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در چهل و هشتمین قسمت آوانسن مطرح شد

اولویت جذب سرمایه گذاری در بخش هایی است که به 
افزایش ماندگاری گردشگر در شهر مشهد کمک کند...

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: ظرف یک ماه 
آینده ستاد المپیک 2020 تشکیل می شود و بعد از آن اتاق فکری 
برای ورزش استان طراحی خواهد شد...

در صفحه 7 بخوانید

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
ستادالمپیک۲۰۲۰تشکیلمیشود

بازهمبدقولیخودروسازانداخلی

بررسی انجمن های ادبی و نقش آن ها در حیات شعر در گفتگو با 
مدیرعامل انجمن فرهنگی هنری سیاوش

همراستاییانجمنها
برایندبیشتریدارد

وزیر راه و شهرسازی با استقبال استاندار خراسان رضوی وارد 
مشهد شد

وزیرازراهنرسیدهبهمشهدآمد

معاون اقتصادی شهرداری با اشاره به اقدامات در 
یکسال گذشته اعالم کرد

جذب31۰۰میلیاردسرمایه
درمشهد

اهداف نتانیاهو از سفر به عمان چه بود؟

وزنکشیسیاسی

یحییرفتوبرگشت
سرمربی تیم پدیده مشهد دوباره به تمرینات این تیم 

بازگشت

باالخره پس از بیش از یک دهه انتظار، با تالش های بی وقفه فعالین حقوق کودک، کلیات 
الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در صحن خانه ملت تصویب شد. اتفاقی که 

هرچند نوشداروی پس از مرگ سهراب های بسیاری است اما می تواند نقطه امیدی برای 
بهبود وضعیت کودکان باشد...

چهل و هشتمین قسمت برنامه زنده تصویری آوانسن شنبه پنجم آبان ماه با موضوع 
»بررسی عملکرد شورای نظارت و ارزشیابی بر تئاتر مشهد« و با حضور محمد جواد 

استادی و کیوان صباغ پخش شد...

 »صبح امروز« الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را بررسی می کند

یک دهه طول کشید تا این الیحه از مجلس به شورای نگهبان برسد

شورای نظارت برای کمک 
شکل گرفته؛ نه ممانعت

جای خالی سمن ها

تحلیل روز 2

گزارش ویژه 6

خبر ویژه 7

در این شماره می خوانیم

در صفحه 6 بخوانیددر صفحه 4 بخوانید

در صفحه 5 بخوانید
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جاماندگان از اربعین 
در کنار غریب الغربا 

در جوار امام رئوف 

عکس:داوود بهگام
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رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  حاال  شریعتمداری«  »محمد 
او  انتخاب  منتقدانش  برخی  اگرچه  است.  اجتماعی 
تسویه  و  روحانی  درباره  مجلس  آمدن  کوتاه  نشانه  را 
او  موافقان  اما  می دانستند،  پرده  پشت  حساب های 
معتقد بودند که شریعتمداری مدیر موفقی بوده که در 
ساختار غلطی قرار گرفته و به همین دلیل نتوانسته سه 
حوزه گسترده صنع، معدن و تجارت را که در »صمت« 

خالصه می شد، را همزمان اداره کند. 
باالخره پشت پرده هر چه بود شریعتمداری به جای 
جلسه  به  شود  حاضر  استیضاحش  جلسه  در  که  این 
رای اعتماد رفت و دست پر بیرون آمد. او دوشنبه عصر 
اولین نشست خبری خود را با سمت جدید برگزار کرد و 

نشان داد که با توپ پر به میدان آمده است.
خط و نشان برای تامین اجتماعی

اجــازه  گفت:  اجتماعی  ــاه  رف و  کــار  تعاون،  ــر  وزی
نمی دهیم اجزای مجموعه تامین اجتماعی بین وزارت 
کار و وزارت بهداشت اختالف ایجاد کنند. مهم برای ما 
به ویژه خدمات  بتوانند خدمات  اینست که مردم بهتر 
بهداشت  وزارت  با  بتوانیم  باید  کنند.  دریافت  درمان 
در خصوص ارائه خدمات درمان به توافق و هماهنگی 
وزیر  بزرگ  و مشوق  و همراه  رفیق  و  ما شریک  برسیم. 

بهداشت هستیم.
 محمد شریعتمداری در نشست خبری عصر دوشنبه 
با خبرنگاران، روزنامه نگاران و اهالی رسانه افزود: ما در 
و  با تحریم روبه رو بوده ایم  این چهار دهه همیشه  طی 
هیچ گاه در فعالیت های اقتصادی در دنیا آزاد نبوده ایم.

همه مسئول هستند و نیستند
اخیر،  تجارب  براساس  افزود:  وی  ایلنا،  گزارش  به 
کشورهایی که دارای نظام تامین اجتماعی جامع بوده و 
هستند طی بحران های اقتصادی، آسیب های کمتری 
گسترش  با  نبودند  اینگونه  که  آنهایی  اما  می دیدند. 
آسیب های  بسیاری  و  رکود  اعتراضات،  اعتصابات، 

اجتماعی مواجه شدند.
ما  اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
نظام  داشت:  اظهار  نیستیم،  باشیم  باید  که  آنجایی 
متاسفانه،  است.  الیه  چند  نظام  یک  اجتماعی  تامین 
سازمان ها در این حوزه تجمیع نیستند. سیاست گذاری 
نیست.  دفاع  قابل  ما  کنونی  مدل  در  حوزه  این  در 

بنابراین، باید نهادهای این حوزه را تجمیع کرد.
شریعتمداری با بیان اینکه در حوزه کودکان کار، ۱۱ 
نهاد درگیر هستند، تصریح کرد: همه مسئول هستند 
در  و  نیازمندیم  ساختاری  اصالحات  به  ما  نیستند.  و 
ضایع  را  یکدیگر  توانمندی های  گوناگون  حوزه های 
در  توانایی ها  تجمیع  سمت  به  باید  بنابراین  می کنیم. 

