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گزارش گری، به خصوص از نوع ورزشی آن، هنری است تلفیقی 
که باید اصطالحا، هنرمند این حوزه به چندین هنر آراسته باشد تا 
بتواند در مقابل میلیون ها عالقمند کنجکاو و نکته سنج...

در صفحه 7 بخوانید

گفت وگوی »صبح امروز« با »هادی عامل«
کشتی یک فرهنگ است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی

بی نظمی اقتصاد
 دامن صادرات را گرفت 

هشت هزار میلیارد ریال پرونده 
تخلف ارز دولتی در خراسان رضوی

مدیرعامل در تاکتیک الیت مطرح کرد

جمع آوری پارکینگ های باغ ملی
مصلی و سناباد

گفت وگو با خواننده کرمانشاهی ساکن مشهد

آواز ایرانی رو به نابودی است

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اولویت ایجاد مرکز درمانی با 
مناطق کم برخودار است

واکنش دبیرخانه شورای اطالع رسانی به اظهارات 
کریمی قدوسی

تخیالت کذب

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد الزمه جبران کمبودها را عبور از شعار دانست.
به گزارش صبح امروز در یادداشت محمد رضا حیدری آمده است: امیدواریم توجه به امر 

ورزش و کمبودهای ما در این زمینه...

سرعت شتابان و پیچیده تحوالت، منطقه غرب آسیا را در هم نوردیده و پیش بینی روندها را بسیار 
دشوار ساخته است. کشورهای این منطقه حساس چون در بطن حوادث قرار دارند، درگیر موضوعات 

روزمره و در این اندیشه اند چگونه گلیم خود را از آب بیرون بکشند...

الزمه جبران کمبود ها

مسئولیت ایران 
در غرب آسیا 

عبور از شعار

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بر 
اساس طرح تحول نظام سالمت کشور ایجاد مراکز درمانی 

در مناطق کم برخوردار ...

خبر ویژه 2

گزارش ویژه 4

گفت و گوی ویژه 5

در این شماره می خوانیم

در صفحه ۶ بخوانید
در صفحه ۶ بخوانید

در صفحه 2 بخوانید
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بازنشستگی اجباری 
فرسوده ها

پلیس با خودروهای فرسوده برخورد می کند
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیأت 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 139760306012001441 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا یزدانی فرزند غالمعلی 
بشماره شناسنامه 47 صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 500 متر مربع ازپالک 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی  آقای حسین 
نساجیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مورخه   139760306271001736 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 
1397/05/22 و هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/ خانم محمد علی مرادی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 0923561498 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 102/64 متر مربع 
قسمتی از پالک 60 اصلی بخش 9 مشهد واقع در طبرسی 13 میثم شمالی 39 پالک 96 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان و آقا میرزا  محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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: 681
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

هیأت 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 139760306012001187 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد فرازمند فرزند علی اکبر 
بشماره شناسنامه 32 صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 14520/10 متر مربع ازپالک 3034 اصلی واقع در بخش یک کاشمر خریداری از مالک رسمی اداره اوقاف 
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

هیأت 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 139760306012001470و 139760306012001471 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم غالمپور فرزند 
عباسعلی بشماره شناسنامه 1002 صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 97/85 متر مربع و 142/60 مترمربع ازپالک 5159 فرعی از پالک 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه 
کاشمر خریداری از مالک رسمی  آقای/خانم رمضان غالمی و محمد حسین نژاد اکبر دلبریان متقاضیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود 
در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

هیأت 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 139760306012001448 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن بخشی دوغ آبادی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 157 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1179/06 متر مربع ازپالک 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی  آقای عباس 
شجاعی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

هیأت 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 139760306013000863 – 1397/04/28 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید آغازی بشماره شناسنامه 8 و 
کدملی 0859680118 صادره از فردوس فرزند اسداله در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 185/76 مترمربع از پالک شماره 2287 فرعی از یک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای عباسعلی یزدانی نیا و خانم معصومه خواجه بهابادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/15

محمد رضا اجتهادی عرب -رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

هیأت 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  1397603060210284 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد ابراهیمی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3286 و کدملی 5729062966 صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
149/16 مترمربع قسمتی از پالک 1510 فرعیاز 4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای احمد بوریان طاهری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

غالمرضا گنج بخش  - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

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

هیأت 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 139760306012001384و 139760306012001385 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن دستگردی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 12 صادره از علی آباد کتول در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 68/11 متر مربع ازپالک 51 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر 
خریداری از مالک رسمی  آقای/خانم حسن دستگردی متقاضیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

هیأت 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 139460306012003372 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد طاهریان فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 534 صادره از کاشمر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 125/39 متر مربع از پالک 1122 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی  
آقای حسین قاسمیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

هیأت 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 139760306012001189 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین ابراهیمی فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 4752 صادره از کاشمر در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 262 متر مربع ازپالک 2490 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی  آقای محمد یزدانفر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از 

اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

محترم  مردم  نماینده  واقع  خالف  اظهارات  درپی 
شورای  دبیرخانه  اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد 
اطالع رسانی دولت ضمن ابراز تاسف از ادامه این رفتار 
ناپسند و خالف اخالق اسالمی آقای کریمی قدوسی 

این اظهارات را تکذیب و توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، آقای کریمی 
قدوسی نماینده مردم محترم مشهد در مجلس شورای 
اسالمی به تازگی طی یک توئیت ادعا نموده است که 
بعضی از اعضای کابینه دولت در سفر به قم و در دیدار 
با برخی مراجع محترم تقلید، از ایشان خواسته اند در 
تماس تلفنی با رهبر انقالب، حضرت آقا را نسبت به 
صادرکردن فرمان مذاکره با آمریکا ترغیب کنند و این 
امر را از مصادیق بزرگ خیانت بر شمرده اند؛ هرچند 
مردم عزیز و آگاه کشورمان خود به کذب بودن ادعاهای 
انتسابی هر روزه این نماینده، به دولت و اعضای کابینه 
و انگیزه های نامبرده از انجام این امر واقفند، ولی به 
جهت حساسیت ادعای مطرح شده، توضیحاتی در 

خصوص آن ارائه می گردد:
 باستحضار ملت ایران می رساند که در رابطه با ادعای 
کذب مورد اشاره، هیچ نماینده ای از سوی دولت به 
قم سفر نکرده و دیداری با مراجع عظام تقلید نداشته 
خصوص  این  در  دولت  مواضع  اینکه  ضمن  است؛ 
مشخص و شفاف بوده و همانطور که ریاست محترم 
جمهوری بارها تاکید نموده اند، با توجه به غیر قابل 
اعتماد بودن دولت آمریکا، هرگونه مذاکره در شرایط 
موجود بی فایده بوده و تنها راه چاره برای گذر از پیچ 
تاریخی کنونی، ایستادگی دولت و ملت ایران در برابر 
فشارهای اقتصادی و جار و جنجال های تبلیغاتی آن 
غیر  که  باوریم  این  بر  و  است  ایران   ملت  علیه  دولت 
مطرح  ادعاهای  و  اظهارات  بودن  مبنا  بی  و  عقالنی 
شده توسط آقای کریمی قدوسی، بر همگان عیان بوده 
و آن را ناشی از تخیالت کذب گوینده آن تلقی خواهند 

نمود.
علی ایحال جناب کریمی قدوسی باید پاسخگوی 
ادعاهای بی اساس مطرح شده خود درباره دولت که 
مصداق بارز نشر اکاذیب با هدف تشویش افکار عمومی 

است در محاکم قضایی باشد.

مجلس_بان
واکنش دبیرخانه شورای اطالع رسانی به اظهارات 

کریمی قدوسی
تخیالت کذب

سرعت شتابان و پیچیده تحوالت، منطقه غرب آسیا 
را در هم نوردیده و پیش بینی روندها را بسیار دشوار 
چون  حساس  منطقه  این  کشورهای  است.  ساخته 
روزمره  موضوعات  درگیر  دارند،  قرار  حوادث  بطن  در 
و در این اندیشه اند چگونه گلیم خود را از آب بیرون 

بکشند.
 اما نگاهی از برون و سطحی باالتر نشان از آن دارد 
و  بسیار سهمگین هستند  این منطقه  که رخدادهای 

هوشیاری و آینده نگری بسیاری را طلب می کنند.
که  دارد  آن  از  نشان  ها  پدیده  سیر  در  نظری  دقت 
مجموعه غرب اعم از آمریکا و قدرتهای اروپایی به قلب 
منطقه ای که در آن هستیم چشم طمع دارند و هر یک 
با زبانی و طریقی، بلعیدن تدریجی آن را در دستور کار 

خود قرار داده اند.
بازی بزرگ اسالم هراسی  

دیدگاه  راستای  در  کامال  غرب  است  روشن  آنچه 
از  بدنبال  و  کرده  حرکت  نوین  صلیبی  های  جنگ 
به صورت  توانمندیهای کشورهای اسالمی  بین بردن 
و  بیداری اسالمی  از  ناشی  مرحله ای است. تحوالت 
آنها توانستند  خیزش ملت های منطقه نشان داد که 
نیروی عظیمی از منطقه را در قالب جریانهای افراطی 
سلفی و تکفیری خنثی کرده و با کمک دستگاه عظیم 
تبلیغاتی خود، آن را به حساب دین اسالم و مسلمانان 
در  را  جهان  و  غرب  دنیای  عمومی  اذهان  و  بگذارند 
در  همچنین  کنند.  درگیر  هراسی  اسالم  بزرگ  بازی 
این مرحله بسیاری از کشورهای اسالمی نظیر سوریه، 
حاشیه  به  و  خارج  گردونه  از  و...  لیبی  عراق،  مصر، 
و  شرایط  درگیر  متمادی  سالهای  تا  و  شدند  رانــده 

چالش های درونی خود خواهند بود. 
ایران، ترکیه و عربستان در کانون هدف گذاری غرب 
از مرحله نخست، اکنون منازعه به کشورهای  پس 
اسالم  جهان  و  منطقه  در  اصلی  مدعیان  و  محور 
مانند  کشورهایی  گذاشتن  کنار  با  اســت.  رسیده 
اندونزی، مسلمانان هند، پاکستان، نیجریه و ... که 
کرد  اذعان  باید  دارند  را  خود  خاص  شرایط  یک  هر 
کانون  در  عربستان  و  ترکیه  ایــران،  کشور:  سه  که 
از  استراتژیک  ظرفیتهای  تخلیه  و  گــذاری  هدف 
برنامه ریزی و سناریوسازی غرب قرار  سوی دستگاه 
داشته و به دنبال تهی ساختن آنان از عناصر قدرت، 
بازگشت  بی  و  پرهزینه  در مسیری   یک  هر  انداختن 
توجه  اگر  با یکدیگر است.  آنها  قرار دادن  رو  رو در  و 

امکان  که  رود  می  پیش  ای  گونه  به  مسیر  این  کنیم 
اندیشیدن این سه کشور به باب گفتگو و تعامل بسیار 

دشوار می شود.  
به  رانیم  می  سخن  غرب  کلی  هدف  از  وقتی  البته 
این معنا نیست که دامن خود را از هر اشتباهی مبرا 
مسائل  بیاندازیم.  آنان  گردن  بر  را  تقصیرها  همه  و 
بسیاری وجود دارد که ناشی از عدم تشخیص درست 
تحوالت است و در پیدایش و تداوم آنها نقش داریم اما 
سناریو به قدری بزرگ و زیرکانه است که نمی توان از 

عقبه و الیه های فکری آنان غافل شد.  
مشکل حضور قدرت های فرا منطقه ای

هر  که  رود  می  پیش  ای  گونه  به  منطقه  در  شرایط 
پیش  منطقه  از  خارج  یارگیریهای  سمت  به  بازیگری 
رفته  اروپایی  قدرتهای  و  آمریکا  برخی سراغ  رود.  می 
و برخی دیگر روسیه و شاید چین را به عنوان راه برون 
ورود  که  است  این  واقعیت  اما  کنند.  می  تصور  رفت 

قدرتهای فرامنطقه ای چون انگیزه ها 
در  اغلب  و  داشته  راهبردی  اهداف  و 
تنها  نه  دارند  قرار  یکدیگر  با  تعارض 
کمکی به اوضاع نمی کند بلکه موجب 
توان   و  گشته  نیز  اوضــاع  پیچیدگی 
مسائل  حل  برای  منطقه  کشورهای 
بنابراین  کند.  می  تر  ضعیف  را  خود 
بومی  و  ای  منطقه  راه حل  است  الزم 
امکان  ایجاد  آنها  ترین  محوری  که 
و  آنکارا  تهران،  محور:  بین  تعاملی 

ریاض است مورد توجه قرار گیرد. 
شرایط خطرناک سعودی ها

که  جاست  این  در  مسیر  دشــواری 
سعودی  عربستان  نــام  به  کشوری 
های  کشمکش  از  ناشی  شرایط  با 
گروهی  های  بلندپروازی  و  داخلی 

و  اند  گرفته  اختیار  در  را  قدرت  که 
را  خود  پیرامونی،  دشوار  شرایط  نیز 
است.  داده  قرار  خطرناکی  مسیر  در 
تصور آنان بر این است که با گذاشتن 
آمریکای  سبد  در  مرغها  تخم  همه 
به  و  صهیونیستی  ــم  رژی و  تــرامــپ 
پشتوانه حجم عظیم ثروت و امکانات، 
برای  اتکایی  قابل  امنیت  توانند  می 
در  را  خــود  موقعیت  و  ایجاد  خــود 
عراق  و  مصر  مانند  کشورهایی  خالء 
تحوالت  که  حالی  در  بخشند،  ارتقا 
کنونی نشان از آن دارد که ناکامی در 
جبران  خسارات  تواند  می  مسیر  این 

ناپذیری بر آنها وارد کند. 
ایران می تواند شرایط را تغییر دهد

در  ایـــران  کــه  اســت  ــن  ای واقعیت 

شرایط بسیار سخت و دشواری برای نشان دادن این 
تصویر و چالش منطقه ای به کشورهای یاد شده قرار 
دارد. کشورهایی مانند عربستان یا امارات که از هیچ 
خطوط  همه  و  نکرده  فروگذار  ایران  با  دشمنی  گونه 
قرمز مسلمانی و همسایگی را زیرپار گذاشته اند و هر 
روز هم بر دشمنی خود می افزایند، پیش روی ما قرار 

دارند. 
از سوی دیگر، ترکیه هم با اشتباهات راهبردی خود 
در موضوع گروه های تکفیری و بحران سوریه و عراق 
را  و آتش  بنزین ریخت  بر آتش دشمنی ها در منطقه 
شعله ور تر ساخت اما امروز اندکی به اشتباهات خود 

پی برده و به حقایقی رسیده است. 
چنین وضعی، کمک به این دو کشور را کمی سخت 
این  تیزبین  و  عقالنی  نگاه  با  توان  می  اما  کند،  می 
ایرانی  انجام داد. نظام فکری و ذهن هوشمند  را  کار 
این مسیر سنگالخ و دشوار  باید بسترهای حرکت در 
را تشخیص و برای اجرا در اختیار دستگاه دیپلماسی 

کشور قرار دهد. 
از  بلکه  ایران  نیاز  و  ضعف  موضع  از  نه  حرکت  این 
برای  بزرگ  های  قدرت  که  است   بزرگی  خطر  منظر 
تضعیف کشورهای منطقه کشیده و در دستور کار قرار 

داده اند.
در موضوع عربستان، باید جایگاه این کشور را فراتر 
از یک قوم و قبیله بلکه در چارچوب سرنوشت اماکن 
گفتمانی  باید  و  دید  مسلمانان  گاه  قبله  و  مقدس 
ابعاد  و  دهیم  انجام  اسالمی  کشورهای  با  فراگیر 
خطری که برای کلیت مسلمانان می تواند ایجاد شود 
را برجسته و شرح و بسط دهیم. البته این صرفا وظیفه 
نهاد سیاست خارجی نیست بلکه همفکری در حلقه 

وسیع تری را طلب می کند. 
مواجه  منطقه  در  که  شرایطی  با  که  این  دیگر  نکته 
هستیم، نیاز به یک گفتگوی درون خانوادگی در ایران 
بین همه نهادهایی که در مسائل منطقه نقش دارند به 
باید به همان میزان که گفتگو  شدت حس می شود. 
با دیگران را مورد تاکید قرار می دهیم با خودمان نیز 
برنامه  و  پر  دستی  با  توانمندیها  تجمیع  با  و  صحبت 
با  برویم.  رخدادها  و  حوادث  استقبال  به  روشن  ای 
اطمینان باید گفت که با حفظ عناصر قدرت سخت و 
آمادگی همیشگی، اکنون نقش آفرینی قدرت نرم در 
اولویت است و باید همه امکان خود را به کار اندازیم تا 
از منافع جمعی کشورهای منطقه در مواجهه با چالش 
این ماموریت، سهل  های پیش روی محافظت کنیم. 
و آسان نیست و دشواریهای بسیار دارد اما نتیجه اش 
بهتر و کم هزینه تر از راه حل های غیربومی و واردتی 

است. 

مسئولیت ایران در غرب آسیا 

دقت نظری در سیر پدیده ها نشان از آن دارد که مجموعه غرب اعم از آمریکا و قدرتهای اروپایی به قلب منطقه ای که در آن هستیم چشم طمع دارند و هر 
یک با زبانی و طریقی، بلعیدن تدریجی آن را در دستور کار خود قرار داده اند

,,

شرایط در منطقه به 
گونه ای پیش می 

رود که هر بازیگری 
به سمت یارگیریهای 
خارج از منطقه پیش 

می رود. برخی سراغ 
آمریکا و قدرتهای 

اروپایی رفته و برخی 
دیگر روسیه و شاید 
چین را به عنوان راه 

برون رفت تصور می 
کنند

,,

رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس 
اقتصاد  در  نظمی  هیچ  ما  گذشته  ماه   6 در  گفت: 
کشور نداشتیم، چه از نظر برنامه ریزی و چه از نظر 
عملکرد، لذا این تشویش در صادرات هم موثر بوده 

است.
درباره  روشنک  محمدحسین  ایسنا،  گزارش  به 
آغاز بی نظمی در اقتصاد ایران افزود: این بی نظمی 
از 11 شهریور 96 که دولت یکباره اعالم کرد سود 
یا  درصد   7 به  درصد   25 از  بانکی  بهره  و  بانکی 
اقدامی  این  که  شد  آغاز  برسد  درصد   15 حداکثر 

بی سابقه و غیرقابل باور بود.
وی ادامه داد: منفعت طلبان اقتصادی کشور که 
نرخ  که  شدند  باعث  بودند  تصمیم  این  اتخاذ  بانی 
ارز و طال از کنترل خارج شود و برای کنترل مجدد 
آن  به  و  ببرند  پی  اشتباه خود  به  آن که  به جای  آن 
اشتباه  اصالح  خواستار  دولت  از  و  کنند  اعتراف 
 20 در  که  دادند  دولت  به  دیگری  پیشنهاد  شوند، 

فروردین 97 توسط آقای جهانگیری اعالم شد.
استان خراسان رضوی  کارآفرینان  کانون  مسئول 
وضعیت  شد  موجب  اقــدام  دو  این  کــرد:  تصریح 
به  شــود،  خــارج  کنترل  از  اخیر  ماه   6 اقتصادی 
همه  و  بگیرد  قرار  تاثیر  تحت  صادرات  حوزه  ویژه 
فعالین اقتصادی در حوزه صادرات با مشکل جدی 
مواجه شدند، اما درحال حاضر در استان خراسان 
اندازه ای  تا  توانستیم  تقدیر  قابل  مدیریت های  با 

شرایط را کنترل کنیم.
از  عــده ای  مدت  این  در  این که  به  اشــاره  با  وی 
کنار  صــادرات  چرخه  از  را  خــود  صادرکنندگان 
دلیل  به  عده ای  مدت  این  در  کرد:  بیان  کشیدند، 
می گرفت  دولــت  که  ارزی  تعهدات  و  ممنوعیت 
لذا  کنند  صادر  خودشان  نام  به  کاال  نشدند  حاضر 
آنها نمی دانستند چه سرنوشتی در انتظار آنهاست، 
یا  کنند  صادر  می خواستند  که  کاالیی  هم چنین 

ممنوع شده بود یا محدود.
با  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رییس 
در  فعالیت  و  بازاریابی  اساس  بر  رشد  این که  بیان 
تفاوت  اساس  بر  رشد  با  صــادرات  و  اقتصاد  حوزه 
است،  متفاوت  دالر  شدید  قیمت  تفاوت  و  نرخ ها 
اما  داشتیم  رشد  صــادرات  حوزه  در  ما  کرد:  بیان 
چراکه  نبوده  کیفی  رشد  این  که  است  این  واقعیت 
معمولی  روال  و  منطقی  روال  اساس  بر  صــادرات 

انجام نشده است.
وی با ذکر مثالی افزود: پتروشیمی به جای این که 
بازار داخل را تامین کند با توجه به تفاوت نرخ ارز، 

حجم قابل توجهی از تولیدات خود را صادر می کند، 
برق شان  نه  فوالد  تولیدی  کارخانجات  هم چنین 
گران شده است نه آب و نه مواد اولیه معدنی، پس 

چرا فوالد ناگهان در کشور دو و نیم برابر می شود؟ 
که  است  این  گرانی  این  علت  ــزود:  اف روشنک 
حجم قابل توجهی از تولیدات را صادر می کنند که 
افغانستان  و  ایران  مشترک  اتاق  رییس  گفته  به  بنا 
که  شده  انبار  میلگرد  و  فوالد  افغانستان  در  آن قدر 
گرد  میل  هم  دیگر  نیم  و  سال  یک  تا  معتقدند  آنها 

و فوالد دارند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: صادرات این 
اقتصاد  به  که  کنیم  صادر  را  محصولی  ما  که  است 
کشورمان کمک کند، ارزآوری فراوان داشته باشد و 

سوبسید در آن کم باشد.
به  نسبت  ــادرات  ص برابری   5 رشد  به  روشنک 
واردات در استان اشاره کرد و گفت: ما در خراسان 
چای،  سیمان،  زمینه های  در  خوبی  صـــادرات 

پسته،  دستباف،  فرش  زعفران، 
صنایع دستی و ... داریم.

بر  ارزی  بخشنامه های  تاثیر 
صادرات

امسال  اگر  کرد:  بیان  روشنک 
دالر  میلیارد   40 کنیم  ــرض  ف
غیرنفتی  کاالهای  ارزی  صادرات 
داشته باشیم خواهید دید در آخر 
سال 20 تا 25 میلیارد دالر آن گم 
کاال  آن  جای  به  نه  و  است  شده 
وارد شده و نه بدهی بانکی تسویه 
صورت  ارزی  انداز  پس  نه  شده، 

برگشته  نیما  سامانه  و  مرکزی  بانک  به  نه  و  گرفته 
است.

رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رییس 
اظهار کرد: بخشنامه ای بعد از بخشنامه 20 فرودین 
ابهام وجود  آن قدر  این بخشنامه  در  منتشر شد که 
داشت که حتما در آینده دولت و صادرکنندگان را با 

مشکل جدی مواجه می کند.
این  داد:  توضیح  نامه  بخش  ایــن  دربــاره  وی 
ارز  باید  صادرکنندگان  که  می کرد  مطرح  بخشنامه 
برگردانند  با 4 روش  به کشور  را  از صادرات  حاصل 
ارز  با  کنند،  وارد  کاال  ارز  جای  به  از  عبارتند  که 
بانک ها  به  را  خود  ارزی  بدهکاری های  حاصله 
ایران  بانک های  در  را  حاصله  ارز  کنند،  پرداخت 
بانک مرکزی بفروشند  به  را  ارز  یا  و  انداز کنند  پس 
بر  مبنی  داشت  وجود  تبصره ای  بند  این  ذیل  که 
این که کشورهای عراق و افغانستان از این بند معاف 

هستند.
بخشنامه  این  در  افزود:  روشنک 
معاف اند،  بند  این  از  همه  واقع  در 
چرا که سه روش دیگر وجود دارد که 
می توانند انتخاب کنند، این موجب 
با  صادرکنندگان  از  بسیاری  شد 
مشکل مواجه شوند چرا که به خیال 
این که معاف هستند صادرات انجام 
دادند. ما متوجه این موضوع شدیم 
اعالم هم کردیم که این بند اشکال 
اما  ــدارد  ن وجــود  معافیتی  و  دارد 
نوشته  دلیل  این  به  بند  این  گفتند 
در  کند  آرام  را  جو  کمی  که  شده 

حالی که درباره نتیجه آن فکر نشده بود.
ساختاری  مشکالت  این  این که  به  اشاره  با  وی 
هستند و از قبل هم وجود داشتند، گفت: در دولت 
داشت  وجود  اشکاالت  این  هم  احمدی نژاد  آقای 
اما حرف من این است که اگر آن اقدامات نادرست 

بوده چرا دوباره تکرار شده است؟
گفت:  رضوی  خراسان  کارآفرینان  کانون  مسئول 
اکثر موارد سیاست های  به عنوان کسی که در  من 
بخصوص  می کنم  تایید  را  روحانی  آقــای  دولــت 
تیم  معتقدم  اما  را،  ایشان  دولت  خارجی  سیاست  
به  و  را جمع کند  نتوانست شرایط  اقتصادی دولت 
توان، تصمیماتی  افراد کم  از  دلیل گرفتن مشورت 

گرفتند که مشکالت زیادی را بوجود آورد. 
راهکارهایی برای بهبود وضعیت صادرات

روشنک هم چنین با ارائه راهکارهایی برای بهبود 
از  متشکل  تخصصی  تیم  افزود:  صادرات  وضعیت 
و  مجلس  دولت،  تعاونی،  بخش  خصوصی،  بخش 
حتی قوه قضاییه باید برای کاالها گروه بندی تهیه 
و  پیمان سپاری  از  کلی  طور  به  را  گروه  یک  کنند، 
تعهد برگشت ارز معاف کنند و فقط فرد صادر کننده 
و  مابه التفاوت  مشخص  زمان  در  که  کند  ضمانت 
به  بعد  و  کرد  خواهد  پرداخت  را  دولت  سوبسید 
مثال  طور  به  کند،  صادر  کاال  بخواهد  که  کجا  هر 
اساسی  و  می شوند  تولید  روستا  در  که  کاالهایی 
گروه  این  زعفران شامل  قالی،  پسته،  مثل  نیستند 
شدند،  هم  گــران  داخــل  ــازار  ب در  اگر  که  هستند 
اساسی  کاالها  این  چراکه  نمی آید  پیش  مشکلی 

نیستند.
رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رییس 
افزود: بخش دوم کاالهای اساسی هستند که نباید 
معاف شوند چراکه اگر معاف شوند در بازار داخل با 
مشکل و گرانی مواجه می شویم، اما نباید ممنوعیت 
صادراتی هم داشته باشند چرا که ممنوعیت باعث 
خارج شدن صادرکنندگان واقعی از میدان صادرات 

و نابودی برند می شود.
با  مبارزه  بــرای  بنابراین  کــرد:  خاطرنشان  وی 
هر  التفاوت  مابه   باید  مصرف  بار  یک  کارت های 
مواد  دولت  که  پرداخت شود، چرا  دولت  به  کاالیی 
است  کرده  وارد  تومانی   4200 دالر  با  را  آن  اولیه 
بنابراین باید همه کاالها برای صادرات آزاد باشند و 
مابه التفاوت شوند،  پرداخت  از  بخشی حتی معاف 
چراکه زمینه اشتغال ایجاد می کند و موجب توسعه 

برخی از کاالها در کشور می شوند. 

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

بی نظمی اقتصاد، دامن صادرات راگرفت

شهرکهای  شرکت  مدیرعامل 
صنعتی خراسان رضوی گفت: از 
مجموع دو هزار و 424 واحد صنعتی 
واحد  استان 400  این  و شهرک صنعتی  ناحیه  در 38 

صادرات کاال دارند.
ایرنا، مسعود مهدیزاده مقدم روز یکشنبه  به گزارش 
غذایی،  صنایع  زمینه  در  واحدها  این  صادرات  افزود: 
صنایع شیمیایی، صنایع فلزی و قطعه سازی است که 
ارسال  رضوی  خراسان  صادراتی  هدف  کشورهای  به 
می شود.  وی ادامه داد: پیشتر صنایع کوچک خراسان 
رضوی کمتر قادر به انجام صادرات کاال بودند اما با راه 
اندازی شرکتهای مدیریت صادرات در »مرکز خدمات و 
فناوری و کسب و کار شرکت شهرک های صنعتی« آن ها 

برای صادرات تقویت شدند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی 
گفت: پارسال با موافقت اولیه سازمان توسعه تجارت پنج 
شرکت مدیریت صادرات در این مرکز راه اندازی شد تا 
مشاوران صنعتی در آن مستقر شده و مشاوره الزم را در 
خصوص مسائل فنی، اجرایی، سرمایه گذاری، فروش و 

بازاریابی به صاحبان واحدهای تولیدی ارائه دهند.
وی افزود: این شرکتها نقش مشاور و تسهیلگر صادرات 
هر  سوی  از  کاال  صــادرات  تحقق  صورت  در  و  دارند  را 
یک از واحدهای صنعتی، آن کاال به نام همان واحد در 

کشورهای دیگر شناخته خواهد شد.
مساعدت  طریق  از  داشــت:  اظهار  مقدم  مهدیزاده 
شرکتهای مدیریت صادرات، واحدهای صنعتی مستقر 
در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی پارسال 35 

میلیون دالر کاال صادر کردند.

ــزارش صــبــح امـــروز  ــ ــه گ ب
قرض  بانک  شعب  مدیریت 
خــراســان  ــران  ایـ مهر  الحسنه 
رضوی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و 
مناسب سازی خدمات بانکی، همزمان با روز جهانی 
ویژه  بانکی  خدمات  سامانه  سفید(  نابینایان)عصای 
بانک  این  مرکزی  شعبه  در  را  بینایان  کم  و  نابینایان 

در شهر مشهد راه اندازی کرد.
خدمات  سامانه  ایران،  مهر  الحسنه  قرض  بانک   
حقوق  بــه  احــتــرام  ــدف  ه بــا  را  نابینایان  بانکی 
رضایتمندی  میزان  ،افزایش  نابینایان  شهروندی 
از  افراد  این  مندی  بهره  در  سهولت  همچنین  و  آنها 
خدمات بانکداری الکترونیک در شعبه مرکزی بانک 

قرض الحسنه مهرایران، راه اندازی کرده است.

الحسنه  قــرض  بانک  عمومی  روابـــط  گفته  بــه 
از  آســان  استفاده  رضــوی،  خراسان  در  ایــران  مهر 
به  نیاز  بدون  بانکی  خدمات  و  امکانات،تجهیزات 
حضور همراه از جمله اهداف راه اندازی این سامانه 
می  روشندالن  ترتیب  بدین  که  است  نابینایان  برای 
توانند در مراجعه های خود به شعبی که این سامانه 
محدودیتی  هیچ  بدون  شود  می  اندازی  راه  آن  در 
تمامی  از  و  بپردازند  خود  بانکی  عملیات  انجام  به 
برداشت  حساب  افتتاح  جمله  از  بانکی  خدامات 

وجه، اخذ چک و... بهر مند شوند.

کاال  بر  نظارت  اداره  رئیس 
صنعت،  ســازمــان  خدمات  و 
رضوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
 10 تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت: 
 874 و  هــزار  هشت  ارزش  به  ارزی  تخلف  پرونده 
میلیارد ریال برای گیرندگان ارز دولتی در این استان 

تشکیل شد.
افزود:  یکشنبه  روز  اخوان  عباس  ایرنا،  گزارش  به 
کاال  انواع  واردکننده  شرکتهای  دولتی  ارز  گیرندگان 
تومانی   4200 دولتی  ارز  از  واردات  برای  که  هستند 

استفاده کرده و مرتکب تخلف شده اند.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون 265 هزار 
مورد بازرسی از واحدهای فعال اقتصادی در خراسان 
رضوی منجر به تنظیم 15 هزار و 900 فرم بازرسی و 

ارسال آن به تعزیرات حکومتی شده است.
سازمان  خدمات  و  کــاال  بر  نظارت  اداره  رئیس 
به  صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی همچنین 
تعدیل  و  بازار  تنظیم  منظور  به  وارداتی  عدس  توزیع 
قیمت در مشهد اشاره و بیان کرد: در چارچوب طرح 
تن   800 توزیع  کاال  مستقیم  عرضه  و  بــازار  تنظیم 
و  ای  زنجیره  فروشگاههای  طریق  از  وارداتی  عدس 
بزرگ در مشهد پس از مشخص شدن قیمت آنها انجام 

می شود.
وی گفت: تعدادی از شرکتهای وارد کننده مبادرت 
به واردات حبوبات به داخل کشور کرده اند که در این 
ارتباط 10 تن عدس وارداتی در قالب عرضه مستقیم 
در فروشگاه رفاه و فرهنگیان بر حسب نیاز به قیمت 

47 هزار ریال توزیع شده است.

400 واحد صادرکننده از صنایع کوچک
 خراسان رضوی 

هشت هزار میلیارد ریال پرونده تخلف ارز دولتی در 
خراسان رضوی

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی:
آسیای  به  ایرانی  واگن های  ورود 

مرکزی رونق بخش صادرات است
مدیرکل راه آهن خراسان گفت: ورود واگنهای ایرانی 
به ترکمنستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی موجب 
رونق، توسعه و تسهیل صادرات استان و کشور خواهد 

شد.
محمد هادی ضیایی مهر روز یکشنبه افزود: مهم ترین 
آسیای  کشورهای  به  ریلی  صادرات  بخش  در  مشکل 
مشکل  این  رفع  برای  که  است  واگن  کمبود  مرکزی 
صدور  آن  مهمترین  اما  دارد  وجود  متعدد  راهکارهای 

مجوز برای ورود واگنهای ایرانی به این کشورهاست.
ایرانی  اکنون صادرات کاالی  وی اظهار داشت: هم 
از طریق واگن های حامل کاالهای وارداتی و ترانزیتی 
ترکمنستان انجام می شود که این واگنها پس از تخلیه 
به  بازگشت  هنگام  مشهد  یا  عباس  بندر  در  خود  بار 
استان  و  ــران  ای صادراتی  محموله های  ترکمنستان 
خراسان رضوی را نیز بارگیری و به آسیای مرکزی منتقل 
درخواست  به  نیز  مواقع  برخی  گفت:  وی  می کنند. 
ایران  به  خالی  واگن  میانه  آسیای  کشورهای  ایــران، 
اعزام می کنند تا این واگنهای امدادی در اختیار صادر 

کنندگان قرار گیرد.
ضیایی مهر افزود: هماهنگی برای دریافت واگن های 
و  بین کشورهای منطقه است  رایزنی  نیازمند  امدادی 
برخی مواقع نیز کشورهای مزبور واگن مازاد در اختیار 
ندارند یا حجم صادرات ایران بیش از واگنهای ارائه شده 
آنان است لذا به دنبال دریافت مجوز برای ورورد ناوگان 

ریلی ایرانی به این کشورها هستیم.
ایران  راه آهن جمهوری اسالمی  وی اظهار داشت: 
عضو ناظر شورای حمل و نقل راه های آهن کشورهای 
آسیای مرکزی است و به دنبال دریافت مجوز کلی برای 

ورورد ناوگان ریلی کشور به این منطقه است.
وی گفت: توافقات کلی و ضمنی با مسئولین کشور 
ترکمنستان برای ورود قطارهای باری ایران به خاک این 
کشور انجام شده و هم اکنون منتظر تشکیل جلسه برای 
سرخس  مرزی  منطقه  در  مالی  و  فنی  مسائل  بررسی 
هستیم. ضیایی مهر افزود: عالوه بر تفاوت عرض ریل 
در ایران و کشورهای آسیای مرکزی، واگنهای خطوط 
ریلی این کشورها دارای ویژگی های فنی خاص است که 
در این زمینه تمهیدات الزم از سوی راه آهن خراسان 
به  مربوط  اغلب  که  ریلی کشور  باری  ناوگان  مالکان  و 

بخش خصوص می باشند فراهم شده است.
عنوان  به  بوژی  دستگاه   150 داشــت:  اظهار  وی 
دستگاه چرخ و محور واگن در ایستگاه راه آهن سرخس 
توسط این اداره کل برای استفاده در 75 واگن ایرانی 
تامین و ساخته شده و 150 دستگاه دیگر نیز در آینده 

نزدیک آماده می شود.

خبر

خبر

تحریم های  به  اشاره  با  جمهور  رییس  اول  معاون 
موجود و پیش رو گفت: نمی گویم راه سختی در پیش 
نیست بلکه راه دشواری پیش رو داریم اما بدانید خیلی 

طوالنی نخواهد بود.
جهانگیری،  اسحاق   ، آنالین  اقتصاد  گــزارش  به 
معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صادرات 
گف روز با این که به آقای شریعتمداری قول داده بودم 
که در این روز شرکت کنم اما نمی خواستم بیایم، ولی 
صبح در صدا و سیما اعالم شد که این جلسه با حضور 
از  تفسیری  و  تعبیر  که  پس امدم  می شود  برگزار  بنده 

این جلسه نشود.
گفتن همه مسائل به صالح نیست

کشور  شرایط  داد:  ادامه  جمهور  رییس  اول  معاون 
نیست  ــل  داخ اقتصادی  شرایط  تاثیر  تحت  فقط 
دارد  بسیاری  تاثیر  آن  بر  نیز  المللی  بین  شرایط  بلکه 
همچنین این که سیاست ما را چطور ببینند در عملکرد 
بنگاه های ما تاثیر دارد؛ واقعیت این است که در شرایط 
کنونی اقتصاد ایران وضعیت خاصی را تجربه می کنیم 
و نمی توانیم غیرصادقانه صحبت کنیم. این در حالی 
نیست  طور  این  هم  من  مدیریتی  سابقه  در  که  است 
کردم،  صحبت  صادرکننده  و  تولیدکننده  با  اگر  که 
است  حالی  در  این  نمایم.  عنوان  را  نادرست  مواردی 
که سعی کردم آنچه که راجع به مسائل کشور و شرایط 
اقتصادی و تولیدی می دانم، خالف آن چیزی نگویم که 
می دانم؛ اما همه آنچه را که می دانم را هم نمی گویم، 

چراکه گفتن برخی مسائل به صالح کشور نیست.
هر راهی غیر از بخش خصوصی، بیراهه است

کار  به  آغاز  در  ما  اولویت  کرد:  تصریح  جهانگیری 
بسته  بندهای  و  قید  تمام  که  بود  این  یازدهم  دولت 

این  آن ها دور کنیم؛  از  را  پای صادرکنندگان  به  شده 
در حالی است که تیم روی کار امده، با قدرت گرفتن 
و میدان داشتن بخش خصوصی موافق بوده است و 
البته االن هم می گویم که موتور محرک اقتصاد بخش 
خصوصی است و هر راه دیگری، به بیراهه رفتن است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که دولت ها 
با سیاستگذاری ها می توانند شاخص های اقتصادی را 
به سمت ثبات اقتصادی حرکت دهند، افزود: واقعیت 
این است که در دوره یازدهم، ما موفق بودیم که ثبات 
را به اقتصاد برگردانده و نرخ تورم را تک رقمی کنیم، 
این در حالی است که هجده ماه در یک مذاکره نفس 
شکستیم،  را  تابوها  و  کردیم  گفتگو  خارجی ها  با  گیر 
دوستان  از  برخی  البته  افتاد.  اتفاق  هم  موضوع  این 
کلیپ هایی می گذارند که من با حرارت از دولت دفاع 
می کنم، به خاطر این بود که کارهای خوبی انجام شد.

مسائل  در  اکنون  ای  ویژه  اتفاقات  داد:  ادامه  وی 
سیاسی داخلی و فضای بین المللی رخ داده است و 
همه باید تالش کنند در فضای سیاسی داخلی روحیه 
باید  روحیه  این  نــرود.  بین  از  کشور  در  جوانمردی 
ترویج داده شود وباید کاری کرد که همه فکر کنند با 

جوانمردی می توانند زندگی کنند.
تعدادی از کشورها تسلیم ترامپ شده اند

این  در  کــرد:  تصریح  جمهور  رییس  اول  معاون 
شرایط، به نظر می رسد که امریکایی ها که تحریم های 
خود را روی 13 آبان ماه بنا کرده اند، پیش از موعد در 
شاخص های نفت، بانک و حمل و نقل که زیربناهای 
است.  شده  تحریم  آغاز  است،  کشور  اصلی  درآمدی 
تسلیم  کشورها  از  تعدادی  که  است  حالی  در  این 
ترامپ شده و خرید نفت از ما را صفر کرده اند، ما نیز 

دست بسته نبودیم و راهکارهایی را پیدا کرده ایم که 
علیرغم میل آنها نفت را صادر کنیم.

داریم،  دشواری  راه  که  این  بر  تاکید  با  جهانگیری 
کنیم،  فصل  و  حل  را  دشوار  راه  که  کنیم  اراده  باید 
و  خاطرنشان کرد: تحریم امریکا یک تصمیم سیاسی 
نیست،  ایران  دولت  و  حکومت  علیه  صرفا  اقتصادی 
که  می گویند  دروغ  است.  ایران  ملت  علیه  بر  بلکه 
می کنند.  لحاظ  تحریم  در  را  دوستانه  انسان  مسائل 
روی  اخیر  ماه  چند  همین  در  سختگیری ها  بدترین 
گرفته  صورت  ایران  به  راجع  دارو  اولیه  مواد  تامین 
تامین  برای  پول  انتقال  نحوه  در  اینکه  ضمن  است؛ 

کاالهای اساسی مردم انجام داده اند.
همه باید به دولت در مقابله با تحریم کمک کنند

عهده  به  تحریم،  با  مقابله  راه  اینکه  بیان  با  وی 
ملت  علیه  تحریم  گفت:  نیست،  حکومت  و  دولــت 
ایران است و وظیفه ملی همه ما این است که در این 
سیاسی،  جریانات  کنیم،  همراهی  دولت  با  مقطع 
دولت، حکومت و جریان های مدنی اگر یک پیام واحد 
داشته باشند، به دلیل اینکه امریکا در دنیا تنها است 
و بسیاری از کشورها با آنها همراه نیستند، اگر قبول 
کنیم که این دوره سخت است و باید با موفقیت پشت 

سر بگذاریم، این دوره طوالنی نیست.
از  ترامپ  خروج  توافق  از  بعد  گفت:  جهانگیری 
برجام جز زورگویی از ملت ایران چیزی دیگر نیست. اما 
باید گیرها را برطرف کرد. من خش خصوصی ایران را 
به خوبی می شناسم، 8سال وزیر بودم، 8 سال بیکار 
داشتم،  صمیمی  ارتباط  خصوصی  بخش  با  و  بودم 
بخش خصوصی این پیش فرض را از ما قبول کنید که 
باید این شرایط سخت باید با موفقیت عمل شود، ما 

هم همین آدم های قبلی هستم.
وی افزود: سه بار در دوران مدیریتی خود با پیمان 
و  اصالحات  دولت  در  شــده ام،  مواجه  ارزی  سپاری 
سازندگی این را تجربه کرده ام، ما مهمترین مسئولیت 
را در این می دیدیم که پیمان سپاری حرف بیخودی 
است، تحریم هم البته نداشتیم و نوربخش، رئیس کل 
تا قبول کند که پیمان سپاری  نیز  بانک مرکزی وقت 

ارزی باید برداشته شود، بسیار زمان از دولت گرفت.
دولت  در  من  رسالت  مهمترین  گفت:  جهانگیری 
در  ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  که  بود  این  یازدهم 
دولت پیمان سپاری حذف شود. این در حالی است 
که ما االن هم می گوییم که پیمان سپاری ارزی را اجرا 
صادراتی  مالیاتی  معافیت  بلکه امتیازات  کنیم،  نمی 
آورد، حذف شود. هدف  را نمی  ارز  برای کسی که  را 
صادرات راه اندازی اقتصاد کشور است، صادرات امروز 
پیشران توسعه اقتصادی و صنعتی کشور است و اگر 
کسی دنبال راه انداختن تولید است، باید صادرات را 
راه بیندازد، ولی این صادرات برای این است که ارزی 
حاصل شود که نیاز کشور را تامین کند. اگر کسی به 
سرمایه  خروج  که  می دهد  انجام  صادرات  دلیلی  هر 

انجام دهد، خدمت به کشور نیست.
جلسه  که  نبوده ام  جایی  تقریبا  من  ــزود:  اف وی 
که  باشند  نوشته  من  به  دوستان  یا  باشم  داشته  ای 
مخالفت  من  و  باشد  داشته  حضور  خصوصی  بخش 
از  باور دارم که صادرکنندگان  این  به  باشم. من  کرده 
بشوم  بیکار  اگر امروز  من  نیستند.  کمتر  دولتمردان 
و  تولید  که  ایجاد کنم  اقتصادی  بنگاه  که  بخواهند  و 
درآمد داشته باشد، نمی توانم. کسی که فکر می کند 
بخش خصوصی کار راحتی است، کار نکرده اند. این 

کار سختی است.
جهانگیری اظهار داشت: ما نمی خواهیم بخشنامه 
خلق الساعه داشته باشیم، واقعا این را نمی خواهیم، 
کشور  اصلی  مسائل  از  یکی  گیری  تصمیم  در  ثبات 
است. ما اگر بخشنامه اشتباه زدیم، باید اصالح کنیم؛ 
شک  ما  عقل  در  باید  نگرفت،  صورت  اصالح  این  اگر 
بخش  یک  منافع  منظر  از  که  است  زمانی  یک  کرد. 
مسائل دیده می شود، یک بعد مساله است ولی از نظر 
منافع ملی نیز باید بررسی شود که آیا این مساله حق 
رئیس  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون  یا خیر.  است 
مساله  که  بود  این  اول  اولویت  اول،  دور  در  جمهور 
برجام به نتیجه برسد و من بیشتر در مسایل اقتصادی 
وقت می گذاشتم، این دوره رئیس جمهور خود بیشتر 
و  دارد  اقتصادی  معاونت  و  می شود  وارد  اقتصاد  در 
دبیر  اقتصادی دولت،  دبیر ستاد  نیز  نهاوندیان  آقای 
حالی  در  این  است،  قوه  سه  سران  هماهنگی  ستاد 
است که اکنون آقای نهاوندیان، از اتاق بازرگانی ایران 

به دولت امده است.
وی اظهار داشت: در مورد فضای کسب و کار نیز، باید 
اطالع رسانی قبلی در مورد بخشنامه و دستورالعمل ها 
صورت گیرد، این در حالی است که بخش خصوصی 
در  این  است،  کرده  باز  را  خود  جای  بازرگانی  اتاق  و 
حالی است که در جلسات سران سه قوه نیز مشخصا 
به نامه های اتاق اشاره شده است. رئیس اتاق بازرگانی 
ایران باید این مطلب را بپذیرد که ارز حاصل از صادرات 

باید در چرخه اقتصادی با چند راهکار برگردد.
جهانگیری گفت: اگر بخش خصوصی پیشنهاداتی 
برای اصالح فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات به 
چرخه اقتصاد دارد، اعالم کند. این در حالی است که 

در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات، دولت تصمیم 
بلندمدت نگرفته است؛ اگر مردم ایران با هم باشند و 
به امریکایی ها بگویند که اقتصاد ایران به این راحتی ها 

قابل فروپاشی نیست، تحریم طوالنی نیست.
از من انتظار نداشته باشید که وکیل و وزیر تغییر دهم

اصالح  صادراتی  پایه  قیمت  داشــت:  اظهار  وی 
شده  حل  موضوع  که  شده  گفته  من  به  شد،  خواهد 
اگر موضوع حل نشده  این در حالی است که  است، 
است، به من نامه بنویسید که حل نشده است. ما در 
پذیر می خواهیم.  این شرایط، مدیر ریسک  کشور در 
من دستم قلم و کاغذی نیست که کسی را برکنار کنم، 
این در حالی است که من تا این لحظه اجازه برکناری 
انتظار  من  از  بنابراین  نداشته ام.  هم  را  خودم  منشی 

نداشته باشید وکیل و وزیر تغییر دهم.
موارد  مبنای  بر  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
دفاتر  هزینه  گرفت.  تصمیم  تــوان  نمی  استثنایی 
است،  شده  دیــده  دولتی ها  فهم  حد  در  صادراتی 
ما  اتاق امین  کنیم.  اصــالح  بگویید  اســت  کم  اگــر 
است  قرار  اگر  و  است  خصوصی  بخش  و امین  است 
ما  می کنیم.  اصالح  بگویید  شود،  انجام  اصالحاتی 
تحریم  نداریم.  را  خصوصی  بخش  و  دولت  اعتماد 
داخلی واژه تلخی است، ما می خواهیم در این شرایط 
تهدید به فرصت تبدیل شود؛ یعنی موانع را برداریم نه 
اینکه مانع جدیدی بگذاریم، اگر جایی مطلبی دارید، 

بگویید.
وی افزود: از صندوق توسعه ملی 500 میلیون دالر 
را تبدیل به ریال خواهیم کرد تا از شرکت های دارویی 
حمایت کنیم، رهبری نیز هفته گذشت تائید کرده اند 

و مشکلی هم نیست.

