  فــرایــنــدهــای  ــذف  ح و  گفت:کاهش 
جمله  از  استاندارد  حــوزه  در  مختلف  دستگاه های 
کل  اداره  و  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  نظارتهای 
استاندارد از دستاوردهای مثبت خراسان رضوی در این 
حوزه هستند که می تواند الگویی برای سایر استان ها 

باشد.
تولیدات  استانداردسازی  افزود:  رشیدیان  علیرضا 

نیست  صنایع  برای  تجملی  معضل  یک  امــروز  دیگر 
بلکه از ضرورت های زندگی اجتماعی است و این مهم 
حضور  تداوم  و  حفظ  ملزومات  جز  کاال  صاحبان  برای 
عاوه  امروزه  شود.  می  محسوب  بازار  در  تولیداتشان 
توجه  وری،  بهره  افزایش  استاندارد  محصول  تولید  بر 
به جمعیت مخاطب در تولید، بسته بندی، حمل و نقل 
مورد  باالدستی  برنامه های  در  استاندارد  کاالی  ارائه  و 

توجه قرار گرفته است.
صنعتی  چهارم  انقاب  به  رضوی  خراسان  استاندار 
در  استان  این  کرد:  بیان  و  اشاره  هوشمند  صنایع  و 
بحث هوشمندسازی شهرها به لطف شهرداری مشهد 
پیشرو می باشد و در حوزه مناطق توسعه علم و فناوری، 
شرکتهای دانش بنیان و نانو در صنایع نیز فعالیت دارد. 
چند  تنها  که  نیست  گذشته  مانند  دیگر  گفت:  وی 
داشته  اختیار  در  را  پیشرفته  صنایع  محدود  کشور 
هوشمند  علوم  بحث  در  به ویژه  اکنون  هم  بلکه  باشند 
خارج  معدود  کشورهای  انحصار  از  دستاوردها  این 
شده و ایران نیز در این حوزه فعالیت دارد و دیگر این 

پیشرفت ها در انحصار چند کشور نیست. 
سامانه  در  شغل  هزار   67 ثبت  همچنین  رشیدیان 
اشتغال خراسان رضوی و افزایش 32 درصدی صادرات 
استان را طی شش ماه نخست امسال نشانگر رونق تولید 
و تاش تولیدکنندگان ذکر و بیان کرد: با وجود تمامی 
تهدیدات دشمن و تحریمهای استکباری نه تنها تولید 
در خراسان رضوی کاهش نیافته بلکه با وجود مشکات 
ناشی  بانکی  مشکات  و  کنندگان  تولید  برای  موجود 
از تحریم و نوسان ارزش پول ملی برای صادرکنندگان، 

چنین آمار مثبتی در استان ثبت شده است.
CNG نظارت بر آسانسورها و جایگاه های

این  در  نیز  ــوی  رض خــراســان  استاندارد  مدیرکل 
از  مختلف  نهادهای  با  همکاری  طی  گفت:  همایش 
آسانسورهای  از  نظارت  و  بازرسی  دادگستری،  جمله 
دستگاه های عمومی و دولتی صورت گرفت و با اتکا به 

این همکاری با متخلفات برخورد شده است.
اســتــانــداردســازی  و  توسعه  بــه  جمیع  علیرضا 
جایگاه های سی.ان.جی در خراسان رضوی نیز اشاره 
سوخت  عرضه  های  جایگاه  همه  تقریبا  کرد:  بیان  و 
کسب  را  الزم  استانداردهای  استان  در  سی.ان.جی 
کرده اند که شاخص خوبی از موفقیت در سطح کشور را 

نصیب خراسان کرده است.
نفتی  از مشتقات  بازرسی  نیز  اخیرا  داد:  ادامه   وی 
که از گمرکات استان صادر می شود بر عهده اداره کل 
اجرایی  زمینه  این  در  فعالیت  و  گرفته  قرار  استاندارد 

شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مشهد مطرح کرد:

تحقق توسعه پایدار با حمایت از استاندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و 
گفت:  مجلس  خارجی  سیاست 
برخی دولتمردان علت گرانی ها را به 
آقایان  این  از  باید  آمریکا ربط می دهند که  تحریم های 

پرسید، آمریکا با رب و روغن ما چه کار دارد؟
به گزارش  مهر، سیدحسین نقوی  حسینی با انتقاد از 
عملکرد دولت به ویژه در حوزه اقتصادی، اظهار داشت: 
گرانی های بیدادکننده به خوبی عملکرد ضعیف دولت را 

نشان می دهد.
کاما  کشور  اقتصادی  مشکات  اینکه  بیان  با  وی 
داخلی است، ادامه داد: با وجود این، برخی دولتمردان 
علت گرانی ها را به تحریم های آمریکا ربط می دهند که 
باید از این آقایان پرسید آمریکا با رب و روغن ما چه کار 

دارد!؟

با  مجلس،  والیی  نمایندگان  فراکسیون  سخنگوی 
یادآوری اینکه هنوز تحریمی اعمال نشده که تاثیرش را بر 
بازار داخلی ما بگذارد، تصریح کرد: علی رغم دسیسه های 

دشمن، ما نفت مان را همچنان می فروشیم.
نقوی  حسینی با بیان اینکه ما در حال حاضر حدود 
2.5 میلیون بشکه نفت خام در روز می فروشیم، اظهار 
نفت  فروش  تحریم ها،  اعمال  در صورت  داشت: حتی 
کشور به یک میلیون و 500 هزار بشکه در روز می رسد و به 
این ترتیب تحریم ها هم نمی تواند برای ما مشکل چندانی 
ایجاد کند. وی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید دست 
به دست هم دهند تا اعتماد عمومی را جلب کنند، گفت: 
بیش از 20 میلیارد دالر ارز در خانه ها و در اختیار مردم 
است که باید اعتمادسازی شود تا مردم دالرهای خود را به 

بازار بیاورند و این نقدینگی وارد چرخه تولید شود.

نایب رییس انجمن پسته ایران 
تا  کاهش 50  به  توجه  با  گفت: 
کشور  در  پسته  تولید  ــدی  90درص
برای حفظ بازار و فرار از جریمه عدم پایبندی به قراردادهای 
خارجی مجبور به واردات از کشورهای ثالث برای صادرات 

هستیم.
به گزارش اقتصادآناین، محمد صالحی با بیان اینکه 
عاوه بر کاهش تولید پیمان سپاری ارزی دیگر مشکل 
در  ــزود:  اف است،  جاری  سال  در  پسته  صــادرات  بزرگ 
پی کاهش تولید در کشور قیمت این محصول افزایش 
برای  جهت  همین  به  است  کرده  پیدا  ای  توجه  قابل 
صادرکنندگان پسته خرید این محصول با نرخ ارز آزاد و 

تسویه در سامانه نیما امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد: مشکات عنوان شده موجب گردیده 

تا به زودی شاهد توقف صادرات توسط بسیاری از تجار 
باشیم. به گفته صالحی؛ صادراتی که تا امروز نیز انجام 
سال  از  سردخانه  در  مانده  باقی  پسته  به  مربوط  شده 

گذشته و یا وارداتی است.
پایان سال2018  تا  اینکه برخی تجار  یــادآوری  با  وی 
با مشتریان خارجی خود قرارداد دارند، افزود: بر اساس 
قوانین بین المللی اگر تجار به تعهدات خود عمل نکند 
شامل جرایم سنگین می شوند به همین دلیل چاره جز 

واردات با هدف صادرات ندارند.
نایب رییس انجمن پسته ایران از دولت خواست پسته از 

پیمان سپاری ارزی مستثنی کند.
صالحی تاکید کرد: در صورت پافشاری دولت بر پیمان 
این  خارجی  بازار  زودی  به  پسته  صادرات  ارزی  سپاری 

محصول را به رقبا واگذار خواهیم کرد.

که  عدالت  سهام  مشموالن 
حساب  شبای  شماره  تاکنون 
سهام  سامانه  در  را  خود  بانکی 
پایان  تا  فقط  نکرده اند،  ثبت  عدالت 

مهر ماه برای ثبت آن مهلت دارند.
ــت کــه ســازمــان  ــه گـــزارش ایــســنــا، مــدتــی اس ب
سهام  سود  واریز  برای  کرده  اعام  خصوصی سازی 
به شماره شبای حساب  به حساب مشموالن  عدالت 
با مراجعه به  آنها نیاز دارد، این مشموالن باید  بانکی 
سامانه سهام عدالت نسبت به ثبت این شماره اقدام 

کنند.
ســازمــان  ــه  ک بـــود   1396 ســـال  فـــروردیـــن  از 
عدالت  سهام  »مشموالن  کرد  اعام  خصوصی سازی 
شماره  عدالت،  سهام  سامانه  به  ورود  با  می توانند 

شبای بانکی خود را وارد کنند تا در زمان توزیع سود 
سهام عدالت، این سازمان از طریق آن شماره شبای 

بانکی اقدام به واریز مبلغ سود کند.«
عالی  شورای  اجازه  به  بنا  ماه  شهریور  اول  نیمه  از 
اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در 
پایان  تا  حداکثر  مهلت  این  شورا،  این  جلسه  آخرین 
مهرماه سال جاری برای مشموالن تمدید شده است.

سیاست های  اجرای  عالی  شورای  مصوبه  بر  بنا 
این  جلسه  آخرین  در  اساسی  قانون   ۴۴ اصل  کلی 
جاری  سال  مهر  پایان  تا  حداکثر  مهلت  این  شورا، 
پایان  از  پس  و  است  شده  تمدید  مشموالن  بــرای 
که  عدالت  سهام  مشموالن  وجه  هیچ  به  مهرماه 
شماره شبا بانکی اعام نکرده  باشند، اجازه این کار 

را نخواهند داشت.

2روز فرصت برای مشمولین سهام عدالتکاهش 50 تا 90درصدی تولید پسته در کشورآمریکا با رب و روغن ما چکار دارد؟

مدیر عامل شرکت پدیده:
پدیده  سهامداران  سرمایه  نجات 
نباید دستخوش نگاه های سیاسی شود

گفت:  شاندیز  پدیده  شرکت های  گروه  عامل  مدیر 
روند مفید و موثر موجود برای نجات سرمایه سهامداران 

پدیده نباید دستخوش نگاه های سیاسی شود.
خبری  نشست  در  شنبه  روز  انتظاری  ابوالفضل 
افزود: با تشکیل ستاد تدبیر، اقدامات مثبتی طی سه 

سال گذشته در این شرکت انجام شده است.
فروش  بر  مبنی  برخی  ادعای  داشت:  اظهار  وی 
منطق  با  سهامداران  به  پرداخت  و  پدیده  دارایی های 
ارزش  ــان  زم آن  ــرا  زی نــدارد  همخوانی  اقتصادی 
گذاری  سرمایه  از  کمتر  بسیار  پدیده  دارایــی هــای 
ساخت  وضعیت  در  موجود  رکود  و  بود  سهامداران 
تغییرات  دستخوش  را  ارزش  نیز  شرکت  این  ساز  و 
می کرد بنابراین تشکیل ستاد تدبیر و همراهی دولت 
نابسامان  وضعیت  بازسازی  در  مختلف  بخش های  و 

گذشته، ضروری و تنها راه بود.
 ۴۴.5 عرصه  پیش  ســال  سه  اینکه  بیان  با  وی 
نداشت  مالکیت  سند  شاندیز  پدیده  پروژه  هکتاری 
دارای  عرصه  این  از  هکتار   31.5 اکنون  هم  گفت: 
سند مالکیت است و 13.5 هکتار باقی مانده نیز در 

مسیر نهایی برای دریافت سند مالکیت است.
انتظاری افزود: ساخت و سازهای انجام شده تا قبل 
دلیل  هر  به  شاندیز  پدیده  در  تدبیر  ستاد  تشکیل  از 
فاقد مجوزهای الزم بود اما اکنون برای 506 هزار متر 
پایان کار دریافت شده  پروژه  این  مربع عرصه تجاری 
هزار  و 108  اداری  کاربری  مترمربع  هزار   32 برای  و 
متر مربع آپارتمانهای اقامتی میان مرتبه این مجموعه 

گواهی عدم خافی صادر شده است.
وی اظهار داشت: هتل پنج ستاره این پروژه که یکی 
از موارد اختاف در ادامه پروژه بود هم اکنون مصوبه 
دریافت  را  کشور  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای 
کرده است. پیش از این تامین روزانه یک میلیون متر 
برنامه  طبق  شاندیز  پدیده  مجموعه  برای  آب  مکعب 
ریزی اشتباه از سد ارداک در نظر گرفته شده بود که 
امروز این مقدار آب به شیوه ساده تر از محل امتیاز آب 

شهری تامین می شود.
افزود:  شاندیز  پدیده  شرکت های  گروه  مدیرعامل 
اجرای خط انتقال برق به این مجموعه 280 میلیارد 
ریال و امتیاز آب نیز حدود 190 میلیارد ریال هزینه در 

بر دارد که در صدد انجام آن هستیم.
وی اظهار داشت: هم اکنون برای ساخت و تکمیل 
و مشاور  پیمانکاری  این شرکت ۴5 شرکت  پروژه های 
فعال  و  پدیده  شرکت  با  ــرارداد  ق دارای  کل  و  جزء 

هستند.

خبر

خبر

شیوه  بخشنامه  یکبار  تاکنون  مرکزی  بانک  اگرچه 
بازگشت ارز حاصل از صادرات را اصاح کرده، اما اکنون 
دوباره زمزمه های تغییر مجدد این بخشنامه که با عدم 
اعمال نظر بخش خصوصی اباغ شد، به گوش می رسد.
از آمدن عبدالناصر  به گزارش مهر، چند هفته پس 
رئیس  عنوان  به  مرکزی  بیمه  وقت  کل  رئیس  همتی، 
کل بانک مرکزی بیشتر نگذشته بود که بخشنامه ای از 
سوی معاون ارزی جدید وی برای صادرکنندگان، اباغ 
شد. بخشنامه ای که قرار بود ابتدا با اعمال نظرات فعاالن 
اقتصادی و سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده تا در 
ادامه، اجرای آن صادرکنندگان کشور را با مشکل مواجه 
نسازد؛ اما اباغ شتابزده این بخشنامه که از همان ابتدا 
با اما و اگرهای بسیاری از سوی صادرکنندگان و فعاالن 
به جایی رساند که معاون  را  کار  بود،  اقتصادی همراه 
گسترده  انتقادهای  معرض  در  مرکزی،  بانک  ارزی 
بخش خصوصی و به خصوص صادرکنندگان کشور قرار 

گرفت.
چرا که انتظار می رفت با تذکر مقام معظم رهبری در 
حرف  اینکه  بر  مبنی  دولتمردان  با  شهریورماه  جلسه 
باید  دولتی  تصمیم گیری های  در  بخش خصوصی 
یکباره  به  و  نشد  طور  این  اما  شود،  شنیده  خوبی  به 
بخشنامه ای از سوی غامرضا پناهی، معاون ارزی بانک 
مرکزی با عنوان شیوه نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات 
قابلیت  آن  بندهای  از  برخی  عمل،  در  که  شد  اباغ 
اجرایی نداشت، به همین دلیل وی با حضور خود در 
جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران در شهریورماه، تنها کمتر از 36 ساعت 
بار  را  آن  رابطه گفت که  این  از صدور بخشنامه اش در 
دیگر مورد بازنگری قرار داده و بخشنامه جدید را اباغ 

خواهد کرد.
اما این تمام ماجرا نبود، بلکه وی بار دیگر بخشنامه ای 
را اباغ کرد که این بار هم در آن، نظرات بخش خصوصی 
تنها  بلکه  بود؛  نشده  دیده  کشور  صادراتی  جامعه  و 
فوالدی ها  و  پتروشیمی ها  به  را  بیشتری  عمل  اختیار 
مشکات  عما  و  بود  داده  خود  ارزی  تعهد  رفع  برای 
سایر صادرکنندگان با صدور این بخشنامه، پابرجا بود. 
به  خطاب  صراحت  به  انقاب  معظم  رهبر  حالیکه  در 
دولتمردان اعام کرده بودند که »حرف بخش خصوصی 

را ببینید، بشنوید و بخوانید.«
اکنون با گذشت بیش از یک ماه از صدور بخشنامه 
جلسات  در  صادرکنندگان  از  بسیاری  مرکزی،  بانک 
متعدد مطرح می کنند که همچنان مشکات زیادی را 
با شیوه نامه های بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی دارند 
و همین امر، شاید روند بازگشت ارز صادراتی را کند کرده 
است. اکنون زمزمه هایی به گوش می رسد مبنی بر این 
که بانک مرکزی قصد دارد شیوه نامه رفع تعهد ارز حاصل 
از صادرات را مجددا در هفته جاری اصاح نماید؛ هر چه 
باشد ارز حاصل از صادرات اکنون باید بار اصلی کمبود 
درآمدهای نفتی و نقل و انتقاالت پول نفت را بر دوش 

بکشد.
 یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگویی از ارسال 
برای  دولت  به  اقتصادی  فعاالن  متعدد  پیشنهادات 
اصاح شیوه نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داد 
و گفت: قرار است که در هفته جاری این دستورالعمل 

اصاح شود.
با  رابطه  این  در  متعددی  نامه نگاری های  افزود:  وی 
دولت انجام شده و به نظر می رسد که دلیل عمده کندی 
به کشور همین باشد؛  از صادرات  ارز حاصل  بازگشت 
انتظارات  با  هم  باز  ولی  یافته  بهبود  روند  اکنون  البته 

فاصله وجود دارد.

زمزمه های اصالح تعهدنامه ارزی

تریبون
اژه ای:

احکام اخاللگران ارز باید سریعًا اجرا شود
چندی پیش نامه رئیس قوه قضائیه خطاب به مقام 
اقتصادی  مفسدین  با  برخورد  درباره  رهبری  معظم 
در رسانه ها منتشر شد. در مقدمه این نامه آمده بود 
نوعی  که  کنونی  اقتصادی  ویژه  شرایط  به  نظر   « که 
جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای 
راستای  در  هم  اقتصادی  مفسدان  و  گران  اخال  از 
اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی 
آنان  با  سریع  و  قاطع  برخورد  ضرورت  که  شوند  می 
قوه  رئیس  به  صاحدید  صــورت  در  طلبد،  می  را 
مجازات  قانون  چارچوب  در  فرمائید  اجازه  قضائیه 
 /  19 مصوب  کشور  اقتصادی  نظام  در  گران  اخال 
9/ 1369 با اصاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 
قانون مجازات اسامی مصوب 1392 با رعایت موارد 

ذیل اقدام نماید.«
مواردی  چون »ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 
سال سابقه قضائی )یک نفر رئیس و دو مستشار( در 
شعب رسیدگی به این جرائم که قرار است در تهران و 
در صورت ضرورت در مراکز استان ها تشکیل گردند. 
علنی و قابل انتشار در رسانه ها باشند و کلیه پرونده 
های مرتبط توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب 
ارجاع شود. البته موارد دیگری نیز در این نامه مورد 

اشاره قرار گرفته بود.
در همین راستا روز گذشته معاون اول قوه قضائیه 
با اشاره به خواست دشمن مبنی بر تحت فشار قرار 
دادن معیشت مردم گفت: باید کاری کنیم که مردم 
منظور  به  و  راستا  این  در  باشند،  بیشتری  رفاه  در 
هر  است  ضــروری  اقتصادی  اخالگران  با  مقابله 
سریعا  شد  مشخص  دادگاه  در  جرمش  که  شخصی 

حکمش اجرا شود.

به گزارش اقتصاد آناین، بیست و چهارمین جلسه 
کمیته قضایی شرق کشور به ریاست حجت االسام 
قضائیه  قوه  اول  معاون  اژه ای  محسنی  والمسلمین 
دادستان های  و  دادگستری  کل  رؤسای  حضور  با  و 
جنوبی،  خــراســان  ــوی،  رض خــراســان  استان های 
برگزار  بندرعباس  در  کرمان  و  بلوچستان  و  سیستان 

شد.
در  اژه ای  محسنی  والمسلمین  االســام  حجت 
از  ناامیدی  از  پس  دشمن  اینکه  بیان  با  جلسه  این 
داده  قرار  هدف  را  مردم  معیشت  نظامی،  تهدیدات 
است، افزود: نظام سلطه با توسل به جنگ اقتصادی 
در توهم دستیابی به نیات شوم خود در مقابله با نظام 

اسامی برآمده است.
بازوی  دو  کارگیری  به  با  دشمن  شد:  آور  یاد  وی 
در  توأمان  صورت  به  روانی  جنگ  و  اقتصادی  جنگ 
است  برآمده  کشور  اقتصادی  نظام  در  اخال  صدد 
مفسدین  با  امان  بی  مقابله  لزوم  موضوع  همین  که 

اقتصادی به عنوان عوامل دشمن را می طلبد.
سخنگوی قوه قضائیه با اعام این مطلب که امروز 
قدرت نظامی ایران نه تنها در مقایسه با دهه نخست 
توسعه  و  پیشرفت  شاخص  در  بلکه  اسامی  انقاب 
حتی با سال گذشته نیز قابل مقایسه نیست، افزود: 
غاصب  رژیم  است  گردیده  سبب  کشور  دفاعی  توان 
صهیونیستی در خصوص ادامه حیات نامشروع خود 
احساس خطر نماید و صابت نظام اسامی و امنیت 
فراگیر در کشور، ترامپ و آمریکای جهانخوار را نگران 

و مستأصل نموده است.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: یکی از وظایف 
مقابله  اجرایی  دستگاه های  و  قضایی  دستگاه  مهم 
با هر نوع فساد و امر خاف قانون است که موفقیت 
را  مردم  همراهی  همیشه،  همچون  موضوع  این  در 

می طلبد.
وی در ادامه افزود: دشمن می خواهد که معیشت 
مردم را تحت فشار قرار دهد و بر عکس ما باید کاری 

همین  در  و  باشند  بیشتری  رفاه  در  مردم  که  کنیم 
اقتصادی  اخالگران  با  مقابله  منظور  به  و  راستا 
ضرورت دارد هر شخصی که اتهامش روشن و جرمش 
در دادگاه مشخص شد سریعًا حکم وی اجرا گردد و 
اگر مواردی باشد که الزم است به منظور بازدارندگی 
اتفاق  این  باید  که  گردد  اجرا  علنی  احکام  بیشتر 
استان  تأمین  شــورای  و  استانداری  هماهنگی  با 

هرمزگان صورت پذیرد.
وی با اشاره به اینکه باید از همه ظرفیت ها و کمک 
مردم برای مقابله با فساد، قاچاق و مبارزه با کسانی 
می کنند،  اخال  ما  ارزی  و  اقتصادی  نظام  در  که 
استفاده شود، بیان داشت: پرونده هایی در خصوص 
تخلفاتی که در گمرک صورت گرفته در دست داریم 
است،  احکامشان هم صادر شده  آن ها  از  برخی  که 
بررسی وجود دارد،  پرونده هایی در دست  نیز  اکنون 
دادگاه های  در  هرمزگان  استان  پرونده های  برخی 
رسیدگی  تهران  در  شده  تشکیل  اخیرًا  که  ویــژه ای 

می شود.
این  یاداوری  با  اژه ای  والمسلمین  االسام  حجت 
تمامی  در  اسامی  انقاب  فرزانه  رهبر  که  مطلب 
تأکید  صبر  و  جهادی  روحیه  بر  خــود  دیــدار هــای 
می نمایند، اظهار داشت: یگانه راه عبور کشور از این 
مرحله تاریخی، تاش بی وقفه و حمایت از تولید ملی 

می باشد.
به  رسیدگی  در  تسریع  قضائیه  قوه  اول  معاون 
پرونده های مفاسد اقتصادی به ویژه قاچاق کاال را در 
دو حوزه رسیدگی و اجرا گامی مهم به منظور حمایت 
از سرمایه گذاری، تولید داخلی، رونق کسب و کار و 

ایجاد بازدارندگی قضایی عنوان نمود.