این حوزه و بسیاری دیگر حوزه های اجتماعی برویم.
شرایط تشکیل شورای رفاه را ایجاد می کنم

و  خبرنگاران  و  رســانــه  اهــالــی  داد:  ــه  ادامـ وی 
باشند.  جامعه  بینای  چشم  می توانند  روزنامه نگاران 
اصحاب رسانه بهتر است که به غیر از توجه به مسائل 
خرد، به موضوعات و مسائل کالن هم توجه کنند. بردن 
تصمیم گیران به سمت عرصه های تصمیم گیری بسیار 

مهم و مفید خواهد بود.
این عضو دولت تدبیر و امید اضافه کرد: وعده کردم 
نشده،  تشکیل  سال هاست  که  را  رفاه  عالی  شــورای 
شرایط تشکیلش را فراهم آورم. همچنین تالش می کنم 
جلسه هیات امنای تامین اجتماعی را که مدت ها است 
تشکیل نشده، تشکیل دهم. شورای مجازی سه جانبه 
را تشکیل می دهم. این نشست ها در ذهن و تصمیمات 

مسئوالن تاثیرگذار هستند.
شریعتمداری درخصوص مشکالت اصحاب رسانه و 
پیشنهاد  کرد:  خاطرنشان  روزنامه نگاران  و  خبرنگاران 
تا مشخص شود چه  می کنم کارگروهی تشکیل دهیم 
از  برخوردار  جامعه  در  کنیم.  آنها  به  می توانیم  کمکی 

رسانه با نشاط، مردم هم احساس نشاط می کنند.
مواجه  عمومی  اعتماد  فرسایش  و  کاهش  با  جامعه 

شده است
با  سو  یک  از  اکنون  ایــران،  جامعه  داد:  ادامــه  وی 
فرسایش و کاهش اعتماد عمومی مواجه شده است. با 
پیمایشی  باید دید. در  را هم  لیوان  پر  نیمه  این حال، 

که اخیرا در ایران انجام شد، نشان داده شد فشارهای 
اخیر بین المللی به کشور و مردم ایران، عرق ملی مردم 
به اندازه ۲۰ درصد افزایش داشته است. به رغم رشدی 
اجتماعی  مشارکت  حوزه  در  اخیر  سال  چند  طی  که 
در  هنوز  نرخ  این  که  شاهدیم  اما  داشته،  وجود  مردم 
حوزه  در  ما  اجتماعی  شرکای  است.  درصد   ۱۰ حد 
حل مسائل و مشکالت اجتماعی، جمع چندان بزرگی 
نیستند. باید در نظر داشت که توانایی های خرد مردم 

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.
اینکه  بر  تاکید  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
ابراز داشت: اگر  مردم ایران، مردم عزتمندی هستند، 
فعالیت های  گسترش  برای  تسهیل  جای  در  دولت 
مشارکت جویانه باشد بهتر است تا اینکه خود مستقیما 
از مردم  این امور را برعهده گیرد. پذیرش کمک مردم 

باالتر از کمک مردم از دولت است.
فکر می کنند در شرایط عادی هستیم

شریعتمداری ادامه داد: ما اکنون تحت فشار بیرونی 
نظر  به  اما  است.  انکار  غیرقابل  امر  این  که  هستیم 
ارگان ها  مدیران  و  مسئوالن  از  بسیاری  هنوز  می آید 
مردم  داریم.  قرار  طبیعی  شرایط  در  که  می کنند  فکر 
باید احساس کنند که برخوردار از تکیه گاه مستحکمی 
سران  هماهنگی  شورای  که  گفته اند  رهبری  دارنــد. 
سه قوه باید ایجاد شود. این شورا می تواند و باید امید 

اجتماعی را در بین مردم افزایش دهد.
وی با درخواست از گروه های مرجع برای مشارکت، 

بیان کرد: اگر اساتید دانشگاه و رهبران احزاب سیاسی 
مردم  دهیم  مشارکت  کارها  در  را  صنفی  نهادهای  و 
احساس امنیت، مشارکت و اعتماد اجتماعی بیشتری 
می کنند. رسانه ها نیز می توانند امید یا یاس بیافرینند. 
رسانه ها باید اقدامات مثبت انجام شده از سوی دولت 
را به مردم اطالع رسانی کنند. آنها در ایجاد امید بسیار 

موثر هستند.
قرار بود سال92 وزیر کار شوم

ادغام  درخصوص  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
بخش درمان صندوق های بیمه در بخش درمان وزارت 
بهداشت یادآور شد: با توجه به آشنایی  و همفکری ای 
وی   ۹۲ سال  در  داشته ام،  قاضی زاده هاشمی  با  که 
بپذیرم.  را  کار  وزارت  مسئولیت  من  که  داشت  اصرار 
ابتدای دولت جدید آقای روحانی هم این بحث مطرح 

بود.
متولی  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  شریعتمداری 
امر درمان است، عنوان کرد: اجازه نمی دهیم اجزای 
وزارت  و  کار  وزارت  بین  اجتماعی  تامین  مجموعه 
بهداشت اختالف ایجاد کنند. مهم برای ما این است 
درمان  خدمات  ویژه  به  خدمات  بتوانند  بهتر  مردم  که 
ما  اجتماعی  شرکای  مهم ترین  از  یکی  کنند.  دریافت 
بتوانیم  باید  ما  هستند.  اجتماعی  تامین  بیمه گذاران 
به  ارائه خدمات درمان  بهداشت در خصوص  وزارت  با 
توافق و هماهنگی برسیم. ما شریک و رفیق و همراه و 

مشوق بزرگ وزیر بهداشت هستیم.