تایباد  شهرستان  در  دوغــارون  مرزی  پایانه  مدیر 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 405 هزار و 648 تن 
انواع کاال از این پایانه به کشور افغانستان صادر شده 
است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 41 

درصد افزایش را نشان می دهد.
کریم نوایی نظامی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا- 
و همزمان  به مناسبت 29 مهرماه  خراسان رضوی، 
کاال  میزان  این  ترانزیت  کرد:  اظهار  صادرات  روز  با 
ترانزیتی  و 970 دستگاه کامیون  قالب 16 هزار  در 
سال  در  مدت  همین  با  مقایسه  در  که  شده  انجام 

گذشته 38درصد رشد داشته است.
ترانزیت  ــدی  28درصـ کاهش  به  اشــاره  با  وی 
خروجی از این پایانه افزود: امسال 363 هزار و 135 
کامیون  دستگاه   939 و  هزار   17 با  کاال  انواع  تن 

ترانزیت از این معبر خارج شده است.
مدیر پایانه مرزی دوغارون بیان کرد: سال گذشته 
ترانزیت خروجی از این پایانه مرزی 498 هزار 153 
تن انواع کاال با 24 هزار و 929 دستگاه کامیون بود.

دوم  رده  دوغــارون  مرزی  پایانه  کرد:  عنوان  وی 
بین  در  را  خروجی  ترانزیت  پنجم  رتبه  و  صــادرات 
سهم  از  15درصــد  و  دارد  کشور  مرزی  پایانه های 

صادرات را از آن خود کرده است.
انواع  پارچه،  اتومبیل،  قطعات  نظامی  نوایی 
عمده  را  مایع  گــاز  و  خورشیدی  پنل  الستیک، 
گفت:  و  کرد  معرفی  خروجی  ترانزیت  کاالهای 
کارتن  و  مایع  گاز  بنزین،  درختی،  سیب  سیمان، 

عمده کاالهای صادراتی از این پایانه هستند.
از منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به   618 هزار تن کاال 

کشور افغانستان صادر شد
اقتصادی  ویــژه  منطقه  اجرایی  مدیر  همچنین 
از  بیش  تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  دوغــارون 
کشور  به  منطقه  این  از  کاال  انــواع  تن  هــزار   618
افغانستان صادر شده که نسبت به مدت زمان مشابه 

در سال گذشته 56 درصد افزایش داشته است.
میزان  این  ارزش  اظهارکرد:  آخوندزاده  حسین 
که  بــوده  دالر  میلیون   625 بر  بالغ  کاال  ــادرات  ص
در سال گذشته 249 درصد  به همین مدت  نسبت 

افزایش را نشان می دهد.
و  ــران  ایـ کامیون های  خــروج  و  ورود  بــه  وی 
دوغــارون  اقتصادی  ویــژه  منطقه  در  افغانستان 
بیش  امسال  نخست  ماه   6 در  افزود:   و  کرد  اشاره 
شده  منطقه  این  وارد  کامیون  دستگاه  هزار   50 از 
54درصد  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  که 

افزایش داشته است.

خبر
رشد 41درصدی صادرات از مرز 

دوغارون

تیم تخصصی متشکل 
از بخش خصوصی، 

بخش تعاونی، دولت، 
مجلس و حتی قوه 
قضاییه باید برای 

کاالها گروه بندی تهیه 
کنند

,,

تعبیرجهانگیریازتحریمها:

راه دشوار است ولی طوالنی نیست

خدمت ویژه بانک قرض الحسنه مهر ایران در خراسان رضوی:

سامانه خدمات بانکی ویژه نابینایان در مشهد
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خبرنگارهدی رضایی
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خبرنگارسعید بابایی

خبرنگارمرجان فرهمند

یکی  در  را  سربازیم  دوران  من  و  بود   1367 سال 
صدای  روزی  در  و  گذراندم  می  تهران  پادگان های  از 
خوشی در میدان پادگالن شنیده شد. نزدیکتر رفتم و 
سرهنگی آوازی در دستگاه دشتی می خواند و دوستی 
مان شکل گرفت . اهل کرمانشاه و استاد آواز بود . به 
محمود  استاد  و شاگرد  آشنا  کرد  محلی  نغمات  تمام 
کریمی  و حال با گذشت سی سال به مشهد هجرت 
های  ردیف  با  را  خوانندگان  و  آوازی  کالس  و  کرده 
موسیقی ایرانی آشنا می سازد . نامش داریوش شریفی 
و صدایی خوش که حافظ موسیقی ردیفی ایران است .
آیا موسیقي آوازي ما تاریخ مصرف پیدا کرده است؟

اکثریت  است.  شده  نابود  درواقــع  صددرصد  بله. 
قریب به اتفاق خوانندگان امروز تصنیف خوان هستند 
نه آوازه خوان؛ مردم دیگر چندان عالقه اي به شنیدن 
از  که  آوازهستند  شنیدن  خواهان  ندارند.کساني  آواز 
فرهنگ شنیداري باالیي برخوردار باشند. بخش دیگر 
این عالقه مندي دروني است و به شخصیت و منش 
افراد برمي گردد و باید به درک باال ازمسائل فرهنگي 
رسیده باشند. پروسه 50-60سال گذشته در موسیقي 
آوازي آرام آرام کمرنگ شده است و رو به نابودي است.   

آیا موسیقی ایرانی نیازبه نوآوری دارد؟
باید  باشیم.  وفادار  داشته ایم  آنچه  به  ماباید  خیر. 
را  موسیقی  نوع  چه  مــردم  پیش  سال  هــزار  بگوییم 
گوش می دادند! باید تمام کشورم به لحاظ اقتصادی، 
تغییرکنم.  من  تا  کند  تغییر  و...  سیاسی  فرهنگی، 
اگرجامعه من از هر نظر تکامل پیدا کند من نیزتکامل 
پیدا می کنم. موسیقی روز و مصرفی ما هر روز به یک 
نوعی تعریف می شود اما با این تفاسیر آنچه می شنویم 

بیان احساسات پاک انسان و اتفاقات پیرامون اوست.
خواننده های موسیقی دراین باره تأثیر گذاربوده اند؟

خیلی ها ممکن است خود را وفادار به اصل ندانند و 
تعهدی برای خود احساس نکنند ولی بسیار پرقدرت 
که  نمی بینند  ضرورتی  و  می دهند  ادامه  را  خود  کار 
بار  نمی خواهند  آنها  شاید  باشند.  وفادار  آن  اصل  به 
دریک  وقتی  بگیرند.  دوش  به  را  موسیقی  تاریخی 
کشورسه هزار خواننده پاپ جوان وجود دارد اگر یک 
نفر که موسیقی ایرانی را بخوبی می خواند و می داند به 

سمت موسیقی پاپ برود ظلم کرده است
می  حرکت  خود  زمانه  مردم  پای  به  پا  موسیقی  هنر  آیا 

کند ؟
اگر نتواند پا به پای مردم حرکت کند و مانع آن شوند 

موسیقی زیرزمینی خواهد شد. امروز نسبت به رژیم 
که هنوز  بسیارخوبی حضوردارند  گذشته خوانندگان 
شناخته نشده اند. راه مردم گم شده است. موسیقی 
نمی تواند  و  اســت  زیبایی  و  پــاک  احساسات  بیان 
حرام باشد. ناگفته نماند در ارائه بخشی از مشکالت 

مردم  شد  اشــاره  آن  به  که  موسیقی 
هم نقش مهمی دارند و باید با بینش 
این موضوعات  به  عمیقی که نسبت 
خود  خاستگاه  به  کنند  تالش  دارند 
برسند و دولت هم به خواسته های آنها 
البته  دریک جامعه سالم  کند.  توجه 
مسئولیت  میزان  و  شناسنامه  باید  و 
هراثر هنري و پدید آورندگان آن روشن 
و دقیق دراختیار مخاطب قرار بگیرد 
و  نانوشته  اما متاسفانه وجود قوانین 
سبب  کارانه  محافظه  و  وپاگیر  دست 
آمدن  پدید  واقعیات  از  برخي  شده 
آثار هنري مغفول واقع بشود. اساسًا 
خوانندگي نوعي آهنگسازي به شمار 
مي آید و از آنجایي که آواز ایراني روي 
خواننده  توسط  عمومًا  بزرگان  اشعار 
باید ساخته شود خواننده درموسیقي 
آهنگسازهم  تعبیري  به  ایراني  جدي 
آواز  درحقیقت  شــود.  مي  محسوب 
به  تصنیف-  خواندن  نه   - خواندن 

طور معمول با ملودي سازي خواننده شکل مي گیرد. 
خواننده  هاي  داشته  و  تجربه  دانش،  براساس  یعني 

و  پرداخته  ساخته،  خواننده  توسط  و  انتخاب  اشعار 
و  ساخت  پــردازش،  که  است  بدیهي  شود.  مي  اجرا 
پرداخت خواننده با ذوق و سلیقه شعورمند پردازشي 
زیباتر و ماندگارترخواهد بود. یکي ازبهترین نمونه هاي 
ابوالقاسم  برجسته و مثال زدني دراین مورد شادروان 
شاعر،  خواننده،  قزویني،  ــارف  ع
دوره  نامدار  سراي  ترانه  و  آهنگساز 
مشروطه است که آثارش قریب به بعد 
از صد سال هنوزهم شنیدني و لذت 
بخش است وشاهد اجراهاي متعدد 
و  بوده  مختلف  هاي  دوره  در  آثارش 
هستیم. در دوره معاصر گاه و بي گاه 
برخي از آهنگسازان دیروز و امروز که 
نگاهشان بیشتر برگرفته و تحت تاثیر 
ژانر آهنگسازي مغرب زمینیان است 
آثار بزرگاني  مطرح کرده اند که مثالً 
آنها  ــروان  ره و  شیدا  و  عــارف  چون 
بیشتر از اینکه آهنگسازي به حساب 
بیاید حداکثر ملودي سازي تلقي مي 
اینگونه  به  راجع  بحث  و  طرح  شود. 
موارد آکادمیک و بسیاري مباحث از 
این دست نیازمند جلسات مستمر و 
متعددي است که با مدیریت دقیق و 
میان  کوتاه مدت،  ریزي شده  برنامه 
را  مباحث  اینگونه  بلندمدت  و  مدت 

تحلیل، نقد، بررسي و آنالیز شود.
 موسیقي هایي که با سلیقه خواننده ساخته مي شود 

چه میزان با معیار آهنگسازان همخواني دارد!
معیارهاي  مطابق  باید  خواننده  آیا  طورکلي  به 
آهنگساز پیش برود یا آهنگساز براساس سالیق خواننده 
صمیمیتي  و  فکر  اتاق  درگذشته  کند.  مي  کارتولید 
بین هنرمندان وجود داشت و کارها به صورت مجزا و 
با حضور خواننده یا آهنگساز و ترانه سرا ساخته مي 
شد. نمونه مثال زدني وآرماني این ایده آل همنشیني 
است.  معیري  رهي  و  خالقي  بنان،  استادان  مثلث 
این  ماندگار  آثار  استحکام  و  زیبایي  که  نیست  شکي 
بزرگان نشان از همدلي و همکاري مستمر و مشفقانه 
آنهاست و امروز ما شاهد آن هستیم که خروجي این 
موانست و همدلي به رغم گذشت سال ها هنوزهم که 
هنوز است زیبا و شنیدني است. اما ازآنجایي که امروز 
روزعمومًا همه چیز تحت تاثیر و انقیاد مسائل اقتصادي 
و مادي است، که متاسفانه برهنرهم سایه انداخته است 
دیگر به مانند گذشته شاهد فضاهاي هنري و فرهنگي 

آنچناني نیستیم.
آیا امروزه هنرجویان موسیقي با مکاتب موسیقي چون 

اصفهان، تبریز و تهران آشنایي دارند؟
به   به نظرم استاد لطفي نخستین کسي بودند که 
صورت منسجم این مکاتب را مطرح کردند وشاید همه 
هنرمندان هم با این گونه دسته بندي هاي موسیقیایي 
ها  مکتب  این  لطفي  نظرآقاي  طبق  نباشند.  موافق 
براساس ویژگي هاي اقلیمي، تاریخي و قومي به صورت 
مجزا ازهم تعریف و تبیین مي شوند. در درجه نخست 
اقلیم ها و جغرافیایي است که این نوع آوازها درآن شکل 
گرفته که البته نوع بیان شعر، چینش تحریرها، چیدمان 
سازها و نوع خوانش آن با هم تفاوت دارند. البته تفاوت 
و  واضح  بگوییم  که  نیست  ماهوي  آنقدر  مکاتب  این 
مشخص است هرکدام از اینها با تحقیق و کنکاش قابل 
تشخیص هستند. به نظر مي رسد در حال حاضر کسي 
چندان به دنبال مکاتب موسیقي و تفاوت و تفکیک آنها 
نیست . موسیقي که باید براشعار این بزرگان شعر وادب 
پیاده شود مي بایست از ارزش و اعتبار بسیار باالیي 
حداقل،  به  مخاطب  صورت  دراین  که  برخوردارباشد 
تنزل پیدا خواهد کرد. دراین صورت بدیهي است که 
نمي توانند فروش هاي میلیاري داشته باشند چرا که 
انگشت  اساسًا مخاطب موسیقي جدي بسیار بسیار 
شمار و اندک است. ناگفته نماند در این باره سیاست 
و  نبوده  تاثیر  بي  هم  اقتصادي  و  اجتماعي  شرایط  و 
به عمد با این کارها سطح ذوق و سلیقه مردم را پایین 
آورده اند؛ پر واضح است جامعه اي که سطح سلیقه 
هنري و فرهنگي اش پایین باشد در همه زمینه ها و 

سطوح بي سلیقگي و کم ذوقي موج مي زند.

گفت وگو با خواننده کرمانشاهی ساکن مشهد

معاون هنری ارشاد خراسان رضوی:آواز ایرانی رو به نابودی است

ایجاد  شــهــرداری  از  ما  توقع 
زیرساخت های هنری است

و  فرهنگ  کل  اداره  سینمایی  و  هنری  امور  معاون 
ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: عمده فعالیتی که 
ما از شهرداری تقاضا داریم و می تواند به ما کمک کند، 
ایجاد زیرساخت های اصلی در بحث هنر شهر است که 
سالن های نمایش و سالن های نگارخانه های ما را شامل 

می شود. 
خصوص  در  محمدی  محمدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
این  از  استفاده  برای  برنامه ها  و  شهرداری  با  تعامالت 
فرصت اظهار کرد: اتفاق خیلی بدی که در حوزه فرهنگ 
و هنر در حال رخ دادن است، جزیره ای فکر کردن است ؛ 
یعنی هر دستگاهی تصورش این است که اگر یک نوع 
فعالیت فرهنگی و هنری انجام دهد و به نام خودش تمام 
کند حتی این که در آن ضعف وجود داشته باشد، حرکتی 
را انجام داده و باید در قالب آمارهای خودش به دستگاه 

خودش ابالغ کند.
در  و  مختلف  ادوار  در  مسئله  این  داد:  ــه  ادام وی 
وجود  هم  اکنون  و  داشته  وجود  مختلف  دستگاه های 
دارد؛ اما فکر می کنم اتفاق خوبی که در شورای شهر 
به  جزیره ای  دیدگاه  شده  باعث  افتاده،  مشهد  جدید 
دارند  دوســت  یعنی  برسد؛  خــودش  حالت  کمترین 
یک سری فعالیت های فرهنگی تجمیعی با دستگاه های 
متفاوت مانند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام 
دهند. معاون هنری ارشاد خراسان رضوی تصریح کرد: از 
زمانی که دکتر مروارید تشریف آوردند، سلسله جلساتی با 
شهرداری در حوزه های مختلف برگزار شده؛ چه در حوزه 
معاونت فرهنگی و چه معاونت هنری و این رخدادها به 
نتایجی رسیده که یکی از آن نتایج که در حوزه هنرهای 
تجسمی اتفاق افتاد ، تاالر نگارخانه شهر بود که این اتفاق 
خیلی خوبی بوده که رخ داده یا فعالیت های دیگری که 
در حوزه نمایش در حال انجام است؛ قول ساخت سالن 
نمایش را به ما دادند که یک سری اتفاقات هم در این رابطه 
افتاده اما این ها الزم هست و کافی نیست ؛ یعنی نیاز به 
تعامل بیشتر بین دستگاه های ما با شهرداری، شخص 
شهردار و شورای شهر که در حال حاضر مسئولیت را بر 

عهده گرفتند، وجود دارد. 
محمدی خاطرنشان کرد: این اتفاقات خوب و تعامل با 
شهرداری فقط زمانی رخ می دهد که ما دیدگاه جزیره ای 
را در تمام دستگاه ها به صفر برسانیم؛ یعنی برای دستگاه 
ما مهم نباشد که اتفاق فرهنگی ای که در حال رخ دادن 
است به نام چه کسی تمام می شود. آن اتفاق فرهنگی 
باید بیفتد و یک جریان زیبای فرهنگی و هنری را ایجاد 
آستان  شهرداری،  دانشگاهی،  جهاد  اگر  حتی  کند، 
آموزشگاه های  مرکز  و  آموزش وپرورش  رضوی،  قدس 

هنری باشد و هیچ فرقی نمی کند. 

موسیقی بیان احساسات 
پاک و زیبایی است و 

نمی تواند حرام باشد. 
ناگفته نماند در ارائه 

بخشی از مشکالت 
موسیقی که به آن اشاره 
شد مردم هم نقش مهمی 

دارند و باید با بینش 
عمیقی که نسبت به این 
موضوعات دارند تالش 

کنند به خاستگاه خود 
برسند و دولت هم به 

خواسته های آنها توجه 
کند

,,

خبر

ســازی  آمـــاده  ــدف  ه بــا  ــازی  ــازی س ب آزمایشگاه 
دانشجویان برای ورود به صنعت بازی در دانشکده علوم 

ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.
بازی سازی  آزمایشگاه  سرپرست  رمضانیان،  رسول 
دانشگاه فردوسی، در خصوص آزمایشگاه بازی سازی 
دانشگاه فردوسی، اظهار کرد: این آزمایشگاه دانشجو 
را در سال اول با انجام 20 بازی تمرینی و در سال دوم 
با تولید یک بازی کامل توسط برای ورود به صنعت بازی 

آماده می کند.
 وی برنامه های آتی این آزمایشگاه را برگزاری کارگاه 
و  نرم افزاری  آموزشی  دوره  برگزاری  بازی سازی،  ملی 
بازی سازی آزاد، بستن قرارداد پروژه ها با سازمان های 

فرهنگی اعالم کرد.
دانشگاه  ریاضی  علوم  دانشکده  هیئت علمی  عضو 
 2D فردوسی افزود: سطح بازی ها در سال اول آموزش
است و در سال دوم دانشجویان به صورت اختصاصی به 
تمرین 3D، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده خواهند 
دانشجویی شامل 2  نفره  پرداخت. هم اکنون گروه 8 
دانشجویی کارشناسی ارشد و 6 دانشجوی کارشناسی 

در این آزمایشگاه مشغول به فعالیت هستند.
بازی سازی  آزمایشگاه  در  کرد:  تاکید  رمضانیان 
دانشکده علوم ریاضی با تالش های مصرانه دانشجویان 
و  بازی سازی گام هایی در جهت ساخت  به  عالقه مند 
این  از  نمونه هایی  و  برداشته شده  موبایل  بازی  تولید 
بازی ها با موتورهای بازی سازی قدرتمند ازجمله یونیتی 

تولید می شود.
وی اضافه کرد: هر گروه از دانشجویان بسته به انتخاب 
و زمان خود از موتور بازی سازی متفاوتی برای ساخت و 
گسترش بازی خود استفاده کردند و توانمندی خود را 
در این عرصه به نمایش گذاشتند. به طورقطع می توان 
دید  بازی هایی  در  را می توان  پروژه ها  گفت قوی ترین 
با موتورهای قدرتمند بازی سازی چون یونیتی که  که 
نیازمند دانش برنامه نویسی پیشرفته سی شارپ است 
مشاهده کرد، همچنین دیگر دانشجویان از موتورهای 
مختلفی همچون استنسیل و موتور آنالین گیم بالکس 

برای توسعه بازی خود استفاده کردند.
شایان ذکر است بنا به تفاهم نامه بین دانشکده علوم 
ریاضی و معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی شهرداری 
مشهد، مسؤولیت اجرایی حوزه بازی انگاری شهرداری 
مشهد بر عهده دفتر همکاری های علمی دانشکده علوم 
ریاضی و شهرداری می باشد و در نظر است با تعامل بین 
بازی سازی،  آزمایشگاه  و  علمی  همکاری های  دفتر 
برخی پروژه های تعریف شده در آزمایشگاه بازی سازی 
از حمایت های مالی و معنوی شهرداری مشهد برخوردار 

شوند. 

خبر
افتتاح »آزمایشگاه بازی سازی« در 

دانشگاه فردوسی مشهد

اکثریت قریب به اتفاق خوانندگان امروز تصنیف خوان هستند نه آوازه خوان؛ مردم دیگر چندان 
عالقه اي به شنیدن آواز ندارند.کساني خواهان شنیدن آوازهستند که از فرهنگ شنیداري باالیي 

برخوردار باشند. بخش دیگر این عالقه مندي دروني است و به شخصیت و منش افراد برمي گردد 
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مجازات رشوه گرفتن
سوال:

با سالم. می خواستم بپرسم اگر کارمندی رشوه بگیرد، 
قانونا مجازاتش چیست؟

پاسخ کارشناسان وکیل :
رشا و ارتشا از جمله جرایمی است که اعتماد عمومی را از 

نظام اداری سلب کرده و موجب تزلزل آن می شود. 
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست 
هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و 
چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا  هم تراز مدیر کل یا باالتر 
باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد 
و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه 
سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و 
انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و 
چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز مدیر کل یا باالتر 
باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل 

دولتی محکوم خواهد شد.
 در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست 
هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج 
سال حبس بعالوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه 
مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار 
ضربه شالق خواهد بود؛ و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر 
به  دائم  انفصال  جای  به  باشد  آن  همتراز  یا  مدیر کل  از 

انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
یک  از  بیش  مأخوذ  وجه  یا  مال  قیمت  که   درصورتی 
میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس 
و  وجه مأخوذ  یا  مال  قیمت  معادل  نقدی  جزای  بعالوه 
انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه 
شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر 
کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت 

از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
برخی مصادیق رشوه عبارت است از:

الف. گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات 
تعیین شده است.