برای اولین بار در طول تاریخ عضویت ما در سازمان بین المللی دبیر کل سازمان ISO به ایران آمدند اما این خبر در حجم اخبار سیاسی کشور ما گم شد
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سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران 
استانداری خراسان رضوی گفت: توسعه فرهنگ زیارت 

با اتخاذ استراتژی تهاجمی و ترکیبی محقق می شود.
سید جواد حسینی در جلسه شورای مدیران حوزه 
زیارت که به منظور تشریح طرح جامع کمی و کیفی 
زیارت توسط مشاور اجرایی طرح مذکور  برگزار شد؛ 
بیان داشت: در این طرح 10 راهبرد ، 37 سیاست ، 
1۴0 برنامه ، 13 بسته عملیاتی و 825 پروژه تعریف 
تمام  ها  آن  شدن  اجرایی  جهت  باید  که  است  شده 
خصوصی  بخش  و  عمومی   ، دولتی  های  دستگاه 
مشارکت  آن  تحقق  برای  را  همه  و  بیاوریم  کار  پای  را 
امور  مدیریت  و  هماهنگی  معاونت  سرپرست  دهیم. 
داشت: 13  اظهار  رضوی  خراسان  استانداری  زائران 
این  کل  چکیده  اصل  در  پیشنهادی  عملیاتی  بسته 
طرح پژوهشی است که در آن راهبردها و سیاست ها 
دیده شده و بر آن اساس این بسته ها طراحی شده 
این  ما  رسالت  اکنون  کرد:  تصریح  حسینی  است. 
است که این 13 بسته عملیاتی را تکمیل و برای اجرا 
به  طرح  این  نتیجه  تا  کنیم  هماهنگ  ها  دستگاه  با 
بار بنشیند. وی تاکید کرد:  باید برای اجرای این 13 
بسته عملیاتی، بسترها ، زمینه ها  و زیرساخت های 
ها  بسته  این  موراد  از  بسیاری  چون  شود  دیده  الزم 
بدون توجه به این زیرساخت ها و بسترها امکان تحقق 
عملی ندارد. سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت 
امور زائران استانداری خراسان رضوی افزود: الزاماتی 
که در این طرح مهم مورد تاکید بوده است باید مورد 
توجه مسئوالن اجرایی ، دستگاه ها و سیاست گذاران 

قرار گیرد. 
 ، تحقق  بــرای  مقررات  و  قوانین  به  نیاز  حسینی 
گفتمان سازی ، توجه به برنامه ریزی و دوری از برنامه 
یگپارچه  ، مدیریت  بودن کار  ، پژوهش محور  گریزی 
زائرین، توجه به توزیع زائرین در طول سال و خدمات به 

شکل واسپاری را از الزامات این طرح بر شمرد. 
وی با بیان این که زائران در طول چهار ماه بیشتر به 
مشهد مقدس مشرف می شوند؛ ادامه داد: باید توزیع 
زائر در طول سال مد نظر باشد که در این راستا طرح 

مبدا به مبدا برنامه ریزی شده است.
سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران 
به  طرح  این  در  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری 
 ، ــارت  زی سوغات   ، ــارت  زی صنایع   ، ــارت  زی اقتصاد 
ابعاد  سایر  و  سامت  گردشگری   ، زیارت  گردشگری 
زیارت نیز توجه شده است که باید این ظرفیت های 

مغفول از قوه به فعل تبدیل شود.

مجلس_بان
حسینی

فرهنگ زیارت با استراتژی 
تهاجمی و ترکیبی

عده ای در کشور رانت 
اطالعاتی دارند و نزدیک 

به مناطق تصمیم گیری 
نظام هستند و می دانند 

که چه تصمیمات و 
مصوباتی قرار است 

گرفته شود و پیشاپیش  
اقداماتی انجام می دهند 

و براساس رانت 
اطالعاتی سرمایه های 

زیادی به دست 
می آورند

,,
براساس نظرسنجی ها 

بیش از 85 درصد 
مردم تهران نسبت به 
آینده ناامید هستند و 

این نامیدی را از دست 
و توان خود خارج 

می دانند، درحالی که 
در پنج سال گذشته 50 

درصد ناامید بودند و 
اکثرا فکر می کردند رفع 

نامیدی شان به دست 
خودشان است
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دولت  در  کلیدی  نام  چند  از  صحبت  روزهــا  این 
تصمیمات  در  را  نقش  بیشترین  می شود  گفته  که 
محافل  از  بسیاری  در  می کنند    بازی  روحانی  اصلی 
آن  اعضای  که  حلقه ای  رسد.  می  گوش  به  سیاسی 
محمود واعظی، محمد نهاوندیان و محمدباقر نوبخت 
مهم  رئیس جمهور  بــرای  آنقدر  مثلث  این  هستند  . 
پست های  برای  آن  از  می خواهد  که  می شود  تلقی 
کلیدی تر کابینه استفاده کند  . ظاهرا این مثلث برای 
دولت تصویرسازی می کند و روحانی هم از حرف های 
مقابل  طرف  اما  می کند،  نتیجه گیری  نفر  سه  این 
اعام  با  اول  همان  او  است.  جهانگیری  مثلث  این 
کلیدی  مثلث  این  حریف  که  داد  نشان  استعفایش 
پست  از  واعظی  فهمید  وقتی  مخصوصا  نمی شود، 
سمت  این  و  می کند   پیدا  ارتقا  دفتر  رئیس  به  وزارت 
یعنی مهم ترین فرد که تصمیم ساز برای رئیس جمهور 
است. البته ریاست دفتری فقط در ایران پست مهمی 
وزیران  از  نیز  ماکرون  دفتر  رئیس  نمی شود.  تلقی 
جایگاهی پررنگ تر دارد و این سمت تا حدی کلیدی 
است که وزرا برای جذب رئیس جمهور به سراغ رئیس 
دفتر می روند  . البته در ایران رئیس دفتر همیشه نقش 
و موقعیتش مشخص بوده و از یک حدی فراتر اعمال 
نقش  روحانی  دولت  در  اما  نمی کرده  نفوذ  و  قدرت 
واعظی پررنگ تر است و حتما یکی از مشکات جدی 
این  که  چرا  است.  همین  رئیس جمهور  شخص  برای 
را  نقش فراگیر همه تعامات و هماهنگی های کابینه 
از هم  را  به نحوی شیرازه کابینه  دچار مشکل کرده و 
حریف  دید  اینکه  با  جهانگیری  البته  است  .  پاشیده 
بنابر  نمی شود  دولت  مثلث  اعضای  دیگر  و  واعظی 
دوباره  االن  اما  شد  اول  معاون  باالخره  مصلحت ها 
آینده  روزهای  در  باید  که  شده  مطرح  رفتنش  زمزمه 
دید که شنیده ها در این خصوص تا چه حد به واقعیت 
نزدیک است. علت اصلی همان موضوع قبلی است به 
خاطر اینکه واعظی همه کارهای اصلی دولت را انجام 
می دهد و دیگر معاون اول نقش آفرین نیست لذا رفتن 
معاون اول دوباره رسانه ای شده و ممکن است در این 

هفته این اتفاق بیفتد.
اما ماجرا از آنجا شروع شد که بعد از انتخاب مجدد 
روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت دوازدهم، نقش 
اسحاق جهانگیری به عنوان معاون اول کمتر شد چرا 
که در آن دوره به تصمیم روحانی برای تشکیل کابینه 
اعتراض داشت مخصوصا از نزدیک شدن بیش از قبل 

سیاست های  به  نهاوندیان  و  واعظی  محمود  نوبخت ، 
در  آنکه جهانگیری  با وجود  از طرفی  روحانی  .  دولت 
سایه  در  روحانی  تا  کرد  رفتار  طوری  انتخابات  زمان 
حرکت کند و انصافا هم نقش کاربردی در پیروزی اش 
دنبال  به  انتخابش  از  بعد  روحانی  خود  اما  داشت 
به  و  نکند  پیدا  تداوم  جهانگیری  حضور  که  افتاد  آن 
یا  و  نوبخت  واعظی ،  همچون  گزینه هایی  از  او  جای 

نهاوندیان استفاده کند.
البته جهانگیری رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی بوده 
است  دولت  اقتصادی  تیم  اصلی  اعضای  از  یکی  و 
دولت  اقتصادی  تیم  عملکرد  از  مدت هاست  او  اما 
که عمدتا تحت سیطره حزب  اعتدال و توسعه است، 
تیم شده  .  این  در  تغییراتی  و خواستار  ندارد  رضایتی 
تاثیر  تحت  این درخواست  با  روحانی  مخالفت حسن 
اعتدال  و  نوبخت  نزدیکان  همان  که  خود   مشاوران 
چند  جهانگیری  حتی  شده  باعث  هستند،  توسعه  و 
کند؛  رئیس جمهور  تقدیم  را  خود  بــاری  استعفای 
موضوعی که رسانه ای و به سرعت نیز توسط مقامات 
این  با  رئیس جمهور  مخالفت  واقعیت  اما  شد  تکذیب 

استعفا بر خاف میل باطنی اش بود . 
کــاره ای  دیگر  که  اســت  معتقد  جهانگیری  حــاال 
نیست و عموم اختیارات در دستان واعظی رئیس دفتر 

رئیس جمهور است . 
درون  کارگزاران  و  اعتدالیون  فاصله  و  شکست  ایجاد 

دولت
با وجود حضور  و واعظی  نوبخت  نهاوندیان،   مثلث 
تفاوت  سیاسی  تفکر  لحاظ  به  اعتدالیون  حزب  در 
حزب  نماینده  عنوان  به  جهانگیری  با  چندانی 
گفت  باید  اما  جد  به طور  ندارند .  دولت  در  کارگزاران 
حزب  دو  این  قدرت نمایی  وزن  لحاظ  به  تفاوت  این 

قابل لمس است . 
این دو گروه در تاش برای حذف یکدیگر و به دست 
آوردن قدرت سیاسی بیشتر هستند . حال با توجه به 
با  اغلب  انتصاب ها  دولت  در  اعتادلیون  بیشتر  قدرت 
آنها  سیاسی  خواست های  و  مصلحت اندیشی  نگاه 
پیش رفته و سعی دارند امتیازهای بیشتری را به حزب 
امروز  تا  اما  تفکر  این  دهند .  اختصاص  خود  متبوع 

منجر به آسیب هایی درون دولت شده است .
حاکم  اقتصادی  بحران های  همه  وجود  با  امــروز   
عنوان  هیچ  به  مردم  معیشتی  مشکات  و  کشور  بر 
سیاسی  قــدرت  آوردن  دست  به  سر  بر  جنگ  زمــان 
به مدیریت  نیاز جدی  بیشتر نیست . در شرایط فعلی 
خردمندانه با توجه به نیازهای مردم را نباید فراموش و 

قربانی خواست های درون حزبی کرد .
افراد تاثیرگذار در دولت بیش از هر نکته دیگری در 

این راستا حرکت می کنند که کماکان افراد مدنظر خود 
را وارد دولت کنند و همین روند بر سرعت آسیب های 
اقتصادی و سیاسی می افزاید . به یقین ضعف شرایط 
تصمیم گیری های  دلیل  به  حاضر  حال  در  اقتصادی 
به  جریان  این  بی توجهی  و  دولت  در  اعتدال  جریان 

نیازهای مردم است . 
رئیس جمهور همواره آنچه از سوی مثلث اعتدال بر 
دولت دیکته می شود را اجرایی می کند و این موضوع 
عزل  از  ماه  دو  گذشت  با  امروز  تا  شده  آن  به  منجر 
وزرایی که نقش فرمانده جنگ اقتصادی را دارند هیچ 
گامی به منظور انتخاب بهترین گزینه برداشته نشود . 
و  مردم  دشــوار  زندگی  از  دولت  هیات  اعضای  گویا 

جنگ اقتصادی بی خبرند . 
طور  به  بپیوندد  حقیقت  به  گمانه زنی ها  این  اگر 
قطع خط فکری اعتادلیون با وارد کردن یکی دیگر از 
همفکران خود به هیات دولت قدرت بیشتری خواهند 
گرفت . روند کاری دولت تا امروز نشان داده که شاهد 
هیچ پوست اندازی در دولت نخواهیم بود و متاسفانه 

مجلس نیز نمی تواند گام راه گشایی بردارد .
نقش پر رنگ واعظی در دولت

همانطور که گفته شد نقش و جایگاه محمود واعظی 
را می توان فراتر از یک رئیس دفتر دانست؛ نشانه های 
را  آنها  برای جایگاه واعظی  زیادی هست که می توان 
نوبخت،  استعفای محمدباقر  از  ماهی  زد؛ چند  مثال 
محمود  این  تقریبا  و  است  گذشته  دولت،  سخنگوی 
هیات  جلسه  حاشیه  در  را  او  جور  که  است  واعظی 
دولت به دوش می کشد و اخبار دولت را به خبرنگاران 
می گوید  . واعظی چند باری هم به عنوان نماینده ویژه 
رئیس جمهور به کشور های مختلف سفر کرده و حتی 
برای رساندن پیام حسن روحانی به مراجع تقلید به قم 
رفته است که این نشان می دهد او کار های زیادی در 
دولت برعهده گرفته است  . واعظی چندی پیش درباره 

نامه حسن روحانی به رئیس مجلس در مورد سوال از 
علی  حساب  بود:  گفته  را  جمله  این  رئیس جمهوری 
الریجانی را از مجلس جدا می دانیم و این نشان از آن 
رابطه  در  واعظی  با  الریجانی  دوستی  رابطه  که  دارد 
می تواند  این ها  است  .  تاثیرگذار  هم  مجلس  و  دولت 
محمود  نقش  دهد  می  نشان  که  باشد  نمونه هایی 

واعظی در دولت پررنگ تر از یک رئیس دفتر است  . 
از همه مهم تر فهرست حذف و اضافه کابینه دولت 
دوازدهم در اختیار او و محمد نهاوندیان؛ و محمدباقر 
نوبخت قرار داشت  . واعظی یکی از آن دولتمردانی بود 
که بنابر گفته ها در عدم ریاست عارف بر مجلس نقش 
نمایندگان  برخی  با  گفت وگو  با  هم  آن  است  داشته 
انتخابات  دومین  بزنگاه  در  هم  آن  از  پس  مجلس  . 
کنار  خــواهــان  واعظی  که  شد  گفته  هیات رئیسه 
گذاشتن علی مطهری از صندلی نایب رئیسی مجلس 
بود  . از همین روی می توان یکی از علل اصلی حذف 
اصاح طلبان از کابینه و حضور چهره های اصولگرا به 

آن را ناشی از تفکرات واعظی دانست . 
البته جهانگیری، طی گفت وگویی نکاتی را گفت که 
نشان می داد نقش رئیس دفتر رئیس جمهور پررنگ تر 

از قبل است . 
جایی  رئیس جمهور  دفتر  بود:  گفته  جهانگیری 
کار هایی  در  را  رئیس جمهور  باید  که  است  سیاسی 
را  امور  این  نیاز های  و  پشتیبانی  دهد،  انجام  باید  که 
فعال تری  حضور  واعظی  آقای  انصافا  کند  .  برطرف 
جدی تری  تصمیم های  و  است  اجرایی  فردی  دارد، 
حضور  که  است  همین  دلیل  به   شاید  می گیرد  .  هم 
دوره  به  نسبت  کشور  اجرایی  امور  در  رئیس جمهور 
گذشته بیشتر و پررنگ تر شده و از این رو دستوراتی که 
می دهند و مکاتباتی که با دستگاه ها دارند، نسبت به 
گذشته زیادتر شده است  . همچنین گفته بود: در دفتر 
تمرکزی  کابینه  از  بعد  انتصابات  درباره  رئیس جمهور 

آنها نیستم  . من  تقریبا در جریان  شکل گرفته که من 
این ها را سیاسی نمی بینم  . به نظرم عمدی هم در کار 

نبوده که بخواهند من در جریان نباشم  . 
ماه های  طی  اقتصاد  در  تاطم هایی  ایجاد  البته 
کشور  مختلف  بازارهای  در  تنش هایی  بروز  و  اخیر 
از  آمریکا  خروج  اعام  دلیل  به  طا  و  ارز  بازار  به ویژه 
خود  به  جدی تری  ابعاد  اختاف نظرها  این  برجام، 
و  دولت  درون  از  اختافات  این  که  جایی  تا  گرفت 
جلسات داخلی، به رسانه ها و فضای مجازی کشیده 
جهانگیری  که  درحالی  موارد  این  از  یکی  در  و  شد 
به  )مربوط  بودجه  قانون   1۴ تبصره  اجرایی  آیین نامه 
یارانه  حذف  درباره  که   97 سال  یارانه ها(  هدفمندی 
هیات  در  و  دارد  صراحت  درآمــدی  باالی  دهک  سه 
نوبخت  بود،  کرده  اباغ  را  بود  شده  تصویب  دولت 
سخنگوی  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  عنوان  به 
یارانه  حذف  توئیتر  در  خود  کاربری  حساب  در  دولت 
بعد نوبخت  را تکذیب کرد  . گرچه چند روز  سه دهک 
اقدام به دلجویی از معاون اول رئیس جمهوری کرد تا 
شاید مقداری از اختاف نظرهای فی مابین بکاهد  . او 
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »حضور دکتر 
جهانگیری در کابینه، نقطه قوت دولت دکتر روحانی 
از  امیدآفرین  و  منطقی  مواضع  شاهد  همواره  است  . 

ایشان بودم .«
به هر حال نقش پررنگ واعظی و یارانش در کابینه 
حضور  با  دیگر  جلسه ای  در  جهانگیری  تا  شد  باعث 
آمادگی خود  و برخی مقامات دولتی، دوباره  روحانی 
پیش،  دفعه  برخاف  کند  اما  اعام  استعفا  برای  را 
از  خود،  سکوت  با  و  نکرده  مخالفت  رئیس جمهور 
با  حال  این  با  است  .  کرده  گذر  اول  معاون  سخنان 
برای  روحانی  حتی  و  نوبخت  و  واعظی  تمایل  وجود 
مصلحت ها  برخی  دولت،  از  جهانگیری  خداحافظی 
مانع پذیرش استعفای جهانگیری شد و با وجود برخی 
اقتصادی  شرایط  دولت،  عالی  سطوح  در  اختاف ها 
کشور و به ویژه نقش جهانگیری در هماهنگی قرارگاه 
اقتصادی موجب شد او تا این لحظه معاون اول بماند . 
اما طبق گفته منابع آگاه دوباره خبر رفتن و استعفای 
جدید  وزرای  معرفی  با  همزمان  دولت  از  جهانگیری 
کابینه  از  خوشی  دل  هنوز  او  گرفته.  قوت  مجلس  به 
نیست  .  کتمان  قابل  اختاف  این  و  نــدارد  روحانی 
جهانگیری از اعضای اصلی حزب کارگزاران سازندگی 
از  انتقاداتی  انتظار طرح چنین  رئیس جمهور  و  است 
جانب اعضای حزب متبوع معاون اول را نداشته است  . 
به نظر می رسد طبق پیش بینی های قبلی در صورت 
با  اولی  معاون  اختیارات  دولت،  از  جهانگیری  خروج 

قرار دادن یکی از نیروهای »خودی« احیا شود.

مثلث تاثیرگذار 

نگاه
شفافیت  گفت:  طلب  اصاح  سیاسی  فعال  یک 

باید از نهادهای نظارتی و حراستی آغاز شود. 
در  کرد:  اظهار  سادات  مجتبی  ایسنا،  گزارش  به 
وجود  سازی  شفاف  مسئله  دنیا  پیشرفته  کشورهای 
آحاد  دسترس  در  آمارها  و  اطاعات  تمامی  و  دارد 
اقدام  هر  بخواهد  کسی  اگر  می گیرد،  قرار  جامعه 
در  را  آمارها  دهــد،  انجام  را  فرهنگی  و  اقتصادی 
اختیار دارد و اگر فردی بخواهد تجارتی راه بیندازد، 
رایگان  نسخه  و  دارد  اطاع  نیازها  و  آمارها  از  کاما 

اطاعات را دولت در اختیار آن افراد قرار می دهد.
وی افزود : برخی کشورهای همجوار مانند امارات 
که به قطب سرمایه داری تبدیل شده اند، دارای چند 
اقتصادی  لحاظ  از  و  هستند  سرمایه گذاری  منطقه 
رویکرد اقتصاد آزاد را دارند؛ در زمان ورود کتابچه ای 
تمامی  قیمت  که  می گیرد  قــرار  ــراد  اف اختیار  در 
فرد  و  می دهد  قــرار  ــراد  اف اختیار  در  را  تسهیات 

می تواند برای سرمایه گذاری برنامه ریزی 
دارد  ثبات  برنامه ها  و  قیمت ها  این  کند، 
مطلوب  ارتباطات  دلیل  به  ثبات  این  و 

جهانی آن کشور است.
با  اصــاح طــلــب  سیاسی  فعال  ــن  ای
سازی  شفاف  ما  کشور  در  اینکه  بیان 
شود،  انجام  باید  و  است  ضروریات  جز 
خاطرنشان کرد:  عده ای در کشور رانت 
مناطق  به  نزدیک  و  ــد  دارن اطاعاتی 
می دانند  و  هستند  نظام  تصمیم گیری 
است  قرار  مصوباتی  و  تصمیمات  چه  که 
انجام  اقداماتی  پیشاپیش   و  شود  گرفته 
می دهند و پروسه ای ترتیب می دهند که 
انجام  صادرات  یا  واردات  عظیمی  حجم 

اطاعاتی  رانت  براساس  و  دهند 
ــه دست  ب ــادی  زیـ ســرمــایــه هــای 

می آورند. 
شفافیت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ابتدا  و  شود  آغاز  مبادی  از  باید 
شود،  معین  مــدیــران  صاحیت 
از  ــران  ــدی م ایــن  ــرد:  کـ تصریح 
و  شده اند  رد  مختلفی  فیلترهای 
به نظر من مشکل اصلی نهادهای 
پس  ــت  اس نظارتی  و  حراستی 
نیز  حراستی  نهادهای  خود  باید 

بررسی شود.
از  کشور  اینکه  بیان  با  ســادات 
سوء  افراد  اسارت  در  ذیل  تا  صدر 

اســت،  گرفته  ــرار  ق استفاده گر 
یادآورشد: اکنون که در این بحران 
که  شده ایم  متوجه  گرفته ایم  قرار 
همه چیز از طرف مدیران دروغگو 
را  کارخانه هایی  ما  اســت،  بــوده 
را  خــود  ــاالی  ک کاما  کــه  داریـــم 
برچسب  تنها  و  می کنند  وارد 
سیستم  پس  دارند  ایران  ساخت 
دارد،  وظیفه ای  چه  اینجا  نظارتی 
نظارتی  نهادهای  از  باید  شفافیت 

و حراستی آغاز شود.
طلب  اصاح  سیاسی  فعال  این 
و  صاحیت  به  باید  کرد:  عنوان 
کارآمدی  آن  از  بیش  و  ــاداری  وف

مدیران دقت کرد ولی در باالنس کارآمدی و وفاداری 
بیشتر به وفاداری تکیه می کنند و معیارهای شفافی 

نیز در این زمینه وجود ندارد.
گزینش  مبادی  در  اشتباهات  کرد:  بیان  سادات 
و  می شود  مردم  اعتماد  عدم  باعث  دولتی  مدیران 
رو  روبه  انقاب  از  بعد  که  نشیب هایی  و  فراز  این  در 
مردم  اعتماد  به  می تواند  سازی  شفاف  بوده ایم، 

بسیار کمک کند. 
اعتقاد  نظام  اصل  به  مردم  امروزه  داد:  ادامه  وی 
نظام  که  فیلترهایی  نه،  آن  کارآمدی  به  اما  دارنــد، 
نرفته   صاحیت  دارای  مدیران  سمت  به  کرده  ایجاد 
خانه  اکثرا  فکر  خوش  و  نظر  صاحب  توانا،  مدیران  و 
این  در  و  کردند  ترک  را  کشور  یا  و  شده اند  نشین 
شرایط برگرداندن اعتماد از دست رفته بسیار مشکل 

است. 
سادات با اشاره به اینکه اکنون روحیه مردم نسبت 
به نظام تغییر کرده و اعتماد به مسئولین 
کرد:  اظهار  اســت،  یافته  کاهش  نظام 
 85 از  بیش  نظرسنجی ها  ــراســاس  ب
درصد مردم تهران نسبت به آینده ناامید 
توان  و  از دست  را  نامیدی  این  و  هستند 
خود خارج می دانند، درحالی که در پنج 
و  بودند  ناامید  درصد   50 گذشته  سال 
به  نامیدی شان  رفع  می کردند  فکر  اکثرا 

دست خودشان است.
عنوان  اصاح طلب  سیاسی  فعال  این 
کرد: این نامیدی در طول زمان رخ داده 
و باید حرکت های بزرگی توسط مسئولین 
و  و بی اعتمادی  تا یاس  انجام شود  نظام 

نامیدی را جبران کند.

یک فعال سیاسی اصالح طلب

شود آغاز  حراستی  و  نظارتی  نهادهای  از  باید  شفافیت 

نمایندگان  مجمع  ریــیــس 
مجمع  گفت:  رضــوی  خراسان 
خصوص  در  اســتــان  نمایندگان 

انتخاب استاندار دخالتی نداشته  است.
تغییر  خصوص  در  بنایی  حمید  ایسنا،  گزارش  به 
استاندار خراسان رضوی، اظهار کرد: انتخاب استاندار 
از وظایف دولت است و مجمع  نمایندگان استان تا به 
و  نداشته  رابطه  این  در  دخالتی  هیچگونه  لحظه  این 

هیچ پیشنهادی نیز ارائه نکرده است.
در  رشیدیان  ارزشمند  زحمات  از  تقدیر  ضمن  وی 
استان خراسان رضوی ادامه داد: اگر انصاف و عدالت 
عملکرد  رضوی  خراسان  در  ایشان  بگیریم،  نظر  در  را 
مطرح  گزینه ای  زمینه  این  در  ما  و  داشتند  خوبی 

نکردیم.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسامی بیان 
کرد: جمع بندی دولت این بوده که حدود 30 مورد از 
را  شدن  استاندار  ظرفیت  که  استانداری ها  معاونین 
دارند جدا کنند، همچنین حدود 10 تا 15 نفر نیز از 
 50 تیم  یک  مجموع  در  که  شده  معرفی  دولت  سوی 
نفره ای معرفی شدند و در مرحله انتخاب استاندار قرار 
رضوی  خراسان  استاندار  مقرر،  موقعیت  در  تا  دارند 
قطعی  گزینه ای  هنوز  اینکه  بیان  با  وی  شود.  معرفی 
افزود: اجماع نظر کل  در خراسان رضوی نداشته ایم، 
و  نکند  دخالت  موضوع  این  در  که  بوده  این  مجمع 
تاکنون هم همین گونه بوده است، در خصوص تعیین 
دولت  طرف  از  و  می شوند  معرفی  مجامع  استاندارها 
نظرخواهی می شود اما اینکه ما معرفی کننده باشیم 

بدین گونه نبوده است.