پرداخت 30درصد بدهی دولت به تامین اجتماعی
تومان  میلیارد  هزار   ۵۰ جاری  سال  در  افــزود:  وی 
تامین  سازمان  به  تهاتر  محل  از  دولت  بدهی های  از 
اجتماعی پرداخت خواهد شد که موجبات کمک های 
این  آورد.  خواهد  فراهم  بیمه شدگان  برای  را  بزرگی 
اقدام ۳۰ درصد از مطالبات تامین اجتماعی از دولت 
را پوشش خواهد داد. همچنین، ۳۰ هزار میلیارد تومان 
برای همسان    سازی نیاز داریم و باید در چند مرحله به 

سمت تحقق آن پیش برویم.
تورم  نرخ  کرد:  اضافه  امید  و  تدبیر  دولت  عضو  این 
اقتصادی کشور هستند. مهم ترین  برون داد  اشتغال  و 
داخل  در  سرمایه گذاری  اشتغال،  توسعه  در  عامل 
است. برای اشتغالزایی، به راه های نوین ایجاد اشتغال 
نیاز داریم. بیکاری آسیب های بزرگی را در پی خواهد 

داشت.
پول پاشی برای اشتغالزایی غلط است

مسائلی  برای  پول پاشی  کرد:  اضافه  شریعتمداری 
اشتغال  از  صیانت  است.  غلط  اشتغال زایی  همچون 
انجمن های  می شود.  محقق  کارآفرینی  با  موجود، 
و  گیرند  قرار  توجه  مورد  باید  کارفرمایی  و  کارآفرینی 
که  است  کارهایی  جمله  از  موجود  اشتغال  از  صیانت 
نوین،  خدمات  ارائه  منشور  شوند.  انجام  باید  حتما 
منشور کاملی است. باید در حوزه های گوناگون این کار 
را انجام دهیم. شفافیت اقتصادی از مهمترین عوامل 
رفع فساد در کشور است که در منشور ارائه خدمات به 

آن اشاره شده است.
نیز  بازنشستگان  بکارگیری  منع  قانون  دربــاره  وی 
کار  میدان  وارد  باید  جوان      ها  که  است  درست  گفت: 
اما  از جوانان استفاده کنیم  و ما مکلف هستیم  شوند 
حفظ  پیشکسوتان  حرمت  که  باشد  معنا  این  به  نباید 
نشود. باید پیشکسوتان مورد تکریم و احترام قرار گرفته 

و از تجاربشان استفاده شود.
برنامه 100روزه 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه از 
زیرمجموعه ها خواستیم برنامه ۱۰۰ روزه ارائه دهند و 
وضعیت مجموعه خود را ظرف یک هفته گزارش دهند، 
اندازه  به  این سه ماه  اظهار داشت: تالش می کنم در 

چند ماه کار کنیم.
شریعتمداری ادامه داد: با نظام پرداخت ناهماهنگ 
هماهنگ  پرداخت  نظام  این  و  هستیم  روبرو  حقوقی 
نیست. امیدواریم سازمان امور استخدامی، این امر را 
مورد توجه جدی قرار دهد. بیمه بیکاری ما خوب است 
اما گستره محدودی دارد و به جای اشتغال افزا بودن، 
بیکاری  زا است. از همین رو، تالش می کنیم اشکاالت 

آن را رفع کنیم.

برنامه  های »شریعتمداری« در اولین نشست خبری:

ازتشکیلشورایرفاهتابرنامه1۰۰روزه

بر  نــظــارت  و  ــازرســی  ب مدیر 
گفت:  رضــوی  خراسان  اصناف 
در  بازرسی  ایستگاه  چهار  استقرار  با 
ویژه  طرح  رضوی  مطهر  حرم  به  منتهی  خیابان های 

نظارت بر بازار مشهد طی دهه پایانی صفر آغاز شد.
به گزارش ایرنا، امیر دلداری روز سه شنبه افزود: این 
ایستگاه ها در خیابان های طبرسی، آیت الله بهجت، امام 
رضا )ع(، بولوار سازمان آب و میدان بیت المقدس مستقر 
شده و از ساعت ۹ تا ۲۰ آماده پاسخگویی به شکایات 

مردمی هستند.
وی اظهار کرد: عالوه بر این بازرسان طرح ویژه نظارتی 
بر نحوه عرضه و فروش کاال در خیابان های منتهی به 
حرم مطهر رضوی نظارت دارند و بر مواردی نظیر گران 

فروشی، عدم صدور صورت حساب، کم فروشی و عدم 
درج قیمت بر روی کاال رسیدگی می کنند.

وی گفت: اولویت نظارت بازرسان و کارشناسان در این 
مدت کاالهای مربوط به حوزه سوغات، سالمت و امنیت 
غذایی است و در این زمینه گشت های نظارتی مشترک 

با اداره تعزیرات حکومتی در سطح شهر انجام می شود.
و ۱8۹  امسال ۲۵ هزار  ماه  افزود: طی مهر  دلداری 
فقره بازرسی بر بازار خراسان رضوی انجام شده که در این 
ارتباط ۲ هزار و 7۹ فرم تخلف به ارزش ۱6 میلیارد و 6۰۰ 

میلیون ریال تنظیم شده است.
این  در  اصناف  تخلف  بیشترین  داشت:  اظهار  وی 
مدت شامل عدم درج قیمت، عدم نصب نرخ نامه، گران 

فروشی، تقلب و عدم صدور صورت حساب بوده است.