ب. اخذ مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت 
معمولی یا ظاهرًا به قیمت معمولی و واقعًا به مقدار فاحش 

کمتر از قیمت.
ج. فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات 

مربوط.
د. فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل: مذاکره جلب 
موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه 

از ارباب رجوع.
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم 
مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای 
انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه 

اجرایی می باشد

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس:

مردم وجود بخاری غیراستاندارد 
در مدارس را گزارش کنند

مــدارس  تجهیز  و  توسعه  نــوســازی،  مدیرکل 
بخاری های  از  استفاده  گفت:  خراسان رضوی 
است  غیرقانونی  مــدارس  در  اســتــانــدارد  غیر 
در  مورد  هر  مشاهده  صورت  در  مردم  بنابراین 
کل  اداره  به  را  آن  استان  ایــن  سطح  ــدارس  م

کنند. گزارش 
ــزود:  اف پــور  حسین  جاسم  ایــرنــا،  ــزارش  گ به 
دریافتی  گزارش های  و  شده  انجام  بررسی  در 
نفتی  بخاری  خراسان رضوی  مدارس  از  هیچیک 
بخاری  این  از  استفاده  دلیل  هر  به  و  ندارند  چکه 
باید  گرمایش  برای  غیراستاندارد  دیگر  موارد  یا  و 

شود. اعالم  ما  به 
و  گرمایشی  وســایــل  تامین  داد:  ادامــه  وی 
سوی  از  دریافتی  نیاز  اعالم  اساس  بر  سرمایشی 
می  انجام  وپــرورش  آموزش  کل  اداره  و  مدارس 
با هدف  شود. هر مورد درخواست بخاری مدارس 
داده  پاسخ  فوریت  با  آموزان  دانش  ایمنی  تامین 

ندارد. وجود  مشکلی  زمینه  این  در  و  شود  می 
مــدارس  تجهیز  و  توسعه  نــوســازی،  مدیرکل 
و  هزار  هفت  ع  مجمو از  گفت:  رضوی  خراسان 
200 مدرسه در این استان دو هزار مدرسه شرایط 
دارند  را  موتورخانه  و  مرکزی  حرارت  سامانه  نصب 

است.  اعتبار  تخصیص  مستلزم  امر  این  که 
هزار  دو  در  اخیر  سال  سه  ظرف  ــزود:  اف وی 
سامانه  درس  کالس  هزار   18 با  مدرسه   500 و 
گرمایشی استاندارد و شوفاژ نصب و به این منظور 
در  است.  شده  هزینه  ریال  میلیارد   400 و  هزار 
سامانه  استانداردسازی  کار  اعتبار  تامین  صورت 
انجام  بیشتری  سرعت  با  مدارس  گرمایشی  های 

شود. می 

مشاوره حقوقی خبر

رئیس  و  کشور  ــر  وزی مــعــاون 
با  گفت:  اجتماعی  امور  سازمان 
اینکه کشور با آسیب های اجتماعی 
وضعیت  جهان  به  نسبت  اما  اســت،  مواجه  متعددی 
مطلوبی دارد گرچه با آرمان های خود فاصله داریم اما با 
امیدواری بایستی در جهت کاهش این آسیب ها بکوشیم.

کارگروه  جلسه  در  وندی  رستم  تقی  ایرنا،  گزارش  به 
اجتماعی با اشاره به اینکه کار کردن در حوزه اجتماعی 
کار دشواری است، افزود: در سال های اخیر بحث آسیب 
های اجتماعی به حق در کشور مطرح شده است اما در 
این میان دشمن نیز به دنبال استفاده از این شرایط بوده و 
لذا امروز وقتی از فضای اجتماعی صحبت می کنیم، نیمه 

منفی بیشتر در ذهن مردم متبادر می شود.
دنبال  به  کارگروه  این  در  ما  کرد:  اشاره  وندی  رستم 

این هستیم که اقناعی و استداللی با مردم صحبت کنیم 
و دستاوردهای انقالب را با تکیه بر واقعیت و نه بر اساس 

پروپاگاندا و بزرگنمایی بگوییم.
رستم وندی با اشاره به دو رخداد جدید در انگلستان 
در سال 2018 بیان کرد: نخست وزیر این کشور در یک 
سال گذشته دو وزیر جدید با عناوین وزیر تنهایی و وزیر 

پیشگیری از خودکشی منصوب کرده است.
معاون وزیر کشور اضافه کرد: به گفته انگلیسی ها حدود 
9 میلیون سالمند در این کشور زندگی می کنند که در 
معرض تنهایی هستند.رستم وندی ادامه داد: اینها نشان 
می دهد کشورهای توسعه یافته نیز به تناسب وضعیت 
خود با آسیب های اجتماعی مواجه هستند. رفاه، عدالت و 
آزادی به مردم خود داده، به نقطه ای رسیده است که دچار 

بحران های اجتماعی عدیده ای شد.

شعر  جشنواره ی  هشتمین 
همت  به  جامه«  کاغذین  ــد  »رن
کانون شعر و ادب دانشگاه فردوسی 

مشهد برگزار می شود.
کاغذین  »رند  شعر  جشنواره ی  هشتمین  فراخوان 
بخش  در  »حافظ«  مقام  بزرگ داشت  بهانه ی  به  جامه« 

کالسیک در سطح خراسان بزرگ اعالم شد.
هشتمین  فــراخــوان  در  شرکت  بــرای  عالقه مندان 
جشنواره ی شعر »رند کاغذین جامه« آثار خود را در قالب 
worD به آدرس kanoon.aDab@yahoo.com یا تلگرام 

@renD_aDm ارسال کنند.
و  نــام  شــامــل  شرکت کننده  کــامــل  مشخصات 
نام خانوادگی، نام دانشگاه،شماره دانشجویی و شماره 

تماس در هر اثر ذکر شود.

و  اثر  در بخش شعر کالسیک سه  ارسالی  آثار  تعداد 
مهلت پذیرش آثار 23 مهر تا هشتم آبان ماه است.

اطالعات  کسب  بــرای  می توانند  عالقه مندان 
دانشگاه  فرهنگی  کانون های  مجتمع  محل  به  بیشتر 
fum_poem_anD_@ فردوسی مشهد یا کانال تلگرامی

literature_socicty کانون شعر و ادب مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت 
آموزش وپرورش با اشاره به انتخاب 
700 هزار نفر برای حضور در شوراهای 
سیاستگذار  باید  مدیران  و  گفت:معلمان  دانش آموزی 

باشند و مسئولیت ها را به دانش آموزان واگذار کنند.
خبری  نشست  در  رمضانی  علی  ایسنا،  گــزارش  به 
اظهار  دانش آموزی  شوراهای  دربــاره  رسانه  اصحاب  با 
کرد: به منظور تحقق سیاست مدرسه محوری، تشکیل 
شوراهای دانش آموزی مدارس در دستور کار قرار گرفت. 
آئین نامه ماده 18 اجرایی مدارس از شوراهای دانش آموزی 
حمایت می کند و تاکید دارد در هر مدرسه ای یک شورای 

دانش آموزی وجود داشته باشد.
شورای  مخاطبان  دانش آموز  میلیون   14 افــزود:  وی 
گذشته  دوره  بررسی 20  از  پس  و  هستند  دانش آموزی 

شوراهای دانش آموزی به این نتیجه رسیدیم با توجه به 
رسالت جدید وزیر در حوزه آموزش وپرورش و دغدغه ای 
و  بررسی  دانش آموزی  شوراهای  دستورالعمل  دارد،  که 
تغییر کند.مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش وپرورش 
گفت: دستورالعمل جدید شورای دانش آموزی به استان ها 
ارسال شده است  چرا که شاهد بودیم در سال های اخیر 
شوراهای دانش آموزی جایگاه واقعی خود را از دست داده 
است و در بررسی مجدد، نگاه و دغدغه دانش آموزان را در 
نظر گرفتیم و تغیراتی در دستورالعمل ایجاد شد.مدیرکل 
فرهنگی و هنری وزارت آموزش وپرورش بیان کرد:هم اکنون 
مدارس در شرایط انتخابات شوراهای دانش آموزی هستند 
و خانواده ها باید به فرزندان برای مشارکت در این موضوع 
و  باشند  سیاستگذار  مدیران  و  معلمان  و  کنند  کمک 

مسئولیت ها را به دانش آموزان واگذار کنند.

نگارخانه چارسوق هنر میزبان 
دو نمایشگاه عکس و طراحی جلد 

کتاب خواهد بود.
نگارخانه چارسوق هنر میزبان یک نمایشگاه عکس 
گروهی و یک نمایشگاه طراحی جلد کتاب از تاریخ پنج 

آبان ماه است.
این نمایشگاه عکس گروهی از 29 مهر ماه آغاز شده 
و تا سوم آبان در سالن استاد سلطان علی مشهدی ادامه 

خواهد داشت .
آثار  از نگاه دل«  در نمایشگاه گروهی عکس »محرم 
امیرحسین طهرانی و انسیه یاوری به نمایش گذاشته 

خواهد شد.
نوبت  دو  در  عکس  نمایشگاه  این  از  بازدید  ساعات 
صبح، از 9 الی 13 و بعدازظهر، از 16 تا 19 خواهد بود.

نمایشگاه  این  در  عکس ها  فروش  از  حاصل  عواید 
صرف امور خیریه)گلستان علی و آسایشگاه کهریزک( 

خواهد شد.
نمایشگاه انفرادی طراحی جلد کتاب ریحانه سلطانی 
نیز از شنبه، پنجم آبان ماه آغاز و تا دهم این ماه در سالن 

استاد حسین ترمه چی ادامه خواهد داشت.
ساعات بازدید از نمایشگاه طراحی جلد کتاب نیز در دو 
نوبت صبح، از 9 تا 12 و بعدازظهر، از 17 تا 20 خواهد 

بود.
بازدید از این نمایشگاه ها برای عموم آزاد است .

بوستان  غربی  ضلع  در  هنر  چــارســوق  نگارخانه 
کوهسنگی واقع شده است.

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
دالیل اهمیت سالمت زنان و نقش آنها 

در سالمت خانواده را تشریح کرد.
هفته  با  همزمان  برکاتی  حامد  سید  مهر،  گزارش  به 
سالمت بانوان ایران گفت: زنان آسیب پذیرترند و در نتیجه 
بیشتر از مردان در جستجوی خدمات سالمت بر می آیند و 

پاسخگویی به این نیاز  وظیفه اصلی نظام سالمت است .
و  یار  و  و مدیر سالمت خانواده  زنان محور  افزود:  وی 
همکار ارائه دهندگان خدمات در سیستم سالمت هستند 
و بخش مهمی از فعالیت های مربوط به خود مراقبتی و 
مراقبت در منزل بر عهده آنان است. آنها بطور معمول 
مدیریت و برنامه ریزی سالمت خانواده از واکسیناسیون 
کودکان گرفته تا تغذیه نوجوانان و کاستن از استرس های 

بر عهده دارند.  را  به سالمندان  ارائه خدمات  و  بزرگترها 
بخش سالمت تغذیه از مزرعه تا سفره نیز معموال عرصه 
تصمیم گیری بانوان است.وی ادامه داد: از طرف دیگر 
آثار نامطلوب بیماری و مرگ و میر مادر بر سالمت اعضای 
خانواده غیر قابل چشم پوشی است. زنان به عنوان مادر در 
خانواده محور سالمت خانواده بوده و مرگ ومیر، ناتوانی 
و رفتارهای  آنها ، همه ابعاد سالمت خانواده را تحت تاثیر 
قرار می دهد. از جمله این موارد می توان خطرات تهدید 
کننده سالمتی مادران بر سالمت سایر گروه های سنی در 
خانواده را نام برد )انتقال مادر به جنین، اثر سوء تغذیه و 
دیابت و فشارخون مادر بر جنین، اثر استعمال دخانیات بر 
سالمت جنین و سایر افراد خانواده(. همچنین بررسی ها 
نشان داده است که نرخ  مرگ و میر کودکانی که مادر از 

دست داده اند، افزایش قابل توجهی داشته است.

با  ــاروان«  ک »خورشید  نمایش 
حمایت سازمان اجتماعی فرهنگی 
شهرداری مشهد و هنرنمایی بیش از 

50 بازیگر تئاتر مشهد به روی صحنه می رود.
این نمایش به نویسندگی مهدی متوسلی و کار مشترک 
علی آزادنیا و اصغر لشگری است که اواخر مهرماه 97 در 
آمفی تئاتر فرهنگسرای غدیر به روی صحنه می رود و تا 5 

آبان ماه، هر روز ساعت 19 ادامه دارد.
در این نمایش علی سوزنی، علیرضا بایزانمنش، امیر 
محاسبتی، حسین مقدم، محرم نجف  زاده، عباس نکویی و 

پوریا علیدادی به ایفای نقش می پردازند.
شیما علیداد، ستاره سینایی، حمید کبریتی کرمانی، 
فرناز بشارتی، حمیرا حقیقی، زینب رکنی فر، نگین یعقوبی، 
عارفه غرب زده، آیدانا شاهدی، افسانه عفتی، تکتم تفقد، 

مطهره  دیندار،  محدثه  عرفانیان،  مهدیه  مرکبی،  کیانا 
گل محمدی، حنانه گل محمدی، زهرا عابدی، ریحانه ژیان، 
یکتا عدالتی، هانیه جوانمرد، بهار مقدم حسینی مرثیه خوانان 
این نمایش هستند.همچنین در بخش کودک، ملینا مرکبی، 
فاطمه قاضوی، کیارشهادی، محمدصدیق حسنی، کوهیار 
حسینیان، رضوان ژیان، امیرعلی کبریتی کرمانی، آیسا 
شاهدی، کیانا نجف  اده، علی شادمان و النا بایزانمنش 
به مرثیه خوانی می پردازند.طراحی حرکات موزون خسرو 
دستیار  پرور،  سروش  و  پرور  سعید  دستیاران،  نایبی فرد، 
کارگردان، علی جوانمرد، مدیر تولید، اصغر لشگری، مشاور 
اجرا، محمد تقی نژاد، طراح لباس، الهام لشگری، دوخت 
لباس، عصمت باقرپور، طراح اجرای گریم، مریم باقریون، 
منشی صحنه، شیما علیدادی و طراحی پوستر و روابط 

عمومی را آتنا لشگری بر عهده دارد.

معاون وزیر کشور:

وضعیت مطلوبی در جلوگیری از آسیب های اجتماعی داریم
کانون شعر و ادب دانشگاه فردوسی برگزار می کند:

هشتمین دوره جشنواره ی شعر »رند کاغذین جامه« چارسوق هنر میزبان نمایشگاه عکس و طراحی جلد کتابمسئولیت  مدرسه باید به دانش آموزان سپرده شود مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت مطرح کرد؛

»خورشید کاروان« در فرهنگسرای غدیرورزش صبحگاهی به مناسب هفته سالمت زنان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

است کم برخودار  مناطق  با  درمانی  مرکز  ایجاد  اولویت 

مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
کشور  سالمت  نظام  تحول  طرح  اساس  بر  گفت: 
در  برخوردار  کم  مناطق  در  درمانی  مراکز  ایجاد 
اولویت است و استان خراسان رضوی از این نظر در 

جایگاه مناسب قرار دارد.
برنامه  سیاست های  سازی  اجرایی  راستای  در 
مراکز  عادالنه  توزیع  و  کشور  سالمت  نظام  تحول 
ارائه دهنده خدمات دولتی در مناطق کم برخوردار 
سطح شهر در حوزه سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
توسط  سیدی  منطقه  ویژه  کلنیک  افتتاح  مشهد، 
خدمات  اطالع رسانی  به منظور  بود.  بهداشت  وزیر 
ومدیران  معاونین  حضور  با  جلسه ای  مرکز،  این 
حوزه درمان دانشگاه، خیرین و اعضای هئیت امناء 

مساجد آن منطقه در محل کلینیک برگزار گردید.
خدمتی دیگر  به حاشیه نشینی

بکار  ــاز  آغ مراسم  حاشیه  در  بدیعی  شاهپور 
تالش  افزود:  مشهد  سیدی  منطقه  ویژه  کلینیک 
مناطق  در  ویــژه  کلینیک های  ایجاد  با  می شود 
بار  کاهش  بر  عــالوه  شهر  حاشیه  کــم بــرخــوردار 
پذیرش بیماران در بیمارستان های مناطق مرکزی، 
برخوردار  آن  مزایای  از  نیز  محالت  این  ساکنان 

شوند. 
هدف  با  ــژه  وی کرد:کلینیک های  تصریح  وی 
اطراف  آبادی های  و  محل  مردم  به  خدمات  ارائه 

از  بخشی  نزدیک  آینده  در  و  می شود  انــدازی  راه 
بیماران  به  شهر  اصلی  بیمارستان های  تخت های 
یا بخش بستری  یابد  این کلینیک ها اختصاص می 

نیز در کلینیک های مزبور در نظر گرفته می شود.
رشته   12 درمانی  مرکز  این  در  کرد:  بیان  بدیعی 
متخصصین  و  اساتید  از  و  دارند  فعالیت  تخصصی 

بیمارستان های دولتی قائم )عج( و 
امام رضا)ع( دعوت کردیم تا در این 

مرکز شروع به فعالیت کنند. 
مکان  ــن  ایـ ــر  اگـ ــزود:  ــ افـ وی 
بهترین  ــزء  ج گــردد  ــدازی  انـ راه 
خواهد  شهر  سطح  کلینیک های 
دانشکده  در  مــا  سیاست  و  ــود  ب
به  بهتر  خدمات  ارائه  پزشکی  علوم 

مناطق حاشیه نشینی است.
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  وی 
این  کــرد:  اظهار  زمین  این  واقــف 
این  مــردم  عموم  بــرای  باید  مکان 
درمان  برای  تا  گردد  معرفی  منطقه 
دیگر  به  مجبور  خود  بیماری های 
همچنین  نشوند.  شهر  سطح  مراکز 
با  کلینیک  این  تعرفه های  تمامی 

تعرفه دولتی محاسبه می گردد.
بهداشت  اولویت  در  نشینی  حاشیه 

و درمان
مرکز  مدیر  حسن نژاد،  مهدی 
این  در  مشهد   5 شماره  بهداشت 

مراسم بیان کرد: در برنامه طرح تحول سالمت مهم 
مردم  عادالنه  دسترسی  برنامه  اصلی ترین  و  ترین 
که  محرومیتی  به خاطر  است.  پزشکی  خدمات  به 
دانشکده  دارد،  وجود  مشهد  شهر  کالن  حاشیه  در 
امر  این  در  پیشرو  به عنوان  مشهد  پزشکی  علوم 
مشهد  شهر  حاشیه  برنامه های  تا  گردید  انتخاب 
آغاز  درمان  و  بهداشت  بحث  در  را 
سیدی  منطقه  در  همچنین  کند. 
 8 و  سالمت  امور  خدمات  مرکز   4
این  که  دارد  قــرار  سالمت  پایگاه 
شهرک  ــرق،  ط مناطق  در  مراکز 

ابوذر و روستاها هستند.
شماره  بــهــداشــت  مــرکــز  مــدیــر 
کــرد:  بیان  ــه  ادامـ در  مشهد    5
یک  سطح  بهداشت  معاونت  در 
که  داریـــم  بــرعــهــده  را  ــات  ــدم خ
پایگاه های  و  سالمت  امــور  مراکز 
بهداشت هستند، سطح دو خدمات 
انجام  ــژه  وی کلینیک  و  تخصصی 
می گردد و سطح سه فوق تخصصی 
دولتی  بیمارستان  در  بستری  و 
است. وی گفت: در این مرکز سطح 
ارائه  رایگان  به صورت  یک خدمات  
همان  که   3 سطح  در  و  می گردد، 
در  است  بیمارستان ها  در  بستری 
ارزان  و  بهتر  خدمات  مکان  ایــن 
این  تمامی  که  می گردد  ارائه  تری 

اطالع رسانی  به  نیاز  آن ها  از  استفاده  و  امکانات 
به  که  است  مساجد  امناء  هیئات  ویژه  همکاری  و 

عموم این مناطق برسانند.
حمایت از مراکز درمانی

دکتر علی مهری رئیس هیئت مدیره کلنیک ویژه 
گفت: دولت دوازدهم در خدمات رسانی به مناطق 
به صورت  کلینیک  این  و  است  فعال  شهری  حاشیه 
قرار  قائم)عج(  بیمارستان  و  دارد  فعالیت  مستقل 
بیان  وی  بدهد.  ارائه  مرکز  این  به  را  خدماتی  است 
کرد: مردم منطقه سیدی و حومه دیگر احساس نیاز 
و مراجعه به بیمارستان های دولتی نداشته باشند و 
تمامی مراحل درمان را در این کلنیک انجام دهند.

اساتید  از  بعضی  اظهار کرد:  رئیس هیئت مدیره 
مکان  این  به  دولتی  بیمارستان های  متخصصین  و 
پزشکان  به  راحت تری  دسترسی  بیماران  تا  آمدند 
امکانات  این  از  باید  کرد:  بیان  وی  باشند.  داشته 
مرکز  این  به  که  پزشکانی  تا  گردد  حمایت  خدماتی 
می گذارند  معالجه  و  درمان  بای  را  وقتی  و  می آیند 
تنها با 2 یا 3 بیمار مواجه نگردند که باعث دلسردی 

پزشک از ارائه خدمات در این مرکز گردد. 
عنوان  مرکز  این  قوت  نقاط  به  اشــاره  با  مهری 
متخصص  پــزشــکــان  از  ــفــاده  اســت ــدا  ــت ــرد:اب ک
این  فضای  بعدی  نکته  دولتی،  بیمارستان های 
برای  و جا  ندارد  منطقه است که محدودیت مکانی 
از  استفاده  نکته  مهم ترین  و  دارد  وجــود  توسعه 

تعرفه های دولتی است. 
کلینیک ویژه سیدی

مدیر  و  مسئول  عطار  محمدزاده  محمدتقی 
راه اندازی کلینیک های ویژه دانشگاه علوم پزشکی 
در  مشهد  سیدی  منطقه  کلینیک  گفت:  مشهد 
زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع با سه هزار 
 70 هزینه  با  طبقه  سه  در  زیربنا  مربع  متر   600 و 
سالمت  خیر  یک  اهدایی  زمین  در  ریال  میلیارد 
امکانات  بــا  کلینیک  ایــن  ــت.  اس شــده  احــداث 
نوار  پانسمان،  تزریقات،  شامل  عمومی  درمانگاه 
جراحی  های  رشته  در  متخصص  پزشکان  و  قلب 
عروق،  و  قلب  اطفال،  زایمان،  و  زنــان  عمومی، 
طب  نورولوژی،  ارولــوژی،  روانپزشکی،  ارتوپدی، 
با  بیماران  پذیرش  آماده  عمومی  پزشک  و  سنتی 
تعرفه دولتی و طرف قرارداد با تمام بیمه های کشور 
است.تا پایان سال جاری چهار کلینیک دیگر نیز در 
مناطق مختلف شهر مشهد و هفت کلینیک در شهر 
سرخس،  تایباد،  بردسکن،  قوچان،  کاشمر،  های 

خواف و گلبهار به بهره برداری می رسد.