بین الملل  کمیته  ــیــس  ری
قضایی  و  حقوقی  کمیسیون 
بر  تاکید  با  اسامی  شــورای  مجلس 
این که نهادهای نظام از جمله وزارت امور خارجه و شورای 
عالی امنیت ملی در تصویب الیحه CFT در مجلس شورای 
اسامی به نمایندگان مشورت می دادند، گفت: هرکسی 

مخالفتی دارد دالیل خود را مطرح کند.
جلیل رحیمی جهان آبادی درباره اظهاراتی که عده ای 
ادامه داد: در  از مسئولین علیه CFT مطرح می کنند، 
بررسی CFT کسانی که طرف مشورت ما بودند آمریکا، 
اسرائیل و سازمان های امنیتی آنها نبودند، بلکه نهادهای 
اینگونه باشد که ما  نظام جمهوری اسامی بودند. اگر 
وزارت  است،  خیانتکار  خارجه  امور  وزارت  خیانتکاریم 
با آنها  اطاعات، شورای امنیت ملی و همه کسانی که 

گفت وگو کردیم و با آنها به جمع بندی رسیدیم خیانتکار 
هستند. به نظر من اگر افراد غیرخائن را در کشور مشخص 
کنیم خیلی راحت تر از آن است که بخواهیم این همه خائن 
بین الملل  رییس کمیته حقوق  قرار دهیم.  نظر  مورد  را 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی در 
پایان تاکید کرد: هیچ کشوری در هیچ کجای جهان با 
تخریب و توهین به مسئوالن آن نظام اداره نمی شود. ما 
نباید به خود اجازه دهم هر نظر مخالفی را تخریب کنیم. 
دوستانی که مخالف FATF یا CFT هستند و یا مخالف 
هر معاهده ای که مصوب مجلس شورای اسامی است 
هستند نظر کارشناسی شان را مطرح کنند، ولی این که 
توقع داشته باشند نماینده مجلس شورای اسامی را با 
پیامک باران کردن و یا با فحاشی کردن وادار کنند آنچه را که 

می فهمد، نفهمد کار درستی نیست.

مجلس  رئیسه  هیأت  عضو 
مواجه  در  آمریکا  دارد  اعتقاد 
منتقد  نــگــار  ــه  ــام روزن ــده  ــرون پ ــا  ب
می  دهد  پول  که  کشوری  هر  داد  نشان  عربستانی 

تواند روی جنایت هایش سرپوش بگذارد.
به   اشــاره  با  هاشمی  قاضی زاده  سیدامیرحسین 
اعتراف رژیم سعودی به مرگ جمال خاشقجی روزنامه 
نگار سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول، 
سفر  نتیجه  مهم  این  که  کرد  اذعان  توان  می  گفت: 
وزیر خارجه آمریکا به عربستان سعودی و ترکیه برای 

رسیدگی به پرونده خاشقجی است.
شورای  مجلس  در  کات  و  مشهد  مردم  نماینده 
اسامی در این رابطه، اظهار کرد: به عبارتی آمریکایی 

ها با این اقدامشان به دنیا اعام کردند هر کشوری که 
تواند روی هر جنایتی سرپوش  باشد می  پول داشته 
آمریکایی ها نشان داد  اقدام  این  بگذارد. وی گفت: 
این کشور به دریوزگی افتاده و در واقع سیاست فروش 

مولفه جنایت را سرلوحه خودش قرار داده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه 
سبب  آمریکا  اقتصادی  مشکات  کرد  فراموش  نباید 
شده دولتمردان این کشور از هر ابزاری برای بدست 
آوردن پول استفاده کنند، ادامه داد: بر همین اساس 
مشاهده می شود که ترامپ اعام کرد سعودی برای 
نیروهای  حضور  یا  بپردازد  پول  باید  امنیتش  تامین 
توسط  آن  هزینه  پرداخت  با  سوریه  در  متحده  ایاالت 

سعودی خواهد بود.

بنایی 

مجمع نمایندگان استان گزینه ای برای استانداری مطرح نکرده است
رحیمی جهان آبادی

هیچ کشوری با توهین به مسئوالن آن نظام اداره نمی شود 
قاضی زاده هاشمی

دالرهای نفتی سبب پایمالی خون خاشقجی شدند

خبر

خبر

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی سفر دو 
روزه به مشهد مقدس از صنایع دفاعی مستقر در مشهد 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان تولیدات دفاعی این 

استان قرار گرفت.
این سفر  امیر سرتیپ حاتمی در  ایسنا،  به گزارش 
مقدس  مشهد  در  مستقر  دفاعی  صنایع  در  حضور  با 
در جریان روند تولیدات، تعامات با نیروهای مسلح، 

انجام پروژه ها و قراردادها قرار گرفت.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این بازدیدها 
بن بست های  از  رفت  بــرون  و  آوری  نوع  بر  تأکید  با 

تا  خواست  دفاعی  صنعت  متخصیص  از  تکنولوژی، 
رویکرد  با  بومی  دانش  بر  تکیه  و  خاقیت  و  ابتکار  با 
انقابی و جهادی، در کمترین زمان ممکن پاسخگوی 

نیاز نیروهای مسلح باشند.
امیر حاتمی صنعت دفاعی مستقر در مشهد مقدس 
را بسیار عالی و پرظرفیت ارزیابی کرد و گفت: با وجود  
صنایع  در  انگیزه  با  و  متعهد  متخصص،  نیروهای 
 ... و  مقدس  مشهد  در  زمینی  رزم  هوافضا،  دریایی، 
توانسته ایم خدمات تکنولوژیکی بسیار ارزنده ای را به 
با عنایات خاصه ی  نیروهای مسلح ارائه کنیم و امروز 
از  یکی  عنوان  به  مشهد  )ع(،  الحج  ثامن  حضرت 
قطب های صنعت دفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار 

است.

دستگاه  تمامی   : گفت  رضوی  خراسان  استاندار 
های احرایی و نهادها ، آستان قدس رضوی و بخش 
دهه  زائران  به  شایسته  خدمات  ارائه  برای  خصوصی 
پایانی ماه صفر وعزاداران پیامبر اعظم )ص( و سبط 
اکبر ایشان امام حسن مجتبی )ع( و ولی نعمت مان 
امام علی ابن موسی الرضا )ع( آمادگی کامل را دارند.
افتتاح  سالگرد  نخستین  با  همزمان  رشیدیان  رضا 
دست  و  کارکنان  تمامی  از  تقدیر  ضمن  زیارت  رادیو 
اندرکارانی که در شکل گیری و راه اندازی این رادیو 
دخیل بوده اند ، گفت : رسالت اصلی این رادیو، پیام 

رسانی در حوزه فرهنگ رضوی و زیارت است .
 وی افزود : رادیو زیارت در طول سال یک ماموریت 

دارد و در مناسبت های خاص ماننداربعین و دهه آخر 
و  پیام رسانی  آن هم  تر دارد که  ویژه  ماموریتی  صفر 
ارتقا فرهنگ  نیز  و  زائران  به  نیاز  ارائه اطاعات مورد 

زیارت می باشد.
وی عنوان کرد : مشهد مقدس ساالنه میزبان بیش 
از 31 میلیون زائر داخلی و خارجی است که این رادیو 
فرهنگ  کردن  نهادینه  در  سزایی  به  نقش  تواند  می 
میزبانی و ارائه سیره و منش امام رضا )ع( عهده دار 

باشد. 
  استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه طی یکسال 
گذشته شاهد ارتقا کیفی و محتوایی برنامه های رادیو 
زیارت بوده ایم، گفت : رادیو زیارت می تواند مقدمه 
ای برای راه اندازی سیمای زیارت باشد اگر چه این 
رادیو هم اکنون نیز به صورت تصویری برنامه ارائه می 

کند.

وزیر دفاع: گام هایی مهم در تجهیز 
نیروهای مسلح در حوزه دریا برداشته ایم

آمادگی کامل استان در دهه پایانی
 ماه صفر
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هر  از  بیشتر  روزها  این  که  است  ای  واژه  فرهنگ 
واژه دیگری در زبان روزمره مردم یک جامعه مدرن 
و  عمل  ساحت  در  چقدر  اما  می شود  استخدام 
کارکرد در زندگی امروز جایگاه دارد مسئله ای است 

که جای صحبت دارد.
و  کرمان  بالیده  و  زرند   1330 متولد  بابك  علي 
»عاشق  مي گوید:  روي،  این  از  هم  است  مشهد 
از  او  مشهدم.«  ماندگار  و  کرمان  شیفته  ــد،  زرن
تاکنون  و  است  سرزمین  این  پرکار  پژوهشگران 
در  مقاله  فــراوانــي  شمار  و  کتاب   20 به  نزدیک 
آورده  پدید  ایراني  فرهنگ  و  فارسي  زبان  شناخت 
است. او که بیش از ۴دهه در حوزه فرهنگ تحقیق 
و پژوهش کرده است و از شناخته شده های عرصه 
پژوهش در کشور است می تواند یکی از موجه ترین 
زمینه  این  در  ما  های  پرسش  به  که  باشد  افرادی 
کم  استاد  این  محضر  در  را  دقایقی  بگوید.  پاسخ 
و  خوشرویی  با  او  و  گذرانیم  فارسی  ادبیات  نظیر 

مهربانی سواالت مارا پاسخ گفت.
کسی  بر  پژوهش  و  تحقیق  عرصه  در  شما  زحمات 
فرهنگ  حوزه  در  که  مدت  این  در  آیا  نیست.  پوشیده 
کار کرده اید به تعریف مشخصی از فرهنگ رسیده اید؟
درشناخت  ــال،  س از۴0  بیش  کــه  دانــی،  مــی 
فرهنگ کار کرده ام؛ 10 سالی از این و آن شنیدم و 
خواندم، و این جا و آن جا، گفتم و نوشتم، تا رسیدم 
به این، که فرهنگ، تعریفی همه گیر شاید نداشته 
هم  که  رسید،  تعریفی  به  نتوان  شاید  یعنی،  باشد؛ 
فرهنگ ایرانی را در برگیرد، هم فرهنگ اسکیمو را، 
و  را  مغولی  فرهنگ  هم  و  را  انگلیسی  فرهنگ  هم 
ایرانی  فرهنگ  گفت  بتوان  که  است  درصورتی  این 
یا    ، مسیحی  فرهنگ  یا   ، ترکی  فرهنگ  یا  مثا، 
کجاست؟  هرکدام  مرز  گفت؛  بتوان  گیرم  ؛  بودایی 
مثا، درکجا فرهنگ ایرانی، جدا می شود ازفرهنگ 
مسیحی  فرهنگ  و  اسامی  فرهنگ  مرز  یا  عرب، 
جدا  مزدیسنا  ازفرهنگ  درکجا  دو  این  و  کجاست، 
که  هم  چندان  کــار،  این  بینی،  می  شوند؟  می 
نیست؛  ساده  بسیاری،  می پندارند  یا  می پنداشتم 
از این رو، چاره  کار را درآن دیدم، که خود را محدود 
بدین  البته؛  آن  از  بخشی  ایرانی،  فرهنگ  به  کنم 
به  نثر،  و  نظم  از  را،  فارسی  فرهنگی  آثار  منظور، 
جست  ازاین  بخشی  نتیجه   گرفتم؛  جو  و  جست 
بارفرهنگی  ــد  ازدی شاهنامه  دقیق  بررسی  وجــوـ 

 2 و   )  1385  (  1 فردوسی  درفرهنگ  ـ  فرهنگ 
)1387 ( بازتاب یافته؛ این روش ازکار مرا رساند به 
یی ست  فرهنگ یک جامعه، مجموعه   "  : که  این، 
دیرپا و پایدار از اندیشه ها، یافته ها و ساخته های 
جامعه،  انسانی  زندگی  پایداری  برای  جامعه  آن 
  " دیگر.  های  جامعه  انسانی  زندگی  با  درپیوست 
انسان  خردورزی  برآیند  را  فرهنگ  جا،  همان  در  و 
خردورزی  و  ـ  نشود  اشتباه  خردمندی  با  ـ  دانستم 
برپایه   بگذریم.  که  کردم،  تعریف  جا  همان  هم  را 

سخنرانی  رشته  جو  و  جست  همین 
پاسخ  و  پرسش  و  گوها  و  گفت  ها، 
که  دانشگاه،  چند  در  داشتم  هایی 
از آن ها حضور داشته ای  دربسیاری 
از  ام  برده  ها  بهره  چه  دیدی،  می  و 

گفت و گوها به ویژه.
ازفرهنگ   روشنی  تعریف  به  براین  بنا 
به  رسیدن  برای  راهی  .اساسا  نرسیدید 

یک تعریف واحد وجود دارد؟
نه؛ نمی دانم که می شود به چنین 
من  روی،  هر  به  نه؛  یا  رسید  تعریفی 

و  فرهنگ  از  روشنی  تعریف  به  برسم  ام  نتوانسته 
درپی  دیگر  که  هاست  سال  چون  هم؛  توانم  نمی 
چنین تعریفی نیستم؛ همان تعریفی هم که داشته 
شناخت  راه  در  کننده  گمراه  و  دانم  می  نارسا  ام 
به کارکرد فرهنگ  بهتر دانستم  رو،  این  از  فرهنگ؛ 

توجه کنم تا شاید برسم به جایی و دارم می رسم.
زمینه  این  در  چیست؟  کارکرد،  این  خوب.  بسیار 

بیشتر توضیح دهید
گله  زیست  و  چراگاه  میان  ست  پلی  فرهنگ، 
جامعه  و  سو  یک  از  انسانی  های 
 ( مند  موجودفرهنگ  زندگی  و 

مردم ( ازسوی دیگر.
این مرز چراگاه و جامعه کجاست؛ 

یعنی، این پل درکجا کار می کند؟
نمی  شماری  گاه  از  جا،  این 
در  یعنی،  گرفت؛  کمک  ــوان  ت
دوره های فرهنگی، زمان طبیعی 
 ( مقاله  آید. من در7  نمی  کار  به 
از  نخست  بخش  کــه   )  1395
به  ست  زرندی  فرهنگ  یکم  جلد 

تفاوت زیست و زندگی و از این رهگذر، به تفاوت گله 
و جامعه پرداخته ام. کوتاه سخن این که تا هنگامی 
که گروه های به هم پیوسته یی، بر پایه  نظم رعیتی 
گذران کنند، ما با گله های انسانی سر و کار داریم 
این نظم  توانی  تو می  البته که  و زیست چراگاهی؛ 
روشنتر  بــرای  دانــم؛  نمی  من  بدانی؛  فرهنگ  را 
رستم  اسفندیار؛  و  رستم  به  کن  نگاه  سخن،  شدن 
نمونه یی ازجامعه  انسانی را به ما نشان می دهد و 
اسفندیار، نماینده ی زیست چراگاهی ست؛ دراین 

موضوع، در فرهنگ فردوسی 2 نوشته ام.
من فرهنگ را دراین گذر روزگارفرهنگی، دوبخش 
بخش  است  پل  همین  که  آغازینه  بخش  دانم؛  می 
دراین  بود؛  پل خواهد  این  آمد  پی  که  برنده،  پیش 
سخن  ازخـــردورزی  شود  می  برنده،  پیش  بخش 
پل،  این  دامن.  دراز  ست  سخنگاهی  این  و  گفت 
در هرجایی ازاین جهان، درهنگام خاصی ازآن جا، 
یعنی،  است؛  مشترک  همه  این  با  آید؛  می  پدید 
ازآن  هستند؛  مشترک  پل  ــن  درای جهان،  مــردم 
را پیش می گیرد، راه های  پس، هر ملتی راه خود 

گوناگون با آغازی مشترک و انجامی مشترک.

تعریف یک پژوهشگر از فرهنگ در مصاحبه با »صبح امروز«؛

منصور ضابطیان در مشهد:پلی میان چراگاه انسانی و زندگی موجود

در فرم »رادیو شب« تغییر نداریم 
اما محتوا به روز می شود

منصور ضابطیان گفت: فرم برنامه رادیو شب تغییری 
نخواهد کرد اما محتوای برنامه همیشه به روز می شود.

به گزارش ایسنا، این مجری صداوسیما بیان کرد: 
رادیو شب یک فرم مشخص دارد که از مخاطبان هم 
پاسخ مثبت گرفته و هر زمان خواسته ایم فرم را به هم 
بزنیم مردم واکنش نشان  داده اند بنابراین قالب برنامه 
تفاوت خاصی نخواهد کرد اما محتوای برنامه به دلیل 
جدید  ــه روز  روزب گذشته  همانند  آن  بودن  محور  آیتم 

خواهد شد. 
وی در پاسخ به این که آیا فرم ثابت باعث تکراری شدن 
کرد:  اظهار  یا خیر،  برای مخاطب خواهد شد  برنامه 
برنامه  آن جاکه  از  و  تاثیر می گذارد  فرم  روی  بر  محتوا 
آیتم محور و دارای آیتم های متعدد است و آن ها مداوما 
تغییر می کنند این مسئله تاحدودی مرتفع می شود اما 
سوال شما صحیح است و در مراحل ساخت مجموعه 
راه حل هایی را پیدا می کنیم که این فرم را بشکند و کار 
تازه ای کنیم. ضابطیان افزود: اما باالخره هر مجموعه و 
برنامه یک فرمول کلی دارد که نمی توان زیاد آن را تغییر 
داد و اگر زمانی متوجه شویم تکراری شده ایم برنامه را 

تعطیل می کنیم.
وی خطاب به رسانه های تصویری اینترنتی گفت: به 
دلیل این که پروتکلی در حوزه صوت و تصویر اینترنتی 
مشکات  با  رسانه ها  این  است  ممکن  نــدارد  وجــود 
را  مشکل  این  زمان  که  شوند  مواجه  چالش هایی  و 
این  تولیدکنندگان  برای  آن چه  اما  کرد  خواهد  حل 
آثار اهمیت دارد که البته در سایر رسانه ها هم مطرح 
می باشد این است که آن چه تولید می کنند از جنس 
زمانه ی خودشان باشد و چیزی به اطاعات و احساس 
مخاطب اضافه کند. حداقل یکی از این موارد حتما باید 

وجود داشته باشد.
ضابطیان درباره انتقال برنامه رادیو7 از یک شبکه به 
شبکه دیگر گفت: درواقع مسئله انتقال برنامه مطرح 
نیست چرا که در یک شبکه رادیو7 و دیگری رادیو شب 

صورت پذیرفت و برنامه ها متفاوت هستند.
وی ادامه داد: اما به هر حال زمانی که از یک شبکه که 
مردم عادت به دیدن آن دارند به شبکه دیگری می رویم، 
طبیعتا مدت زمانی طول می کشد تا مخاطبانت پیدایت 
کنند و آن عادت را ترک و عادت دیگری را جایگیزین 
کنند که ما هم شامل این مسئله شدیم ولی خوشبختانه 

در یک سال گذشته مردم آرام آرام ما را پیدا کرده اند.
ضابطیان عنوان کرد: امروز خرسندم زمانی که مردم 
رادیو شب  با  رادیو7  را در خیابان می بینند بجای  من 
می شناسند و توانسته ایم مسئله جابجایی شبکه را رفع 

کنیم.

فرهنگ، پلی ست میان 
چراگاه و زیست گله 

های انسانی از یک 
سو و جامعه و زندگی 

موجودفرهنگ مند
 ) مردم ( ازسوی دیگر

,,

خبر

رضوی  خراسان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
ماهه  شش  در  خوان  کتاب  نشست   ۴72 برگزاری  از 
2700عنوان  از  بیش  معرفی  و  جاری  سال  نخست 

کتاب در این نشست ها خبر داد.
رضوی  خراسان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
ای،  کتابخانه  خوان  کتاب  نشست   ۴72 برگزاری  از 
نشست کتاب خوان مدرسه ای، نشست کتاب خوان 
ویژه استانی و شهرستانی در شش ماهه نخست سال 
این  در  کتاب  2700عنوان  از  بیش  معرفی  و  جاری 
عمومی  های  کتابخانه  و  کل  اداره  توسط  نشستها 

استان خبر داد.
حجت االسام علی اکبر سبزیان ادامه داد:از این 
برگزار شده، 355نشست کتاب خوان  تعداد نشست 
ای،  کتاب خوان مدرسه  ای، 103 نشست  کتابخانه 
3نشست کتاب خوان ویژه استانی و11 نشست ویژه 

شهرستانی بوده است.
ی  ها  کتابخانه  تاش  و  همت  به  داد:  ادامــه  وی 
عمومی استان در این مدت و در نشستهای برگزار شده 
2033کتاب در نشستهای کتاب خوان کتابخانه ای و 
596کتاب نیز در مدارس استان معرفی و وبه اشتراک 

گذاشته شده است.
خوان  کتاب  نشست  سه  در  داد:  ادامــه  سبزیان 
مناسبت  به  مقاومت  حماسه  نشست  استانی،  ویژه 
سالروز ازادسازی خرمشهر قهرمان با همکاری قرارگاه 
شمالشرق ارتش، نشست کتاب خوان مدیران حراست 
حراست  ادارات  و  استان  کل  حراست  همکاری  با 
نهادهای استان و نشست روایت مقاومت به مناسبت 
هفته دفاع مقدس با همراهی و همکاری بنیاد حفظ 

آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برگزار شده است.
به  رضوی  خراسان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
برگزاری 11نشست کتاب خوان ویژه در شهرستانهای 
فرودین  ویژه  نشست  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  استان 
قلم  اهــل  ــژه  وی ــوان  خ کتاب  نشست  قوچان،  مــاه 
سبزوار،نشست کتاب خوان ویژه هفته فرهنگی کات، 
کاشمر،نشست  مدیران  ویــژه  خــوان  کتاب  نشست 
مشهد،  در  معلم  هفته  و  مهدویت  ویژه  خوان  کتاب 
نشست کتاب خوان ویژه بانوان فریمان، نشست کتاب 
خوان ویژه دهیاران نیشابور،نشست کتاب خوان ویژه 
کارکنان خوشاب، نشست کتاب خوان ویژه ترکی زبانان 
و نشست کتاب خوان ویژه محرم در جوین نشستهای 
برگزار شده توسط ادارات کتابخانه های عمومی استان 

در شش ماه نخست سال جاری بوده است.

خبر
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 

خبر داد:

معرفی 2700کتاب در 472نشست کتاب 
خوان خراسان رضوی

فرهنگ یک جامعه، مجموعه یی ست دیرپا و پایدار از اندیشه ها، یافته ها و ساخته های آن جامعه برای پایداری زندگی انسانی جامعه، درپیوست با 
زندگی انسانی جامعه های دیگر

,,

همایش پیاده روی بانوان با شعار حرکت  
برای سالمتی بانوان 

خراسان  خون  انتقال  عمومي  روابــط  گــزارش  به 
استان  خون  انتقال  همکاری  و  هماهنگي  با  رضوی، 
و شورای مشارکت های زنان خیرین سامت استان ، 
همایش پیاده روی خانوادگی با شعار " حرکت ، برای 

سامتی بانوان " برگزار شد.
از   97 ماه  مهر   27 مــورخ  جمعه  که  مراسم  این 
ساعت 8 صبح با حضور مدیرکل انتقال خون خراسان 
های  مشارکت  شورای  رئیس  حیدریان،  آرزو  رضوی، 
و  خون  اهداکنندگان   ، استان  سامت  خیرین  زنان 
شهروندان برگزار گردید، از پارک کوهسنگی به سمت 
رضا  بلوار  احمدآباد  در  سامت  خیرین  مجمع  دفتر 

آغاز گردید.
انتقال خون  در این همایش دکتر اسامی مدیرکل 
استان با تاکید بر ضرورت توجه به فعالیت بدنی برای 
داشت:  اظهار  غیرواگیر  های  بیماری  از  پیشگیری 
پیاده روی یکی از مهمترین روش ها برای پیشگیری 
گونه  این  برگزاری  از  هدف  و  هاست  بیماری  این  از 
فعالیت های فرهنگی و گروهی ترویج فرهنگ اهدای 
و  نشاط  ورزش  و  بانوان  بین  در  مستمر  و  سالم  خون 

سامت بانوان می باشد.
بانوان عاوه بر این  در برگزاری همایش پیاده روی 
انتقال  خیرین  استان،  خون  انتقال  ،سازمان  شورا 
خون ، دفتر امور بانوان و خانواده  استانداری خراسان 
رضوی، کمیسیون جمعیت و سامت مجمع مشورتی 
هیئت   ، استان  استثنایی  پــرورش  و  آمــوزش  زنــان، 
دانشگاه  احمر،  هال  سازمان  همگانی،  ورزش های 
فردوسی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اداره 
ورزش و جوانان و جمعی از سمن های حوزه سامت 

مشارکت داشتند.
ملی  هفته  برنامه های  ساله  همه  اســت:  گفتنی 
در سراسر  تا 30 مهرماه  از 2۴  ایرانی  بانوان  سامت 

کشور برگزار می شود.