سیزدهمین نمایشگاه مشترک 
ــران و  ــ ــی ای ــالم جــمــهــوری اس
افغانستان با حضور معاون هماهنگی 
و  رضوی  خراسان  استانداری  منابع  و  اقتصادی  امور 

معاون والی هرات در افغانستان گشایش یافت .
 در این نمایشگاه که تا دهم آبانماه در هرات دایر است 
۳۰ شرکت از ایران و ۱۰ شرکت از افغانستان دستاوردها 

و تولیدات خود را در حوزه های مختلف ارائه کرده اند.
 از جمله زمینه های فعالیت و تولیدات ارائه شده در این 
نمایشگاه مصالح ساختمانی ، آهن آالت و فوالد ، مواد 
غذایی و صنایع تبدیلی و تکمیلی ، لوازم خانگی ، ماشین 

االت و تجهیزات کشاورزی و دام و طیور می باشد.
امور  هماهنگی  کل  مدیر  رسولیان  مراسم  این  در 
گمرک  رئیس   ، رضوی  خراسان  استانداری  اقتصادی 

و  هــرات  تجارت  اتاق های  رئیس  خطیبی  دوغـــارون، 
هیات مدیره اتاق تجارت هرات ، رئیس تجارت و صنایع 
هرات وسایر مقامات دو کشور و تجار بازرگانان و فعالین 
اقتصادی حضور داشتند. این نمایشگاه تا دهم آبان ماه 

در محل تاالر آسمان شهر هرات فعال و دایر است.
محمد  جاری،  سال  ماه  شهریور  نیمه  است  گفتنی 
خراسان  به  که  سفری  در  هرات  والی  رحیمی؛  آصف 
استاندار  با علیرضا رشیدیان  و در دیدار  رضوی داشت 
تجارت  اکنون حجم  اینکه هم  بیان  با  خراسان رضوی 
 ، میلیارد دالر است  بر سه  بالغ  افغانستان  و  ایران  بین 
افزود: حدود یک سوم آن از طریق خراسان رضوی انجام 
می شود اما همچنان ظرفیت های گسترده ای برای ارتقا 

این حجم تجارت وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با  آیــنــده  ــای  گفت: طــی روزهـ
اطالع از آمار مربوط به حوزه تولید، 

و واردات درباره واردات بدون انتقال ارز تصمیم صـــادرات 
گیری می کنیم.

نشست  در  رحمانی  رضا  اقتصادآنالین،  گــزارش  به 
تولیدی  تشکل های   ، صنایع  صاحبان  با  هم اندیشی 
سرفصل  را  داخلی  تولید  وضعیت  بهبود  صادراتی،  و 
بخش  به  ــزو:  اف و  اعالم کرد  صمت  وزارت  برنامه های 
خصوصی هم اعتماد و هم باور داریم و بدون همراهی و 
تصمیم گیری با یکدیگر، راهی برای عبور از شرایط جدید 

نداریم .
وی ضمن شنیدن دغدغه ها و پیشنهادات تشکل های 
از  بازرگانی  اتاق  ونمایندگان  صادرکنندگان  و  صنعتی 

اتاق  و  تشکلها  به  وزارتخانه  درستاد  دفتری  اختصاص 
بازرگانی خبرداد و افزود:حمایت از تولید داخل از مهمترین 
اولویتهای وزارت صمت است و در بخشنامه های صادر شده 

اگر گره ای باشد حتما باز می کنیم .
بپذیریم  کرد:  تصریح  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
که شرایط امروز ما شرایط خاصی است و در این شرایط 
تا آخر هفته جاری و حتی  را  بنا داریم جلسات ویژه ای 
روزاربعین به صادرات و رفع مشکالت این بخش اختصاص 
بسیاری  در  تولید  ظرفیت  افزایش  .رحمانی  دهیم 
ازرشته های صنعتی را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: 
بازار و  برنامه هایی را برای حل مشکالت مربوط به حوزه 
تولید ، تامین و حفظ واحدهای موجود و نیز حفظ تولید و 
اشتغال پیش بینی کردیم تا کاالهای مورد نیاز عموم مردم 

تولید و تامین شود .

سیزدهمین نمایشگاه مشترک جمهوری تاسالمی ایران و نظارت بر بازار طی دهه پایانی صفر در مشهد آغاز شد
افغانستان در هرات

برای واردات بدون ارز، تصمیم گیری می کنیم

خراسان رضوی رتبه اول تولید زعفران و تخم شربتی کشور

جهاد  وزارت  دارویی  گیاهان  فرآوری  و  تولید  کشت،  کارشناس 
کشاورزی گفت: استان خراسان رضوی در تولید زعفران و تخم شربتی 

رتبه اول را از آن خود کرده است که به ظرفیت های استان می افزاید.

به گزارش ایسنا، علی مرادی بهجو در نشست تخصصی گیاهان 
دارویی و زعفران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان 
دارویی  گیاهان  بخش  در  خاصی  موقعیت  رضوی  خراسان  افزود: 
در  اما  می شود،  دیده  بسیاری  دارویی  گیاهان  ما  کشور  در  دارد، 

خصوص بسیاری از موارد اتفاق نظری وجود ندارد.
 وی ادامه داد: بسیاری از استانها نیز از جایگاه خود اطالعات کافی 
ندارند، به طور مثال همدان قطب تولید گشنیز در کشور است اما از 

جایگاه خود هیچ اطالعی ندارد.
جهاد  وزارت  دارویی  گیاهان  فرآوری  و  تولید  کشت،  کارشناس   
به  کرد:  بیان  ــی،  داروی گیاهان  از  تعریفی  خصوص  در  کشاورزی 
برای مقاصد درمانی بوده و  یا ترکیباتی  گیاهانی که دارای خواص 
می گویند،  دارویی  گیاهان  دارند،  کاربرد  دارو  تولید  جهت  برای  یا 
این گیاهان همواره به سه دسته صنایع غذایی و آشامیدنی، صنایع 

دارویی و صنایع آرایشی و بهداشتی تقسیم می شود.
جهاد  وزارت  دارویی  گیاهان  فرآوری  و  تولید  کشت،  کارشناس   

دارویی،  گیاهان  شدن  صنعتی  جهانی  روند  به  اشاره  با  کشاورزی 
تصریح کرد: این بخش نیز شامل افزایش عملکرد تولید اندام دارویی 