حسن نژاد: در برنامه 
طرح تحول سالمت 

مهم ترین و اصلی ترین 
برنامه دسترسی 

عادالنه مردم به خدمات 
پزشکی است. به خاطر 

محرومیتی که در 
حاشیه کالن شهر مشهد 

وجود دارد، دانشکده 
علوم پزشکی مشهد 
به عنوان پیشرو در 

این امر انتخاب گردید 
تا برنامه های حاشیه 

شهر مشهد را در بحث 
بهداشت و درمان آغاز 

کند

,,

خبر

علی مداح متولد سال1371 و نوازنده ویولن، کمانچه 
و قیچک. در سال 85 موسیقی رو با ویولون شروع و در 
عرض 4 سال ردیف ها و کتب ویولن ایرانی را مرور و بعد 
با کمانچه آشنا شده و بالفاصله بعد اتمام کارشناسی در 
رشتهی مدریت بازرگانی در دانشگاه امام رضا)ع( وارد رشته 
نوارندگی ایرانی با گرایش ساز کمانچه در مطقع ارشد و در 
دانشگاه هنر تهران شد. در چندین آلبوم همکاری داشته 
و در شهرهای مختلف ایران به اجرای برنامه پرداخته است 
و اکنون در آموزشگاه های مطرح شهر در حال تدریس 

نوازندگی سازهای مذکور است.
محجور  انقالب  از  بعد  ایرانی  ارکسترال  در  ویولن  چرا 

مانده است؟
در دهه های اخیر نوازندگان ویولن ایرانی برای ورود به 
دانشگاه موسیقی می بایست ساز کمانچه را بر انتخلب 
کنند چرا که دیگر فارغ التحصیل با گرایش ویولن ایرانی 
وجود ندارد. نتیجتا نوازندگان کمانچه به روزتر و تحصیل 

ی  سلیقه  ضمنا  و  شدند  ویولن  نوازندگان  از  تر  کــرده 
آهنگسازان و نوازندگان گروه های ایران از ویولن به سمت 

کمانچه سوق پیدا کرد.
نقش سازهای زهی در ارکسترال ایرانی چیست؟

عمدتا سازهای کششی به  پررنگ کردن ملودی اصلی 
و حجم دادن و به هم پیوستن قطعه می پردازند. که چون 
تزییات  گاها  است  کمتر  ایرانی  موسیقی  در  تعدادشان 

بیشتری به خود می گیرند.
نقش کمانچه در موسیقی سنتی چیست؟

کمانچه در واقع همان نقش سازهای زهی در موسیقی 
جهانی را داراست اما به دلیل قرابت به تار و آواز در کنار 
تکنیک های منحصر به فرد خود از آواز و تار بسیار بهرهمند 
در  کششی  سازهای  کمبود  دلیل  به  که  است  گردیده 

موسیقی سنتی نقش پررنگی را ایفا می کند.
ثبت سازهای ایرانی در یونسکو چه سودی برای فرهنگ 

ایرانی دارد؟
اوال بدین وسیله موسیقی ایرانی به کشورهای دیگر معرفی 
می شود.و چون موسیقی ریشه در فرهنگ هر کشوری دارد 
باعث می شود فرهنگ ایرانی از طریق ظرافتهای خاص این 

موسیقی به گوشه گوشهی دنیا معرفی شود. ثانیا از دیدگاه 
مدیریتی افزایش شنونده موسیقی ایرانی باعث ایجاد زمینه 
کاری بیشتر برای نوازندگان و فعاالن این حوزه هنری شود 

که باعث رونق اقتصادی و رقابت فعال می گردد.
توانایی سازهای زهی کششی نسبت به یکدیگر چگونه 

است؟
بدلیل اشکال و خصوصیات ظاهری و تکنیکی هر ساز 
توانایی در نواختن هر ساز زهی کششی متفاوت است. 
بنابراین موسیقی که با این سازها نواخته می شود متاثر از 
خصیصهی ظاهری و تکنیکال ساز می شود. بدین معنی 
که هرچه ساز ساختار آسان نواز تر می شود دامنه قدرت 

تکنیکی نوازنده بیشتر می شود.
گدازش  و  سوز  جهت  به  کمانچه  از  جوان  قشر  استقبال 

چگونه است؟
در چند سال اخیر شاهد نواختن کمانچه در سبک های 
مختلف از جمله موسیقی پاپ هستیم و این باعث شده 
است قشر جوان که همیشه موسیقی پاپ را دوست داشته 
اند به این ساز گرایش پیدا کنند. آمار نشان می دهد روز به 
روز به عالقه مندان کمانچه در قشر جوان افزوده می شود. 

البته هنوز هم با سازهایی مثل ویولن فاصله زیادی دارد.
آینده  موسیقی سنتی به کجا می رود؟

با توجه به گروه سنی عالقه مندان به موسیقی سنتی 
به  ما  را دریافت که موسیقی سنتی  این  ایرانی می توان 
دوران کهنسالی خود نزدیک شده است و برای احیای این 
درخت کهن سال و پر ریشه که قدمت  در تاریخ چندهزار 
ساله این کشور دارد می بایست با استفاده از اندیشه های 
نوین و سالیق تمام گروههای سنی برای حفظ آن کوشید و 

این سبک را در اذهان یکایک مخاطبین نهادینه کرد.

گفت و گو

گفت و با یک نوازنده خراسانی پیرامونی ساز اصیل ایرانی؛

منقولمداح کمانچه نواز غیر  و  منقول  اموال  مزایده  آگهی 
 به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 1 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 
110/9/970222 آقایان جواد مقدم و یونس گرایلی محکوم است به پرداخت مبلغ 492/924/629ریال 
 207/836/500 مبلغ   -2 دولتی  عشر  نیم  24/646/231ریال  مبلغ  نیز  و  شیرازی  فاطمه  خانم  حق  در 
اجرای   52/971612 پرونده  کالسه  بابت  دولتی  عشر  نیم  ریال   8/000/000 مبلغ  بعالوه  اصل  ریال 
حسب  است  نکرده  اقدامی  دیونش  پرداخت  به  نسبت  علیه  محکوم  اینکه  به  نظر  مشهد  مدنی  احکام 
توقیف  دولتی  عشر  نیم  و  دادرسی  هزینه  و  خواسته  اصل  قبال  در  ذیل  شرح  به  اموالی  له  محکوم  تقاضای 
توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/08/15از ساعت 
بلوار  مشهد  در  واقع  مزایده  واحد  مشهد  مدنی  احکام  اجرای  قضائی  مجتمع  در  11صبح  الی   10:15
از  مزایده  برسبد  فروش  به  حضوری  مزایده  طریق  از  مدنی  احکام  اجرای  ساختمان   6 مدرس   ، مدرس 
طالبین  شد  خواهد  واگذار  نمایند  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  که  کسانی  به  و  شروع  شده  ارزیابی  قیمت 
تا  مراجعه  اجرا  این  به  مزایده  برگزاری  از  قبل  روز  پنج  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  خرید  به 
از بهای مورد مزایده نقدأ و في  اقدام گردد. ضمنا حداقل10٪  اموال مورد مزایده  از  آنان  بازدید  به  نسبت 
با مقررات و رویه قضایی  وانتقال مطابق  و نقل  برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند  از  المجلس 

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

9664 ده هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ متعلق به شخص ثالث خانم کوکب زابلی مقدم از ملک واقع 
 2019 ثبتی  پالک  دارای  مربع  متر   5/202 میزان  به  عرصه  مساحت  با   15 پالک   96 عبادی  مشهد،  در 
اول،  و  2 طبقه همکف  در  اعیان  و  اصلی مذکور  از  فرعی   253 از  و مجزی شده  مفروز  اصلی   80 از  فرعی 
اپن  آشپزخانه  خواب   3 دارای  مربع  متر   135 حدود  مساحت  به  همکف  شهرداری،  پایانکار  گواهی  فاقد 
ساختمان  نمای  سوئیت،  یک  صورت  به  مربع  متر   60 حدود  مساحت  به  اول  طبقه  و  اف  دی  ام  کابینت  با 
ریال   2/200/000/000 مبلغ  به  کارشناسی  نظریه  با  مطابق  دانگ  از شش  دانگ مشاع  که سه  سرامیک 

به فروش می رسد.  708/761/129 ریال  به مبلغ  به میزان فوق  برآورد شده است که 
تشنگر سیدمحمدرضا  مشهد-  مدنی  احکام  اجرای  مزایده  واحده  مدیر   
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حوادث
تنفر از داماد، خانواده را به فروپاشی رساند

مدعی  خورده  شکست  چهره  با  که  ای  ساله   52 زن 
زیر  راحتی  به  را  هایم  استخوان  شکستن  »صدای  بود 
که  این  بیان  با  شنوم!«  می  زندگی  نامالیمات  و  مشکالت 
تشریح  در  کنم  ازدواج  سابقم  همسر  با  دوباره  دارم  قصد 
داستان زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
سپاد مشهد گفت: زندگی بی آالیش من از روزی در آستانه 
اگرچه  کرد  ازدواج  بزرگم  دختر  که  گرفت  قرار  فروپاشی 
همسرم به مواد مخدر سنتی اعتیاد داشت اما مردی ساده 
و بی ریا بود و خانواده اش را در تنگنا قرار نمی داد و هیچ آزار 
و  آداب  به  و  بود  متعصب  بسیار  فردی  او  نداشت.  اذیتی  و 
همین  که  طوری  به  داد  می  زیادی  اهمیت  ایرانی  رسوم 
تعصب های او پایه های زندگی مان را همانند زلزله ای فرو 
که  پسری  با  »جمیله«  که  شد  آغاز  جا  آن  از  ماجرا  ریخت 
عاشقش شده بود ازدواج کرد این موضوع آن قدر در روحیه 
دختر  »این  گفت:  می  همواره  که  گذاشت  تاثیر  همسرم 

کمرم را شکست.«
ای  شیوه  به  ها  آن  ازدواج  مراسم  و  مراحل  همه  اگرچه 
جمیله  بود  معتقد  همسرم  اما  شد  برگزار  سنتی  و  سالم 
نباید قبل از مراسم خواستگاری به آن جوان پاسخ مثبت 

و  این ماجرا زمانی شکل ویرانگری به خود گرفت   ، می داد 
مدام  که  داشت  دنبال  به  را  همسرم  پی  در  پی  های  نفرین 
مرا سرزنش می کرد »چرا اجازه می دهم دامادمان هر روز 
به بهانه دیدار نامزدش در خانه ما بماند!« همسرم اعتقاد 
و  رفت  پدرزنش  خانه  به  بار  یک  ای  هفته  باید  داماد  داشت 

آمد کند! 
درحالی که برای گفتن این موضوع به دامادم دچار تردید 
بودم ناگهان دخترم متوجه ماجرا شد. او که انتظار شنیدن 
را  نامزدش  دست  زننده  رفتاری  با  نداشت  را  حرف  این 
که  بود  گونه  این  کرد  ترک  را  ما  منزل  قهر  باحالت  و  گرفت 
دیگر همسرم مدام او را نفرین می کرد که آبروی خانوادگی 
ما را برده است. هرچه دلداری اش می دادم که کاری خالف 
شرع و قانون انجام نداده ولی او می گفت باید مطابق آداب 
و رسوم با عزت و احترام و با شکوه منزل ما را ترک می کرد 
تا آخر عمر یک  پا به خانه بخت می گذاشت اما حاال باید  و 

چشمش اشک و چشم دیگرش خون باشد!
خالصه یک سال بعد از این ماجرا دخترم پسری معلول به 
دنیا آورد و درحالی که هنوز پسرشان به 9 ماهگی نرسیده 
فوت  تصادف  اثر  بر  نیز  دامادم  که  رسید  خبر  ناگهان  بود 
کرده است وقتی این حوادث رخ داد من نزد دخترم رفتم تا 

از او بخواهم برای عذرخواهی از پدرش بیاید چرا که معتقد 
رخ  همسرم  شکسته  قلب  خاطر  به  تلخ  حوادث  این  بودم 
می دهد ولی دخترم که گویی از جانب شیطان سخن می 
او  بین  باید  که  داد  قرار  سختی  راهی  دو  میان  در  مرا  گفت 
از  ناچار  به  که  بود  این  کردم  می  انتخاب  را  یکی  همسرم  و 
دست  از  را  فرزندانم  تا  گرفتم  طالق  زحمتکشم  همسر 

ندهم. 
حدود هفت سال قبل بود که مهر طالق بر شناسنامه ام 
خورد و من به همراه دو فرزند پسرم درحالی به مشهد آمدم 
که دخترم باز هم در تهران ماند تا زندگی مستقلی داشته 
باشد ولی در مشهد نیز با آن که کار می کردم زندگی خوبی 
نداشتم چرا که پسر بزرگم برای مدت طوالنی منزل را ترک 
سال  دو  که  این  تا  نداشتم  او  از  خبری  هیچ  من  و  کرد  می 
دیگر  و  شد  خارج  منزل  از  سرکار  به  رفتن  برای  روزی  قبل 
ماه  چند  برای  هم  باز  کردم  می  فکر  که  هم  من  بازنگشت 
از او نگرفتم تا این که مدتی  نزد پدرش رفته است سراغی 
قبل شبی پسرم را در خواب دیدم که با گالیه به من گفت با 

گذشت دو سال هنوز به دنبالم نمی آیی؟!
اطالعی  بی  ابراز  ماجرا  از  همسرم  وقتی  که  بود  گونه  این 
کرد با دلهره به کالنتری و دیگر مراکز قانونی رفتم تا این که 

دیدم  می  فیلم  در  چه  آن  از  سردرآوردم  قانونی  پزشکی  از 
بی  پیکر  شد  خراب  سرم  روی  دنیا  که  شدم  شوکه  طوری 
زهرا  بهشت  در  الهویه  مجهول  جسد  عنوان  به  را  او  جان 
)س( دفن کرده بودند وقتی گریه کنان بر سر مزارش رفتم 
تصمیم گرفتم دوباره به همسرم رجوع کنم چرا که همه این 

حوادث تلخ نشان می دهد که ....

ماجرای کالهبرداری تر و تمیز یک »دخترنما«
فرزندخواندگی  به  مرا  که  مادری  و  پدر  نزد  خواهم  می 
رفاهی  امکانات  همه  ها  آن  که  چرا  کنم  زندگی  پذیرفته اند 
و  باشم  آزاد  خواهم  می  هم  باز  ولی  اند  کرده  فراهم  برایم  را 
هر کاری که دوست داشتم انجام بدهم. نمی خواهم وقتی 
رختخوابم را خیس می کنم کسی مرا سرزنش کند. مادرم 
همواره از این که ملحفه تخت و تشک را تعویض می کند یا 
می  اعتراض  من  به  و  است  ناراحت  دهد  می  شو  و  شست 

کند اما ...
بامداد   3 ساعت  در  ولگردی  اتهام  به  که  ساله   25 جوان 
هدایت  کالنتری  به  و  دستگیر  انتظامی  نیروهای  توسط 
شده بود، در حالی که خود را کارشناس ارشد یکی از رشته 
نگران  چهره  دیدن  با  کرد  می  معرفی  تجربی  علوم  های 

تشریح  در  بود،  آمده  کالنتری  به  او  آزادی  برای  که  مادرش 
سناباد  کالنتری  اجتماعی  کارشناس  به  خود  سرگذشت 
مشهد گفت: تا چند سال قبل نمی دانستم که پدر و مادر 

واقعی من در یکی از روستاهای گناباد زندگی می کنند.
با وجود این روزی که مادرم واقعیت ماجرا را برایم بازگو کرد 
که مرا از پدر چوپانم به فرزند خواندگی پذیرفته اند، حاضر 
ام  باز گردم چرا که پدر و مادر خوانده  ام  نشدم نزد خانواده 
بهترین شرایط و امکانات را برای من فراهم کرده اند و من از 
همان دوران کودکی در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کردم. 
اجتماعی  موضوعات  و  مسائل  از  خیلی  درباره  ها  آن  ولی 

سخت گیری می کنند.
تفاوتی  هیچ  ها  غربی  مانند  خواهم  می  دیگر  سوی  از 
میان ارتباط دختر و پسر نباشد و من با هر کسی که دوست 
دارم رابطه داشته باشم به همین دلیل هنگام جست و جو 
را  خودشان  که  شدم  آشنا  نفر  دو  با  مجازی  های  شبکه  در 

شکوفه و فرزانه معرفی می کردند.
مدتی با آن ها از طریق تلگرام و نرم افزارهای دوست یابی 
می  تمجید  و  تعریف  من  از  مدام  هم  ها  آن  داشتم.  ارتباط 
و  با آن ها به صورت پنهانی  این که تصمیم گرفتم  تا  کردند 
از  زیبایی  تصاویر  که  نفر  دو  آن  ولی  کنم  مالقات  حضوری 

من  از  بودند  کرده  منتشر  مجازی  صفحات  در  را  خودشان 
خواستند برای اولین دیدار پنهانی مبلغی را به حساب آن 

ها واریز کنم.
برای من خرج می  را  پول های زیادی  و مادرم  اگرچه پدر 
کردند ولی خواسته آن دو دختر زیاد بود به همین دلیل لپ 
تاپی را که پدرم هفته قبل به مبلغ 14 میلیون تومان خریده 
تومان  میلیون  سه  سپس  فروختم  تومان  میلیون  دو  بود، 
با دو دختر مذکور  و دوباره  نیز برداشتم  را  ام  تو جیبی  پول 
را  تومان  میلیون  پنج  داشتند  اصرار  ها  آن  گرفتم.  تماس 
کارت به کارت کنم تا مرا در یکی از خیابان های مشهد سوار 
خودرو کنند من هم مبلغ مذکور را به حساب آن ها ریختم 
و در ساعت 11 شب قرار مالقات گذاشتیم اما هر چه در سر 
قرار انتظار خودروی مدل باالیی را کشیدم که آن ها مدعی 
بودند با آن خودرو سر قرار می آیند، خبری از آن ها نشد و 

بعد از دریافت پول دیگر پیامکی هم به من ندادند.
انتظامی  نیروهای  توسط  وقتی  بامداد   3 ساعت  حدود 
دستگیر شدم، تازه فهمیدم که آن ها مرا سر کار گذاشته اند 
و ... اظهارات این جوان 25 ساله در حالی بود که مادرخوانده 
او  اما  ام  شده  خسته  پسرم  رفتارهای  از  دیگر  گفت  می  او 

حاضر به بازگشت نزد پدر و مادر واقعی اش نیست و ...
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مدل  ای   کی  پی  تیپ  سپند  سیستم  سواری  خودرو  سبز   برگ 
1383 به شماره پالک 36 ایران 756 ن 38 شماره موتور

 M13 - 889894و شماره شاسی 3034504 مربوط به حسین 
یوسف زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

به   1394 مدل  سایپا  سیستم  وانت  خودرو  سبز   برگ  و  سند 
و   5425318 موتور  شماره   24 ن   188 ایران   36 پالک  شماره 
خانم  به  مربوط   NAS  451100F4939648 شاسی  شماره 
محدثه آماده شهن آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد.

رئیس شورای شهر مشهد:

عبور از شعار

جبران  الزمه  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
کمبودها را عبور از شعار دانست.

رضا  محمد  یادداشت  در  امــروز  صبح  گــزارش  به 
و  امر ورزش  به  توجه  امیدواریم  آمده است:  حیدری 
کمبودهای ما در این زمینه، از قالب شعار و نمایش های 
تشریفاتی مرسوم جهت ارائه گزارش خارج شده و در 

عرصه عمل شاهد نتایج و دستاوردهایش باشیم.
یکی از مشهورترین توصیه هایی که رد پایش را درهر 
بزرگان  از  و روایت برجای مانده  دیوان، نصیحت نامه 
تاریخ می توان یافت، امر به وجوب ورزش و تندرستی 
آن  اهمیت  تاریخ  درامتداد  که  مهم  توصیه ای  است. 

روزگار  در  خصوصا  می شود.  برجسته تر  و  برجسته 
امروز که مجال فعالیت های  ماشینی و سبک زندگی 

بدنی به دالیل مختلف از ما گرفته شده است.
و  زورآزمایی  پیکار  ورزش،  تماشای  دیگر،  ازسوی 
محبوب ترین  از  امــروز،  به  تا  دیرباز  از  ورزش کــاران 
است.  بوده  ایرانیان  به خصوص  بشر،  سرگرمی های 
بقایای گودهای تاریخی چندهزارساله کشتی، جاری 
روایت های شفاهی  در  تاریخ  پهلوان های  بودن قصه  
مردم و تداوم حیات ورزش باستانی تا به امروز، گواه 
این وجه ورزش است. باری، وجه تفریحی و سرگرمی 
از قدمتی دیرینه  نیز  ورزش های پهلوانی و قهرمانی 
برخوردار اند و نباید آن را ازنظر به دور نگاه داشت. این 
از عواملی است که می تواند  وجه حوزه ورزش خود 
موجب ترغیب برنامه ریزان جهت توجه به عرصه تربیت 

بدنی باشد.
در دنیای امروز نیز یکی از شاخص های اصلی یک 
شهروندان  سالمت  و  تندرستی  توسعه یافته،  جامعه 
ورزشی  سرانه  چون  آمارهایی  در  که  است  کشور  آن 
کشورها نمود پیدا می کند. لذا، موضوع سرانه ورزشی 
را باید جدی گرفت. به خصوص که شهر مشهد از سرانه 

موجود  آمارهای  و  نیست  برخوردار  مناسبی  ورزشی 
دراین زمینه از متوسط جهانی بسیار پایین تر است.

وضعیت  این  آمــدن  به وجود  در  بسیاری  عوامل 
دخیل هستند. عدم رغبت عموم شهروندان به ورزش 
و سبک زندگی سالم، عدم شناسایی درست فضاهای 
برنامه ریزی  فقدان  مختلف،  دستگاه های  ورزشــی 
بین  اهتمام  نبود  زمینه،  دراین  بلندمدت  و  منسجم 
دستگاهی برای ورود به چنین عرصه ها، کمبود منابع 
جهت  خصوصی  بخش  ورود  عدم  و  دولتی  بخش 
توسعه فضاهای ورزشی، همه و همه در پایین بودن 

سرانه ورزشی کشور و مشهد دخیل هستند.
در برنامه های چهارم و پنجم توسعه گام هایی دراین 
زمینه برداشته شد؛ اما ناتمام ماند و در برنامه ششم 
عملی  اقدامات  گرفته  صورت  هدف گذاری های  نیز 
نمی بینند.  خود  پیش پای  در  را  چندانی  ملموس  و 
امیدواریم توجه به امر ورزش و کمبودهای ما در این 
زمینه، از قالب شعار و نمایش های تشریفاتی مرسوم 
جهت ارائه گزارش خارج شده و در عرصه عمل شاهد 

نتایج و دستاوردهایش باشیم.
شورای شهر پنجم مشهد، از آن جهت که توجه به 

مقوله نشاط و سرزندگی اجتماعی را از محوری ترین 
این  در  را  خود  تالش  تمام  می داند،  خود  شعارهای 
سرانه  افزایش  بست.  خواهد  و  بسته  کار  به  زمینه 
برابری در  بودجه سال 1397،  ورزشی شهرداری در 
اختصاص بودجه ورزشی به زنان و مردان شهر، حمایت 
از تیم های ورزشی و لیگ برتری، تقدیر از مدال آوران 
باز  جهانی،  و  آسیایی  پیکارهای  در  استان  و  شهر 
شناخته شده  تالش گران  و  قهرمانان  پای  نمودن 
ورزش در شهر و استان به ساختمان شورا و مجموعه 
مدیریت شهری، ساخت و تجهیز چندین سالن مدرن 
ما  که  بود  گام هایی  از  این چنین،  مواردی  و  ورزشی 
برداشتیم و تالش داریم این رشد و افزایش  همچنان 

پرقدرت تر از گذشته تداوم داشته باشد.
فرارسیدن »هفته ورزش و تربیت بدنی« را به عموم 
ورزشکاران و دست اندرکاران عرصه ورزش همگانی و 
قهرمانی تبریک گفته و به همکاران خود در مجموعه 
امید  بدان  نیز خداقوت می گویم.  ورزشی شهرداری 
عمومی  مشارکت  و  )ع(  رضا  حضرت  یــاری  با  که 
شهروندان، شاهد رشد و پویایی هرچه بیشتر شهرمان 

در عرصه ورزش، نشاط، سالمت و تندرستی باشیم.