چند قطره زندگی

خبر

رضوی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  ژنتیک  مرکز  مدیر 
گفت: قطعا با باالرفتن سن و وجود اختاالت محیطی، 

سقط مکرر نیز افزایش می یابد.
با  رابطه  در  صدرنبوی،  آریانه  ایسنا،  ــزارش  گ به 
کشور  در  آن  شیوع  میزان  و  ژنتیکی  بیماری های 
بیماری های  که  کرد  اطعام  نمی توان  کــرد:  اظهار 
دیدگاه  کرده،  پیدا  افزایش  گذشته  به  نسبت  ژنتیکی 
هر  در  بیماری ها  این  سطح  احتماال  است.  اشتباهی 
پیشرفت دانش  به دلیل  تنها  و  اجتماعی یکسان است 
از  بسیاری  می شود.  دیده  برجسته تر  معاصر  دوره  در 
پیش  سال  چند  تا  که  دارند  وجود  ژنتیک  بیماری های 
اما  نداشتند،  اطاعی  آن هــا  از  ژنتیک  متخصصان 
را  بیماری ها  این  با تشخیص های جدید همگی  امروزه 

می توانیم تشخیص دهیم.
وی افزود: باید توجه داشت که بیماری های ژنتیکی 
و  داشته اند  وجود  امروز  مانند  نیز  گذشته  اجتماع  در 
نسبت  بیماری ها  این  درصد  امروز  که  گفت  نمی توان 
به  نسبت  ما  چراکه  است؛  داشته  افزایش  گذشته  به 
کافی  دانــش  ژنتیکی  بیماری های  گذشته  وضعیت 
نداریم. بنابراین برای تشخیص اینکه آیا واقعا این دسته 
از امراض نسبت به گذشته افزایش یافته است بایستی 
بتوانیم  تا  باشد  کرده  پیشرفت  آنچنان  ژنتیک  دانش 

چنین موضوعی را تشخیص دهیم.
در  مکرر  سقط های  وضعیت  به  اشاره  با  صدرنبوی 
ایران  در  که  ژنتیکی  بیماری  کرد:  خاطرنشان  ایران 
شرایط  این  است.  مکرر  سقط های  بحث  است،  مطرح 
می تواند ارتباط بسیار مستقیمی میان ساختار ژنتیکی 

سن  باالرفتن  با  قطعا  چراکه  باشد؛  داشته  محیط  و 
افزایش  نیز  مکرر  سقط  محیطی،  اختاالت  وجود  و 
از نکاتی که وجود دارد این است که  می یابد. اما یکی 
در  تأثیرگذار  مهم  نکات  از  یکی  باروری  سن  باالرفتن 
افزایش سقط است. از آنجا که در جامعه ما سن باروری 
برای مردان و زنان باال رفته می تواند عاملی برای ایجاد 

اختال سلولی باشد.
در  بایستی  که  دیگری  مهم  نکته  داد:  ادامــه  وی 
چون  جانبی  عوامل  تأثیر  کرد  توجه  بدان  زمینه  این 
است،  ژنتیکی  بیماری های  بر  موبایل ها  و  پارازیت ها 
تأثیرگذاری  این  میزان  برای  عددی  علمی  لحاظ  از  اما 
تشخیص  بتوان  تا  ندارد  وجود  ژنتیکی  بیماری های  بر 
داد افرادی که برای نمونه بیشتر با موبایل سروکار دارند 
بیشتر  افراد  این  فرزندان  در  ژنتیکی  جهش  احتمال 
است یا خیر. قطعا عوامل محیطی بر روی جهش های 
ژنتیکی تأثیر دارد، اما این که به چه میزان است آگاهی 

نداریم.
بر  ژنتیکی  تأثیر  جنین  »سقط   اینکه  بیان  با  وی 
توصیه  کــرد:  تصریح  مــی گــذارد«  مــادر  بدن  سیستم 
می کنم که مادران جنین خود را سقط نکنند؛ چراکه هر 
سقطی یک پیچیدگی های خاصی به همراه دارد به ویژه 
مشکات روحی برای مادر و فرزند بعدی ایجاد می کند.

رضوی  خراسان  دانشگاهی  جهاد  ژنتیک  مرکز  مدیر 
اظهار کرد: خوشبختانه امروز آگاهی اجتماع نسبت به 
درحالیست  این  رفته،  باال  بسیار  ژنتیکی  بیماری های 
که  داشتیم  مراجعانی  تنها  پیش  سال  چند  تا  ما  که 
طیف  امــروز  خوشبختانه  داشتند.  بیمار  فرزند  یک 
تازه می خواهند  مراجعه کنندگان ما افرادی هستند که 
این زمینه  بچه دار شوند، درواقع فرهنگ سازی الزم در 

انجام شده است.

 مدیــر مرکز ژنتیک جهاد دانشــگاهی خراســان رضوی 
تشریح کرد؛

عوامل مؤثر بر سقط های مکرر

مددکاری  و  مشاوره  مدیرکل 
اعتیاد،  گفت:  ناجا  اجتماعی 
ــردی،  ف ببن  درگــیــری  و  خشونت 
خودکشی، طاق، آسیب های فضای مجازی روسپیگری 
اجتماعی  آسیب های  اولویت های  جمله  از  سرقت  و 

هستند.
در  فر،  حمیدی  علیرضا  سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به 
آسیب های  موضوع  با  که  پرسشگر  تلویزیونی  برنامه 
اجتماعی به روی آنتن رفت  درباره تنبیه دانش آموزان 
به  آن  از  اخباری  روزها  این  و شتم معلمان که  و ضرب 
گوش می رسد اظهار کرد: این روزها تنبیه دانش آموز 
و یا بالعکس تعرض به معلمان شنیده می شود، اما در 
آموزش و پرورش جای بررسی بیشتری دارد و باید در آنجا 

به دقت مورد توجه قرار بگیرد.

افزود:  ناجا  اجتماعی  مددکاری  و  مشاوره  مدیرکل 
بدیهی است آسیب ها تبعاتی با خود به همراه دارد. امروز 
مجازی  فضای  سرگرم  را  زیادی  وقت  ما  آموزان  دانش 
هستند. این فضا نیز چون کنترل نشده است و برخی 
والدین آگاهی الزم را ندارند و نمی توانند کنترل کنند به 

همین علت با روحیه و روان نوجوانان بازی می شود.
حمیدی فر با بیان اینکه با یادگیری، استفاده بیش از 
حد از فضای مجازی کاهش می یابد گفت: اینها روابط 

بین معلم و دانش آموزان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
اختال  گفت:  معلمان  علیه  خشونت  ــاره  درب وی 
تعادل بین معلم و دانش آموزان مشکاتی به همراه دارد 
که روابط خشن از این جمله هستند. باید همانطور که 
معلمان خود را کنترل می کنند دانش آموزان را نیز طوری 

تربیت کنند که جلوی چنین مسائلی گرفته شود. 

گفت:  زندانها  سازمان  رئیس 
بیش از 150 هزار نفر از زندانیان 
دارند  فرزند  اغلب  که  متاهل هستند 
و نبود پدر در خانواده می تواند لطمات مادی و معنوی 

برای این فرزندان ایجاد کند.
به گزارش مهر، جهانگیر در مراسم معارفه هیات مدیره 
جدید ضمن تقدیر از هبات مدیره قبلی و آقایان فرهادی، 
طا و ولیی گفت: انجمن های حمایت جایگاه و کارکرد 
های مهم اجتماعی دارد و خوشبختانه با اقدامات صورت 
گرفته در مسیر توسعه و رشد و توسعه قرار گرفته است که 
امیدواریم در کنار کاهش جمعیت زندانیان و به حداقل 
رسیدن آنها، تمامی خانواده ها تحت پوشش این انجمن 

ها قرار بگیرند.
های  خانواده  از  حمایت  ضــرورت  به  اشــاره  با  وی 

زندانیان گفت: کمک به خانواده زندانیان نباید محدود به 
کمک های جزئی و مایحتاج ها باشد و انتظار ما از انجمن 
ها این است که با برنامه ریزی های کان و مدیریت بلند 
ایجاد  و  ها  انجمن  توسعه  برای  را  الزم  اقدامات  مدت، 
خانواده  از  صحیح  های  حمایت  برای  الزم  بسترهای 

زندانیان بعمل آورند.
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیش 
از 150 هزار نفر از زندانیان متاهل هستند که اغلب فرزند 
و  تواند لطمات مادی  پدر در خانواده می  نبود  و  دارند 

معنوی برای این فرزندان ایجاد کند.
بانک  وجود  داشــت:  اظهار  قضایی  ارشد  مقام  این 
اطاعاتی جامع از خانواده های زندانیان یکی از نیازهای 
ضروری انجمن ها است که می باید به عنوان یک فعالیت 

پایه در دستور کار قرار بگیرد.

معاون امور توانبخشی سازمان 
سازمان  گفت:  کشور  بهزیستی 
مبتا  نفر  هــزار   100 به  بهزیستی 
مراکز  و  دهد  می  ارائه  خدمات  روان  های  بیماری  به 
همکاری  سازمان  این  با  زمینه  این  در  نیز  غیردولتی 

دارند.
به گزارش ایرنا، حسین نحوی نژاد افزود: ابتای یک 
فرد به بیماری های روان، تهدید، عدم آسایش و سامت 
خانواده خود را می تواند به همراه داشته باشد و این 
فشار و استرس، مراقبین و اطرافیان یک فرد بیمار را 
و  اضطراب  افسردگی،  به  ابتا  باالی  خطر  معرض  در 

مشکات جدی قرار می دهد.
برای  عاملی  امروز  اقتصادی  شرایط  داد:  ادامه  وی 
مراکز  به  اش  خانواده  سوی  از  روان  بیمار  فرد  ارجاع 

مراکز  به  نیاز  شرایطی  چنین  در  و  است  بهزیستی 
می  افزایش  روز  به  روز  سالمندان  و  بیماران  نگهداری 

یابد.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تاکید 
از  باید  روان  بیماران  و معضات  مورد مسائل  در  کرد: 
سیاسی کاری دوری و با ایجاد پویشی منسجم به حل 

مسائل و مشکات آنها توجه کنیم.
نحوی نژاد گفت: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در 
بروز مشکاتی که در حوزه سامت روان رخ داده است، 
است؛  امروزی  جامعه  روانی  و  فکری  شرایط  در  تغییر 
سامت روانی همان سامت فکر و قدرت سازگاری فرد 
با محیط و اطرافیان است که انسان در مواجهه با چالش 
ها و مشکات روزمره بر اساس ویژگی های روانی خود با 

آنها برخورد می کند.

مدیرکل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا تاکید کرد؛

بررسی تنبیه دانش آموزان و ضرب و شتم معلمان 
ر ئیس سازمان زندان ها:

بیش از 150 هزار نفر از زندانیان متاهل هستند
معاون توابخشی بهزیستی؛

100هزار بیمار روان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند

زیرگرفتن همسر به خاطر مطالبه مهریه؛

3 طالقه با 3 بار مرگ؟
مردی به خاطر مهریه سه  بار از روی زنش رد شد

به گزارش »صبح امروز«، در پنجشنبه هفته گذشته 
همسرش  که  آن  از  پس  مردی  اینکه  بر  مبنی  خبری 
مهریه اش را به اجرا گذاشت، با خودرو او را زیر گرفت 
و  مجازی  رسانه های  سایر  در  رساند،  قتل  به  را  او  و 

خبرگزاری ها منتشر شد.
اجرا  به  را  آن که همسرش مهریه اش  از  مردی پس 
گذاشت، با خودرو او را زیر گرفت و در سه نوبت پیاپی 
از روی او گذشت و جسدش را له کرد و به کف خیابان 
واقع  »سرهنگ«  روستای  اهالی  از  زوج  این  چسباند. 

در بخش رخ تربت حیدریه )خراسان رضوی( هستند.
زمین  خود،  مهریه  گذاشتن  اجرا  با  مقتول  همسر 
قاضی  و  بود  کرده  مطالبه  را  همسرش  اموال  دیگر  و 
ابتدا دستور صلح و سازش می دهد، اما هنگام دعوا و 
مشاجره لفظی، مرد کنترل خود را از دست داده و این 

اتفاق رخ می دهد.
در  حادثه،  این  وقوع  محل  بخشدار  رضوانی،  جعفر 
مهریه  گذاشتن  اجرا  با  مقتول  همسر  گفت:  باره  این 
خود، زمین و دیگر اموال همسرش را مطالبه کرده بود 
و قاضی ابتدا دستور صلح و سازش می دهد، اما هنگام 
دعوا و مشاجره لفظی، مرد کنترل خود را از دست داده 

و این اتفاق رخ می دهد.
حادثه دلیل دیگری داشت؟

انقاب  و  عمومی  دادســـرای  اول  شعبه  بازپرس 
تربت حیدریه گفت: طی هفته گذشته زن  شهرستان 
زیر  و  مهریه  طلب  خصوص  در  که  ساله ای   35 جوان 
گرفتن وی توسط همسرش، در فضای مجازی خبرساز 
دست  به  نزاع  و  درگیری  اثر  بر  گردید  مشخص  شد، 

همسرش به قتل رسیده است.
و  زن  گذشته  روز  چند  ــزود:  اف یزدانخواه  حسین 
شوهری با یکدیگر مشاجره کرده و زن از همسر خود به 
دلیل فحاشی شکایت کرد و قاضی، پرونده را به پاسگاه 
سرهنگ تربت حیدریه ارجاع داد و پس از بررسی های 

انجام شده آن ها را به صلح و آشتی دعوت کردند.
و  پاسگاه اشاره کرد  از  بعد خروج  انجام قتل  به  وی 
افزود: پس از خروج دوباره جر و بحث باال گرفته و قاتل 
یکبار با ضربه ماشین، مقتول را به زمین انداخته و در 

همان حالت دو بار دیگر از روی وی رد شده است.
اتفاق حوالی  قاضی این پرونده قتل بیان کرد: این 
ساعت 12 مقابل پاسگاه رخ داد و قاتل ظرف 30 ثانیه 
از محل جرم متواری گشت. قاتل پس از فرار خودروی 

به  و  کرده  اطراف مخفی  روستاهی  از  یکی  در  را  خود 
سمت مشهد متواری شد که حدود ساعت سه بامداد 
روز بعد خود را به آگاهی تربت حیدریه معرفی می کند 
و اکنون در بازداشت برای تکمیل پرونده به سر می برد.

در  گفت:  قتل  علت  بر  تأکید  با  قضایی  مقام  این 
مهریه  طلب  قتل  علت  یافته  انتشار  اخبار  از  بسیاری 
عنوان شده که کذب است زیرا یک سال گذشته مقتول 
مهریه خود که یک قطعه زمین بوده دریافت کرده و از 
اینکه  تا  داشته  درگیری  خود  همسر  با  پیش  مدت ها 
باالخره نزاع و درگیری آنان منجر به قتل وی شد. قاتل 
در بازجویی های انجام شده به قتل در حالت تاری دید 

بر اثر عصبانیت اعتراف کرده است.
داِغ مهریه بر پیشانی سکه

از سال های گذشته تعیین سکه طا به عنوان مهریه 
تعداد  تعیین  با  زیادی  مردان  است.  بوده  رایج  امری 
باالی سکه و ناتوانی از پرداخت آن بعد از مطالبه زوج 
و  اقتصادی  نوسانات  با  روزها  این  و  رفته اند  زندان  به 
مشکات ناشی از افزایش قیمت طا از جمله افزایش 
تاش  و  مهریه  موضوع،  این  از  ناشی  زندانیان  تعداد 
داغ  بحثی  به  را  آن  به  مربوط  مشکات  کاهش  برای 

تبدیل کرده است.
زندانهای  سازمان  احکام  اجرای  و  قضایی  مدیرکل 
بررسی  نشست  در  سخنانی  طی  مهرماه   17 کشور 
نخست  ماهه  شش  در  گفت:  مهریه  قانون  اصاح  و 
امسال سازمان زندان ها به اندازه کل سال قبل ورودی 
به زندان بابت موضوع مهریه داشته است و اگر در این 
خصوص رقم ۴ هزار زندانی تا امروز حفظ شده و افزون 
کمک های  و  تاش  با  است  نگردیده  گزارش  این  بر 

خیرین بوده است.
سقفی به نام مهریه

و  مادی  معیارهای  نیز  شناس  جامعه  ابهری  مجید 

باره می گوید:  این  را آفت ازدواج دانسته و در  ظاهری 
توجه نکردن به استانداردهای فرهنگی و ارزشی باعث 
شده تا در هر ساعت شاهد 20 طاق باشیم. بنابراین 
تا نهادهای فرهنگی و قوه قضاییه سقفی را  الزم است 
برای مهریه تعیین و اجازه ندهند تا مهریه های کان و 
تعجب آور باعث ایجاد کینه و دشمنی بین زوج ها شود.

وی معتقد است که در این زمینه حضرت زهرا)س( 
بهترین الگو و نماد زندگی زناشویی هستند و همانگونه 
که  در فرهنگ کشورمان نیز تاکید شده  هدیه بایستی 

در حد توانایی مرد و نه بیشتر از آن باشد.
بی اعتمادی تا ضمانت

یحیی کمالی پور عضو هیات رییسه کمیسیون 
های  مهریه  تعیین  نیز  مجلس  حقوقی  و  قضایی 
سنگین و نامتعارف را بیشتر برای ضمانت اجرای 
برخی  گوید:  می  ــاره  ب ایــن  در  و  دانسته  عقد 
خود  دامــاد  به  را  کافی  اطمینان  ها  خانواده  از 
و  سنگین  های  مهریه  تعیین  با  بنابراین  ندارند، 
بعضًا نامتعارف تاش می کنند تا در صورت بروز 

مشکل، راهکاری برای مقابله با آن داشته باشند.
مهریه برای جذب فالوور

دیه  ستاد  مدیرعامل  جوالیی،  اسدالله  سید 
کشور می گوید: شاید باورکردنی نباشد اما جمعی 
خودشان،  خوشبختی  ضمانت  بابت  نه  کوچک 
روزهای  جهت  احتمالی  ابزاری  داشتن  برای  نه 
مبادا، نه برای تمسک به حربه ای جهت مقابله با 
فراهم شدن  بلکه صرفًا جهت  آقایان،  حق طاق 
به  نسبت  اینستاگرام  در  پستی  ارسال  مقدمات 
تعیین مهریه های خاص اقدام کرده و طبق برخی 
عرض  مردمی  ستاد  این  در  مفتوح  پرونده های 
این  یا  میزان  این  تعیین  در  اصــرار  که  می کنم 
دست از صداق های معلوم الوصف و بعضًا مضحک 

می کنند.
مهریه پس از مرگ زن

تا  و  است  زوج  دین  مهریه  معتقدند:  حقوقدانان 
زمانی که پرداخت نشده باشد بر ذمه او مستقر خواهد 
بود و در صورت فوت زوجه که داین و طلبکار محسوب 
بنابراین  بود،  خواهند  زوج  طلبکار  او  ورثه  می شود 
وّراث  و  نمی شود  ساقط  مهریه  زوجه  فوت  و  قتل  با 
ضمنًا  کنند،  اقدام  آن  وصول  و  مطالبه  به  می توانند 
توجه شود هر چند شوهر خود داخل در وراث می باشد 

اما به واسطه قتل از ارث محروم خواهد بود.
صبِح  مهریه  تعدیل  طرح 

همان حادثه
بخش نامه  ابــاغ  خبر 
همان  مهریه  تعدیل  طرح 
ــاق  ــف ــن ات ــ ــی کـــه ای ــب ش
روســتــاهــای  از  یکی  در 
از  افــتــاد،  تربت حیدریه 
و  جمعی  رسانه های  سایر 
این  رسید.  گوش  به  ملی 
عدالت  رویکردی  با  طرح 
تراکم  برای کاهش  و  محور 
تعدیل  های  دادخــواســت 
زنــدان  از  پرهیز  و  مهریه 
ــدف کار  ــرد بــا ه ــدن م ش
داشتن  و  اشتغال  و  کردن 
پرداخت  برای  درآمد  منبع 
ــود،  ــه هــمــســر خ ــن ب ــ ِدی
پیشنهاد الحاق یک تبصره 
نحوه  قانون   11 مــاده  به 
های  محکومیت  اجــرای 
پیشگیری  رویکرد  با  مالی 

این  به  شد  مطرح  به  محکوٌم  تعدیل  دعوای  طرح  از 
صورت که رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای برای احکام 
مدت  در  و  مشخص  زمانی  بازه  در  شده  صادر  قطعی 
بر  تا  کند  صادر  سال  دو  حداکثر  سقف  با  محدودی 
صادر  احکام  تمامی  کلی  تعدیل  بخشنامه  این  اساس 
شده برای محکومین اعم از اینکه در حبس باشند یا در 
حال پرداخت اقساط باشند متناسب با نوسان رخ داده 

در قیمت سکه صورت پذیرد.
خاتمه بحث فرار از زندان 

رابطه می گوید:  این  در  اژه ای  غامحسین محسنی 
قانون روشن است. بحثی که قوه قضائیه دنبالش بود و 
در مجلس هم بخشنامه شد، این بود در مورد کسانی که 
محکومیت مالی می شوند اگر مشخص شود فرد متمول 
اگر مشخص  اما  بازداشت می شود،  نمی دهد،  و  است 
نمی شود.  زندانی  نــدارد،  مالی  توانایی  فرد  که  شود 
ریاست قوه قضائیه نسبت به این موضوع حرف داشت. 
نمی پردازند بحث شان  و  دارند  مالی  تکمن  که  کسانی 
به  نباید  ندارند،  مالی  تکمن  که  کسانی  اما  جداست، 
از  بخشی  که  محکوم شدند  افرادی  قبا  بروند.  زندان 
آن احصا شده، فرد می گوید ندارد و براساس درآمدی 
و  کنند  تقسیط  را  بازپرداخت  می خواهد  دارد،  که 
قیمت  افزایش  با  اما  می دهد،  را  سکه  یک  ماهی  او 
سکه، اگر درآمد قبلی را داشته باشد، نمی توانند یک 
سکه را هم بدهند، اما بخشنامه ای آمد مبنی بر اینکه 
کسانی که قبا تقسیط به یک سکه بودند و نمی توانند 
فرد می گوید من هر سه  تعدیل کنند.  پرداخت کنند، 
ماه  هر  بگوید  نمی تواند  اما  بدهم،  سکه  می توانم  ماه 
نیم سکه یا ربع می دهد چرا، چون قیمت دو نیم سکه 

از یک سکه بیشتر است.
تعدیل به جای توانمندسازی

از قضا طرح تعدیل مهریه چند ساعت پس از وقوع 
از رسانه ملی  اجرا گذاشتن مهریه،  به دلیل  حادثه ای 
این طرح  اجرای  موثر در  به عوامل  اطاع رسانی شد. 
در  مهریه  که  این جاست  سوال  اما  پرداختیم  مفصا 
مناسبی  توجیه  حاضر  اجتماعی  اقتصادی،  شرایط 
دارد؟ اگر به جای تعدیل مهریه یا تدوین قانونی برای 
که  نبود  بهتر  مشخص،  میزان  با  مهریه  کردن  مسقف 
گرفته  نظر  در  مطلقه  زنان  برای  حمایتی  بسته های 
حل  راه  حمایتی  بسته های  و  طرح ها  وجود  آیا  شود؟ 
به  صرفا  آنهم  زندانی ها  ورود  کاهش  برای  مناسبی 
زنان  که  نبود  بهتر  آیا  نیست؟  مهریه  نپرداختن  خاطر 
اقتصادی  و  اجتماعی  آسیب های  به  نسبت  را  کشور 
تنوع مهریه در قانون،  برای  توانمند کنیم؟ چرا  طاق 

راه حلی جدید و مطابق وضعیت روز پیدا نکرد ه ایم؟

حقوقدانان معتقدند: 
مهریه دین زوج است و تا 
زمانی که پرداخت نشده 

باشد بر ذمه او مستقر 
خواهد بود و در صورت 

فوت زوجه که داین و 
طلبکار محسوب می شود 

ورثه او طلبکار زوج 
خواهند بود، بنابراین با 
قتل و فوت زوجه مهریه 
ساقط نمی شود و وّراث 

می توانند به مطالبه و 
وصول آن اقدام کنند، 
ضمنًا توجه شود هر 

چند شوهر خود داخل 
در وراث می باشد اما به 

واسطه قتل از ارث محروم 
خواهد بود

,,

خبر

سرویس اجتماعی 

پوکی  جهانی  روز  سال  هر  مهر(   28( اکتبر   20
های  برنامه  روز  این  در  شود.  می  نامیده  استخوان 
گاه کردن عموم در  آ برای  مختلفی در سراسر جهان 
اغلب  هم  هنوز  که  بیماری  این  از  پیشگیری  مورد 
افراد شناخت دقیقی از آن ندارند به اجرا در می آید. 
شده  پیشنهاد  آموزشی  های  برنامه  اهداف  واقع  در 
افزایش  جهت  در  جهانی  بهداشت  سازمان  توسط 
از نحوه عملکرد استخوان ها و  اطاعات عامه مردم 
نسبت  آگاهی  ترتیب  بدین  تا  است  استخوان  پوکی 
از  مراقبت  و  پیشگیری  اساسی،  خطرساز  عوامل  به 

بیماری افزایش یابد.
روند  است.  شایع  های  بیماری  از  استخوان  پوکی 
این بیماری از 35 سالگی آغاز می شود. حدود نیمی 
مسن  زنان  درصد  و90  سال   ۴5 از  تر  مسن  زنان  از 
شوند.  می  مبتا  استخوان  پوکی  به  سال،   75 از  تر 
درصد   90 و  ساله   ۴0 زنان  درصد  نیز50  ایران  در 
زنان 75 ساله، مبتا به این بیماری هستند. به طور 
یک  12مرد  هر  از  و  نفر  یک  زن،  سه  هر  از  تقریبی، 
نفر، به پوکی استخوان مبتا می شوند و این امر در 
ناتـوان کننده  سال، منجر به ده ها هزار شکستگـی 
این، متاسفانه تعداد  با وجود  در مبتایان می شود. 
و  بررسی  مورد  استخوان  پوکی  مبتایان  از  اندکی 

ارزیابی قرار می گیرند.
معاونت  بیماریهای  با  مبارزه  و  پیشگیری  مدیر 
از  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشت 
شکستگی  دچار  نفر  یک  سال   65 باالی  زن  هردو 
ناشی از پوکی استخوان می شود، که این نسبت در 

مردان باالی 65 سال یک پنجم است.