و افزایش عملکرد تولید ماده موثر می شود.
 بهجو با اشاره به چالش های عمده صنعتی شدن گیاهان دارویی، 
خاطرنشان کرد: این بخش نیز شامل کاربرد در صنایع پایین دستی، 
تولید محصوالت نوآورانه، استانداردسازی و تغییر الگوی کشت، تولید 

سالم و ارگانیک و زراعی سازی گونه های بومی می شود.
زعفران  تولید  قطب  همواره  رضوی  خراسان  کرد:  تاکید  وی   
در  را  گیاه  این  اگر  و  بوده  زیر یک گرم  آن  اما سرانه مصرف  است، 
نوشیدنی های مختلف دخیل کنیم، سرانه مصرف نیز افزایش پیدا 

خواهد کرد.
جهاد  وزارت  دارویی  گیاهان  فرآوری  و  تولید  کشت،  کارشناس   
با اشاره به وضعیت تولید گیاهان دارویی کشور در سال  کشاورزی 
۹6، اضافه کرد: جمع کل سطح زیرکشت تولید گیاهان دارویی در 
کشور حدود ۱8۹ هزار هکتار بوده که از این مقدار زعفران با ۱۰8 
هزار هکتار سهم ۵7 درصدی نسبی در تولید، گل محمدی با ۲۰ هزار 
هکتار سهم ۱۱ درصدی نسبی در تولید و سایر گیاهان دارویی با 6۰ 
هزار هکتار سهم ۳۲ درصدی نسبی در تولید را از آن خود کرده است.

 بهجو در خصوص وضعیت صادرات گیاهان دارویی کشور در سال 
گذشته، گفت: ارزش صادرات زعفران طی این مدت ۳۲۵ میلیون 
دالر، شیرین بیان 4۱ میلیون دالر، پیاز و موسیر ۳۹ میلیون دالر، گل 
محمدی ۱۲ میلیون دالر، گشنیز۱۲ میلیون دالر، صمغ های گیاهی 
8 میلیون دالر و زیره ها 4 میلیون دالر است. همچنین مجموع کل 
صادرات گیاهان دارایی در سال گذشته حدود 4۵۰ میلیون دالر بوده 

است.
این  داد:  ادامه  تولید،  بخش  کلی  سیاست های  به  اشاره  با  وی 
گیاهان  مصرف  و  تولید  اطالعاتی  بانک  ایجاد  شامل  نیز  بخش 
اولویت دار،  دارویی  گونه های  مبنای  بر  کشور  قطب بندی  دارویی، 
هدف،  بازارهای  استانداردهای  بر  تمرکز  با  تولید  استانداردسازی 
تمرکز  رویکرد  با  شده  اصالح  تکثیری  نهاده های  تولید  از  حمایت 

تولید  بخش  در  تحقیقات  توسعه  از  حمایت  خصوصی،  بخش  بر 
قابلیت  با  دارویــی  گیاهان  بومی  گونه های  معرفی  و  شناسایی  و 

تجاری سازی می شود.
جهاد  وزارت  دارویی  گیاهان  فرآوری  و  تولید  کشت،  کارشناس 
اظهار  کشور،  دارویی  گیاهان  فرآوری  صنایع  به  اشاره  با  کشاورزی 
کرد: در بخش خشک کردن و بسته بندی گیاهان دارویی حدود ۹8 
واحد فعال و ۲۳ واحد در دست احداث، در بخش اسانس گیاهان 
دارویی و معطر 6۰ واحد فعال و ۱6 واحد در دست احداث، در بخش 
در  واحد  و ۱۹  قعال  واحد  معطر 7۵  و  دارویی  گیاهان  عصاره های 
دست احداث و در بخش گالب و عرقیات گیاهی ۱۵7 واحد فعال و 

۵۹ واحد در دست احداث بوده است.
دارویی کشور، خاطرنشان  توسعه گیاهان  روند  به  اشاره  با  بهجو 
و عملکرد  کرد: سطح کل گیاهان دارویی حدود ۱8۹ هزار هکتار 
محصول در کل ۲۳۰ هزار تن بوده است، سطح زیر کشت گیاهان 
دارویی استان در سال گذشته ۱۰4 هزار هکتار و تولید نیز در همان 

سال ۱۲ هزار تن است.
کارشناس کشت، تولید و فرآوری گیاهان دارویی وزارت کشاورزی با 
اشاره به معیارهای اولویت بندی گیاهان دارویی، بیان کرد: این بخش 

نیز شامل اقلیم، اقتصاد بازار و فرهنگ و اجتماع می شود.
بهجو گفت: استان خراسان رضوی در تولید زعفران و تخم شربتی 

رتبه اول را از آن خود کرده است که به ظرفیت های استان می افزاید.
وی با اشاره به سیاست های بخش فرآوری، خاطرنشان کرد: این 
فرآوری  فرآیند  استانداردهای  تدوین  از  حمایت  شامل  نیز  بخش 
گیاهان دارویی، حمایت از بروز کردن تجهیزات فرآوری، طراحی و 
ساخت دستگاه ها، حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه تولید 
راه انــدازی  و  ایجاد  از  فــرآوری، حمایت  محصوالت جدید در بخش 
آزمایشگاه های مرجع منطبق با استانداردهای بین المللی و حمایت 
از توسعه صنایع وابسته گیاهان دارویی مانند صنایع غذایی، آرایشی، 

دارویی و... می شود.