پلیس با خودروهای فرسوده برخورد می کند

بازنشستگی اجباری فرسوده ها

تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری مشهد با اشاره به مصوبه جدید هیات دولت 
در خصوص خودروهای فرسوده گفت: تاکسیرانانی که 
برای نوسازی تاکسی های فرسوده خود اقدام به ثبت نام 

نکرده اند توسط پلیس راهور اعمال قانون می شوند.
به گزارش صبح امروز، سید مهدی علوی مقدم با بیان 
این مطب افزود: براساس مصوبه جدید هیات وزیران، 
یافته  تغییر  نقل عمومی  و  ناوگان حمل  سن و شرایط 
و  بنزینی  تاکسی های  فرسودگی  سن  آن  طبق  است؛ 
دوگانه سوز 10 سال، تاکسی های پایه گازسوز 12 سال و 

برقی و هیبریدی 15 سال تعیین شده است.
برای  شده  تعیین  فرسودگی  سن  اینکه  بیان  با  وی 
تمامی خودروها شخصی و فعال در ناوگان حمل و نقل 
عمومی در نظر گرفته شده است، اظهارکرد: براساس 
مصوبه ابالغی تاکسی هایی که طبق ماده 8 قانون هوای 
به  اقدام  و  پاک و مصوبه جدید، دچار فرسودگی شده 

نوسازی خودرو فرسوده نکرده باشند از این پس توسط 
پلیس راهور اعمال قانون می شوند.

تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
به  باتوجه  میان  این  در  کرد:  اضافه  مشهد  شهرداری 
اینکه واگذاری خودرو توسط خودروسازان با تاخیر روبرو 
شده است، قانونگذار به تاکسی های فرسوده ای که برای 

نوسازی ثبت نام کرده اند تا زمان تحویل خودرو جدید از 
سوی خودروسازان مهلت داده است اما خودروهایی که 

ثبت نام نشده اند اعمال قانون خواهند شد.
علوی مقدم ادامه داد: در حال حاضر 1500 تاکسی 
فرسوده در ناوگان تاکسیرانی مشهد وجود دارد که 95 

درصد از آنها برای نوسازی ثبت نام شده اند.

نوسازی بیش از 400 دستگاه ناوگان باری و مسافری فرسوده 
در خراسان رضوی

ای خراسان  نقل جاده  و  و حمل  راهــداری  مدیرکل 
رضوی گفت: 406  دستگاه فرسوده در ناوگان باری و 

مسافری خراسان رضوی امسال نوسازی شده است.
ابراهیم نصری افزود: با توجه به تالش این اداره برای 
امسال،  ابتدای  از  ای  جاده  فرسوده  ناوگان  نوسازی 
406دستگاه فرسوده در ناوگان باری و مسافری شامل 
کامیون، اتوبوس و وانت بار در طرح  توسعه و نوسازی 

ناوگان حمل و نقل استان، نوسازی شده است.
او ادامه داد: این استان 43 هزار و 216دستگاه خودرو 
در ناوگان حمل و نقل باری و مسافری جاده ای دارد که 

29درصد آن بیش از 25 سال دارد و فرسوده است.
وی گفت: از این تعداد 37هزار و 748کامیون و تریلی 
مربوط به بخش باری است که 9هزار و 793دستگاه آن  با 

عمری بیش از 25 سال فرسوده به شمار می رود.
ای خراسان  نقل جاده  و  و حمل  راهــداری  مدیرکل 
رضوی افزود: خودروهای سنگین با بیش از 25 سال و  
فرسوده که در حال سرویس دهی هستند، در مقایسه با 

ناوگان غیرفرسوده 50درصد بازدهی دارد. 

مدیرعامل در تاکتیک الیت مطرح کرد؛
ملی،  باغ  پارکینگ های  جمع آوری 

مصلی و سناباد
گفت:  الیت  هوشمند  ترافیک  شرکت  مدیرعامل 
پارکینگ های باغ ملی، پارکینگ مصلی و پارکینگ واقع 
درخیابان سناباد از سطح شهر جمع آوری می شود.  به 
اســدی در نشست  امــروز محمدمهدی  گــزارش صبح 
دانشگاه  مهندسی  دانشکده  در  که  الیت«  »تاکتیک 
فردوسی مشهد برگزارشد، افزود: پارکینگ های مکانیزه 
میلیون  باالیی است؛ ساالنه 700  دارای خسارت های 

تومان هزینه نگهداری آن هاست.
ترافیک  مطالعه  مشهد  شهر  در  داد:  ادامــه  وی 
به درستی صورت نگرفته است و پارکینگ های مکانیزه 
نیست.  آن ها  به  نیازی  که  شده  نصب  مکان هایی  در 
زیرا  پایین سات؛  بسیار  پارکینگ ها  این  اشغال  ضریب 
تکنولوژی وارداتی است. در پارکینگ های مکانیزه شرایط 
آب وهوایی درنظرگرفته نمی شود. مدیرعامل الیت ادامه 
داد: مسئوالن ایجادکننده پارکینگ های مکانیزه معتقد 
هستند این پارکینگ ها نمادی از تکنولوژی بوده و نشان 

می دهد که ما به سمت تکنولوژی می رویم. 
اسدی خاطرنشان کرد: پارکینگ های مکانیزه دارای 
تومان  700میلیون  ساالنه  است.  باالیی  خسارت های 
در  همچنین  پارکینگ هاست.  این  نگهداری  هزینه 
هوشمندسازی یکی از پارکینگ های حاشیه ای در خیابان 
راهنمایی نیز از سنسور استفاده می کنیم و در این راستا 
می توانیم با این شرایط آب وهوایی، آن را تست کنیم؛ ولی 
دراین سیستم ها عمر باطری آن ها مطرح است و قیمت 
تمام شده برای هر سنسور 700  هزار تومان است. در این 
راستا اگر دانشجویان روش جایگزینی دارند، استقبال 

می کنیم.

افزایش نیم مترسرانه فضای سبز منطقه 3 
شهردار منطقه 3 مشهد از افزایش نیم مترمربعی سرانه 
فضای سبز این منطقه با احداث و افتتاح 4 بوستان جدید 
خبر داد.به گزارش صبح امروز، مجتبی زمانیان وحیدی 
با بیان این مطلب گفت: با احداث و افتتاح 4 بوستان به 
مساحت 92 هزار مترمربع، شاهد افزایش نیم متر مربعی 

سرانه فضای سبز این منطقه در سال جاری بودیم.
را کمبود  منطقه  این  از معضالت  یکی  ادامه  در  وی 
فضای سبز دانست و افزود: در همین راستا 6 بوستان 
تا  تا این کمبود در منطقه  دیگر در حال احداث است 
از  یکی  ابراز کرد:  حدی جبران گردد.زمانیان وحیدی 
پروژه های مهم و شاخص این منطقه اجرای طرح جدید 
میدان راه آهن و بازگشایی آن برای رفاه حال شهروندان و 
زائران است که عملیات اجرایی آن از شهریور ماه امسال 

آغاز و امید است به زودی به اتمام برسد.

در بهشت رضا)ع( مشهد انجام شد:
گفت و گو برای راه اندازی مرده شوی 

آهنی در مواقع بحران

معظم  مقام  استفتائات  دفتر  نمایندگان  از  جمعی 
بررسی  به  نزدیک  از  تقلید  عظام  مراجع  و  رهبری 
بهشت  آرامستان  در  اموات  تغسیل  مکانیزه  دستگاه 

رضا)ع( پرداختند.
به گزارش صبح امروز، در راستای دستیابی به اهداف 
هوشمند  آرامستان  خصوص  در  ها  فردوس  سازمان 
جلسه بررسی شرعی و فقهی دستگاه مکانیزه شستشو 
دفتر  نمایندگان  از  جمعی  حضور  با  اموات  تغسیل  و 
عظام  مراجع  دفاتر  و  رهبری  معظم  مقام  استفتائات 

تقلید در آرامستان بهشت رضا)ع( برگزار شد.
در این بازدید که مدیران عامل آرامستان های تهران 
آرامستان  از  بازدید  داشتند،ضمن  حضور  نیز  تبریز  و 
بهشت رضا)ع( با حضور در مزار شهدا و علما مدفون با 

نثار فاتحه یاد آنان را گرامی داشتند.
و محیط زیست  خلیل ا... کاظمی، معاون خدمات 
شهری شهرداری مشهد با اشاره به مسئولیت سنگین 
سازمان فردوس ها در کنار فعالیت های روزانه سازمان 
در امر تغسیل اموات گفت: تنها، حضور و کمک های 
نیروهای داوطلب در قالب طرح طاهرین باعث کاهش 
این بار سنگین در سازمان فردوس ها شد، با توجه به 
کار  سختی  کاهش  نیز  و  فوق  شرایط  گرفتن  نظر  در 
دستگاهی  فردوسی  دانشگاه  همکاری  با  غسال ها 
آماده شده و در چند مرحله مورد بازدید علمای قم قرار 

گرفته است.
در ادامه حجت االسالم و المسلمین فالح زاده، استاد 
برجسته حوزه در مسایل شرعی با اشاره زلزله بم گفت: 
تغسیل اموات عملی واجب کفائی است و در عصر امروز 
می توان با استفاده از فناوری و تکنولوژی تا حدی که 
مکانیزه  دستگاه  از  نزند  شرعی  مسائل  به  صدمه ای 

تغسیل اموات در حوادث غیر مترقبه استفاده نمود.
وی افزود: در ساخت این دستگاه از طراحی تا رفع 
اشکاالت نیز باید نظارت دقیق انجام شود تا اطمینان 

از رعایت موازین شرعی حاصل شود.
در ادامه جلسه کارشناسان و متخصصان امور شرعی 
بیان  به  آن  تست  و  نزدیک  از  دستگاه  بازدید  ضمن 
دستگاه  بهبود  جهت  در  خود  دیدگاه های  و  نظرات 

پرداختند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد: در حال حاضر 1500 تاکسی فرسوده در ناوگان تاکسیرانی مشهد وجود دارد

,,

خبراخبار

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

هیأت 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 139760306013001058 – 1397/06/06 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی ظریفی 
بشماره شناسنامه 5 و کدملی 0919565115 صادره از گناباد فرزند اسماعیل در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 217/90 مترمربع از پالک شماره 580 فرعی از 117 اصلی واقع دراراضی 
خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده خانم زهرا دوستدار نوغابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/15

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

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

هیأت 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 139760306013001150 – 1397/06/17 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا برقی 
بشماره شناسنامه 21 و کدملی 0919526942 صادره از گناباد فرزند محمدعلی در ششدانگ یکباب ساختمان ) با کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری ( به مساحت 108/83 مترمربع از پالک 
شماره 1802 فرعی از یک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای غالمرضا قاسمی اول بیلندی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/15

محمد رضا اجتهادی عرب - رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

آگهی مزایده اموال غیر منقول
آقای رمضان احمدی فرزند عباس به شماره شناسنامه 1081ساکن تربت حیدریه شهرک سپاه میدان دوم پالک 6 به استناد سند رهنی شماره 131163-1393/02/13 تنظیمی دفتر اسناد 
رسمی شماره دو تربت حیدریه تمامت ششدانگ پالک ثبتی شماره 1637 مجزا شده از 464 فرعی از 231 اصلی بخش یک اربعه تربت حیدریه که سند مالکیت آن ذیل ثبت دفتر 143 صفحه 385 
به نام راهن فوق صادر و تسلیم گردیده و با حدود اربعه برابر پرونده ثبتی به شرح شماالً : به طول ده متر دیوار به پی شماره 1628 فرعی شرقًا: به طول بیست و پنج متر دیوار به دیوارشماره 1636 
فرعی جنوبًا: به طول ده متر درب و دیواریست به کوچه 14 متری را در رهن بانک رفاه کارگران تربت حیدریه قرار داده است. و به علت اینکه بدهکار بدهی خود را پرداخت ننموده است بانک فوق 
مبادرت به صدور اجرائیه علیه مدیون فوق نموده است که پرونده ای به کالسه 9600282 در این شعبه به مبلغ 2/966/000/000ریال که روزانه مبلغ1/750/000ریال تا روز وصول به مبلغ فوق 
افزوده می گردد تشکیل که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ 1396/05/31و گواهی صحت ابالغ آن  توسط متصدی مربوطه ، حسب تقاضای بستانکار پرونده تمامت ششدانگ طبق نظر کارشناس 
رسمی به مبلغ 1/850/000/000ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای150مترمربع اعیانی در یک طبقه با قدمت حدودًا 25 سال و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد که برابر گزارش مأمور 
اجرا در تصرف مدیون می باشد. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 1397/08/26دراداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه واقع در خیابان فردوسی شمالی 9 از طریق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 1/850/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدًا فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است. ونیز در صورت  وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مستر خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدًا وصول میگردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار : 1397/07/30

هادی ریحانی - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002057هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا فیضی سمسراسفلی  
فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 314 صادره از تربت جام ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 290 متر مربع قسمتی از پالک 49 اصلی بخش 9 مشهد واقع در گلشهر شفیعی 35 پالک 
9 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه صفوی پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 792
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/15

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271001725 مورخه 1397/05/22 
و اصالحی 139760306271002302 مورخه 1397/07/08 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم صغری ابوالفضلی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 2956 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه 
به مساحت 102/64 متر مربع قسمتی از پالک 60 اصلی بخش 9 مشهد واقع در طبرسی 13 میثم شمالی 39 پالک 96 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان و آقا 
میرزا  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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: 679
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/30

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
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مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی از برگزاری 
بیش از 700برنامه فرهنگی ورزشی به مناسبت هفته 

استان خبرداد. تربیت بدنی در سطح 
در  خبرنگاران  جمع  در  یکشنبه  ظهر  فتاحی  فرزاد 
از  اماکن ورزشی بردسکن اظهار کرد: یکی  از  بازدید 
نزدیک  از  تا  بود  این  بردسکن  در  حضورمان  اهداف 
این شهرستان  شاهد مشکالت ورزشی و ظرفیت های 

باشیم.
شهر  این  فرماندار  با  خوبی  جلسه  داد:  ادامه  وی 
همه  که  است  شهرستانی  تنها  بردسکن  داشتیم 
این  از  و  است  رسیده  بهره برداری  به  آن  پروژه های 
و  تعمیر  در  بیش تری  ــرژی  ان می کنیم  سعی  پس 
صرف  شهرستان  این  ورزشی  مجموعه های  به سازی 

کنیم.
تصریح  خراسان رضوی  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
حمایت  بحث  شده  مطرح  موضوعات  از  یکی  کرد: 
باتوجه  که  بود  شهرستان  این  ورزشــی  تیم های  از 
در  آنها  استعداد  و  شهرستان  خــوب  امکانات  به 
حمایت  بردسکن  تیم های  از  مختلف  زمینه های 

می کنیم.
فتاحی خاطرنشان کرد: ما یک روز در هفته تربیت 
تعامل  با  تا  دادیم  اختصاص  شهرستان ها  به  را  بدنی 
داشته  آنان  پیشرفت  سوی  به  قدمی  شهرستان ها   با 
باشیم و ابتدا به بردسکن سپس به خلیل آباد،کاشمر 

و تربت حیدریه می رویم .
پــروژه  بدنی  تربیت  هفته  بــرای  داد:  ــه  ادام وی 

سطح  در  ورزشــی  700برنامه  اما  نداریم  افتتاحی 
تمام  استان  کل  در  هستند؛  اجرا  حال  در  استان 
ورزش  توسعه  رویکرد  با  را  خود  کار  و  فعال  هیئت ها 

در بین خانواده ها شروع کردند.
بدنی فرصت خوبی  تربیت  بیان کرد: هفته  فتاحی 
تا  کنیم  آشنا  ورزش  فواید  با  را  خانواده ها  که  است 
بیماری ها  و  اجتماعی  ناهنجاری های  از  بسیاری  از 

کنیم. جلوگیری 
در  خــراســان رضــوی  ــان  جــوان و  ورزش  مدیرکل 
گفت:  اداری  پست های  تحوالت  و  تغییر  خصوص 
هیچ بحثی راجع به تغییرات نداشتیم، هنوز شناخت 
در  کل  اداره  مجموعه  اما  نداریم  کارمندان  از  کامل 
خود  وظایف  انجام  حال  در  خوبی  به  حاضر  حال 
قابلیت  دهد  نشان  شخصی  آینده  در  اگر  و  هستند 
انجام  جابه جایی  دارد  را  پستی  در  خدمت  ظرفیت  و 

می دهیم.
به جلساتی که هفته گذشته  با اشاره  وی همچنین 
مجلس  کرد:  عنوان  داشتیم  مجلس  نمایندگان  با 
اما  داشتند  جوانان  و  ورزش  وزارت  با  خوبی  تعامل 
نیاز به حمایت بیشتر است، اعتبارات به صورت اوراق 
به خزانه داده می شود، کار کردن برای پیمانکاران به 

این صورت سخت است.

به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می شود؛

بیش از 700برنامه فرهنگی ورزشی در 
خراسان رضوی

گفت وگوی »صبح امروز« با »هادی عامل«:

کشتی یک فرهنگ است
گزارش گری، به خصوص از نوع ورزشی آن، هنری 
است تلفیقی که باید اصطالحا، هنرمند این حوزه به 
چندین هنر آراسته باشد تا بتواند در مقابل میلیون ها 
نحو  به  را  خود  سنج،کار  نکته  و  کنجکاو  عالقمند 
احسن انجام دهد.آشنایی با ورزش و ریزه کاری های 
با هنر  از یک طرف و آشنایی  آن رشته به خصوص، 
صدا و فن بیان وادبیات گفتاری از طرف دیگر، همه 
وهمه، مهارت هایی است که یک گزارش گر کاربلد، 
گزارش  ساعت  چندین  پس  از  تا  باشد  داشته  باید 
اما گزارش گری کشتی  برآید.  زنده در حوزه ورزش 
تمام سنین  بین  این همه عالقمند مشتاق که در  با 
بد  که  می طلبد  را  جداگانه ای  بحث  دارد،  سالیق  و 
اتفاقا  که  حرفه  این  هنرمندان  از  یکی  با  ندیدیم 
خراسانی و مشهدی است، هم کالم شویم و در مورد 
او  با  را  پرالتهاب چند دقیقه ای  و  این حرفه حساس 
صحبت کنیم. تمام عالقمندان کشتی با صدای این 
آشنایی  و خوش ذوق کشورمان  گزارشگر سرشناس 
خاطره  صــدای  و  نام  انگار  که  دارند.کسی  کامل 
اول  ورزش  موجودیت  و  هویت  از  قسمتی  او  انگیز 

کشور،یعنی کشتی است.
مشهد  در   1334 متولد  عامل«  »استاد هادی 
است. او ابتدا و در جوانی کشتی می گرفته اما بر اثر 
می شود  قهرمانی  ورزش  ترک  به  مجبور  مصدومیت 
و از سال 1363کار گزارش کشتی را در مشهد آغاز 

می کند.
هم  را  کشتی  رشته  در  داوری  سابقه  که  »عامل« 
گزارش گران  سرشناس ترین  از  اکنون  هم  دارد، 
بدون  انگار کشتی  که  در سطح کشور است  ورزشی 
صدا و هیجاناتی که او در هنگام گزارش، به این ورزش 
پر هیجان اضافه می کند، به عالقمندان نمی چسبد. 
او گزارش گر برگزیده ایران بعد از المپیک لندن بوده 
و هم کنون در صدا و سیمای سراسری و رسانه ملی 
کشور در رشته گزارش و کارشناسی کشتی مشغول 
به کار است. گفتگوی زیر حاصل دقایقی است که در 

کنار این هنرمند خراسانی بودیم.
در  مخاطبان  ذهن  در  است  ممکن  که  سوالی  اولین 
گزارش  آیا  که  است  این  بگیرد،  شکل  گزارش گری  مورد 
میشود؟  محسوب  هنر  یک  ورزشی  رویدادهای  کردن 
یک  با  میزنیم  حرف  گر  گزارش  مورد  در  وقتی  اساسا  و 

شخصیت ورزشی مواجه هستیم یا هنری؟
باید در کنار هم باشد.گزارش  به اعتقاد من هردو 

البته  و  مهارت ها  ســری  یک  تلفیق  اساسا  گــری 
نباشد  گونه  این  اگر  که  است.  هنری  لطافت های 
موفق  رشته  این  در  کسی  باشید.  داشته  اطمینان 
را  ورزش  باید  حرفه ای  گزارش گر  یک  شد.  نخواهد 
سالی  چند  الاقل  نظرخود،  مورد  دررشته  و  بفهمد 
البته این تمام ماجرا  کار کرده  و تجربه مند باشد و 
نیست . بسیاری از مهارت ها و مقبولیت های دیگری 
را هم باید به آن سابقه اضافه کند تا بتواند برای مردم 

و مخاطبین قابل پذیرش باشد.
دیگر  گزارش  با  کشتی  گزارش  که  ای  عمده  تفاوت 

ورزش ها دارد در چیست؟
آن  گزارش گران  و  دیگر  رشته های  تمام  برای  من 
از  آنها  همه  هستم.  قائل  خاصی  احترام  رشته ها 
اما  هستند  عرصه  این  زحمت کشان  و  من  همکاران 
هم  طرفدار  پر  اتفاقا  که  ورزشی  رشته های  بیشتر 
هستند، ورزش های وارداتی هستند و به هیچ وجه با 
ورزش اول کشور یعنی کشتی که یک ورزش پهلوانی 
نیستند.  مقایسه  قابل  است  ایــران  در  باستانی  و 
کشتی یک فرهنگ است و به لحاظ قدمت و قداستی 
که در بین مردم دارد منحصر به فرد است. کشتی با 
فرهنگ ناب پهلوانی و آبا و اجدادی ما آمیخته شده و 
به همین علت است که می گویم گزارش این رشته با 

دیگر رشته ها تفاوت ویژه ای دارد.
اصطالحاتی  و  کالم ها  تکه  از  گزارش،  حین  در  شما 
تا مدت ها در ذهن و خاطره مردم  استفاده می کنید که 
دیگر  رشته های  گزارش گران  حتی  و  می ماند  باقی 
استفاده  اصطالحات  این  از  شما  نام  ذکر  با  گاهی  هم 

چگونه  شما  ذهن  در  واژه ها  و  ترکیب ها  این  می کنند. 
شکل می گیرد؟

با  باید  کشتی  گزارش گر  یک  که  است  بدیهی 
شخصیت های  و  ادبیات  و  ایرانی-اسالمی  فرهنگ 
بزرگ ورزشی و ادبی آشنایی داشته باشد و با ذوق و 
سلیقه ای که در بین مردم رواج دارد هم آشنا باشد. 
همه این ها کمک می کند که در حین گزارش و با علم 
بر این که میلیون ها ببیننده تلوزیونی شاهد مسابقه 
بداهه  صورت  به  اصطالحات  و  واژه ها  این  هستند؛ 
بر زبان یک گزارش گر جاری شود. من خوشحالم که 

کار من مورد توجه مردم قرار گرفته است.
شما با انرژی و هیجان مثبتی که به فضای خانواده ها 
در زمان مسابقات کشتی می آورید تقریبا جزو هویت و 
شناسنامه کشتی ایران شده اید . چه احساسی در این 

زمینه دارید؟
حس  قشنگی است و یکی از شکرهای همیشگی 
خداوند  از  و  بــوده  همین  پروردگار  محضر  در  من 
برای  تالش  و  خدمت  توفیق  من  به  که  سپاس گزارم 
مردم را عطا کرده است و این عزت را نصیب من کرده 
مردم  دریغ  بی  محبت های  از  گوشه ای  بتوانم  که 
وظیفه  ماجرا،  این  البته  و  کنم  جبران  را  عزیزمان 
و  حساس  بسیار  ملی،  گزارش گر  یک  عنوان  به  مرا 
مثل  مسابقه  شب های  همیشه  من  می کند.  مشکل 
خود کشتی گیران بسیاری از موارد را رعایت می کنم 
عالقمندان  خدمت  در  توان  اکثر  حد  با  بتوانم  که 
مسابقه  از  قبل  شب های  همیشه  من  باشم.  کشتی 
باید زود بخوابم  تا انرژی کامل برای گزارش داشته 

باشم. مطالعه مستمر سایت ها و بولتن ها و اطالعات 
حرفه  برای  واجبات  از  هم  ورزشی  گوناگون  و  به روز 
گزارش گری است که من هرگز از آن غافل نمی شوم.
خراسانی بودن به شما چقدر در این موفقیت ها کمک 

کرده است؟
تمام  ســرای  و  جایگاه  خراسان  که  نیست  شک 
حدودی  تا  و  هنری  رشته های  تمام  در  بزرگی ها 
ورزشی است. مخصوصا کشتی که از دیرباز به صورت 
رواج  خراسان  مردم  بین  در  پهلوانی  روش  و  منش 
خراسان  است.  بی شمار  عالقمندان  دارای  و  داشته 
جایگاه داستان ها و افسانه های پهلوانی و جوانمردی 
از  انسان های بزرگی همچون فردوسی بزرگ  و  است 
آن دیار به دنیا معرفی شده اند. در ورزش کشتی  از 
روزگار  دیرین، پهلوانان بزرگ و غیرتمندی از خراسان 
ظهور کرده اند و این سلسله تا کنون نیز ادامه دارد و 
هستند.  خراسانی  کشور  بزرگ  قهرمانان  از  بسیاری 
هنرمند  و  فعال  یک  می شود  باعث  مسائل  همین 
ورزشی با اتکا به این عقبه و تاریخ با شکوه، برای کار 
در رشته های مختلف، نیروی مضاعفی داشته باشد 
این  از  مردم  خدمت گزار  یک  عنوان  به  هم  من  که 

قاعده مستثنی نیستم.
کالم آخر؟؟

که  میکنم  تشکر  امــروز  صبح  مجموعه  و  شما  از 
و  هست  هنر  و  ورزش  گوشه های  تمام  به  حواستان 
به  مرا  و ورزشکاران هستید. سالم  حامی هنرمندان 
بگویید  من  قول  از  و  برسانید  مشهدی  همشهریان 

مخلص مجاورین حضرت رضا علیه السالم هستم.