محمد جعفر صادقی که به مناسبت فرارسیدن 20 
اکتبر مصادف با 28 مهرماه "روز جهانی استئوپروز" 
بی سرو  بیماری  یک  استخوان  پوکی  بیماری  افزود: 
سالمندان  سامت  برای  جدی  تهدید  که  صداست 
بردوش  را  سنگینی  مالی  بار  و  بوده  میانساالن  و 

خانواده ها و نظام سامت تحمیل می کند.
بنیاد  تخمین  براساس  کرد:  نشان  خاطر  صادقی 
المللی استئوپروز، در حال حاضر 200 میلیون  بین 
نفر از زنان در سراسر دنیا دچار این بیماری هستند. 
سال  در  که  میزند  تخمین  بهداشت  جهانی  سازمان 
آسیا  جمعیت  از  نفر  میلیون   530 حــدود   2050
مبتا  استخوان  پوکی  به  سال   65 باالی  سنین  در 
و  زندگی  به  امید  افزایش  به  توجه  با  که  بود  خواهند 
ای،  تغذیه  الگوی  تغییرات  همچون  خطری  عوامل 
تحرکی،  کم  و  کلسیم  کمبود   ،Dویتامین کمبود 
مهمترین  از  یکی  به  استخوان  پوکی  یا  استئوپروز 

مشکات بهداشتی در این قاره تبدیل خواهد شد.
معاونت  بیماریهای  با  مبارزه  و  پیشگیری  مدیر 
پیری،   ، مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه   بهداشت 
و عادات غلط در شیوه  تغذیه ای  ژنتیک، اختاالت 
پوکی  بروز  ساز  زمینه  عوامل  مهمترین  از  را  زندگی 
استخوان یا استئوپروز عنوان نمود و با اشاره به اینکه 
جوانی  سنین  در  که  است  زنده  بافت  یک  استخوان 
 35 از  بعد  حــدودًا  گفت:  شود  می  ساخته  بیشتر 
برداشته می  استخوان  از  که  موادی  ازای  به  سالگی 
آن  نتیجه  که  شوند  می  جایگزین  کمتری  مواد  شود 

کاهش تراکم و استحکام استخوان می باشد.
وی داشتن سابقه خانوادگی شکستگی استخوان، 
داشتن اندام الغر و پوست خیلی روشن را از عوامل 

ژنتیکی افزایش احتمال پوکی استخوان برشمرد.
از   D ویتامین  و  کلسیم  دریافت  کاهش  گفت:  وی 
طریق مواد غذایی، فعالیت بدنی کم و مصرف سیگار 

بیماری  همچون  بیماریها  از  بعضی  وجود  الکل،  و 
کبد،  مزمن  نارسایی  مفصلی،  روماتیسم  جذب،  سوء 
و بی حرکتی  آمنوره  تیروئید،  پرکاری غده  و  کم کاری 
عوامل  دیگر  از  مغزی   سکته  مانند  مدت  طوالنی 

افزایش احتمال پوکی استخوان در افراد می باشد .
شروع  در  استخوان  پوکی  اینکه  بیان  با  صادقی 
پوکی  عامت  مهمترین  گفت:  است  عامت  بدون 
می  بوجود  بیماری  پیشرفت  روند  طی  که  استخوان 
که  شود  می  ایجاد  وقتی  درد  این  و  است  درد  آید 

استخوان دچار شکستگی می گردد.
دانشگاه  بیماریهای  با  مبارزه  و  پیشگیری  مدیر 
استخوان  پوکی  حدودی  تا  مسن  افراد  همه  افزود: 
و  شود  شروع  سنی  درچه  روند  این  اینکه  ولی  دارند 
تا حدودی قابل کنترل  اندازه باشد  شدت آن به چه 
تاخیر  به  آنرا  شروع  میتوان  اصولی  رعایت  با  و  بوده 
از  حداقل  یا  و  کاست  آن  شــدت  از  یا  و  انداخت 

پیشرفت سریع آن جلوگیری کرد.
وی اصاح روش تغذیه با مصرف مناسب کلسیم و 
ویتامین ها، داشتن فعالیت فیزیکی مناسب و دوری 
از مصرف سیگار و الکل را از مهمترین عوامل کنترل 

پوکی استخوان برشمرد.
تحقیقات  انستیتو  اســت،  ذکر  به  الزم  پایان  در 
تغذیه ایران در بررسی های خود به این نتیجه رسیده 
است که مصرف کم لبنیات سبب شده تا 90 درصد 
استاندارد کلسیم  از حد  ایرانی، کمتر  خانواده های 
دریافت کنند. موضوع ناخوشایندی که ریشه در این 
کمبود کلسیم گسترده دارد، این است که سن پوکی 
یافته  کاهش  سال   35 به  ایرانی  زنان  در  استخوان 
است و اکثر این خانم ها با پوکی استخوان وارد دهه 

چهارم زندگی شان می شوند. 

گزارش ویژه

به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان؛

ابتال زنان به پوکی استخوان 4 برابر مردان

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول
 به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/9/970281آقای محمدرضا قادری 
نژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 3۴2/5۴9/061 ریال در حق آقای علی یوسفیان و نیز مبلغ 17/127/۴53 ریال  نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم 
علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی 
توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/08/15از ساعت08:۴5الی 9:30صبح در مجتمع قضائی 
اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش پربد مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر 
پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل  ٪10 از بهای مورد مزایده نقدا و في 
المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و  انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه 

تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.  
شرح اموال مورد مزایده 

یک دانگ و ۴272 ده هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ متعلق به محکوم علیه از سرقفلی یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری الماس شرق طبقه سوم 
بین ورودی 1 و ۴ به شماره 52110 واقع در ضلع شمالی راهرو طبقه سوم به متراژ 18/32 متر مربع به انضمام 9 متر مربع بالکن و ارتفاع حدود ۴ متر مربع 
دارای پوشش کف سرامیک، درب شیشه سکوریت، پوشش داخلی کاغذ دیواری، در مغازه شغل فروش عطریات دایر است که شش دانگ سرقفلی مطابق 
با نظر کارشناسی به مبلغ 1/۴۴0/000/000 برآورد شده است که به میزان فوق از سهم محکوم علیه به مبلغ 3۴2/5۴9/061 ریال به فروش می رسد. 

 مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد - سید محمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول
 به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 30 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/6/951900علی عراقی مقدم محکوم 
است به پرداخت مبلغ 290/000/000 ریال در حق خانم مریم درودی و نیز مبلغ 10/000/000 ریال  نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به 
پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/08/1۴از ساعت10:15الی11صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام 
مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش پربد مزایده از قیمت 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل 
از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل  ٪10 از بهای مورد مزایده نقدا و في المجلس از 
برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و  انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات 

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

8976 ده هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع متعلق به محکوم علیه از شش دانگ یک باب مغازه دارای پاک ثبتی به شماره 8399 فرعی از 1925 
فرعی از 233 اصلی بخش 9 مشهد با عرصه ملک استیجاری و موقوف آستان قدس رضوی واقع در مشهد، خیابان راهنمایی 2 طبقه زیر زمین ساختمان 
گل مغازه را مقابل راه پله، ملک به صورت یک دربند مغازه تجاری به مساحت 39 متر مربع می باشد، کف سنگ، شیشه سکوریت، سقف کاذب با ارتفاع 
2.90 و عمق قسمت غربی به عنوان خیاط نیلو و قسمت شرقی تخلیه و غیر دایر است مغازه دارای امتیازات آب و گاز مشترک و برق مستقل می باشد که 
ارزش سه دانگ مشاع از شش دانگ مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 825/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 2۴6/8۴0/000 

ریال به فروش می رسد. 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
139760306271001768 مورخه 1397/05/28 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای/ ابوالقاسم مجردی  فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه ۴661 صادره 
از بجنورد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 67/21 متر مربع قسمتی از پاک 71 اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار رسالت ۴1 پاک 61 اعیان 
متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 708
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول
 به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 20 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/3/970067آقای ابوالفضل عصارزاده 
محکوم است به پرداخت مبلغ6 عدد سکه بهار آزادی در حق خانم اکرم بناء نیازمند  و نیز مبلغ 155/000ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه 
نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی 
توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/08/15از ساعت11الی11/۴5 صبح در مجتمع قضائی 
اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش پربد مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر 
پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل  ٪10 از بهای مورد مزایده نقدا و في 
المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و  انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه 

تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.  
شرح اموال مورد مزایده 

یک قطعه زمین متعلق به محکوم علیه واقع در حاشیه روستای خانرود بهغان در فاصله 25 کیلومتری جنوب مشهد به متراژ 200 متر مربع زمین در 
مجاورت روستا لکن خارج از ساخت هادی و بر بلندای کوه واقع است و در حال حاضر چند اصله درخت غیر مثمر در آن وجود دارد بهره برداری و دسترسی 

به زمین بدون خاکبرداری )با صرف هزینه زیاد( مقدور نیست که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 130/000/000 ریال به فروش می رسد. 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
139760306271002052هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای حسینعلی طیبی  فرزند شیرعلی بشماره شناسنامه 950 صادره از مشهد در یک ششدانگ 
اعیان یک باب خانه به مساحت 81/18 متر مربع قسمتی از پاک 68 اصلی بخش 9 مشهد واقع در طاب طبرسی شمالی 17 خداشناس 8 بلوچی 16 بین 
پاک 72 و 70  اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیرالدوله  محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 782
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آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول
 به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/12/970029آقای مرتضی نیکوکار محکوم است به 
پرداخت مبلغ ۴93/652/222 ریال در حق آقای امین آذری نیک و نیز مبلغ 2۴/682/611ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش 
اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/08/15از ساعت9/30 الی10/15 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد 
بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش پربد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد 
مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل  ٪10 از بهای مورد مزایده نقدا و في المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و  انتقال مطابق با مقررات و رویه 

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

126 قلم انواع اموال توقیفی متعلق به محکوم علیه در تعداد مختلف از جمله )قابلمه، کفگیر، کتری، سرویس چینی و ...( به صورت نو که جمعًا مطابق با نظریه 
کارشناسی به مبلغ 136/۴05/000 ریال به فروش می رسد. 

 مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد - سید محمدرضا تشنگر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  ــی  اراض و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 مــاده  و  قانون   3 مــاده  موضوع  آگهی 
139760306271002063هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای رضا برومندراد  فرزند غامعلی بشماره شناسنامه 16970 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب منزل به 
مساحت 92/95 متر مربع قسمتی از پاک 11832 فرعی از 10 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مطهری شمالی ۴9 فرقانی 5 کوچه اول سمت چپ پاک 11 خریداری 
اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه  حاج سید غامعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 78۴
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آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

رضوان  توس  محقق  فراگستر  شرکت  تغییرات  آگهی 
ملی  شناسه  و   3996 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه 
عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10380657440
 1009/3/16/3 09/07/1397 و نامه شماره  العاده مورخ  بطور فوق 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره   09/07/1397 مورخ   97  -
اعضای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  رضوی  خراسان  استان 
شدند:  انتخاب  سال   4 مدت  برای  زیر  شرح  به  مدیره  هیئت 
کمال   0942952022 ملی  شماره  به  پورحسینی  سیدعلی 
به  رضوانی  پرنده  محسن  ملی0941043169  شماره  به  دشتی 
شماره  به  ابراهیمی  زهرا  خانم  و  ملی0944445489  شماره 
ملی  شماره  با  قاسمی  مرضیه  خانم   -  0941314243 ملی 
سال   4 مدت  برای  موسسه  بازرس  عنوان  به   5209862712
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )272936(

مسئولیت  با  شرکت  خراسان  صابر  شرکت  تغییرات  آگهی 
 10380208600 ملی  شناسه  و   4927 ثبت  شماره  به  محدود 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
شرکت  محل   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   12/07/1397
خیابان   ، پلیس  کوی  محله  آدرس  به  مشهد  ثبتی  واحد  در 
بزرگمهر5 ) کوشش 22 ( خیابان کوشش پالک 298 کد پستی 
9164883175 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )272935(

جهاد  آموزشی  مجتمع  کارکنان  مصرف  شرکت  تغییرات  آگهی 
 24250 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  توس  دانشوران  کشاورزی 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10380396871 ملی  شناسه  و 
مورخ   131913 شماره  نامه  و   06/06/1397 مورخ  عادی  عمومی 
تصمیمات  مشهد  اجتماعی  کارورفاه  تعاون  اداره   07/07/1397
عنوان  به   6359088576 شارعی  -قربانعلی   1  : شد  اتخاذ  ذیل 
بازرس  عنوان  به   0919317049 عطائی  وحسین  اصلی  بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند -2 صورتهای 
اسناد  ثبت  کل  اداره  رسید.  تصویب  به  شرکت   1396 سال  مالی 
و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )272934(

آگهی تغییرات شرکت خدماتی رهنوردان کویر سبز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 27871 و شناسه ملی 10380432594 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: امور حمل ونقل شامل رانندگی ، واداره امور نقلیه، تعمیر ونگهداری شامل تعمیر و نگهداری تجهیرات و 
وسائل اداری ) غیر از امور رایانه( خدمات فنی خودرو ، امور آشپزخانه و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا، اداره رستوران و بوفه ، تنظیفات 
،پیشخدمتی ، امور آبدارخانه ، خدمات پاسخ گویی تلفنی، نگهداری وخدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی ونگهداری فضای سبز ، 
امور تایپ وتکثیر، امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری وبهره برداری از تاسیسات برودتی وحرارتی پس از اخذ مجوزهای الزم ثبت موضوع 
فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )272933(

استناد  به   10380357173 ملی  شناسه  و   20206 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  روشن  تجارت  ایمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای محمدحسین روشنک به شماره ملی 1063007887 
به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای علیرضا روشنک به شماره ملی 1062773101به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم 
فاطمه حاج بابائی به شماره ملی 1062583531 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآوربا امضای مدیر عامل یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )272932( ی
مفقود

ی
مفقود

کارت هوشمند رانندگی  به شماره 1886671 متعلق 
به حمید پور حسن فرزند ابراهیم ، شماره ملی 

6509454319 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
میباشد.
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به تجربه تیم حریف باختیم
هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان

روز  بانوان  فوتسال  برتر  لیگ  رقابت های  سری  از 
بازی  وآخرین  یازدهم  هفته  در  مهرماه   27 جمعه 
نیم فصل لیگ برتر فوتسال بانوان دو تیم هیئت فوتبال 
شهید  سالن  در  اصفهان  نامی نو  و  خراسان رضوی 

بهشتی مشهد با یکدیگر به رقابت پرداختند.
 به گزارش روزنامه صبح امروز با آغاز بازی بازیکنان 
مشهدی مانند تمام بازی ها حریف خود را شگفت زده 
مریم  گل  دو  با  نخست  نیمه  در  که  جایی  تا  کردند 
سلمان پور و رویا کاتی از نامی نو پیش افتادند و این 
شاگردان یاری بودند که به هر دری می زدند تا بازی 
با  فوتبال  هیئت  دروازه بــان  اما  بکشند،  تساوی  به  را 
از  را  زیادی  فرصت های  نخست  نیمه  در  درخشش 
حریف گرفت.  در نهایت سارا شیربیگی توانست قفل 
دروازه نماینده مشهد را بشکند، در ادامه با تغییراتی 
تا  که یاری در ترکیب تیم اش به وجود آورد سبب شد 

به وسیله نسرین مقیمی به گل تساوی دست یابد. 
نیمه نخست با نتیجه عادالنه تساوی به پایان رسید، 
را  زیادی  فرصت های  فوتبال  هیئت  نیز  دوم  نیمه  در 
سم  تمام کننده،  یک  نبود  همچنان  تا  داد  دست  از 
کشنده تیم باشد، در نیمه مربیان، یاری پیروز شد و با 
آنالیز خوبی که از حریف به دست آورده بود توانست با 
دوگل مرضیه توفیقی نسب و گل های نسرین مقیمی، 

فاطمه خلج و فاطمه شریف به پیروزی رسد.
از نکات قابل توجه این بازی حضور موثر بازیکنان 
سابق تیم مشهد در تیم نامی نو اصفهان بود، هر سه 
بازیکن نماینده اصفهان که فصل پیش در مشهد بازی 
می کردند توانستند در این بازی گل زنی کنند و برگه 
برنده یاری در نیمه دوم بودند.بازی این دو تیم با برد 8 

بر 3 به نفع بانی نو اصفهان خاتمه پیدا کرد. 
نارضایتی از عملکرد تیم 

نامی نو  بانوان  فوتسال  تیم  سرمربی  یاری  شهناز 
فوتبال  هیئت  مقابل  ــیــروزی  پ از  بعد  اصفهان 
روزنامه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  خــراســان رضــوی 
صبح امروزگفت: این هفته پایانی بازی بود و در واقع 
از نتایج بازی اطاعی  نیم فصل به اتمام رسید و من 
تغییراتی  و  هستیم  جدول  دوم  می دانم  ولی  ندارم 
تفاوت هایی  گل ها  تفاضل  در  فقط  نمی شود،  ایجاد 

داریم. 
وی افزود: تاکنون بهترین خط حمله و خط دفاع را 

داشتیم. 
سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو اصفهان درباره 

عملکرد تیمش بیان کرد: از تیمم زیاد رضایت ندارم، 
در نیمه اول 2 بر صفر عقب افتادیم. 

افزود:  شاگردانش  بازی  نبودن  مطلوب  درباره  وی 
البته چون هفته قبل یک استراحت به بچه های تیم 
نداشته  را  الزم  آمادگی  بازیکنان  تا  شد  باعث  دادیم 
این  به  و  تمرین کردیم  جلسه   3 الی   2 تنها  و  باشند 
تایم های  به  حواسمان  بازی  این  از  بعد  آمدیم.  بازی 
استراحتی که به بچه ها می دهیم  است تا باعث افت 

بدنی آن ها نشود.
فوتبال  هیئت  فوتسال  تیم  کرد:  خاطرنشان  یاری 
خراسان هم در این دوره خوب بازی کرد. خوشبختانه 
لیگ امسال یکی از لیگ های خوب تیم است و حریف 

ضعیفی در تیم نداریم. 
ما  فوتسالی های  که  خوشحالم  خیلی  افزود:  وی 
بازیکنان  این  از  بسیاری  که  کردند  پیشرفت  اینقدر 
 ۴ شماره  من  امــروز  مثال:  به عنوان  نمی شناسم  را 
بسیار  بازیکنی  را دیدم،  فوتسال خراسان  تیم هیئت 
بازیکنان  این  اســت.  تکنیکی  و  جسور،دریبل زن 
بانوان  فوتسال  تیم  بازی  برای  را  روزهای خوبی  نوید 

می دهند.
سرمربی تیم فوتسال بانوان نامی نو اصفهان گفت: 
هفته  از  اصفهان  نامی نو  ورزشــی  فرهنگی  باشگاه 
هفتم، اسپانسرینگ تیم ما را بر عهده گرفتند و اکنون 
بازیکن  حاضر۴  حال  در  هستند،  ما  مالی  حامی 

ملی پوش در تیم ملی داریم.
عدم وجود بازیکن باتجربه و گل ساز

زهرا بدلی که در این فصل هدایت تیم مشهدی را 
برای  و گل ساز  باتجربه  بازیکن  نبود  از  دارد،  برعهده 

حامی  نبود  مقابل  در  اما  اســت،  گایه مند  تیمش 
مالی برای این تیم دست آن ها را برای جذب بازیکنان 
باسابقه و ملی پوش بسته است و چاره ای جز قبول این 

نتایج نیست. 
تیم  مقابل  در  خراسانی  تیم  عملکرد  ــاره  درب وی 
حریف گفت: در نیمه اول بازیکنان تیمم خیلی خوب 
وارد بازی شدند و توانستند 2 گل بزنند، ولی در نیمه 

دوم بنا برتجربه تیم حریف به آن ها باختیم.
بیان  خراسان رضوی  فوتبال  هیئت  تیم  سرمربی 
کرد: بیشتر بازیکنان تیم نامی نو عضو تیم ملی و فوق 
بسیار  بازیکنان  هستند.  ایران  فوتسال  ستاره های 

تکنیکی و باتجربه ای در این تیم بازی می کنند.
تیم  در  ــزود:  اف تیمش  بازیکنان  خصوص  در  وی 
با تجربه  بازیکن   1 تنها  اگر  خراسان  فوتبال  هئیت 
به تیم اضافه گردد، صددرصد نتایج بازی خیلی بهتر 

خواهد شد.
مسابقات  سطح  امسال  کرد:  نشان  خاطر  بدلی 
اینکه  با  باالتر است،  به سال های قبل خیلی  نسبت 
چند تیم انصراف دادند ولی به خاطر حضور بازیکنان 
تیم ها  این  از  گرفتن  امتیاز  تیم ها،  در سایر  ملی  تیم 

برای ما کمی سخت و مشکل است. 
وی در خصوص برنامه های آینده تیم هیئت فوتبال 
فصل  نیم  و  دوم  ماهه   6 برای  کرد:  اظهار  خراسان 
آینده تمرینات را ادامه خواهیم داد و البته درخواست 
بازیکن باتجربه برای تیم داریم. تیم ما کمترین قرارداد 

مالی را با بازیکنان بسته است.
جذابیت در رقابت لیگ برتر

فاطمه شریف بازیکن و کاپیتان تیم نامی نو اصفهان 

15 سال سابقه بازی دارد و سال های قبل عضو تیم 
تازگی ها در سمت مربی گری فعالیت  به  بود که  ملی 

دارد. 
امسال  گفت:  فوتسال  تیم  کاپیتان  به عنوان  وی  
است  بهتر  خیلی  قبل  سال های  به   نسبت  برتر  لیگ 
تیم ها  همه  در  ملی پوش  بازیکنان  که  دلیل  این  به  و 
پخش شدند و رقابت بین تیم ها خیلی جذاب است. 
مدعی  تنها  تیم   3 بــود  ممکن  قبل  سال های  در 
قهرمانی بودند و بقیه تیم ها زیاد مطرح نبودند. امسال 
تیم ها متفاوت هستند و هیچ چیز تا پایان سوت بازی 

مشخص نیست.
کــرد:  بیان  حریف  تیم  ــازی  ب خصوص  در  وی 
و  کردند  بازی  خوب  اول  نیمه  در  خراسانی ها  تیم 
به هرحال  ولی  زدند  جلو  ما  تیم  از  حتی  جنگیدند، 
چیزی که در بازی اهمیت دارد تجربه است که تیم مارا 

یاری و پیروز زمین کرد.
را  بانوان  فوتسال  اصلی  و  اساسی  مشکل  شریف 
عدم پخش تلویزیونی و نبود حامی و اسپانسر دانست 
و اظهارکرد: اگر قسمت هایی از این بازی پخش شود 
به طور حتم حامیان بازی به این سمت خواهند آمد و 

از ورزش بانوان حمایت می کنند.
بازیکنان بومی و با استعداد

رویا کاتی گلزن تیم هیئت فوتسال خراسان رضوی 
عضو تیم ملی است و نزدیک به 7 سال در تیم فوتسال 
تیم های  بــازی  وضعیت  ــاره  درب وی  می کند،  بــازی 
تیم ها  امسال  کرد:  بیان  مسابقات  در  شرکت کننده 
باال بازی کردند، تیم ما کاما بومی و  همه در سطح 
بازیکنان جوانی است که هرکدام بااستعداد و  دارای 

به دنبال نشان دادن قابلیت های خودشان هستند. 
وی افزود: متاسفانه در این دوره از بازی ها، به خاطر 
خودمان  تیم  بی تجربگی  و  حریف  تیم های  تجربه 

به مشکل برخورد کردیم و نتایج بازی را واگذار کردیم.
عنوان  خراسان رضوی  فوتسال  هیئت  تیم  بازیکن 
کرد: نیم فصل اول که تمام شد ولی در نیم فصل دوم 
بازیکنان ما تجربه خوبی به دست آوردند و امیدوارم در 
نیم فصل دوم ضعف های تیم را برطرف کنیم و نتایج 

بهتری را به دست آوریم. 
نیم فصل  این  ترین حریف ها در  وی درباره سخت 
اظهار کرد: تمام بازی ها برای  ما سخت است و تمامی 
بازیکنان  اینکه  با  هستند،  تجربه  با  تیم ها  بازیکنان 
و  هستند  مهم  ما  برای  بازی ها  همه  داریــم  جوانی 
تنها برای برد به زمین می روند. وی در پایان گفت: ما 
شرمنده مردم مشهد هستیم. ما نماینده آن ها در لیگ 
برتر بودیم و امیدوارم در بازی های بعدی با نتایج خوب 

تیم آن ها را خوشحال نمائیم.