تلنگرتولیدخبر

ــردن  ک نــاز  و  خـــودرو  قیمت  ــش  ــزای اف ــراری  ــک ت قــصــه 
خودروسازان وطنی برای ارائه محصوالت ادامه دارد. در سال 
نرخ  توانستند  بازار  در  مهندسی  با  داخلی  خودروسازان   ۹6
افزایش  رهگذر  از  تا  دهند  افزایش  را  وارداتــی  خودروهای 
را  داخلی  خودروهای  قیمت  چینی،  قطعات  مونتاژ  قیمت 
این  ارز،  بازار  تکانه های  با   ۹7 سال  در  دهند.  افزایش  هم 
افزایش قیمت بازهم تکرار شد. هرچند که کمپین هایی برای 
نخریدن ایجاد شد ولی بازهم در عمل اتفاق دیگری رخ داد. 
چرا که تنها در عرض چند ساعت تعداد زیادی از خودروهای 
عطف  نقطه  وارد  قصه  این  حاال  شد.  فروش  پیش  داخلی 
افرادی  از  بسیاری  گذشته  ماه  چند  در  است.  شده  دیگری 
برای  سایپا  و  خودرو  ایران  خودروسازی  شرکت های  در  که 
خود  خودرو  تحویل  عدم  از  کرده اند  نام  ثبت  خودرو  دریافت 

دارند. شکایت 
سایپا  سازی  خودرو  گروه  مدیرعامل  سروش  محمدرضا 
به  و  دارد  سایپا  شرکت  که  تعهداتی  اساس  بر  کرد:  اظهار 
شد،  ایجاد  گذشته  ماه  چند  در  که  محدودیت هایی  واسطه 
همکاران ما تمام تالش خود را می کنند تا برنامه های تولیدی 
تولید  شرایط  بهبود  با  آینده  روزهــای  در  و  کرده  اصالح  را 

باشیم. مشتریان  نیاز  پاسخگوی  بتوانیم 
مشتریان  تمامی  از  جا  همین  که  دارد  جا  ــزود:  اف وی 
است،  شده  مواجه  تأخیر  با  آنها  خودروی  تحویل  که  سایپا 
کسب  شرایط  بهبود  با  با  بتوانیم  امیدوارم  و  کنم  عذرخواهی 
دراسرع  دارد،  وجود  که  محدودیت هایی  وجود  با  و  کارمان  و 

باشیم. سایپا  مشتریان  پاسخگوی  وقت 
کنندگان  مصرف  از  حمایت  سازمان  رئیس  نوابی  محمود 
نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  و  کنندگان  تولید  و 

 8 به  داخلی  ساز  خودرو  شرکت های  معوقات  کرد:  اظهار 
کامل  نظارت  موضوع  این  بر  حمایت  و سازمان  نمی رسد  ماه 

دارد.
چه   ، سایپا  چه  سازان  خودرو  که  صورتی  در  افزود:  نوابی 
باشند،  داشته  معوقاتی  خودرو  کرمان  چه  و  خودرو  ایران 
است  شده  تعیین  جریمه ای  ضرایب  آنها  برای  قراردادها  در 
جرایمی  خود،  دیرکردهای  بابت  می بایست  آن  اساس  بر  که 

کنند. پرداخت 
که خودروی  ودیعه مشتریانی  بابت  تأکید کرد: سودی  وی 
شد  خواهد  پرداخت  آنها  به  نشده  داده  تحویل  موقع  به  آنها 
ضمن اینکه هیچ گزارشی مبنی بر دیرکرد 8 ماهه در سازمان 
ثبت  به  خودرو  تحویل  حوزه  در  کنندگان  مصرف  از  حمایت 

است. نرسیده 
تولید  و  کنندگان  مصرف  از  حمایت  ســازمــان  رئیس 
یا  یک  دیرکرد  مبنی بر  شکایت هایی  کرد:  اضافه  کنندگان 
به  مشتریان  محصوالت  تحویل  برای  سازان  خودرو  ماهه  دو 
بررسی های صورت گرفته خودرو  با  ما گزارش شده است که 
مشتریان  قبال  در  خود  تعهدات  به  که  شده اند  متعهد  سازان 
مردم  به  خودرو  نخواهند  خودروسازان  اینکه  و  کنند  عمل 

تحویل دهند، به طور کامل رد شده است.

بازهم بدقولی خودروسازان داخلی

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
مبلغ  پرداخت  به  بختیارنیا محکوم است  اجرای احکام ۱۱۰.۱۲.۹7۰۱4۳ خانم زهره  بایگانی  به  شماره  از شعبه ۱8 دادگاه عمومی حقوقی مشهد  اجرائی صادره  پرونده کالسه  به موجب 
است  نکرده  اقدامی  دیونش  پرداخت  به  نسبت  علیه  محکوم  اینکه  به  نظر  دولتی  عشر  نیم  ریال   ۹۹.8۰6.۱46 مبلغ  نیز  و  شعرباف    زاده  آقایی  محمود  آقای  حق  در  ریال   ۹6۳.۵46.78۹
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 
۱۳۹7.۰8.۲۱ از ساعت8 الی 8.4۵ صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید 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 میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج 
روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ۱۰% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه 

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

یک دانگ و ۳۹8۹ ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ اعیان یک بابا آپارتمان متعلق به محکوم علیه واقع در مشهد، خیابان راهنمایی ۱۱، بخارایی ۹، پالک 4۵، طبقه دوم دارای پالک ثبتی 
۹۰47 فرعی مجزی شده از 476۵ فرعی از ۲۳۳ اصلی بخش ۹ مشهد به مساحت ۱6۵/۱8 متر مربع به انضمام تراس به مساحت ۲/۱۰ و با حق استفاده اختصاصی از انباری شماره ۲ به مساحت 
۵ متر مربع و با حق استفاده اشتراکی از پیلوت به مساحت 486۵ متر مربع و زیر زمین به مساحت ۵۹ مترمربع، ساختمان جنوبی، اسکلت غیرفلز 4 واحدی قدیمی ساز در ۳ طبقه روی پیلوت دارای 
نمای آجر سه سانتی متری و فاقد آسانسور، داخل واحدها، کاغذ دیواری، کف سرامیک، دارای حمام، آشپزخانه اپن، کابینت ام دی اف، سه خواب، پکیج، دارای اشتراک برق و گاز اختصاصی و آب 
مشترک که شش دانگ اعیان آپارتمان مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ ۱/۲8۲/۳۳6/۵۵۹ ریال به فروش می رسد.  ضمنًا 