در  چاقی  از  پیشگیری  برای  7توصیه 
فصل پاییز

وحید داودی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

ادامه از شماره ..... 
1.در خصوص سالمتی تان اهمال نکنید

2.مواد غذایی مقوی پاییزه را دریابید
غذاهای  داغ،  نوشیدنی های  به  پاییز  صفای 
خوشمزه، لباس های گرم، آتش شومینه و اگر حالش 

را داشتید میل و کاموا است.
همین صفای پاییزی هم اگر حواستان نباشد شما 
ویژه  به  می کند.  چاقتان  و  کرده  تحرک  بی  کامالً  را 
اینکه شب های بلند را به هله هوله خوری و تماشای 
وزارت  در  که  پژوهشی  نتایج  بپردازید.  تلویزیون 
کشاورزی آمریکا انجام شده است نشان می دهد که 
اعتدال  با  باید  کردنی  و غذاهای سرخ  فودها  فست 
از  موادغذایی  همین  مصرف  اگر  اما  شود.  مصرف 
فوق  سبزیجات  مصرف  و  سالم  ی  تغذیه  بگذرد  حد 
خوردن  می شوند.  واقع  مغفول  فصل  این  ی  العاده 
غذاهای  و  پاچه  کله  خوردن  معنای  به  مقوی  غذای 
سبزیجاتی  و  بوده  خالق  است  بهتر  نیست.  چرب 
مانند انواع کلم ها، کدو تنبل و انواع میوه های سرشار 
از ویتامین c این فصل را در الویت برنامه ی غذایی 

خود قرار دهید.
3.خوب بخورید

 society for Science anD که  پژوهشی  نتایج 
پاییز  می دهد  نشان  است  داده  انجام   the Public

میل  بلند  شب های  است.  سال  ترین فصل  پرکالری 
شیرینی  چرب،  اسنک های  هوله ها،  هله  مصرف  به 
به  گــذار  و  پاییز  فصل  در  را  غیره  و  کیک  و  جات 
جای  به  می کنیم  توصیه  می دهد.  افزایش  زمستان 
ارزش  که  غیره  و  چرب  سس های  و  چیپس  مصرف 

غذایی باالیی نیز ندارند آستین ها را باال بزنید.
سیب  خودتان  برای  هستید  چیپس  عاشق  اگر 
زمینی تنوری خانگی تهیه کنید. حمص یا هوموس 
خانگی نیز به خوبی سیرتان می کند و مقوی است. به 
جای نوشیدنی های شیرین و پرکالری آب را دریابید؛ 
دیگر  غذایی  مواد  مصرف  با  کافی  میزان  به  چون 
افزایش  به  نیازی  بنابراین  می کنید.  دریافت  کالری 

میزان آن با مصرف نوشابه ها و غیره ندارید.

پایان مسابقات شطرنج در سرخس
محسن کاوه در خصوص نهمین دوره مسابقه شطرنج 
گفت: این مسابقات توسط هیئت شطرنج و با همکاری 
اداره آموزش و پرورش و اداره ورزش و جوانان طی یک 
روز در بین 15 شرکت کننده دختر و 35 شرکت کننده 
پسر در سالن شهید دهقانزاده شهرستان سرخس برگزار 

شد.
وی افزود: این مسابقات به سر داوری بشنیجی در 
دو مقطع متوسطه و ابتدایی)دختران و پسران( برگزار 
برتر معرفی شدند؛ در مقطع  نفرات  پایان  و در  گردید 
نصیری  زهرا  فاطمه  قاسمیان،  بیتا  دختران  ابتدایی 
و الیسا رحمانی اول تا سوم شدند در بخش پسران و 
در مقطع ابتدایی صدرا افشار، نعیم طهماسبی و امیر 

مهدی مرادی عناوین اول تا سوم را کسب کردند.
در  داد:  ادامه  سرخس  وجوانان  ورزش  اداره  رئیس 
مقطع متوسطه دختران یسنا خدری، پارمیدا اعظمی و 
مهدیه محمدی و در بخش پسران حسن نوتانی، مهدی 

بهبودی و آرین امیری سه عنوان برتر را کسب کنند.

خراسان  کاراته  نخبگان  المپیاد  پایان 
رضوی در مشهد

رئیس هیئت کاراته خراسان رضوی گفت: نخستین 
المپیاد نخبگان کاراته این استان برای ورزشکاران 11 
تا 15 ساله برگزار و منتخبان آن به اردوی استانی اعزام 

شدند.
محمد حجتیان در این خصوص اظهار کرد: المپیاد 
نخبگان کاراته با نظر فدراسیون و برنامه اعالمی از سوی 
اداره کل ورزش و جوانان به منظور کشف استعدادهای 
این رشته ورزشی برای نخستین بار پس از تشکیل وزارت 

ورزش و جوانان برگزار شد.
وی گفت: 150 کاراته کای پسر و 160 کاراته کای 
شرکت  المپیاد  این  در  گذشته  هفته های  طی  دختر 
کردند و هم اکنون منتخبان هر وزن به اردوی نونهاالن 
ماه  آبــان   20 نهایت  در  انــد.  شده  معرفی  مشهد  در 
نونهاالن  کشوری  مسابقات  برای  نیز  اردو  منتخبان 

معرفی می شوند.
رئیس هیئت کاراته خراسان رضوی افزود: در ورزش 
بود.  دلخوش  ستاره ها  تک  به  تنها  نباید  ای  حرفه 
و  تمرینی  ــای  اردوه برگزاری  استعدادها،  شناسایی 
همچنین پرورش استعدادهای نخبه کاراته برای پشتوانه 
سازی ورزشکاران المپیکی از مهمترین اهداف برگزاری 

این رقابتها است.
وی ادامه داد: ابتدای آذر ماه امسال از میان منتخبان 
المپیاد که در اردوی استانی شرکت داشته اند نفرات 
برتر به مسابقات کشوری پسران در ارومیه و مسابقات 

کشوری دختران در سنندج اعزام می شوند.

بیشتر رشته های ورزشی که اتفاقا پر طرفدار هم هستند، ورزش های وارداتی هستند و به هیچ وجه با ورزش اول کشور یعنی کشتی که یک ورزش پهلوانی و باستانی در ایران 
است قابل مقایسه نیستند. کشتی یک فرهنگ است و به لحاظ قدمت و قداستی که در بین مردم دارد منحصر به فرد است. کشتی با فرهنگ ناب پهلوانی و آبا و اجدادی ما آمیخته 

شده و به همین علت است که می گویم گزارش این رشته با دیگر رشته ها تفاوت ویژه ای دارد

,,

کوتاه از استانسالمت

و  شیرجه  شنا،  هیئت  رئیس 
گفت:  خراسان رضوی  واترپلوی 
رقابت های  اول سومین دوره  مرحله 
مسابقات  انتخابي  و  استان  پسر  نوجوانان  شنا  لیگ 
شهید هاشمی نژاد  استخر  در  شنا  ورزشــي  نخبگان 

مشهد مقدس آغاز شد.
مجید مشتاق عشق با اشاره به اینکه در این رقابت ها 
 ٣6٠ کرد:  اظهار  می پردازند،  رقابت  به  باهم  تیم   ٣٠
زیر 8 سال،9 سال و10  و  شناگر در رده های سنی 8 
سال،11 و 12 سال و همچنین 13و 14 سال در ٢٩ 

رشته و پنج مرحله در این مسابقات شرکت دارند.
رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلوی خراسان رضوی 
با اشاره به مشارکت خوب شهرستان ها در این مسابقات، 
شهرستان های  از  تیم هایی  رقابت ها  این  در  افــزود: 

که  کردند  نیز شرکت  تایباد  و  نیشابور، سبزوار  مشهد، 
این موضوع سبب افزایش سطح رقابت ورزشکاران شده 
از میان شناگران رده های سنی  است. وی ادامه داد: 
11 و12 سال 13 و14 سال تیم منتخب استان جهت 
نخبگان  کشور  قهرمانی  شنای  مسابقات  در  شرکت 
برگزار  مشهد  در  جاری  سال  ماه  آذر  در  که  ورزشــی 
اردوی  در  مسابقات  وتا  شد  خواهند  انتخاب  میگردد 
متمرکز به تمرینات خود خواهند پرداخت وبا حمایت 
رنگی  خوش  مدالها  امیدوارم  خوب  برنامه ریزی های  و 

برای استان بدست آوریم.
لیگ  مسابقات  اختتامیه  کرد:  اضافه  عشق  مشتاق 
تیم های  به  و  برگزار  پایان سال جاری  شنای نوجوانان 
اهدا  هدایای  و  احکام  و  مدال  قهرمانی،  کاپ  برتر 

خواهد شد.

ــی کـــــاروان  ــالیـ مــــرد طـ
ما  شنای  گفت:  پاراآسیایی 

50سال از دنیا عقب تر است.
گفت  در  ایزدیار  شاهین  خبرآنالین،  گزارش  به 
تیم  در  حضورش  احتمال  درباره  رسانه  این  با  گو  و 
و  نیست  مشکلی  قوانین  نظر  از  گفت:  شنا  ملی 
با  می کند.  فعالیت  رده  دو  هر  در  هم  نعمتی  خانم 
سخت  خیلی  دیگر  کشورهای  رکورد  زدن  حال  این 
عقب تر  دنیا  از  سال  پنجاه  کل  در  ما  شنای  است. 
پاراآسیایی  و  پارالمپیک  در  فاصله  این  اما  است 

است. کمتر 
در  است!  دشواری  بسیار  کار  هم  سهمیه  گرفتن 
بین بچه های عادی هم تا امروز تنها یک نفر سهمیه 

آقای  می آید!  حساب  به  افتخار  یک  که  است  گرفته 
توانست رکورد   2008 المپیک  در  محمد علیرضایی 
صد متر قورباغه را بزند و سهمیه ورود به المپیک را 
بگیرد. در پارالمپیک هم من تنها ایرانی بودم که در 

هر دو دوره با آوردن ورودی راهی رقابت ها شدم.
در  مــدال  کسب  احتمال  مــیــزان  ــاره  دربـ وی 
رکوردهای  با  ما  فاصله  کرد:  اضافه  نیز  پاراالمپیک 
چند  ازبکستان  و  چین  از  است.  زیاد  بسیار  جهانی 
دلیل  به  ما  فاصله  اما  موفقیت رسیده اند  این  به  نفر 
تا  امروز  از  آنها  است.  بیشتر  خیلی  امکانات  کمبود 
چهار سال دیگر به اردو می روند اما اینجا در بهترین 
حالت یک سال قبل از مسابقات دنبالت می گردند و 

بیایی! تمرین  که سر  می خواهند 

کشتی  برتر  لیگ  مسابقات 
خراسان  نوجوانان  فرنگی  و  آزاد 
به  »بسیج«  تیم  قهرمانی  با  رضوی 

پایان رسید.
گفت:  خبر  ایــن  ــالم  اع با  ریاضی  مسعود  سید 
سنی  رده  فرنگی  و  آزاد  کشتی  برتر  لیگ  مسابقات 
در  که  شد  پیگیری  تیم   8 حضور  با  استان  نوجوانان 
هلدینگ  تیم های  و  شد  قهرمان  »بسیج«  تیم  پایان 
گهر مشهد و تربت حیدریه به ترتیب عنوان های دوم 

و سوم را کسب کردند.
این  افــزود:  خراسان رضوی  کشتی  هیئت  رئیس 
مسابقات در دو گروه به صورت رفت و برگشت برگزار 
تربت  الــف،  مشهد  تیم های  اول  گــروه  در  که  شد 

حیدریه، نیشابور و سرخس و در گروه دوم نیز تیم های 
مشهد ب، قوچان، سرخس و بسیج حضور داشتند.

و  رفت  مسابقات  برگزاری  از  پس  کرد:  اظهار  وی 
تربت  مشهد،  گهر  هلدینگ  بسیج،  تیم   4 برگشت، 
یافتند  راه  نهایی  نیمه  مرحله  به  سرخس  و  حیدریه 
که مسابقات فینال و رده بندی این رقابت ها نیز عصر 
جمعه در خانه کشتی استاد حمید توکل برگزار شد و 

از تیم های برتر با اهدا جوائز تقدیر شد.
هدف  بــا  مسابقات  ــن  کــرد:ای نشان  خاطر  وی 
کشتی  بین  در  هیجان  و  شور  ایجاد  و  استعدادیابی 
خوبی  خیلی  استقبال  با  که  شد  برگزار  استان  گیران 
سوی  از  نیز  گیران  کشتی  بهترین  و  بود  همراه  هم 

کمیته فنی مسابقات مورد ارزیابی قرار گرفتند.

شاهین ایزدیار:آغاز سومین دوره مسابقات لیگ شنا انتخابی قهرمانی استان

شنای ما 50سال دنیا عقبت تر است
پایان مسابقات لیگ برتر کشتی خراسان رضوی

خبر
مشهد  شهرداری  بدنی  تربیت  و  سالمت  معاون 
المپیاد  مسابقات  امسال  نخست  ماه   6 در  گفت: 
فوتبال،  رشته های  در  تیم   1862 با  محالت  ورزشی 
والیبال و برخی از رشته های دیگر در مناطق 13 گانه 
تیم   862 و  برگزار شده است. هزار  شهرداری مشهد 

در المپیاد ورزشی محالت مشهد شرکت کردند
به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن نوری در نشست 
به  اشــاره  با  بدنی  تربیت  هفته  مناسبت  به  خبری 
تاکید شورای شهر و شهردار مشهد بر توجه به ورزش 
به ویژه ورزش همگانی افزود: تصمیم گرفته شده که 
از این پس مسابقات المپیاد محالت به شکل کنونی 
این  خروجی  از  ورزشی  هیئت های  زیرا  نشود  برگزار 
ورزشی مشهد  استعدادهای  از  بسیاری  که  مسابقات 
لذا تصمیم گرفته شده که در  بودند استفاده نکردند 
قالب محالت استعدادهای رشته های مختلف ورزشی 
را انتخاب و در قالب تیم های شهرداری مشهد از آنها 

استفاده و حمایت کنیم.
و  شورا  سیاست های  از  یکی  داشــت:  اظهار  وی 
مشهد  شهروندان  سالمتی  و  نشاط  توسعه  شهرداری 

به عنوان پایه شهر هوشمند است.
رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  اینکه  بیان  با  وی 
برگزار  جدید  شکل  به  امسال  وقفه  سال  چند  از  پس 
شد گفت: سال های گذشته به دلیل هزینه های زیاد 
رمضان  جام  فوتسال  مسابقات  از  محدود  جوایز  و 
استقبال نشد اما امسال با توجه به رایگان بودن ثبت 
ارزشمندی که در نظر گرفته شده  نام و جوایز نقدی 
انجام  رمضان  جام  مسابقات  از  خوبی  استقبال  بود 
از جوانان در  شد بگونه ای که هر شب پنج هزار نفر 
مسابقات  درگیر  محالت  تیم های  و  تماشاگران  قالب 

فوتسال جام رمضان شهرداری مشهد بودند.

سهم برابر زنان و مردان از تاسیسات ورزشی مشهد
مشهد  شهرداری  بدنی  تربیت  و  سالمت  معاون 
ورزشی  سالن های  دادن  قرار  اختیار  در  به  اشاره  با 
امسال  ابتدای  از  افزود:  بانوان  همگانی  ورزش  به 
اختیار  در  ساعت   2 مدت  روز  هر  ورزشی  سالن های 
و  شهر  شــورای  تاکیدات  با  که  داشــت  قــرار  بانوان 
شهردار مشهد برای توجه بیشتر به ورزش بانوان مقرر 
بانوان  اختیار  در  نوبته   2 به صورت  این سالن ها  شد 

گذاشته شود.
وی اظهار داشت: بر این اساس تکلیف شده است 
تا پایان سال جاری فضاهای ویژه ورزش بانوان در 10 

بوستان شهر آماده سازی شود.
شهرداری  و  شهر  شــورای  سیاست  گفت:  وی 
و  مردان  حوزه  در  همگانی  ورزشهای  توسعه  مشهد، 

زنان می باشد لذا تاکید شده است نیمی از اعتبارات 
برای  آن  دیگر  نیم  و  مردان  برای  شهرداری  ورزشی 
حمایت  حوزه  در  افزود:  نوری  شود.  استفاده  بانوان 
فوتسال،  تیراندازی،  رشته های  در  بانوان  تیم های  از 
بسکتبال، هندبال و والیبال امسال حدود 10 میلیارد 
تناسب هزینه هایشان  به  ریال در نظر گرفته شده که 

از آنها حمایت خواهد شد.
وی اظهار داشت: در راستای توسعه ورزش همگانی 
برنامه های  مشهد  شهرداری  گانه   13 مناطق  در 
متنوعی از جمله پیاده روی های خانوادگی، دوچرخه 
برگزار  بوستانها  در  صبحگاهی  ورزش های  و  سواری 

شده است.
90 سالن ورزشی شهرداری در مشهد فعالیت 

شهرداری  ــی  ورزش عمرانی  پــروژه هــای  به  نــوری 

مشهد اشاره کرد و گفت: شهرداری مشهد دارای 90 
شهر  این  مختلف  نقاط  در  ورزشی  مجموعه  و  سالن 
است که سعی کرده ایم در کنار این سالن ها فضاهای 
برای  دارند  ورزشی  فضای  به  تبدیل  امکان  که  را  باز 

ورزش شهروندان آماده کنیم.
در  ــه  ک کــمــبــودهــایــی  از  یــکــی  افــــزود:  وی 
وسایل  بودیم  مواجه  آن  با  شهر  بوستان  های 
برای  لذا  بود  جانبازان  و  معلوالن  ویــژه  ورزشــی 
معلوالن  ورزش  برای  فضا  ایجاد  و  کمبود  این  رفع 
آن ها  ویژه  ورزشی  تجهیزات  زودی  به  جانبازان  و 
بوستان ها  در سایر  تدریج  به  و  بوستان مشهد   2 در 

شد. خواهد  نصب 
20 میلیارد ریالی شهرداری به تیم فوتبال پدیده  کمک 

خراسان
وی اظهار داشت: شورای شهر و شهرداری مشهد 
از  حمایت  بــرای  ولی  ندارند  داری  تیم  به  تمایلی 
از  ریال  میلیارد   20 تاکنون  شهر  ورزشــی  تیم های 
شده  پرداخت  پدیده  فوتبال  تیم  به  شهرداری  سوی 
است که اگر این کمک ها نبود تیم فوتبال پدیده نمی 

توانست به حرکت خود ادامه دهد.
نوری گفت: در راستای حمایت از تیم پدیده جلسه 
پایان هفته  تا  با مدیر کل ورزش و جوانان استان  ای 
اطالع  به  آن  تصمیمات  که  می شود  برگزار  جاری 

شهروندان خواهد رسید.
مشهد  شهر  حاشیه  ورزش  از  حمایت  باره  در  وی 
سپاه  رضوی،  قدس  آستان  همکاری  با  افــزود:  نیز 
فوتبال  مسابقات  مشهد  شــهــرداری  و  ــاســداران  پ
برگزار شده  این مناطق  در  تیم   66 با حضور  محالت 
و همکاریهای خوبی نیز در حوزه ورزش حاشیه شهر 

داشته ایم.