میزبانی  به  ایــران   B فوتبال  مربیگری  دوره 
مشهد در آبان ماه برگزار می شود.

مدرسی  به  ایــران   B فوتبال  مربیگری  دوره 
فوتبال  هیئت  میزبانی  و  خراسانی  اساتید 
مقدس  مشهد  شهرستان  در  خراسان رضوی 
سراسر  از  شرایط  واجدین  از  نفر   2۴ حضور  با 
رضوی  خراسان  استان  شهرستان های  کشور، 
آبان ماه برگزار خواهد  و شهر مشهد مقدس در 

شد.
آبان  دوم  نیمه  در  روز   10 مدت   به  دوره  این 
ماه امسال و در محل دانشگاه فردوسی مشهد 
که  مربیانی  دوره  این  پایان  در  و  برگزار می شود 
در آزمون عملی و تئوری نمره مدنظر را دریافت 
نائل  ایران   B فوتبال  مربیگری  به مدرک  نمایید 

خواهند شد.
متقاضیان باید دارای حداقل 20 سال و مدرک 
همچنین  و  یباشند  دیپلم  حداقل  تحصیلی 
یا  ایران   C فوتبال  مربیگری  مدرک  که  مربیانی 
D فوتبال قدیم را دارند می توانند در این دوره 

شرکت کنند.
ایران   C دوره هــای  در  که  مربیانی  همچنین 
جزو  و  داشته اند  شرکت  قدیم  فوتبال   D یا 
معرفی شدگان در آن کاس ها نبودند می توانند 
در این دوره شرکت کنند چراکه در حال حاضر 
 C فقط کسانی می توانند در دوره های مربیگری
توسط مدرس دوره  کنند که حتما  آسیا شرکت 
آنجایی که طبق  از  باشند  ایران معرفی شده   C
مدرک  با  ایران   B مدرک  فوتبال  فدراسیون  نظر 
مربیان  به  لذا  می کند  برابری  ایران  در  آسیا   C
در  نیاز  صورت  در  می کنیم  پیشنهاد  عاقمند 

همین دوره شرکت کنند.
ایران   C کاس  در  که  افرادی  است؛  گفتنی 
 C کاس  در  هستند  مایل  و  نشده اند  معرفی 
ایران بگذرانند   B باید کاس  آسیا شرکت کنند 
و نمره قبولی بگیرند تا بتوانند در کاس C آسیا 

شرکت کنند.

ادامه از شماره 326
هفت توصیه برای پیشگیری از چاقی در فصل پاییز
با یک برنامه ریزی دقیق می توانید از چاقی در 

فصل پاییز پیشگیری نمایید.
خیلی  روزهای  رسیدن  از  قبل  تا  که  است  الزم 
در  چاقی  از  پیشگیری  برای  زیــادی  تاش  سرد 
فصل پاییز داشته باشید. در این فصل وزن خود را 
ثابت نگه داشته و از چاقی زمستانی نیز جلوگیری 

کنید. 
کنیم.  می  سپری  را  پاییز  فصل  از  ماه  اولین 
افسردگی  آفتاب،  نور  کاهش  روزها،  شدن  کوتاه 
می  ایجاد  را  میل  این  هوا  شدن  خنک  و  فصلی 
به  را  منزل  داخل  گرمای  و  بخزیم  پتو  زیر  که  کند 
قدرها  آن  هوا  هنوز  اما  دهیم.  ترجیح  چیز  همه 
در هوای  ورزش  و  روی  پیاده  که  سرد نشده است 
آزاد سخت شود. همچنان می توانید به پارک ها و 
فضاهای سبز بروید و یک دل سیر بدوید یا ورزش 
کنید. البته در عین حال نباید از تغذیه سالم غافل 
بمانید. چون کاهش فعالیت بدنی به بهانه ی سرما 
در  تواند  می  سنگین  و  چرب  غذاهای  مصرف  و 

عرض چند هفته شما را چاق کند.
1.در خصوص سامتی تان اهمال نکنید

 NATIONAl EATINg DISOrDErS( محققان 
این  به  و  داده  انجام  بررسی هایی   )ASSOCIATION

های  عادت  دام  در  افتادن  که  اند  رسیده  نتیجه 
فعالیت  کاهش  و  زیاد  خوردن  به  میل  یعنی  غلط 
از فصل های دیگر  بیش  پاییز  بدن در فصل  های 
زمستانی  خواب  برای  را  خودتان  اینکه  اما  است. 
فصل  گذراندن  برای  مناسبی  حل  راه  کنید  آماده 
سرما نیست. با میل به لم دادن روی مبل بعد از روز 

کاری مبارزه کنید.
البته کار چندان ساده ای نیست چون بافاصله 
به  میل  و  رسد  می  فرا  شب  شدن  تعطیل  از  بعد 
اما  کند.  می  غلبه  دیگری  حس  هر  بر  استراحت 
اگر می خواهید پیشگیری از چاقی در فصل پاییز 
داشته باشید بهتر است ترک باشگاه نکنید، پیاده 
روی را ادامه دهید و اگر می توانید بین روز استخر 

نیز بروید.

سالمتکوتاه از استان

سرمربی تیم هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: در تیم هئیت فوتبال خراسان اگر تنها 1 بازیکن 
با تجربه به تیم اضافه گردد، صددرصد نتایج بازی خیلی بهتر خواهد شد

,,

خبرنگارمرجان فرهمند

پیش بینی حضور 2۰۰ هزار زائر پیاده همزمان با دهه آخر صفر در مشهد

رضوی  خراسان  مذهبی  هیئات  شورای  رئیس 
پیش بینی  صفر  آخــر  دهــه  با  همزمان  گفت: 
می کنیم در حدود 200 هزار زائر پیاده به مشهد 

مشرف شوند.
به گزارش صبح امروز، سید مهدی طباطبایی 
داشــت:  اظهار  خبری  نشست  در  ــروز  ام ظهر 
هیئات مذهبی می توانند در ترویج فرهنگ ظلم 
با استکبار و کاهش آسیب های  ستیزی و مبارزه 

بر  ــاوه  ع و  داشــتــه  آفرینی  نقش  اجتماعی 
کارکردهای مذهبی کاردکردهای اجتماعی قابل 

توجهی نیز داشته باشند.
توصیه  به  توجه  با   1381 سال  از  افــزود:  وی 
در  مذهبی  هیئات  شورای  رهبری،  معظم  مقام 
فرهنگی  انقاب  عالی  شورای  مصوبه  با  کشور 
شکل  اسامی  تبلیغات  سازمان  نظارت  تحت  و 

گرفت.
رضوی  خراسان  مذهبی  هیئات  شورای  رئیس 
مذهبی  هیئت  هزار   90 حدود  کرد:  خاطرنشان 
در  هیئت   5138 که  است  شده  ثبت  کشور  در 
خراسان رضوی و 253۴ هیئت در مشهد فعالیت 
می کنند و در حدود 1100 هیئت مذهبی بانوان 
نیز در مشهد به صورت مجزا به عنوان تنها شهر 

کشور در حال فعالیت هستند.
طباطبایی ادامه داد: هیئات مذهبی بزرگترین 
می توانند  و  هستند  کشور  نهاد  مردم  سازمان 

سنگرهای اجتماعی باشند و در راستای کاهش 
معظم  مقام  دغدغه  که  اجتماعی  آسیب های 

رهبری نیز هست حرکت کنند.
شیعی  راهپیمایی  بزرگترین  کرد:  تاکید  وی 
جهان در اربعین اتفاق می افتد و به همین دلیل 
رضوی  خراسان  مذهبی  های  هیئت  از  بسیاری 
اتمام  محض  به  که  شده اند  اعزام  کربا  به  نیز 
مراسم اربعین به کشور و استان برگشته تا آماده 

استقبال از زائرین پیاده دهه آخر صفر شوند.
رضوی  خراسان  مذهبی  هیئات  شورای  رئیس 
در  فرهنگی  فعالیت های  ــرد:  ک خاطرنشان 
کمک  با  و  شد  خواهد  انجام  پیاده  کاروان های 
دفتر  تبلیغات،  سازمان  اوقــاف،  قدس،  آستان 
تبلیغات و شورای هیئات مذهبی قرارگاه فرهنگی 
بسته های  و  شــده  تاسیس  خصوص  ایــن  در 
فرهنگی آماده شده که توسط آستان قدس بین 

زائران توزیع می شود.

برای  روحانی   2800 کــرد:  بیان  طباطبایی 
زائران پیاده در نظر گرفته شده است که بخشی با 
زائران از مبدا همراه خواهند بود و بخشی نیز در 
موکب ها و ایستگاه ها بین راهی خدمات فرهنگی 

ارائه می دهند.
در  صلواتی  ایستگاه   275 کــرد:  اضافه  وی 
مسیرهای منتهی به مشهد همانند سال گذشته 
ایستگاه ها  مسئوالن  به  و  بود  خواهند  فعال 
همچنین  و  است  شده  داده  الزم  آموزش های 
است.  فعال  مشهد  داخل  در  نیز  ایستگاه   621
25 ایستگاه نیز از سوی سایر استان ها در مشهد 

برپا می شود.
رضوی  خراسان  مذهبی  هیئات  شورای  رئیس 
اقدامات  محور   6 در  داشــت:  اظهار  ادامــه  در 
پذیرایی از زائران پیاده انجام می شود و پیش بینی 
می کنیم در حدود 200 هزار زائر پیاده به مشهد 

مشرف شوند.

خبر

خبر

از  گلبهار  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
پیشرفت 50 درصدی احداث پارک متحرک در محله 19 

این شهر خبر داد
با  گریوانی  هومن  مهندس  امــروز،  صبح  گزارش  به 
اشاره به اینکه احداث این پارک از مهرماه سال گذشته 
به  زمینی  در  متحرک  پــارک  گفت:  اســت،  شده  آغــاز 

بر  بالغ  اعتباری  با  و  مترمربع  مساحت حدود 26 هزار 
۴3 میلیارد ریال در حال احداث است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این پارک با 50 درصد 
پشرفت فیزیکی در حال اجرا است، افزود: آبنما، کافی 

شاپ، مدیریت و  بخشی از محوطه اجرا شده است. 
پارک  این  امیدواری کرد:  ابراز  این شرکت  مدیرعامل 
ظرفیت  و  رسیده  برداری  بهره  به  امسال  فجر  دهه  در 
از  گلبهاری  شهروندان  مطلوب  استفاده  برای  مناسبی 

فضاهای تفریحی ایجاد گردد.

در  گفت:  رضوی  خراسان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
از حدود 1280 شهرداری موجود در کشور  حال حاضر 
85 درصد وضعیت خوبی ندارند و برای پرداخت حقوق 
پیمانکارها و بخش خصوصی دچار مشکل هستند با این 
ضعیت ما در کانشهری مثل مشهد که بالغ بر سه و نیم 

میلیون جمعیت دارد با مشکات بیشتری مواجهیم.
به گزارش صبح امروز، حمید بنایی در خصوص عملکرد 
آقای  با  جلسه ای  کرد:  عنوان  مشهد  شهرداری  و  شورا 
حیدری رئیس شورای شهر مشهد و چند جلسه با آقای 
تقی زاده خامسی شهردار مشهد داشتم و دو روز پیش نیز 
یک جلسه با آقای امیر شها رئیس شورای استان داشتیم، 
با توجه به اینکه خودم قبا کار شهرداری و شورا انجام دادم 
به خوبی می دانم که با توجه به وضعیت شهرداری ها و عدم 

درآمد پایدار مشکات زیادی وجود دارد.

شورای  مجلس  در  بجستان  و  گناباد  مــردم  نماینده 
اسامی گفت: در خصوص شورا و شهرداری مشهد باید 
شدن  اجرایی  سمت  به  برنامه ریزی  ها  همه  تقریبا  گفت 
پیش می رود و با توجه به عدم وجود درآمد پایدار و از طرفی 
 ... و  حاشیه نشینی  ترافیک،  بحث  در  متعدد  مشکات 
اقدامات مثبت بوده است اما باید توجه داشت که همه باید 
پای کار بیایند مشهد شهری متعلق به جهان اسام است 
و نه فقط شورا و شهرداری بلکه دولت، نمایندگان مجلس، 
استانداری و آستان قدس باید در همکاری با هم مشکات 

را حل کنند.
وی تصریح کرد: االن شورا در حال انجام کار خود است 
و اقای شهردار هم برای وظایف خود برنامه ریزی می کند 
و طرح و لوایحی که به شورا پیشنهاد می دهد طرح های 
خوبی است و کارهای اجتماعی خوبی نیز انجام می دهد 
و انصافا میبینم که حرکت به سمت مثبتی است اما برای 

شهر مشهد یک نگاه ویژه ملی و فراملی نیاز است.

پیشرفت 50 درصدی پارک محله 19 
گلبهار

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی:
شهرهای دیگر آویزان بودجه زائر 

مشهد شدند

نایب رئیس کمیسیون عمران شورا در بازدید از پروژه های حوزه آب و فاضالب  :

 شبکه های آب و فاضالب مشهد نیازمند 4 هزار میلیاد تومان اعتبار 
نایب رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 
توسعه  کنونی  شرایط  با  گفت:  مشهدمقدس  شهر 
از  بیش  مشهد  شهری  فاضاب  و  آب  شبکه های 
شهر  درصورتی که  و  می انجامد  به طول  سال   20
گسترش نیابد و هزینه ها افزایش پیدا نکند، ۴هزار 

میلیارد تومان اعتبار برای این کار الزم است.
در  ریاضی  سیدمسعود  امــروز،  صبح  گزارش  به 
و  از مدیران  به همراه جمعی  بازدید که  این  جریان 
مسئوالن شرکت آب و انجام شد، اظهار کرد: شرکت 
آب و فاضاب طبق قانونی با عنوان »تبصره 3« از 
به  درصدی  که  می گیرد  مجوز  شهر  شورای  سوی 
درآمد  و  نماید  اضافه  خود  مشترکین  قبوض  بهای 
فاضاب  و  آب  توسعه  امور  صرف  را  آن  از  حاصل 

نماید.
وی افزود: بیش از 50 درصد اعتبارات شرکت آب 
و فاضاب از محل تبصره 3 تامین می شود که قابل 

توجه است.
نایب رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 
اینکه شورای شهر پیش  بیان  با  شهر مشهدمقدس 
از این فقط در صدور مجوز نقش داشته و بر کیفیت 
در  گفت:  است،  نداشته  نظارتی  پروژه ها  اولویت  و 

گذشته صرفا به یک گزارش 6 ماه بسنده می شده 
و در حوزه نظارت اقدام قابل توجهی شاهد نبودیم.

شورای  نظارت،  نبود  این  کرد:  تصریح  ریاضی 
 3 تبصره  در  نماینده ای  که  داشت  برآن  را  پنجم 
از اعضای شورا  نمایندگی  به  بنده  لذا  باشد  داشته 
مناطق  از  نمایندگی  به  نیز   3 منطقه  شهردار  و 

شهرداری برای این عضویت انتخاب شدند.

از شهرداران  نماینده ای  اینکه حضور  بیان  با  وی 
مناطق سبب خواهد شد تا پروژه های شهری که نیاز 
به اقدامات آب و فاضاب دارند، راحت تر شناسایی 
و هماهنگی بیشتری میان مدیریت شهری و آبفای 

مشهد ایجاد شود.
شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
امروز  بازدیدهای  ارزیابی  به  مشهد  شهر  شــورای 

شد،  انجام  شهری  فاضاب  و  آب  پروژه های  از  که 
پرداخت و گفت: اقدامات خوبی تاکنون انجام شده 
ولی هدف ما کمک و گشایش گره های احتمالی در 
خوبی  دستاوردهای  امروز  بازدید  است؛  زمینه  این 
میان  در  شورا  اعضای  سایر  با  آن  نتایج  که  داشت 
قرار خواهد گرفت و شورای شهر مشهد از انجام هر 
اقدامی برای اصاح وضعیت آب و فاضاب شهری 

حمایت و پیشتیبانی می کند.
و  آب  حوزه  دو  در  مشهد  شهرستان  وضعیت  وی 
شرکت  کرد:  اظهار  و  دانست  نامناسب  را  فاضاب 
میلیارد   11۴ گذشته  سال  مشهد  فاضاب  و  آب 
اگر  و  کرده  کسب  اعتبار   3 تبصره  محل  از  تومان 
همین میزان بودجه از سوی دولت نیز جذب شود، 
تامین نیازهای زیرساختی حوزه آب و فاضاب شهر 
البته  می انجامد  طول  به  سال   20 از  بیش  مشهد 
درصورتی که شهر گسترش پیدا نکند و هزینه ها نیز 

افزایش نیابد.
و  آب  شبکه های  توسعه  منظور  به  گفت:  ریاضی 
الزم  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار   ۴ مشهد  فاضاب 
است؛ در این خصوص باید اولویت بندی مناسب و 

مطالعه جامع صورت گیرد.

خراسان  به  اروپایی  دانشجویان  تور 
رضوی

تور دانشجویان دانشگاه مونیخ آلمان گروه ایرانشناسی 
از بخش مطالعات خاورمیانه به خراسان رضوی برگزار می 

شود.
سرپرست  بیدخوری  یوسف  امــروز،  صبح  گزارش  به 
معاونت گردشگری این اداره کل با بیان این مطلب افزود: 
این گردشگران از 27 مهر وارد مشهد شده و به مدت یک 

هفته در استان حضور دارند.
وی ادامه داد: این تور گردشگری دانشجویان اروپایی 
از جاذبه های گردشگری و آثار تاریخی شهرستان های 
استان از جمله مشهد، حرم مطهر، موزه های استانقدس، 
توس،  شهرتاریخی  و  فردوسی  آرامگاه  نــادر،  ارامگاه 
نیشابور،  تربت جام، تایباد، تربت حیدریه و گناباد بازدید 
خواهند داشت.وی با بیان این که این تور با هماهنگی 
نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق  برگزار می 
شود، اظهار کرد: ششم ابان این گردشگران مشهد را به 

مقصد آلمان ترک می کنند.

همزمان با کنفرانس بین المللی موزه شناسی: 
سفیر صلح موزه های ایران ، معرفی شد

با  زمان  هم   : گفت  استان  های  موزه  گروه  رییس 
موزه  در  تقدس  و  شناسی  ه  موز  المللی  بین  نشست 
ملی ایران، سوسن نیک ذات مدیر و بنیانگذار نخستین 
موزه بین المللی وسیار سفیران فرهنگ صلح از طرف 
ایکوم ایران  و شورای بین المللی موزها  به عنوان سفیر 
محمدرضا  امروز،  صبح  گزارش  شد.به  معرفی  صلح  
پهلوان امروزبا بیان این مطلب افزود: این اباغ  توسط  
فرانسوامرس  و  ایران  ایکوم  رییس  طباطبایی  محیط 
ریاست ایکوفوم به وی اهدا شد. او ادامه داد: بخشی 
از آثار موزه سیار کودک)عروسک های قاشقی( درموزه 
ارداک مانوکیان موزه ارامنه در مکان کلیسای حضرت 
مریم جهت بازدید میهمانان داخلی وخارجی سمپوزیوم 
این  چنین  هم  اســت  ــده  آم در  نمایش  به  ایکوفوم 
دوموزه تاکنون فعالیت های مشترکی در زمینه صلح با 

یکدیگربرگزار نموده اند.
 : گفت  اباغ  این  دریافت  از  پس  نیکذات  سوسن 
انتخاب ام به عنوان سفیر صلح کودکان برای من همانند 
جهانی  ساختن  برای  میتوانم  که  است  ــروازی  پ بال 
شایسته برای کودکان  سرزمین وسیاره ام تاش نمایم .

یــادواره  در  شــورا  ایثارگران  ویــژه  کمیسیون  رئیس 
شهدای »بسکاباد«  

شهدا  دالوری هــای  با  را  جوان  نسل 
بیشتر آشنا کنیم

شهر  شـــورای  ایــثــارگــران  ــژه  وی کمیسیون  رئیس 
به  نــیــازی  هیچ گونه  شهدا  گفت:  مشهدمقدس 
که  هستیم  ما  ایــن  بلکه  ندارند  بزرگداشت  مراسم 
باید َدین و تکلیف خود را به آنها ادا کنیم و به جوانان 

ازخودگذشتگی رزمندگان و شهدا را یادآوری کنیم.
در  ودیعی  محمدحسین  امــروز،  صح  ــزارش  گ به 
از  تقدیر  ضمن  »بسکاباد«  شهدا  ــادواره  ی چهارمین 
و خاطره  یاد  گرامیداشت  و  مراسم  این  برگزارکنندگان 
شهدای انقاب اسامی و 8 سال جنگ تحمیلی، اظهار 
کرد: شهدا با ایثارگری و رشادت بهترین کاالی هستی 

خود را نثار این مرز و بوم کردند.
منتخبان  از  به عنوان یک عضو  ادامه گفت:  در  وی 
و  مشهدمقدس  شهر  اسامی  شورای  دوره  پنجمین 
فردی که افتخار همراهی و هم رزمی با رزمندگان جنگ 
تحمیلی را داشته و شاهد پرپر شدن خیلی از آنها بوده 
تاکید دارم که باید در مقابل رشادت های این بزرگواران 
قرآنی  آیات  به  هم  اشاره ای  کرد.ودیعی  تکلیف  ادای 
پیرامون جایگاه واال شهدا داشت و تصریح کرد: شهدا 
و  کشور  بردن  غارت  به  درصدد  اهریمن  که  هنگامی 
براندازی نظام نوپای انقاب اسامی برآمد، به پیروی و 
تبعیت از امام)ره( تمام وجود خود را در طبق اخاص 
معامات  از  جدای  تعالی،  حق  با  معامله  گذاشتند؛ 
دنیوی بوده چرا که اجر معامله با خداوند، بهشت برین 
است ولی با این حال، حتی بهشت هم برای بسیاری 
از رزمندگان بعنوان هدف مطرح نبوده است.ودیعی در 
بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به رویکردهای 
مشهدمقدس،  شهر  شورای  ایثارگران  ویژه  کمیسیون 
به عنوان  کمیسیون،  ایــن  اهــداف  از  یکی  گفت: 
حداقل کاری که می توانیم و باید انجام دهیم، تکریم و 
بزرگداشت مقام شهدا و ایثارگران است.رئیس کمیسیون 
ویژه ایثارگران شورای شهر مشهدمقدس تصریح کرد: 
اگر در این راه قصور و کوتاهی ناخواسته انجام می شود، 
با کمال شرمندگی از تمامی ایثارگران و خانواده شهدا 
از  ایشان طلب بخشش داریم؛  از  و  عذرخواهی کرده 
را  مردم  به  خادمان  که  خواستارم  منان  خداوند  درگاه 
موفق و ثابت قدم بدارد و ما را مدیون راه و آرمان های 

شهدا ننماید.

خبرمیراث فرهنگی و گردشگری 

اقتصادی،  کمیسیون  رئیس 
مشارکت های  و   سرمایه گذاری 
شورای اسامی شهر مشهد گفت: 
مشهد ظرفیت بهره گیری از روش های متعدد سرمایه گذاری 
را دارد.به گزارش صبح امروز، احمد نوروزی در ارتباط با 
امکان سرمایه گذاری به صورت بی.او.تی در شهر مشهد 
اظهار کرد: شیوه های سرمایه گذاری در جهان و همچنین 
کشور ما بسیار متعدد است و در شهرهای مختلف جهان از 
این روش ها استفاده می کنند.وی افزود: مشهد نیز با توجه 
به اهمیت و شرایطی که دارد همه شیوه های سرمایه گذاری 
ادامه  است.نوروزی  قابل اجرا  و  امکان پذیر  شهر  این  در 
داد: در بحث سرمایه گذاری باید توجه داشته باشیم که 
برای هر پروژه مشخص بر اساس ویژگی های آن می توان 
پروژه  درواقــع هر  و  تعریف کرد  یک روش سرمایه گذاری 

اقتصادی شیوه خاص خود را دارد و هر پروژه ای را می توان 
به یک مدل سرمایه گذاری مشخص کرد.نوروزی با اشاره به 
سرمایه گذاری بی.او.تی در پروژه های حمل و نقل عمومی 
مشهد ، تصریح کرد: حمل ونقل عمومی حوزه ای است که 
بازده اقتصادی ندارد و دولت و شهردارهای برای آن یارانه 
می دهند و نمی توان از روش هایی همچون بی.او.تی برای 
مترو استفاده کرد البته شیوه های سرمایه گذاری متعدد 
است و می توان در پروژه های شهری مشهد از آن بهره برد.
قرارداد های ساخت، بهره برداری و انتقال ) واگذاری (در آن 
شرکت در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه های سنگین 
) به لحاظ مالی ( نموده، مدت محدودی از پروژه اجرا شده، 
منتفع شده و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به طوری 
که امکان فعالیت کامل را داشته باشد، با عوض به طرف 

دیگرانتقال می دهند.