ملک در قبال مبلغ ۳۱8/78۹/77۰ ریال در رهن بانک ملت می باشد.
مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی - سید محمرضا تشنگر

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۲7۱۰۰۲۰6۱ مورخه ۱۳۹7/۰6/۱8 
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/ 
امین رضائی  فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه ۲۰ صادره از درمیان در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت77متر مربع قسمتی ازپالک 6۰ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در خیابان پنج تن 
۲4 دهخدای شمالی ۲۳ پالک ۳۵7 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 7۵6
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/07/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/09

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰.۱7.۹۵۰۰7۵ حکم به فروش به ماترک مرحومه زهرا براتی صادر و مقرر 
گردید که ماترک مطابق نظریه کارشناسی   به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ ۱۳۹7.۰8.۲۱ از ساعت۱۱ الی ۱۱:4۵ صبح در محل مجتمع قضائی 
اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید 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 میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان 
از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ۱۰% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی 

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

دوباب منزل مسکونی به شماره پالک های ثبتی ۱7۵/4۵۰۲۰ اصلی بخش ۱۰ مشهد و 4۵۰۱۹ فرعی از ۱7۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد به آدرس یوسفیه، یوسفیه ۵ پالک های 4 و 6 که پالک 4 به 
مساحت ۱۱۵/۵ متر مربع ساختمانی همکف قدیمی ساز و باتوجه به تخریب غیرقابل سکونت می باشد و در شمال و جنوب دارای معبر می باشد و احداثی با دیوار باربر و فاقد نما می باشد و پالک 
6 با مساحت عرصه ۱۲4/۳ متر مربع و ساختمان همکف قدیمی ساز، دارای یک خواب آشپزخانه با کابینت فلزی، پذیرایی، حمام و سرویس بهداشتی است و در شمال و جنوب دارای معبر می باشد 

و با دیوار باربر احداث شده و فاقد نما می باشد مطابق با نظریه کارشناسی پالک 4 به مبلغ ۱/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پالک 6 به مبلغ ۱/۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰ به فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی - سید محمرضا تشنگر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۰۱۳۰۰۰86۱ – ۱۳۹7/۰4/۲7 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 محمدعلی شوریده فرزند 
احمد بشماره شناسنامه ۰۹۱۰۰۱۵۲۱۱ و کدملی ۰۹۱۰۰۱۵۲۱۱ صادره از گناباد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۲۱۱/۳۹ مترمربع از پالک شماره ۱۳۰6 فرعی از ۳ اصلی واقع دراراضی 
قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای اسماعیل اخالقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : 1397/07/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/08
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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۰۱۳۰۰۱۱۳۲ – ۱۳۹7/۰6/۱۵ هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره معصومیان فرزند 
غالمحسین بشماره شناسنامه 4۲۵ و کدملی ۰۹۱۹۳7۹۳۳8 صادره از گناباد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۹۰/6۰ مترمربع از پالک شماره ۲۲۹۰ فرعی از یک اصلی واقع دراراضی 
علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای سید هادی طالبیان روچی و حسین محرابی سنو و حسین مرتضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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 : 1397/07/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

آگهی مزایده نوبت دوم
محکوم له : علی اکبر محتشمی با وکالت آقای حسین نجفی به آدرس تربت حیدریه – روبروی دادگستری – دفتر وکالت نجفی

محکوم علیه : حمید اسکندری فرزند علی به آدرس تربت حیدریه –بلوار امام رضا – بین امام رضا ۹۲ و ۹4 سنگ فروشی اسکندری
 محکوم به : مبلغ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت باقیمانده اصل خواسته در محکوم له

مورد مزایده: مقدار ۱6۰ متر سنگ نامرغوب به ابعاد ۲۰*4۰ که به علت کوچک بودن ابعاد قیمت هر متر مربع ۲۰۰/۰۰۰ ریال و طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعا به مبلغ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده ۱۱4 قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹7/۰8/۲7 از ساعت ۱۱ الی ۱۲ ظهر در محل دادگستری 
تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید 
جهت کسب اطالع بیشتر ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل ۱۰% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده ۱۱8 قانون اجرای 

احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان تربت حیدریه

آگهی مزایده 
محکوم له : علی یحیایی ازغندی فرزند الیاس به آدرس تربت حیدریه – مظفریه – مظفریه۱۰ پالک8۲

محکوم علیه : ۱- احمد مهنا فرزند محمد حسین به آدرس کاشمر – سلطانی 4 پالک ۲۰۱۱۳ – اشرف سیاح به آدرس کاشمر خیابان سید مرتضی – جنب خیابان گاز کلی فروشی کیک و کلوچه الهیجان
 محکوم به : مبلغ ۲7۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و محکوم علیه ردیف یک نیز به پرداخت 7/8۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ئکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه و 

مبلغ ۱۳/7۵۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 4۰/۹6۱۰۲۱
مورد مزایده: ۱- تعداد ۵ کارتن چای کله مورچه ۲4 عددی ۵۰۰گرمی –۲- تعداد 6/۵ کارتن چای شکسته ۲4عددی ۵۰۰گرمی –۳- تعداد ۱۹ کارتن چای کله مورچه 8۰ عددی 7۵گرمی-4-مقدار 
۲۳ کارتن چای شکسته 8۰عددی 7۵گرمی-۵- مقدار ۲8 کارتن چای شکسته 6۰عددی 7۵گرمی که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس جمعا به مبلغ ۲۰4/۵8۰/۰۰۰ ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده 
لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده ۱۱4 قانون اجرای احکام مدنی در روز یکشنبه تاریخ ۱۳۹7/۰8/۲۳ از ساعت ۱۱ الی ۱۲ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی 
از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر ۵ روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل ۱۰% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده ۱۱8 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