حضور هزار و 862 تیم در المپیاد ورزشی محالت مشهد

sarsalari.m.r@gmail.com

خبرنگارمحمد رضا سرساالری
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آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرایی صادره از شعبه  29 دادگاه حقوقی به شماره بایگانی اجرای احکام 110/5/970025آقای مسلم یگانه سرقایه محکوم است به پرداخت مبلغ 503/321/730 ریال 
در حق آقای محمد حسین ساالری و نیز مبلغ 25/166/886ریال 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 تاریخ1397/08/14 از ساعت 9:30 الی 10/15 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 برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از 
اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10٪ از بهای مورد مزایده  نقدا 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 :
 13 قلم انواع اموال توقیفی در اوزان و تعداد مختلف از جمله انواع پروفیل آلومینیوم، پیچ، الالی، الستیک جنب ورق و ...( که جمعًا مطابق و به شرح نظریه کارشناسی به مبلغ 404/302/500 

ریال بر آورد و به فروش می رسد. 
مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد - سید محمد رضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرایی صادره از شعبه  29 دادگاه حقوقی به شماره بایگانی اجرای احکام 110/5/970025آقای مسلم یگانه سرقایه محکوم است به پرداخت مبلغ 503/321/730 ریال 
در حق آقای محمد حسین ساالری و نیز مبلغ 25/166/886ریال 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 تاریخ1397/08/14 از ساعت 9:30 الی 10/15 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 برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از 
اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10٪ از بهای مورد مزایده  نقدا 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 :
 13 قلم انواع اموال توقیفی در اوزان و تعداد مختلف از جمله انواع پروفیل آلومینیوم، پیچ، الالی، الستیک جنب ورق و ...( که جمعًا مطابق و به شرح نظریه کارشناسی به مبلغ 404/302/500 

ریال بر آورد و به فروش می رسد. 
مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد - سید محمد رضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  گرایلی  یونس  و  مقدم  جواد  آقایان   110/9/970222 احکام  اجرای  بایگانی  شماره  به  مشهد  حقوقی  دادگاه   1 شعبه  از  صادره  اجرائی  کالسه  پرونده  موجب  به   
492/924/629ریال در حق خانم فاطمه شیرازی و نیز مبلغ 24/646/231ریال نیم عشر دولتی 2- مبلغ 207/836/500 ریال اصل بعالوه مبلغ 8/000/000 ریال نیم عشر دولتی بابت کالسه 
پرونده 52/971612 اجرای احکام مدنی مشهد 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 ساعت 10:15 الی 11صبح 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 اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. 
ضمنا حداقل٪10 از بهای مورد مزایده 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

9664 ده هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ متعلق به شخص ثالث خانم کوکب زابلی مقدم از ملک واقع در مشهد، عبادی 96 پالک 15 با مساحت عرصه به میزان 5/202 متر مربع دارای پالک 
ثبتی 2019 فرعی از 80 اصلی مفروز و مجزی شده از 253 فرعی از اصلی مذکور و اعیان در 2 طبقه همکف و اول، فاقد گواهی پایانکار شهرداری، همکف به مساحت حدود 135 متر مربع دارای 3 
خواب آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف و طبقه اول به مساحت حدود 60 متر مربع به صورت یک سوئیت، نمای ساختمان سرامیک که سه دانگ مشاع از شش دانگ مطابق با نظریه کارشناسی به 

مبلغ 2/200/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 708/761/129 ریال به فروش می رسد. 
 مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرایی صادره از شعبه نیابت دادگاه حقوقی باخرز به شماره بایگانی اجرای احکام 110/6/961688آقای مسعود دارونه محکوم است به پرداخت مبلغ 314/350/000 
ریال در حق آقای محمد مرتضوی و نیز مبلغ 11/225/000ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل 
در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/08/14 از ساعت 11:45 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 اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از 
اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10٪ از بهای مورد مزایده  نقدا 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 :
1-یک عدد کمپرسور اینگر لو لرند p 275 به مبلغ 80/000/000 ریال 

2-یک عدد کمپرسور اتاق camPair c 51 به مبلغ 180/000/000 ریال 
3-یک عدد موتور دیزل 4 سیلندر به مبلغ 30/000/000 ریال 

4-یک عدد موتور پریکنز 4 سیلندر به مبلغ 20/000/000 ریال 
5-اتاقک کمپرسور به مبلغ 7/000/000 ریال 

جمع اقالم فوق از طریق مزایده به مبلغ 317/000/000 ریال به فروش می رسد. 
مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد - سید محمد رضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرایی صادره از شعبه 36 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 11/09/961132 خانم خدیجه حسینی ناز محکوم است به پرداخت مبلغ 605/675/686 ریال در حق آقای علی یوسفیان و نیز مبلغ 30/283/784 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در 
قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/08/15 از ساعت 8 الی 8/45 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 اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10٪ از بهای مورد مزایده  نقدا 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 :
دو دانگ و 5236 ده هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ متعلق به محکوم علیه از سرقفلی یک بابا مغازه واقع در مجتمع تجاری الماس شرق، طبقه سوم بین ورودی 1 و 4 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 4 متر مربع دارای پوشش کف سرامیک، درب شیشه سکوریت و پوشش داخلی دیوار کاغذی، در مغازه 

شغل فروش عطریات دایر است که شش دانگ سرقفلی مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 1/440/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 605/675/686 ریال به فروش می رسد. 
مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد – سید محمد رضا تشنگر

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی کالسه 9700637- اجرای ثبت سبزوار
بدینوسیله به آقای نورعلی خیری نام پدر خیرالله، تاریخ تولد1330/1/2، شماره ملی2229856571،شماره شناسنامه 5، به نشانی سبزوار جاده دلقند انبار تعاونی گاوداران ابالغ می شود که 
خانم سمیه السادات علوی جهت وصول مبلغ 650.000.000 ریال)ششصدوپنجاه میلیون ریال(باستناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره8448 تاریخ سند1389/5/6دفترازدواج شماره17 
شهر سبزوار استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9700637 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/7/23، محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده و ابالغ واقعی در آدرس اظهاری میسر نگردید لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی 

می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.) م الف 97/100/616(
تاریخ انتشار: دوشنبه 1397/7/30

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

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

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

سید مجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کالسه پرونده اجرایی 61/963506 صادره از شعبه 314 شوراهای حل اختالف مشهد اقای / خانم علیرضا کامرانی لطف آبادی محکوم به پرداخت مبلغ 78/164/807 ریال در حق 
آقای / خانم بهرام جاللی و مبلغ 2/500/000 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 116/200/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردید در تاریخ 1397/8/20 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 اختال 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 اطالعات بیشتر و بازیداز ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتیب بازدید آنان از ملک به عمل آید.ضمنًا حتما حداقل 10٪ از بهای مورد مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد. اقالم مورد مزایده به شرح ذیل میباشند.
1-ولتاژ ورودی درایورV  220 و ولتاژ خروجی آن حدود V 40 و جریان خروجی آن a 1/8 می باشد که تعداد این دیوارها 146 عدد می باشد که جمعًا به مبلغ 116/200/000 ریال ارزیابی 

گردیده است. 
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد

38/3 آگهی مزایده اموال منقول )پالک ثبتی(
به موجب کالسه پرونده اجرایی 61/970073 صادره از شعبه 194 شوراهای حل اختالف مشهد اقای / خانم وحید امینی محکوم به پرداخت مبلغ 134/185/572 ریال در حق آقای / خانم 
محمد سلمانی با تقوی یزد و مبلغ 5/800/000 ریال نیم عشر دولتی است نظر به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده است حسب تقاضای محکوم له در قبال محکوم به ، یکباب 
یک واحد آپارتمان در طبقه دوم به مساحت 131/69 متر مربع واقع در بلوار پیروزی 26، فرقانی 13، پالک 91 توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 4/080/000 ریال ارزیابی گردیده 
و مقرر گردید در تاریخ 1397/8/14 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 اختال 
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 اطالعات بیشتر و بازیداز ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از ملک به عمل آید.ضمنًا حتما حداقل 10٪ از بهای مورد مزایده نقدا 
و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد. کلیه بدهی های معوقه به عهده محکوم علیه و هزینه تنظیم سند در محضر بالمناصفه بوده و تخلیه و تحویل ملک تابع تشریفات قانونی می باشد 
و به اجرای احکام مربوط نمیشود. مال مورد مزایده یکباب یک واحد آپارتمان در طبقه دوم به مساحت 131/69 متر مربع 2 خواب، هال پذیرایی، آشپزخانه، کابینت 4 ام دی اف، حمام دستشویی 
تراس مسقف دارای آسانسور دارای انشعابات مجزا، پارکینگ، نمای سنگ، واقع در خیابان پیروزی 26، شهید فرقانی 13، پالک ثبتی فرعی 13343 اصلی 187 مفروز مجزا از 808 قطعه 2 به مالکیت 

آقای احمد امینی که به مبلغ 4/080/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد

آگهی مزایده اموال منقول )38/1(
به موجب کالسه پرونده اجرایی 42/971305 صادره از شعبه 310 شوراهای حل اختالف مشهد اقای / خانم فرشته کاشمری محکوم به پرداخت مبلغ 21/927/507 ریال در حق آقای / خانم 
بهنود برادران امیلیان و مبلغ 1/000/000 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 17/500/000 ریال ارزیابی گردیده و مقرر گردید در تاریخ 1397/8/15 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 اختال 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 اطالعات بیشتر و بازیداز ملک موصوف پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتیب بازدید آنان از ملک به عمل آید.ضمنًا حتما حداقل 10٪ از بهای مورد مزایده نقدا و باقیمانده حداکثر ظرف یکماه وصول خواهد شد. اقالم مورد مزایده بهشرح ذیل میباشند.
یک قطعه تابلو فرش دستباف با طرح دسته گل و مشخصات ابعاد 75*55 سانتیمتر مربع دارای 5 رنگ ابریشم، چله ابریشم با متن قهوه ای روشن و تیره که با توجه به مشخصات و شرایط بازار به 

مبلغ 17/500/000 ریال ارزیابی گردیده است. 
مدیر اجرای احکام مجتمع شماره چهار شوراهای حل اختالف مشهد

خبر
ورود مرکل به پرونده قتل روزنامه نگار عربستانی/افشای همدستی داماد ترامپ در قتل خاشقچی از سوی سناتور آمریکایی

تکلیف ترمیم حقوق کارکنان دولت این هفته روشن می شود/ مهریه باید با قیمت سکه زمان عقد محاسبه شود

روزنامه نگار  قتل  پرونده  به  مرکل  ورود    
عربستانی

به ریاض در  اروپایی  ادامه اعمال فشار مقامات  در 
مورد سرنوشت »جمال خاشقچی« روزنامه نگار منتقد 
خواستار  آلمان  صدراعظم  مرکل«  »آنگال  سعودی، 
روشنگری بیشتر در این مورد شد. مرکل در سخنانی 
خطاب به هم حزبی های خود )دموکرات  مسیحی( در 
شرق آلمان گفت: »آن ها هنوز روشنگری نکرده اند و 
البته ما می خواهیم در این زمینه شفاف سازی شود.« 
انجام  شنبه،  روز  هلند  نخست وزیر  روتــه«  »مــارک 
خاشقچی«  »جمال  مرگ  درزمینٔه  بیشتر  تحقیقات 
روزنامه نگار منتقد سعودی را خواستار شد. وی افزود: 
نامعلوم مانده اند. چه شده  »مسائل زیادی همچنان 
است؟ او چطور مرده است؟ چه کسی مسئول است؟ 
من انتظار دارم و امیدوارم همه مسائل مربوط به زودی 
ضروری  تحقیقات  منظور،  همین  به  شوند.  روشن 
توصیف  کننده  شوکه  را  خاشقچی  مرگ  وی  است.« 
دانمارک  نخست وزیر  راسموسن«  لوکه  »الرس  کرد. 
هم گفت: »این واقعیت که سعودی ها دیشب مرگ او 
را تأیید کردند؛ آن هم پس ازاینکه قبالً تأکید داشتند، 
می دهد،  نشان  این  است.  زنده  کنسولگری  در  وی 
برای  باید  ما  و  است  نشده  گفته  ما  به  حقیقت  همه 

دستیابی به آن تأکید داشته باشیم.«/تابناک 
قتل  در  ترامپ  داماد  همدستی  افشای    

خاشقچی از سوی سناتور آمریکایی
کنگره  دمــوکــرات  نماینده  کاسترو«  »یوآخین 
به وقوع قتل  از اذعان ریاض  آمریکا روز شنبه و پس 
ترکیه  استانبول  شهر  در  کشور  این  کنسولگری  در 
دراین باره تصریح کرد: بگذارید به نکته ای دراین باره 
احتمال  است.  کننده  ناراحت  بسیار  که  کنم  اشاره 
)رئیس  ترامپ  دونالد  ــاد  دام کوشنر«  »جــرد  دارد 
قتل »جمال خاشقجی« دست  در  آمریکا(  جمهوری 
در  آمریکا  کنگره  دموکرات  نماینده  باشد.  داشته 
سیاهی  لیست  احتماالً  او  کرد:  تأکید  خصوص  این 
داده  سعودی(  )ولیعهد  بن سلمان«  »محمد  به  را 
دراین باره  گزارشی  من  کند.  حذف  را  مخالفانش  تا 

دقت  به  باید  موضوع  این  باشید.  مطمئن  دیــده ام؛ 
باید  آمریکا  کنگره  افزود:  ادامه  در  بررسی شود. وی 

دراین باره تحقیق کند./ تابناک
  کشته شدن 88 هزار تروریست در سوریه

از  شنبه  روز  روسیه  دفاع  وزیر  شویگو«،  »سرگئی 
معارضان  از  سوریه  در  تروریست  هزاران  شدن  کشته 
و نیروهای داعشی در سه سالی که دولت این کشور 
از دمشق حمایت کرده است، خبر داد. در بیانیه ای 
که وزارت خارجه روسیه به نقل از وی و به این منظور 
در  نظامی،  عملیات  »با  است:  آمده  کرده،  منتشر 
کشته  شورشی   500 و  هــزار   87 از  بیش  مجموع 
شهرک  یا  منطقه   411 و  هزار  اینکه  ضمن  شده اند؛ 
شده  آزاد  سوریه  خاک  از  درصد   95 همراه  به  هم 
شویگو  رفته اند.«  بین  از  شورشیان  بیشتر  اســت. 
همچنین گفت: »داعش در سوریه با حمایت روسیه 
گفت:  همچنین  روسیه  دفاع  وزیر  خورد.«  شکست 
اصلی  ارتباطات  و  آزاد  هم اکنون  اصلی  شهرک های 
هم قطع شده اند ضمن اینکه نظامیان سوری کنترل 
از  درصد   90 از  بیش  که  دارند  دست  در  را  مناطقی 

جمعیت در آن ساکن هستند./ تابناک
  روحانی ۴ وزیر پیشنهادی را به مجلس 

معرفی کرد
از  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو  عباسی،  اسدالله 
ارسال نامه رئیس جمهور و معرفی 4 وزیر پیشنهادی 
"محمد  افزود:  عباسی  اسدالله  داد.  خبر  مجلس  به 
اسالمی"، به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، 
"فرهاد دژپسند"، به عنوان وزیر اقتصاد و امور دارایی، 
و  کار  تعاون،  پیشنهادی  وزیر  شریعتمداری"  "محمد 
رفاه اجتماعی و همچنین "رضا رحمانی"، به عنوان 
شدند./  معرفی  مجلس  به  »صمت«  پیشنهادی  وزیر 

انتخاب
وزیر   ۴ صالحیت  بررسی  ــان  آب  6   

پیشنهادی در مجلس
از  اسالمی  ــورای  ش مجلس  رئیسه  هیات  عضو 
پیشنهادی در  وزیر  برنامه های 4  و  بررسی صالحیت 

صحن مجلس در 6 آبان ماه خبر داد./ ایرنا

حقابه  درمــورد  پراکنده  تصمیم گیری    
کشاورزان تبعات ملی دارد

درمورد  پراکنده  تصمیم گیری  هرگونه  نیرو  وزیر 
دارای  را  حاکمیت  به  توجه  بدون  کشاورزان  حقابه 
امنیتی دانست و گفت: در  و  تبعات ملی، اقتصادی 
زاینده رود،  آبان شورای هماهنگی حوزه  نشست 12 
برنامه های این وزارتخانه برای تأمین حقابه کشاورزان 

این منطقه مشخص می شود./ ایرنا
  تیمی از قوه قضاییه در حال بررسی الیحه 

تأمین امنیت زنان است
جدیدی  تیم  گفت:  قضاییه  قوه  حقوقی  معاون 
امنیت  تأمین  الیحه  بررسی  حال  در  قضاییه  قوه  از 
اجتماعی زنان در برابر خشونت است. خداییان ادامه 
حال  در  قضاییه  قوه  خود  از  تیمی  اما  بار  این  داد: 
رئیس  برای  امضا  برای  به زودی  و  هستند  آن  بررسی 
قوه قصاییه ارسال می شود. وی درباره زمان ارجاع آن 
به مجلس  ارسال  آن،  تبع  به  و  قوه قضاییه  رئیس  به 
شورای اسالمی برای تصویب، گفت: دقیق نمی دانم 
تا کی طول می کشد، اما امیدوارم الیحه تأمین امنیت 
زنان علیه خشونت هر چه سریع تر ارسال شود. الیحه 
تأمین امنیت زنان یا خشونت علیه زنان، به طور کلی 
بازدارندگی،  بخش های  شامل  که  دارد  بخش  سه 

حفاظتی و حمایتی است./ ایرنا
  500 میلیون دالر ازصندوق توسعه ملی 

برای تأمین دارو اختصاص یافت
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به موافقت رهبر 
معظم انقالب با برداشت 500 میلیون دالر از صندوق 
توسعه ملی برای تأمین دارو، گفت: این مبلغ پس از 
تبدیل به قیمت های نیمایی در اختیار تولیدکنندگان 

دارو قرار می گیرد./ ایرنا
  تکلیف ترمیم حقوق کارکنان دولت این 

هفته روشن می شود
توجه  با  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
بودجه  قانون  در  اصالحی  باید  موجود  شرایط  به 
شود،  ترمیم  دولت  کارکنان  حقوق  تا  گیرد  صورت 
بدهند  طرح  نمایندگان  یا  بیاورد  الیحه  دولت  اینکه 

به عنوان  و ما  طی هفته جاری مشخص خواهد شد 
بود.  خواهیم  موضوع  پیگیر  اقتصادی  کمیسیون 
با  گو  و  گفت  در  یکشنبه  روز  حسینی  فاطمه  سیده 
حقوق  افزایش  طرح  ارائه  احتمال  خصوص  در  ایرنا 
الیحه  ارائه  برای  اقدامی  اگر  افزود:  دولت،  کارکنان 
نشود، مجلس در این خصوص اقدام خواهد کرد، زیرا 
ولی  باشد  داشته  افزایش  تورم  که  نیست  قبول  قابل 
حقوق کارکنان براساس قانون بودجه و با روال قبلی 

باقی بماند./ ایرنا
  8.5 میلیارد دالر پروژه پتروشیمی در 

دست اجراست
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه 8.5 
دست  در  پتروشیمی  صنعت  در  پروژه  دالر  میلیارد 
اجراست، گفت: برای سه پروژه »پتروشیمی لردگان، 
الفین ایالم و پاالیشگاه بید بلند« که تا یک سال آینده 
سرمایه  دالر  میلیارد  چهار  می رسد،  بهره برداری  به 

گذاری شده است./ ایرنا
 FATF به  ایران  نمی خواهد  آمریکا  چرا    

بپیوندد؟
کلیدی ترین  انجام  تسهیل  دالیل  مهم ترین  از  یکی 
بخش تحریم های آمریکا علیه کشورمان در سال 2008 
توانست  آمریکا  fatf بود که  ایران در  عدم عضویت 
با کمترین هزینه سیاسی آن را بعد از سه دهه محقق 
بازگشت  از احتمال  نگرانی های بسیار  با وجود  سازد. 
ایران به لیست سیاه fatf و بازگشت "اقدامات مقابله 
توصیه های  نشدن  انجام  به  توجه  با  ایران  علیه  ای" 
fatf، اکثریت اعضای این گروه مالی به این نتیجه 
رسیدند که برای چهار ماه دیگر به ایران فرصت دهند 
با  تا قوانین و اقدامات مالی و اجرایی داخلی خود را 

ترتیبات مدنظر این گروه همسان سازی کنند./ ایسنا
  وثیقه خروج دانشجویان دارای معافیت 

تحصیلی حذف شد
ستادکل  سرباز  انسانی  سرمایه  اداره  رییس 
و  سربازی  مشموالن  سفر  شرایط  مسلح  نیروهای 
را  اربعین  راهپیمایی  در  شرکت  و  عراق  به  سربازان 

تشریح کرد./ ایسنا

  هشدار رئیس سازمان پدافند غیرعامل به 
نشر ویروس های اینترنتی توسط دشمن

نشر  به  نسبت  غیرعامل  پدافند  سازمان  رئیس 
چنین  با  گفت:  و  داد  هشدار  اینترنتی  ویروس های 
کنترل  هوشمند  سیستم  می تواند  دشمن  ابزارهایی 
و  گرفته  دست  در  را  تأسیسات  از  بسیاری  دور  راه  از 

در آن ها به اقدامات خرابکارانه دست بزند./ تسنیم
  مسکن مهرهای بدون متقاضی، خریدار 

پیدا کرد/جزئیات توسعه شهرهای جدید
افزایش  پی  در  گفت:  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
متقاضی  بدون  واحدهای  از  استقبال  ملک،  قیمت 

مسکن مهر افزایش یافته است./ مهر
عقد  زمان  سکه  قیمت  با  باید  مهریه    

محاسبه شود
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده بر لزوم 
محاسبه مهریه بر مبنای قیمت سکه زمان عقد تأکید 
با  اما  است،  شده  صحبت هایی  مهریه  مورد  در  کرد. 
نظر من  به  است،  نکرده  تغییر  قانون  این حال هنوز 
که  است  این  مهریه  قانون  تغییر  سطح  ایده آل ترین 
می شود  تعیین  مهریه  که  روزی  قیمت  به  سکه  باید 
بار  تغییر قیمت سکه  نباید  )تاریخ عقد(، داده شود. 
سنگینی بر دوش خانواده ها بگذارد. راهکار منطقی 
تغییر  که  چرا  است،  آن  تعدیل  مهریه  قوانین  تغییر 
شدید قیمت سکه قابل محاسبه نیست. نمی خواهم 

در مورد موضوع تنصیف اموال اظهارنظر کنم./ ایلنا
  خروج 350 هزار نفر از کشور

شهریار حیدری، سخنگوی ستاد اربعین گفت: تا این 
لحظه یک میلیون و 350 هزار نفر در سامانه سما ثبت نام 
کردند و یک میلیون و 150 هزار نفر نیز روادید دریافت 
کرده اند. 350 هزار نفر نیز طی 5 روز گذشته از مرزهای 
زمینی و هوایی خارج شده اند، حدود هزار و 500 نفر نیز 
از کشورهای دیگر برای سفر اربعین آمده اند که به مرور از 

مرز شلمچه خارج می شوند./ ایلنا
برخی  کردن  استثنا  دوفوریتی  طرح    
بازنشستگان با مخالفت نمایندگان منتفی شد

شورای  مجلس  دهمین  جوانان  فراکسیون  رییس 

از منتفی شدن موارد استثنایی برای قانون  اسالمی 
فرید  سید  داد.  خبر  بازنشستگان  کارگیری  به  منع 
فوریتی  دو  طرح  وضعیت  آخرین  ــاره  درب موسوی 
منع  قانون  از  بازنشستگان  برخی  شدن  مستثنی 
قانون  اصالح  از  پس  گفت:  بازنشستگان  بکارگیری 
شــورای  مجلس  در  بازنشستگان  بکارگیری  منع 
اسالمی و تأیید آن در شورای نگهبان، برخی بدنبال 
قانون  این  از  قانونی  یافتن خالءهای  با  بودند که  آن 
فرار کنند که به لطف کار کارشناسی که در زمان طرح 
این قانون صورت گرفته بود و جای ابهامی در قانون 

وجود نداشت، این افراد توفیقی نیافتند./ ایلنا
  15 سال حبس و جزای نقدی در انتظار 

متهم 28 ساله پرونده ارزی درشیراز
انتظار متهم 28 ساله پرونده ارزی در شیراز با حکم 
دادگاه به 15 سال حبس و جزای نقدی محکوم شد. 
اخالل  ساله   28 متهم  علنی  دادگاه  برگزاری  از  پس 
در نظام ارزی در دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های 
استان  در  اقتصادی  نظام  در  اخالگران  و  مفسدان 
فارس متهم جوان پرونده به 15 سال حبس و جزای 
نقدی معادل وجوه مکشوفه به ارزش 124 هزار دالر 
و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی محکوم شد./ 

مهر
  نگاه برخی مدیران بانکی به تولید مانند 

دالالن است
رییس اتاق بازرگانی گفت: متاسفانه رویکرد برخی 
و  است  دالر  و  ریالی  نگاه  با  تولید  به  بانکی  مدیران 
باال  سودهای  دالالن  مانند  که  است  این  آن ها  نگاه 
و  پولی  و  مالی  انــدازه  گفت:  شافعی  کنند.  کسب 
هیچ  مالی  بخش  است  دیگر  موضوع  اقتصاد  اندازه 
تناسبی با بخش مولد ندارد و همین امر باعث افزایش 
به فکر تخصیص  اینکه  رانت شده و سیستم به جای 
منابع باشد به فکر تأمین منابع است. شافعی گفت: 
متاسفانه رویکرد برخی مدیران بانکی به تولید با نگاه 
مانند  که  است  این  آن ها  نگاه  و  است  دالر  و  ریالی 
دالالن سودهای باال کسب کنند و در غیر این صورت 

اتهام ناکارامدی زده می شود./ ایلنا

امام علی )ع( فرمودند:
هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون جهل و هیچ میراثی چون ادب و هیچ پشتیبانی 

چون مشورت نخواهد بود.

آواز رتا طبع دل ما بادا
اندر شب و روز شاد و گویا بادا

آواز خسته تو رگ خسته شود خسته شویم
آواز تو چون انی شکرخا بادا

مولوی
طلوع آفتاب فردا: 05:45اذان مغرب: 17:07 

اذان صبح فردا: 04:20

نیمه شب شرعی:22:34

غروب آفتاب:16:45 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:16

اسرا

 روح مرغ باغ ملکوت است و از عالم خاک نیست و چند روزی برای او در عالم طبیعت قفسی از تن ساخته اند. آنگاه این قفس می شکند و آن مرغ آزاد می شود 
و این همان »موتوا قبل ان تموتوا« است.  همه تالش معلمان اخالق برای این است که به ما بگویند قبل از این که این قفس بشکند و شما مجبور شوید که پر 

بکشید قفس را بشکنید و آزادانه پر بکشید. چون اگر  قفس را شکستند شما را به قفس دیگری می برند اما اگر قفس را بشکیند همیشه آزاد هستید.
 

مبادی اخالق در قرآن، ص305