جبار قوچان نژاد پس از اولین 
لیگ  رقابت های  در  تیمش  بازی 
برتر والیبال اظهار کرد: در حقیقت 
اولین بازی رسمی و تدارکاتی ما در سال جاری همین دیدار 
بود و در شرایطی که فرصت زیادی برای آماده سازی و تمرین 

نداشتیم به استقبال هفته اول لیگ برتر رفتیم.
وی افزود: مطمئنم این تیم و بازیکنان در هفته های آتی 
می توانند برای بسیاری از رقبا مشکل ساز باشند. با باال رفتن 
آمادگی بازیکنان و تیم شرایط ما در هفته های بعدی تغییر 

خواهدکرد.
قوچان نژاد خاطرنشان کرد: در اولین دیدار برابر تیمی 
پرقدرت و با تجربه حاضر شدیم که تمرینات خود را از دوماه 

گذشته آغاز کرده و آمادگی خوبی برای این دیدار داشت. 
کاله  داد:  ادامــه  خراسان  پیام  والیبال  تیم  سرمربی 

هماهنگی و آمادگی خوبی در این دیدار داشت و با توجه 
به امتیاز میزبانی فشار زیادی به تیم ما وارد کردند. با این 
حال بجز ست دوم که نمایش خوبی نداشتیم در ست های 
دیگر نتیجه کاما نزدیک بود ولی اشتباهات خودمان باعث 

واگذاری نتیجه شد.
وی در پایان تصریح کرد: به این تیم امید دارم که بازی به 
بازی بهتر شود و نتایج خوبی بدست بیاورد. در دیدار امروز هم 
با توجه به مشکات و زمان کمی که برای آماده سازی داشتیم 
انتظار چنین بازی از بازیکنانم نداشتم ولی آن ها نشان دادند 

نماینده شایسته ای برای والیبال مشهد و خراسان هستند.
قوچان نژاد در خصوص موسوی عنوان کرد: سید محمد 
موسوی هم بنا شده از هفته آینده به تیم ما اضافه شود تا رفته 
رفته با برگزاری تمرینات و کامل شدن تیم آمادگی بیشتری 

به دست بیاوریم.

از  مشهد   8 منطقه  شهردار 
آیلند  اول  فاز  از  ــرداری  ب بهره 
میانی خیابان امام خمینی )ره( با 
بسیج توان عمرانی و ترافیکی مدیریت شهری با هدف 

زیباسازی منظر شهری خبر داد.
میانی خیابان  آیلند  اول  فاز  امروز،  به گزارش صبح 
و  ها  نرده  آوری  جمع  عملیات  با  )ره(  خمینی  امام 
کمترین  در  سبز  فضای  کاشت  و  میانی  آیلند  اجرای 
زمان ممکن و با حضور چندین اکیپ ترافیکی و عمرانی 

و فضای سبز به بهره برداری رسید.
حجت فرقانی، شهردار منطقه 8 مشهد با اعام این 
)ره(  خمینی  امام  خیابان  میانی  آیلند  احداث  گفت: 
منظر  سازی  همسان  به  منظور  سبز  فضای  رویکرد  با 
شهری و جداسازی مسیر رفت  و برگشت ، ایمن سازی 

تداخل  از  پیشگیری  و  تصادفات  خطر  کاهش  مسیر، 
وسائط نقلیه در فاز نخست و در کمترین زمان ممکن 
با اجرای عملیات عمرانی و ترافیکی و فضای سبز در 

چندین جبهه کاری به اتمام و بهره برداری رسید.
امام  خیابان   : ساخت  نشان  خاطر  ادامــه  در  وی 
عنوان  به  و  خیابان ها  مهمترین  از  یکی  )ره(  خمینی 
یکی از شاهراه های ارتباطی مرکز شهر با وجود تعداد 
قبیل  از  اقتصادی  و  تجاری  و  اداری  مراکز  از  زیادی 
ملی  بانک  مرکزی  شعب  پرورش؛  و  آموزش  کل  اداره 
و بازار جنت هسته مرکزی شهر محسوب می گردد که 
اجرای عملیات عمرانی شرایط خاصی را می طلبد که 
فضای  و  آیلند  اجرای  و  ترافیکی  نرده های  جمع آوری 
سبز بصورت شبانه و با هماهنگی صورت گرفته شده با 

پلیس راهور و سازمان ترافیک صورت پذیرفت.

هیئت  ــی  ورزشـ جــشــنــواره 
پیوند  و  خاص  بیماران  ورزش 
مناسبت  به  خراسان رضوی  اعضا 
چهار  در  و  ورزش  و  بدنی  تربیت  هفته  گرامیداشت 
میز  روی  تنیس  و  پتانک  دوومیدانی،  شطرنج،  رشته 

برگزار شد.
انجمن  از  دهستانی  شطرنج،  مسابقات  پایان  در 
پیوند اعضا با برتری نسبت به دیگر رقبا به مقام اول، 
هاشمی و راستی از انجمن تاالسمی به مقام های دوم 

و سوم رسیدند.
بخش  در  کارگران  مهدیه  نیز  پتانک  مسابقات  در 
از  دو  هر  آقایان،  بخش  در  بیگی  محمدرضا  و  بانوان 

انجمن پیوند اعضا به مقام اول رسیدند.
در مسابقه دو 100 متر دهستانی به مقام اول رسید 

و در آخرین مسابقه در رشته  تنیس روی میز، زارع از 
انجمن هموفیلی در بخش آقایان و ظهوریان از انجمن 

تاالسمی، به مقام اول دست پیدا کردند.
ورزش  هیئت  ــی  ورزش جشنواره  ــت؛  اس گفتنی 
با حضور  پیوند اعضا خراسان رضوی  و  بیماران خاص 
برگزار  به خوبی  و  استان  ورزشکار هیئت  از 60  بیش 

شده و تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت.

پشتیبانی  و  مالی  معاون 
حدود  گفت:  مشهد  شهرداری 
امکان  تومان  میلیارد  ــزار  ه  6

ــاد  ــجـ و ایـ دارد  وجود  دولت  از  شهرداری  مطالبات 
و  بانکی  بدهی های  از  تومان  میلیارد  تاکنون 2050 
پیمانکاران طی یک سال گذشته پرداخت شده است.

به گزارش صبح امروز محمدرضا کایی با بیان این 
مطلب افزود: هم اکنون حدود 6 هزار میلیارد تومان 
امکان ایجاد مطالبات برای شهرداری از دولت وجود 
نیز حدود  دارد و مجموع بدهی های موثر شهرداری 
از سال  مهم  اتفاق  دو  تومان است.  میلیارد  پنج هزار 
 1600 که  این  است،یکی  افتاده  کنون  تا  گذشته 
نکته  و  کردیم  تسویه  را  خود  بدهی  تومان  میلیارد 
معوق  بدهی  تومان  میلیارد   ۴50 حدود  که  این  دوم 

پیمانکاران را پرداخت کردیم. وی درباره تراکم فروشی 
در شهرداری اظهار کرد: من ریشه بی نظمی در این 
حوزه را نهاد های متولی در این زمینه می دانم . آن ها 
برعهده دارند،  را  به عنوان مرجعی که صدور ضوابط 
باشند  هم  گذاری  ضابطه  نگران  کافی  اندازه  به  باید 
نهادی که  نیستند؛  باید و شاید نگران  اما آن قدر که 
واقعا  هم  ما  گــذارد.  می  چرخ  الی  چوب  و  نشسته 
مجری هستیم . وقتی طرح تفصیلی امکان پیشرفت 
تواند  نمی   5 مــاده  کمیسیون  وقتی  ــدارد،  ن جدی 
فعالیت جدی داشته باشد، وقتی نگاه ها در این حوزه 
ها کوتاه است، واقعا نمی توانیم کاری بکنیم. یا باید 
به دنبال این باشیم که با آن ضابطه بجنگیم یا به دنبال 

این باشیم که از آن اهداف و آرزوها کوتاه بیاییم.   

فرزاد فتاحی در حاشیه مراسم 
تقدیر از ورزشکاران آسیایی و پارا 
دستور  طی  کرد:  اظهار  آسیایی 

ه  د ا بازی د ستاد  ورزشی،  معاونت  حوزه  به  شده 
های المیپک با حضور کارشناسان هیئت های ورزشی 
تشکیل می شود و اسامی ورزشکارانی که شانس حضور 

در المپیک را دارند ازهیئت خواسته خواهد شد.
افراد  این  روی  بر  کارشناسی  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
انتخاب  استان  در  منتخب  اعضای  عنوان  به  تعدادی 
میشوند و با یک برنامه ریزی تا زمان مسابقات، بسته های 

حمایتی برای آنها تعریف خواهد شد.
فتاحی در خصوص بسته های حمایتی اضافه کرد: 
این بسته ها اعم از ارودها، اعزام ها، هزینه های تغذیه 
و اردوها و همچنین کمک های مالی برای انگیزه بیشتر 

ورزشکاران المپیکی و پارا المپیکی در نظر گرفته شده 
است همانطور که برای بازی های آسیایی در مد نظر قرار 

گرفته شد.
که  این  جهت  در  را  خود  سعی  تمام  ما  ــزود:  اف وی 
ورزشکاران با آمادگی بیشتری به سطح کشوری و نهایتا 
المپیک راه پیدا کنند، خواهیم کرد و آنچه وظیفه مان 
است تا زمانی که ورزشکاران به عضویت تیم ملی دربیایند 

را انجام خواهیم داد.
تصریح کرد: قطعا  استان  و جوانان  ورزش  مدیر کل 
ملی  تیم  عضویت  به  استان  ورزشکاران  که  صورتی  در 
دربیایند پاداش هایی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
وی در پایان، روند رو به رشد ورزش استان را نقطه امید 
خواند و نسبت به کسب افتخارات بیشتر برای خراسان 

رضوی اظهار امید کرد.

هفته به هفته بهتر می شویممشهد ظرفیت بهره گیری از روش های متعدد سرمایه گذاری را دارد برگزاری جشنواره ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضااتمام فاز اول آیلند میانی خیابان امام خمینی )ره(  تشکیل ستاد بازی های المپیک ۲۰۲۰تسویه 2050 میلیارد تومانی بدهی های شهرداری

خبرخبر

مشهد  شهرداری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون 
مدیریت  در  شهرها  کان  اینکه  به  اشــاره  با  مقدس 
پسماند با چالش های مختلفی روبرو هستند، گفت: 
در شهر مشهد روزانه بیش از 2 هزار تن زباله جمع آوری 
می شود که این میزان در پیک حضور زائر به 3 هزار تن 

افزایش پیدا می کند.
امروز در  ا... کاظمی  امروز، خلیل  به گزارش صبح 
نشست کمیته تخصصی مدیریت پسماند کانشهرهای 
مدیریت  سازمان  عامان  مدیر  حضور  با  که  کشور 
شد،  برگزار  مشهد  در  کشور  کانشهرهای  پسماند 
افزود: از این میزان 230 تن زباله خشک به میزان 11 

درصد توسط شهروندان از مبدا تفکیک می شود.
وی اضافه کرد: پسماندهای شهر مشهد پس از جمع 
و  کمپوست  به  تبدیل  بخشی  بازیافت،  بخشی  آوری 
مابقی به صورت بهداشتی دفن می شود که مطالعات 
و مذاکراتی برای استفاده از تکنولوژی های جدید دفع 

پسماند انجام داده ایم. 
وی با بیان اینکه در راستای تبادل تجربیات و بررسی 
چنین  برگزاری  دغدغه  پسماند  مدیریت  مشکات 
نشست هایی را داشته ایم، اظهار کرد: شاید به دلیل 
تفاوت های فرهنگی نتوانیم از تجربیات سایر کشورها 
استفاده کنیم اما می توانیم تجربیات خود را در حوزه 
مدیریت پسماند در اختیار یکدیگر گذاشته و برای سایر 

شهرها الگوسازی کنیم.
و  ها  شهرداری  سازمان  گذشته  در  گفت:  کاظمی 
دهیاری های کشور نگاه مناسبی به شهرداریها نداشت 

و حتی در نشست ها شرکت نمی کردند اما اکنون نتنها 
و  پسماند  مدیریت  به  مربوط  وجلسات  ها  نشست  در 
پیدا می  به شهرداریها حضور  سایر موضوعات مربوط 
و تدوین  برنامه ریزی  به دنبال پشتیبانی،  بلکه  کنند، 
سیاست های کان برای رفع چالش ها و مشکات در 

حوزه پسماند هستند.
شهرداری  شهری  زیست  محیط  و  خدمات  معاون 
برگزاری  مثبت  تاثیرات  از  یکی  افزود:  مقدس  مشهد 
بازگو کردن چالش ها  اینگونه نشست های تخصصی 
و  پسماند  مدیریت  حوزه  در  کانشهرها  مشکات  و 
پیدا کردن راهکارهایی برای مقابله با چالشها در حوزه 
کانشهرها  برای  تواند  می  که  است  پسماند  مدیریت 

راهگشا باشد.
تنها 5 درصد از زباله های کشور به صورت بهداشتی 

دفن می شوند
سازمان  شهری  خدمات  هماهنگی  دفتر  سرپرست 

شهرداری ها و دهیاری های کشور, گفت: تنها 5 درصد 
از باله های کشور به صورت بهداشتی دفن می شوند. 

  راضی با تقدیر از اقدامات معاونت خدمات و محیط 
مدیریت  حــوزه  در  مشهد  شهرداری  شهری  زیست 
بسیاری  اهمیت  از  پسماند  حــوزه  ــزود:  اف پسماند 
برخوردار است به طوری که هر ماه گزارشی از وضعیت 

این حوزه به وزیر کشور ارائه می شود.
از  تا 30 درصد  وی اضافه کرد: در حال حاضر 17 
حوزه  به  مربوط  کشور  های  شهرداری  های  هزینه 
مدیریت پسماند است و این در حالی است که امروزه 
سنتی  صورت  به  ها  زباله  که  پذیرند  نمی  شهروندان 

جمع آوری و در اطراف شهر دفع شوند.
پسماند  حوزه  اهمیت  به  توجه  با  اینکه  بیان  با  وی 
ایجاد  سند   9 با  کانشهرها  و  تهران  ویژه  کمیسیون 
این 9 سند مربوط  از  شده است، اظهار کرد: 6 سند 
به خدمات شهری و یک سند به حوزه مدیریت پسماند 

اختصاص داده شده است.
در  گذشته  سال   60 طول  در  کرد:  تصریح  راضی 
حوزه کمپوست فعال بوده ایم اما هنوز در این حوزه با 
مشکات وچالش هایی روبرو هستیم که الزم است به 

این حوزه ورود کرده وراهکارهایی را اتخاذ کنیم.
سازمان  شهری  خدمات  هماهنگی  دفتر  سرپرست 
شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به تدوین 
برنامه 5 ساله جامع مدیریت پسماند های عادی کشور 
گفت: در این برنامه مشارکت مردم، سمن ها و سرمایه 
گذاری بخش خصوصی و جذب اعتبار از صندوق ملی 

نیز در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه روزانه در کشور 58 هزارتن پسماند 
تولید می شود، افزود: از این میزان 75 درصد دفن می 
شود که تنها 5 درصد آن به صورت بهداشتی دفن می 

شود.
راضی ادامه داد: ساالنه مبلغ ۴5 هزار میلیارد تومان 
در حوزه پسماند به منابع کشور خسارت وارد می شود 
بازیافت   95 سال  آمار  طبق  که  است  حالی  در  این  و 
بوده  تنها 25 درصد  از سوی پسماندها  انرژی  وتولید 

است.
وی گفت: طبق بررسی های انجام شده 27 درصد 
و  آوری  جمع  مکانیزه  صورت  به  شهری  پسماندهای 
تنها 7 درصد زباله ها از مبدا توسط مردم تفکیک می 

شود.
وی افزود: بنابراین در برنامه جامع مدیریت پسماند 
کشور به گونه ای هدفگذاری شده است که طی 5 سال 
جمع  مکانیزه  صورت  به  های  زباله  درصد   60 آینده 
آوری، 25 درصد زباله ها از مبدا تفکیک و دفن زباله ها 

از 75 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کند.

اقتصاددان.  یا  مدار  سیاست  هنرمند،  یا  ورزشکار 
هرکسي که باشي نماد فرهنگ و به نوعي زبان کشور 
خودت در سایر نقاط جهان هستي. این مهم است که 
بازتاب رفتار تو در کشورهاي دیگر چطور باشد تا بتواني 
نمونه اي از بهترین براي معرفي فرهنگ و آداب و سنن 

و خاصه همه چیز کشور خود باشي. 
زیــاد  انسان ها  ــت  دس ــن  ای از  هــم  لحظه  هــر  در 
در  یا  مختلف  ورزشــي  مسابقات  در  مي شوند.  پیدا 
جشنواره هاي هنري. بسیاري از ما هم شاهد این گونه 
رفتارها بوده ایم. ممکن است ما هم روزي سفیر کشور 
با  داریم  قصد  امروز  اما  باشیم.  کشورها  سایر  در  خود 
با  را  طوالني  سفري  که  ورزشکار  هنرمندان  از  تن  دو 
را  باشند  خود  کشور  سفیران  تا  کردند  آغاز  دوچرخه 
شهریار  و  آرش  نام های  به  عمو  پسر  دو  کنیم.  معرفي 
مروی که اکنون در سفر خود به گرجستان رسیده اند و 

برای ورود به این کشور به مشکاتی برخوردند. 
ورزش  یک  را  دوچرخه سواری  که  شهریاری  و  آرش 
نمی دانند بلکه دوچرخه سواری را سبک زندگی کردن 
تا  ابتدایی  از  که  زندگی  سبک  این  می دانند.  خود 
دانشگاه و حتی برای رفتن به محل کارشان هم وسیله 

نقلیه مورد عاقه و مداوم بوده و هست. 
اولین هدف آنها بردن پیام صلح به سایر کشورها بوده 
و اینکه نشان دهند مردم ایران مردمی صلح طلب، خون 
گرم و با فرهنگ ها و آیینهای بسیار هستند و هدف دیگر 
نشان دادن اشتراکات فرهنگی و آیین های مختلف را به 
سایر ملل بوده تا ثابت کنند نمایش این آیین ها چقدر 

میتواند باعث نزدیکی ملت ها به هم شود.
آرش و شهریار قرار بود در این سفر از سه کشور ترکیه، 
گرجستان، ارمنستان عبور کنند و تا االن از ترکیه عبور 

کردند. حال در مرز گرجستان به مشکل خوردند.
از آرش درباره مسیر سفرشان پرسیدیم؟ 

آرش در جواب گفت: سفر خود را با حرکت به سمت 
شهر آگری شروع کردیم و از دیگر شهرهای هوراسان، 
بایبورت، زیگانا و ترابزوان عبور کردیم. در هر شهر یک 

شب اقامت داشیم.
آرش از سختی های راه برایمان گفت:

راهی که طی کردیم سختی های زیادی داشت اما ما 
این سختی هارا پیش بینی کرده بودیم و آماده بودیم. 
در  لحظه  این  به  تا  نقطه  سخت ترین  به  بخواهیم  اگر 

طول این مسیر اشاره کنیم، کوه های زیگانا مسیر بسیار 
سخت و ناهمواری داشت که بارش بارون هم سختی 
شدیم  مجبور  ما  و  بود  کرده  چندان  دو  را  مسیر  این 
بخاطر پیدا نکردن اقامتگاه و بارش شدید بارون چند 
کیلومتری رو با ماشینی که از آنجا عبور می کرد حرکت 

کنیم.
مهمان نوازی ترک ها، بداخالقی مرزبانان گرجی

گفت:  گرجستان  به  ورود  مشکات  ــاره  درب آرش 
مرز  اما  باشیم  باتومی  در  بود  قرار  یازدهم  شب  در  ما 
برای  مشکل  این  و  نداد  ورود  اجازه  ما  به  گرجستان 
را  گرجستان  مرز  از  عبور  قصد  که  عرب هایی  بیشتر 
داشتند، پیش آمده است اما تعدادی از ایرانیان هم این 
مشکل را دارند. در صورتی که ما راحت به ترکیه رفتیم 

و میزبانی و میهمان نوازی ترک ها را دیدیم. شعار ما که 
صلح بود خیلی مورد توجه همه تو ترکیه قرار گرفت اما 
متاسفانه این شعار را زمانی که به گرجی نوشتیم و به 
مرزبانان گرجستان نشون دادیم اهمیتی ندادن و مارو 

برگردوندند.
از آرش درباره مسافت طی شده پرسیدیم؟    

میانگین 80کیلومتر  طور  به  روز  هر  ما  گفت:  آرش 
باالی  که  داشتیم  هم  رو  روزهــایــی  ــم.  زدی ــاب  رک را 
حال  در  که  روزی  مانند  کردیم  حرکت  110کیلومتر 
حرکت به سمت ترابوزان بودیم که مسیر پیش بینی شده 
حدود 100کیلومتر بود اما در طول مسیر به کوه های 
زیگانا برخوردیم که حدود 30کیلومتر به مسیر اضافه 

شد. 
سوزی  چربی  هدف  به  و  بودیم  خوردن  حال  در  فقط 

نرسیدیم
ما در طول مسیر بخاطر پوششی که داشتیم خیلی 
جلب توجه میکردیم و همه درباره این سفر می پرسیدند 
که  عاقه ای  علت  به  ما  و  میکردند  استقبال  ما  از  و 
داشتیم برایشان اجراهای محلی برگزار میکردیم. بعد از 
انجام اجرا همه به گرمی از ما استقبال می کردند و برای 
خوردن نهار و شام دعوت می کردند. در صورتی که وعده 
اصلی و برنامه ریزی شده ما فقط صبحانه و شام بود و 
ظهرها فقط کیک یا  وعده کمی داشتیم، بخاطر اینکه 
باز کردن و بستن وسایل حدود 2 ساعت زمان می برد و 

در زمان پیش بینی شده به مقصد نمی رسیدیم.
زنی  رکاب  و  مسافت  شدن  طی  سرعت  درباره  آرش  از 

پرسیدیم؟
میانگین سرعت ما با وجود کوه ها و سخره هایی که 

پیش رو داشتیم بین 18 تا 20کیلومتر بر ساعت بود. 

معاون شهردارمشهد در نشست مدیران پسماند کالنشهرهای کشور:

جمع آوری روزانه 2 هزار تن زباله در مشهد
سفیران »صبح امروز«، پشت مرز گرجستان

خبرچوب گرجی ها الی چرخ رکاب زنان صلح

رئیس  بدنی،  تربیت  هفته  روز  نخستین  مناسبت   به 
از  جمعی  بهمراه  گلبهار  جوانان  و  ورزش  نمایندگی 
روسای هیئت های ورزشی و بعضی از مسئولین گلبهار 
دیدار  شهر  این  جمعه  امام  مــروج   االســام  حجت  با 

کردند.
حسن خالقی در دیدار با امام جمعه با ارائه گزارشی 
گلبهار  جوانان  و  ورزش  نمایندگی  فعالیت های  اهم  از 
 1۴۴ مجموع  در   96 سال  نخست  ماهه   6 در  گفت: 
ماه   6 در  و  برنز   ۴9 و  نقره   ۴5 طا،   50 شامل  مدال 
نخست سال 97 در مجموع 177 مدال شامل 53 طا، 
کسب  گلبهاری  ورزشکاران  توسط  برنز   69 و  نقره   55

شده در این زمینه شاهد رشد 23 درصدی هستیم.
 ،95 سال  در  مدل   288 مجموع  در  داد:  ادامه  وی 
۴17 مدال در سال 96 کسب شده که پیش بینی می 
شود امسال شاهد درخشش ورزشکاران گلبهاری برای 

کسب500 مدال باشیم.
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید گلبهار با 
اشاره به اینکه نمایندگی ورزش و جوانان این شهر اقدام 
به صدور کارت بیمه پزشکی و ورزشی برای ورزشکاران 
و قهرمانان ورزشی سازمان یافته کرده است، افزود: در 
و در 6 ماهه نخست سال 97، 980  سال 96، 1923 

ورزشکار سازمان یافته شدند.
به  با اذعان  نمایندگی ورزش و جوانان گلبهار  رئیس 
کمبود اعتبارات عمرانی در جهت توسعه توسعه امکان 
و زیرساخت های ورزشی با تقدیر از اقدامات و فعالیت 
احداث  امر  در  گلبهار  جدید  شهر  عمران  شرکت  های 
فضاهای روباز و سرپوشیده ورزشی گفت: برای جبران 

کمبود فضاهای ورزشی بیش از ۴0 هزار مترمربع فضای 
ورزشی روباز توسط شرکت عمران گلبهار ایجاد شده که 
جهت بهره برداری عموم و همچنین اجرای فنس کشی 
تحویل شهروندان محترم  بین  ما  تفاهم فی  به  توجه  با 

گردیده است.
و   2 فــاز  در  حاضر  حــال  در  اینکه  بیان  با  خالقی 
جدی  کمبود  ورزشی  سرپوشیده  فضاهای  همچنین 
وجود دارد، تصریح کرد: احداث زورخانه که هم اکنون 
سالن  ایجاد  همچنین  و  شده  آغاز  آن  اجرایی  عملیات 
تواند  می  شده،  نهایی  آن  طراحی  که  انفرادی  ورزشی 
برای جبران کمبود فضاهای ورزشی در  را  تحولی مهم 

شهر گلبهار فراهم کند.
مدیران  معنوی  و  مالی  های  حمایت  از  پایان  در  وی 
جمعه،  امــام  جمله  از  گلبهار  اجرایی  های  دستگاه 
مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت عمران گلبهار، 
و  تقدیر  شهر  شورای  اعضای  و  بخشداری،شهرداری 

تشکر کرد.
از  جمعی  و  گلبهار  ــی  ورزش جامعه  و  ورزشــکــاران 
مسئولین به مناسبت اولین روز از هفته تربیت بدنی در 
محل یادمان شهدای گلبهار حاضر شده و با نثار فاتحه 

یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

دیدار جامعه ورزشی گلبهار با 
حجت االسالم مروج 
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک بردسکن 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139760306021000۴38 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین نژادی فرزند مرادعلی بشماره 
شناسنامه 1 و کدملی 5729885873 صادره از بردسکن در ششدنگ یکباب ساختمان ممشتمل بر محوطه به مساحت 713 مترمربع قسمتی از پاک 1۴ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 6 حوزه 
ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای محمد احمد نیا احدی  از ورثه علی اصغر احمد نیا  محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

غالمرضا گنج بخش  - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13976030601300120۴ – 1397/06/27 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حجت خطائی نوقابی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 0910001936 و کدملی 0910001936 صادره از گناباد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 350/5۴ مترمربع از پاک شماره 389 فرعی از ۴ اصلی واقع دراراضی 
نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای علی خاکپور نوقابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306013001056 – 1397/06/05 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم حبیبه رفیعی فرزند علیجان 
بشماره شناسنامه 6 و کدملی 56299۴۴27۴ صادره از بجستان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 193/92 مترمربع از پاک شماره 936 فرعی از یک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش 
یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسن یوسف پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139760306021000389 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمد رمضان پور فرزند علی بشماره 
شناسنامه 112 صادره از بردسکن در ششدنگ یکباب ساختمان ممشتمل بر محوطه به مساحت 1۴6/۴0 مترمربع قسمتی از پاک 1905 فرعی از ۴  اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۴ بردسکن 
خریداری از مالک رسمی آقای غامرضا پور عباس محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/14 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/29

غالمرضا گنج بخش  - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کاسه اجرائی شادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/07/970100 آقای علی صفدری و خانم زهرا مؤمن حصار سرخ محکوم است به 
پرداخت مبلغ 933/870/000ریال در حق آقای سلمان مرادی و نیز مبلغ ۴6/618/500ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/08/13از ساعت 
8 الی 8/۴5صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسبد مزایده از 
قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه 
تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل٪10 از بهای مورد مزایده نقدأ و في المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل وانتقال مطابق با مقررات و 

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

 یک دستگاه خودروی سواری سمند SE به رنگ سفید متعلق به محکوم علیه خانم زهرا مؤمن دارای پاک ثبتی ایران 36 - 256. س 93 مدل 1392، گلگیر جلو چپ ، درب عقب، چپ خوردگی 
دارد. که مطابق با  نظریه کارشناسی به مبلغ 180/000/000ریال برآورد و به فروش می رسد .

 مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کاسه پرونده اجرایی ۴2/971772 صادره از شعبه 22 شوراهای حل اختاف مشهد اقای / خانم محمد رضا مقدم پویا محکوم به پرداخت مبلغ 13/200/626 ریال در حق آقای / 
خانم معصومه تحقیقی فعال طوسی و مبلغ 515/000 ریال نیم عشر دولتی است نظر به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به 
اموال به شرح ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 32/000/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردید در تاریخ 1397/8/13 از ساعت 9 الی 10 صبح با حضور نماینده محترم دادستان 
و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختا مشهد، واقع در بولوار کوثر ،نبش کوثر شمالی 15 از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از قیمت 
کارشناس شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد مینمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطاعات بیشتر و بازیداز ملک موصو نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول 

خواهد شد. اقام مورد مزایده بهشرح ذیل میباشند.
لباسشویی شش کیلوئی سفید سینجرتمام اتومات یک دستگاه نو مدل wmS-60-x3612w- که به قیمت 32/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.

مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد
آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول

 به موجب پرونده کاسه اجرایی صادره از شعبه  17 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 11/10/970026شرکت تعاونی خدمات گردشگری راه برده محکوم است به پرداخت 
مبلغ 751/۴37/258 ریال در حق آقای محسن خادمی و نیز مبلغ 37/571/862ریال نیم عشر دولتی 2- مبلغ 107/763/615 ریال محکوم به بعاوه مبلغ 5/388/180 ریال نیم عشر دولتی 
بابت کاسه پرونده 3110/10/951009- مبلغ 680/000/000 ریال بابت محکوم به به کاسه پرونده 110/7/960971 ۴- مبلغ ۴16/193/221 ریال بابت کاسه پرونده 110/7/960971 
نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/08/15 از ساعت 11:۴5 الی 12/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار 
مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد 
طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10٪ از بهای مورد 
مزایده  نقدا وفي المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه  تابع مقررات قانونی بوده و 

ارتباطی به این اجرا ندارد ، شرح اموال مورد مزایده :
 70۴2 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک متعلق به محکوم علیه دارای پاک ثبتی 162 فرعی از 3 فرعی از 161 اصلی بخش 9 مشهد مشتمل بر یک قطعه زمین با کاربری زراعی به 
مساحت 6127 متر مربع واقع در بلوار پنج تن، بعد از پنج تن ۴5 رو به روی مرکز مخابرات پنج تن که شش دانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 17/000/000/000 ریال برآورد شده است 

که به میزان فوق به مبلغ 1/955/39۴/09۴ ریال به فروش می رسد. 
مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد - سید محمد رضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول 
مبلغ   -1 پرداخت  به  است  محکوم  توس  شباهنگ  مهبد  110/2/9501۴7شرکت   – احکام  اجرای  بایگانی  شماره  به  مشهد  حقوقی  8دادگاه  شعبه  از  صادره  اجرائی  کاسه  پرونده  موجب  که 
1/90۴/073 ریال در حق آقای حمید عباسپور و نیز مبلغ 2/500/000ریال نیم عشر دولتی مبلغ 720/000/000ریال بابت کاسه پرونده110/2/950016 نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به 
پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/08/12 از ساعت11 الی 11/۴5صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام 
مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات 
بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10٪ از بهای مورد مزایده نقدأ و في المجلس از برنده وصول خواهد شد. 

هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد . 
شرح اموال مورد مزایده

یک دستگاه کامیون کشنده سیستم دانگ فنگ به رنگ سفید شیری معمولی ظرفیت ۴0 تن ، سه محورده چرخ متعلق به محکوم علیه دارای پاک انتظامی ایران 32 - 233 ع 23مدل   -１
2007 اتاق سالم ، شاسی ها سالم ، تودوزی مناسب ، الستیک ها 50 درصد ، 6 حلقه الستیک فرسوده بعاوه یدک کفی دو محور هشت چرخ )دو حلقه الستیک 50 درصد و 6 حلقه فرسوده(، که 

مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 118/000/000ریال برآورد به فروش می رسد. 
2 - یک دستگاه کامیون کشنده سیستم دانگ فنگ به رنگ قرمز متالیک با ظرفیت ۴0 تن ، سه محور ، ده چرخ ، متعلق به محکوم علیه ، دارای پاک انتظامی ایران 32- 156 ع 28 ، اتاق سالم 
، شاسی ها سالم ، تودوزی مناسب ، شیشه جلو و پوسته سپر جلو شکسته ، الستیک 50 درصد ، 8 حلقه الستیک فرسوده که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ1/020/000/000 ریال برآورد به 

فروش می رسد
 مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد - سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کاسه اجرایی صادره از شعبه  29 دادگاه حقوقی به شماره بایگانی اجرای احکام 110/08/961232آقای ابراهیم پاردل محکوم است به پرداخت مبلغ ۴16/۴56/910ریال 
در حق آقای محمد حسین مروی و نیز مبلغ 30/722/8۴5ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح 
ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/08/13 از ساعت 11 الی 11/۴5 صبح 
در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10٪ از بهای مورد مزایده  نقدا وفي المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و 

بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه  تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد ، شرح اموال مورد مزایده :
 ۴ دانگ و 963 ده هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک متعلق به شخص ثالث آقای سامان، خانه شیر واقع در مشهد شهرک شهید رجایی ، خیابان شهید خوش سیما 9 پاک 185 و 197 به 
مساحت عرصه 166/82 متر مربع که در آن دو دستگاه ساختمان احداث شده است که هر یک دارای 2 طبقه شامل همکف و اول است هر طبقه 107 متر مربع مسکونی و مجموع کل اعیان برابر 
22۴ متر مربع ) شامل مسکونی و مشاعات ( می باشد.، نمای اصلی ساختمان سنگ و حیاط و کوچه سیمان سفید با عمر حدود 30 سال که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 900/000/000 

ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 61۴/۴56/910ریال، به فروش می رسد
مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد - سید محمد رضا تشنگر

آگهی ابالغ نظریه ارزیاب
به موجب اجرائیه شماره ۴0/970223 از جهت پرداخت محکوم به و هزینه های اجرائی سه دانگ از ششدانگ یک باب منزل مسکونی واقع در پاک 125 اصلی توقیف و به جهت مزایده و فروش 
توسط کارشناس ارزیابی گردیده است. لذا بدینوسیله به خوانده آقای جعفر بهادر فرزند موال فعا مجهول المکان اباغ می گردد تا در راستای ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ظرف سه روز پس از 
انتشار آگهی جهت ماحظه نظریه ارزیاب در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری تربت حیدریه حاضر و هر گونه اظهار نظری نسبت به آن داشتند کتبًا اعام فرمایند. در صورت عدم اعتراض ظرف 

مهلت مذکور ملک فوق الذکر از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. 
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

1سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد   0 0 0 8 0 8 8 8

خبر
تمدید تعلیق از لیست سیاه FATF گام مثبتی در روابط بانکی است/اعالم آمادگی ۱۱۰ شرکت اروپایی برای تعامل نفتی با ایران

بانک ها از خلق پول های خیالی دست بکشند/ جایگزین آخوندی از مازندران می آید

  وزیر راه نامه استعفایش را منتشر کرد
استعفای  نامه  قبل  دقایقی  شهرسازی  و  راه  وزیر 
رئیس  به  خطاب  ماه  شهریور   10 تاریخ  در  که  خود 
تلگرامی اش  کانال  در  را  است  شده  نوشته  جمهور 
منتشر کرد. طبق توافق دولت و مجلس، فردا وزرای 
خواهند  معرفی  مجلس  رئیسه  هیئت  به  پیشنهادی 

شد./ انتخاب
  دستگیری سریع ربایندگان مرزبانان را از 

پاکستان خواستاریم
تلفنی  تماس  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس 
با فرمانده ارتش پاکستان، اقدام سریع و قاطع برای 
مرزبانان  ربایندگان  تروریستی  عوامل  دستگیری 
سردار  شد.  خواستار  را  ــران  ای اسامی  جمهوری 
باقری عصر جمعه در تماس  پاسدار محمد  سرلشکر 
ارتش  فرمانده  باجوا  جاوید  قمر  ارتشبد  با  تلفنی 
مرزبانان  از  تعدادی  ربایش  موضوع  به  پاکستان 
کشورمان در مرز میرجاوه توسط گروهک تروریستی 
اظهار  و  کرد  اشاره  پاکستان  خاک  درون  به  انتقال  و 
داشت: بر مبنای توافقات فی مابین نیروهای مسلح 
انتظار  مرزهای مشترک  امنیت  تأمین  برای  دو کشور 
داریم که نیروهای مسلح پاکستان با اتخاذ تمهیدات 
مرزبانان  و  آزادسازی سریع تر سربازان  به  نسبت  الزم 
تلفنی  مذاکره  این  در  کنند.  اهتمام  شده  ربــوده 
توضیح  و  این حادثه  از  تأسف  اظهار  با  باجوا  ارتشبد 
دستگیری  و  تعقیب  برای  پاکستان  ارتش  اقدامات 
تروریست های مذکور ابراز امیدواری کرد که اقدامات 
دستگیری  به  پاکستان  امنیتی  و  نظامی  نیروهای 
مرزبانان  ــازی  آزادس و  تروریست ها  سریع تر  هرچه 
تبلیغات  و  ارتباطات  مرکز  شود./  منجر  ربوده شده 

دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح
  ثبت سفارش واردات کاال 2 برابر شد

پایان  تا  گفت:  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
یورو  میلیون   500 و  میلیارد   56 برای  امسال  مهر 
نیما ثبت سفارش شده که نسبت  واردات در سامانه 
داشته  افزایش  برابر   2 گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
رشد  با  کشور  صادرات  افزود:  الهوتی  محمد  است. 

13 درصدی در 6 ماهه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه پارسال به 23 میلیارد دالر افزایش یافت. 
واردات در  میلیارد دالری  به کاهش سه  اشاره  با  وی 
نیمه نخست امسال، اظهار داشت: در 6 ماه نخست 
پارسال میزان واردات به کشور حدود 25 میلیارد دالر 
بود در حالی که امسال به 22 میلیارد و 182 میلیون 
بیان  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس  رسید.  دالر 
کرد: تراز تجاری ایران در نیمه نخست امسال نسبت 

به سال گذشته 9۴0 میلیون دالر مثبت بود./ ایرنا
  کوره تولید بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج 

فارس روشن شد
گفت:  فارس  خلیج  ستاره  نفت  شرکت  مدیرعامل 
سوم  مرحله  سازی  بنزین  واحدهای  کوره  نخستین 
وارد  فارس«  خلیج  »ستاره  گازی  میعانات  پاالیشگاه 
مدار تولید شد. »محمدعلی دادور« اظهار داشت: با 
بهره برداری کامل از مرحله سوم پاالیشگاه میعانات 
ظرفیت  امسال،  پایان  تا  فارس  خلیج  ستاره  گازی 
روز  در  لیتر  میلیون   ۴0 از  بیش  به  بنزین  تولید 
خلیج  ستاره  نفت  شرکت  عمومی  روابط  می رسد./ 

فارس
  تمدید تعلیق از لیست سیاه FATF گام 

مثبتی در روابط بانکی است
تمدید  گفت:  جمهوری  رییس  حقوقی  معاون 
از لیست کشورهای مشمول اقدامات سخت  تعلیق 
موفقیت  یک   ،)FATF( بانکی  و  مالی  ای  مقابله 
که  است  ای  هوشمندانه  حقوقی  نبرد  در  دیگر 
برمبنای معیارهای مشروعیت و  ایران  دولت و ملت 
تحصیل  امریکا  دولت  قبال  در  المللی  بین  مدنیت 
لوایح  تصویب  که  ــت  داش توجه  باید  کــرده انــد. 
می کند  کمک  ما  خود  به  چیز  هر  از  قبل  چهارگانه 
نقل  امکان  و  باشیم  داشته  بهتری  بانکداری  که 
تخلفات  و  جرائم  برخی  از  ناشی  مالی  انتقاالت 
پیش  و  بیش  به همین دلیل  را کاهش دهیم.  مالی 
از هر چیز باید برای بهبود نظام بانکی و مالی خود 
را  قدم ها  این  مالی  و  بانکی  روابط  امنیت  حفظ  و 

ایرنا برداریم./ 

  2 ماهواره دانشگاهی آماده پرتاب است
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: اکنون دو 
آماده  »شریف«  و  »امیرکبیر«  دانشگاه های  ماهواره 
ماهواره ها،  این  پرتاب  با  امیدواریم  که  است  پرتاب 

مردم از ثمره آن بهره مند شوند./ ایرنا
  ممنوعیت ساخت خوابگاه دانشجویی در 

برنامه ششم برداشته شد
نصیر  خواجه  دانشگاه  دانشجویی  امــور  معاون 
الدین طوسی گفت: ساخت خوابگاه های جدید برای 
دستگاه های دولتی در برنامه های توسعه ممنوع شده 
بود که در برنامه توسعه پنج ساله ششم این ممنوعیت 
اساس  این  بر  نصیر  خواجه  دانشگاه  شد.  برداشته 
طرحی را برای ساخت خوابگاه جدید پیش بینی کرده 
قیمت  افزایش  به  توجه  با  فعلی  شرایط  در  البته  که 
زمین، توان اجرایی کردن این طرح بسیار دشوار است. 
معاون مدیر دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر در باره 
امکان مشارکت بخش خصوصی در این طرح ها گفت: 
در  مشارکت  از  ناچیز  سود  دلیل  به  خصوصی  بخش 

چنین طرح هایی استقبال نمی کند. / ایرنا
  همسو نبودن خانه و مدرسه به تربیت 

صدمه می زند
که  ای  صدمه  اولین  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
در مسیر تربیت وارد می شود غیر همسو بودن دو نهاد 

خانه و مدرسه است./ ایرنا
برای  اروپایی  شرکت  آمادگی 110  اعالم    

تعامل نفتی با ایران
از  نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  رئیس 
برای  اروپایی  آمادگی 110 شرکت کوچک و متوسط 
همکاری با شرکت های ایرانی خبر داد. رضا خیامیان 
تجهیزات  سازندگان  انجمن  پیشنهاد  به  اشــاره  با 
شرکت های  با  تعامل  بــرای  دولــت  به  نفت  صنعت 
انجمن  کرد:  اظهار  تحریم  زمان  در  اروپایی  کوچک 
از  تعدادی  از  است  در تاش  تهران  اتاق  با همکاری 
کند  دعوت  اروپایی  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
این  که  دهیم  تشکیل  سمیناری  و  بیایند  تهران  به 
شرکت ها با شرکت های ایرانی مذاکره کنند، جوینت 

شوند و همکاری بین شرکت ها آغاز شود./ ایسنا
به  دارو  و  غذا  سازمان  اولتیماتوم    
تجهیزات  و  دارو  توزیع  نظام  اخالل گران 

پزشکی
رییس سازمان غذا و دارو با اشاره به آنچه که "ایجاد 
از  کشور  تجهیزاتی  و  دارویی  توزیع  نظام  در  اخال 
سوی برخی شرکت های دارویی و تجهیزاتی" خواند، 
پرونده  قطعًا  کرد:  تاکید  متخلفان،  به  هشدار  ضمن 
متخلفان، جهت رسیدگی قضایی، اداری و انتظامی 

به مراجع ذیصاح مربوطه ارجاع می شود./ ایسنا
  دنبال افزایش ریالی دستمزد نیستیم!

کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  دبیرکل 
می گوید به دنبال افزایش ریالی حقوق کارگران نیستیم 
و معتقدیم در شرایط امروز اقتصاد بهترین راه تقویت 
زندگی  هزینه های  جبران  به  کمک  خرید،  قــدرت 
کارگران و کارمندان است. هادی ابوی درباره موافقت 
از  دولت  حمایت  و  کارمندان  حقوق  ترمیم  با  دولت 
جهت  در  باید  دولت  معتقدم  گفت:  کارگری،  جامعه 
عمل  وارد  خانوارها  ضــروری  و  مصرفی  اقام  تأمین 
شود. امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم 
که از جنگ نظامی بدتر است؛ چون در جنگ نظامی، 
دشمن را می شناسیم و به منطقه و موقعیت جغرافیایی 
آگاهیم، ولی جنگ اقتصادی به خانه ها نفوذ کرده و 

معیشت خانواده ها دچار مشکل شده است./ ایسنا
با  را  هوشمندانه ای  حقوقی  نبرد  ایران    

دولت ایاالت متحده آغاز کرده است
جمهوری  رییس  حقوقی  معاون  جنیدی،  لعیا 
مشمول  کشورهای  لیست  از  تعلیق  تمدید  گفت: 
اقدامات سخت مقابله ای مالی و بانکی، یک موفقیت 
دولت  که  است  هوشمندانه ای  حقوقی  درنبرد  دیگر 
ایران برمبنای معیارهای مشروعیت و مدنیت  و ملت 
تحصیل  متحده  ایاالت  دولت  قبال  در  المللی  بین 

کرده اند./ ایسنا
دست  خیالی  پول های  خلق  از  بانک ها    

بکشند
یک کارشناس اقتصادی دالیل اصلی چندین برابر 

بهزاد  دکتر  کرد.  تشریح  را  کشور  در  نقدینگی  شدن 
به عنوان  مرکزی  بانک  به  بانکی  سیستم  بدهی  به 
اشاره  نقدینگی  حجم  افزایش  دالیل  از  دیگر  یکی 
کرد و گفت: این که بانک ها در سال ها و ادوار گذشته 
وام  بانک مرکزی  و ضوابط  از مقررات  فراتر  توانستند 
دهند و اعتبارات خود را در جامعه توسعه دهند باعث 
مسئله  این  که  شد  مرکزی  بانک  به  بدهی  افزایش 
حجم  افزایش  و  پولی  پایه  افزایش  باعث  درنهایت 

نقدینگی شده است./ ایسنا
  درخواست استاندار تهران از وزارت نفت 
برای محاسبه سهم شهرداری از صرفه جویی 

مصرف انرژی
شهردار  به  باید  اینکه  بر  تأکید  با  تهران  استاندار 
تهران کمک کنیم تا به اهدافش برای اداره شهر برسد، 
از وزارت نفت در خواست کرد تا از محل صرفه جویی 

مصرف انرژی سهم شهرداری را محاسبه کند./ ایسنا
  جایگزین آخوندی از مازندران می آید

وزیر  جایگزین  که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها   
مستعفی راه و شهرسازی از استان مازندران می آید، 
آینده  روزهای  طی  نیز  رئیس جمهوری  آن که  ضمن 
خواهد  منصوب  را  شهرسازی  و  راه  وزارت  سرپرست 

کرد./ تسنیم
  فروش 100 هزار دینار به زائران اربعین با 

نرخ 9۶ ریال
مرکزی،  بانک  در  اندیشیده شده  تهمیدات  بنابر 
یکصدهزار  مبلغ  می توانند  حسینی  اربعین  زائران 
دینار عراق را از طریق سازوکار طراحی شده در بانک 
ملی ایران خریداری کنند و اسکناس دینار را در سه 
نقطه(  پنجاه  )مجموعًا  مرزی  نقطه  سه  و  عراق  شهر 

تحویل گیرند./ تسنیم
به  ایرانی  کاالی  صادرات  کانال  سوریه    

کشورهای عربی می شود
اینکه  به  با توجه  بازرگانی تهران گفت:  اتاق  رئیس 
سوریه تعرفه صفردرصدی برای صادرات کاال به دیگر 
برای  این ظرفیت می توانیم  از  دارد  کشورهای عربی 
صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای عربی استفاده 

کنیم./ تسنیم
  توقیف 10 کامیون کتاب قاچاق

پدیدآورندگان  و  ناشران  حقوق  از  صیانت  کارگروه 
و  مساعدت  با  تهران  کتابفروشان  و  ناشران  اتحادیه 
انبار  یک  قضایی،  دستور  و  امنیت  پلیس  همکاری 

کتاب قاچاق را در پایتخت کشف کرد./ مهر
سال  از ۵  بعد  طالق ها  درصد  وقوع 60    

زندگی
و  ورزش  وزارت  جوانان  امــور  ساماندهی  معاون 
درصد   60 حدود  آمار  تازه ترین  طبق  گفت:  جوانان 
سال   5 حداقل  از  بعد  گرفته اند،  طاق  که  زوجینی 

زندگی از هم جدا شده اند.
سن  میانگین  ــاره  درب تندگویان  محمدمهدی   
داد:  توضیح  پسران  و  دختران  میان  در  ازدواج 
 31 به  میانگین  طور  به  پسران  ازدواج  سن  امسال 
سال و در دختران نیز به 28 سال رسیده است. در 
مجموع میانگین سن ازدواج در کشور افزایش پیدا 

ایلنا البته دالیل مختلفی دارد./  کرده است که 
بر  را  اقتصادی  جنگ  شمشیر  آمریکا    

گردن مردم گذاشته است
گفت:  مسلح  ــای  ــروه ــی ن ارشـــد  ســخــنــگــوی 
مردم  می خواهیم  که  گویند  می  دروغ  آمریکایی ها 
بر  را  شمشیر  دقیقًا  آن ها  دهیم،  نجات  را  ایــران 
مردم  خود  به  مستقیمًا  و  گذاشته اند  مردم  گردن 

می آورند. فشار 
تأسف  جای  داشت:  اظهار  شکارچی  ابوالفضل   
از  را  ایران  مردم  می خواهیم  ما  گویند  می  که  دارد 
دست حکومت نجات دهیم. این در حالی است که 
گذاشته اند  مردم  گردن  روی  بر  را  شمشیر  »دقیقًا 
البته  می آورند«.  فشار  مردم  خود  به  مستقیمًا  و 
انقاب  دشمنان  و  آمریکا  وحشی  طبیعت  این 
اسامی است. شبانه روز ده ها کودک در یمن جان 
می دهد. دارو و شیر خشک ندارند، امکانات ندارند 
را می بیند.  این صحنه  دنیا هم  و محاصره هستند. 
حقوق  طرفدار  و  دوست  بشر  حقوق  آدم های  این 

ایرنا تفاوت هستند./  بی  بشر 

امام علی )ع( فرمودند:
هیچ یک ازشما مزه ایمان را نخواهد چشید تا اینکه بداند، آنچه به او رسیده، نمی توانست 

به او نرسد و آنچه به او نرسیده ممکن نبود به او اصابت کند و برسد.
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