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

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹76۰۳۰6۰۱۳۰۰۰6۵6 – ۱۳۹7/۰۳/۲8 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه زراعت کار فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه ۳۳4۹ و کدملی ۰۹۱867۳۱۹4 صادره از گناباد در ششدانگ یکباب منزل درحال احداث به مساحت ۵۱۱/8۱ مترمربع از پالک شماره ۹87 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی 
علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای عباس قاسم نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 : 1397/07/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/08

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

آگهی مزایده نوبت دوم
محکوم له : عباس حسن زاده فرزند حسین به آدرس تربت حیدریه – روستای آبرود – امام رضا ۲۰
محکوم علیه : بهروز طحان فرزند پرویز به آدرس پل شرکت نفت نرسیده به امامت ۱8 – پالک 8

 محکوم به : مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم الوصول در حق محکوم له و مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق دولت

مورد مزایده: ۱- یک دستگاه خاور 8۰8 به شماره انتظامی 688 ع 47 ایران ۱۲ به رنگ سبز مدل ۱۳6۹ فاقد بیمه و الستیک های جلو 7۰ درصد و عقب ۲ جفت ۳۰ درصد و ۲جفت هم صاف می 
باشد و موتور و گیربکس و منبع اگزوز و لوازم موتور باز شده و داخل اتاق ریخته شده اتاق جلو تمام رنگ و اتاق عقب نیاز به رنگ دارد و شاسی ها سالم که طبق نظریه ارزیاب و کارشناس )با وضعیت فعلی(

جمعا به مبلغ ۲7۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده ۱۱4 قانون اجرای احکام مدنی در روز چهارشنبه تاریخ ۱۳۹7/۰8/۳۰ از ساعت ۱۱ الی 
۱۲ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل ۱۰% بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده 

۱۱8 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان تربت حیدریه

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 4۹ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰.۹.۹6۰78۹ آقای ناصر سهامی محکوم است به پرداخت مبلغ 7۹7.6۲7.77۵ ریال در حق 
رضا جوادی و نیز مبلغ ۳.۹88.۱۳8 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و 
نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ ۱۳۹7.۰8.۲۲ از ساعت8:4۵ الی ۹:۳۰ صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده 
واقع در مشهد بلوار شهید 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 میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ۱۰% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس 

از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی  و ارتباطی به این  اجرا ندارد.
شرح اموال مورد مزایده :

7۲ عدد دستگاه فن کویل توکار cfm 8۰۰ سینکو مدل ۱۰۰۰ نو که مطابق با نظریه کارشناسی هر دستگاه به مبلغ ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است و به میزان محکوم به به فروش خواهد رسید.
مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی - سید محمرضا تشنگر

مدیر کل اقتصادی استانداری خراسان رضوی خبر داد:

اعزام تیمی اقتصادی برای تقویت 
روابط با استان المثنی عراق

استانداری  اقتصادی  امــور  هماهنگی  کل  مدیر 
تیمی  ــزام  اع بــرای  ریــزی  برنامه  از  رضــوی  خراسان 
و  توسعه  منظور  به  عراق  المثنی  استان  به  اقتصادی 

تقویت روابط دو استان خبر داد.
علی رسولیان در این رابطه با اشاره به دیدار خود با 
حیدر محمد معاون استاندار المثنی عراق افزود: آنان 
عالقمند به ارتباط مستقیم با خراسان رضوی هستند 

که تا کنون اینگونه نبوده است.
 وی اظهار کرد: هم اکنون عراق سومین بازار صادراتی 
امسال  نخست  ماهه   6 طی  و  است  رضوی  خراسان 
77.۵ میلیون دالر صادرات از استان به به عراق داشته 

ایم.
 وی با بیان اینکه این رقم نسبت به سال گذشته از 
نظر وزنی ۱6 درصد و از جهت ارزشی ۲8 درصد رشد 
داشته است ، گفت: این در حالی است که بخش عمده 
مرزبا  هم  استان ها  مرزی  بازارچه های  در  ما  صادرات 
عراق ثبت می شود که در آمار استان محاسبه نمی شود 
اما با همه اینها امروز عراق سومین بازار صادراتی ماست.

مناسبات  این  توسعه  ظرفیت های  به  اشاره  با  وی   
با  جلسه  این  طی  ــزود:  اف آن  استان های  و  عــراق  با 
معاون استاندار المثنی عراق مقرر شد از این ظرفیت و 
مناسبات دو جانبه استفاده کنیم و در این راستا هر چه 

زود هیات های تجاری خراسان رضوی عازم عراق شود.
مختلف  حوزه های  در  هیات  این   : افزود  رسولیان 
و  فنی  خدمات  و  گردشگری   ، صنعتی  کــشــاورزی، 
گردشگری  موضوع  میان  این  در  و  است  مهندسی 
مراکز  در  مداوا  برای  عراقی  بیماران  انتقال  و  سالمت 
بیمارستانی و درمان استان از جمله مباحث مورد توجه 
معاون استاندار المثنی بود و قرار است شرکت های ما 
بر روی موضوع انتقال بیماران و ساماندهی این حوزه 

اقدام کنند.
 وی همچنین تولید مشترک برخی کاالها به گونه ای 
که اصل تولید در استان انجام شود و بخشی از کار که 
نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته باشد در استان المثنی 

پیگیری شود هم از دیگر مباحث مورد تاکید آنان بود.
 وی گفت : در نخستین گام گروه تجاری اعزامی در 
موضوعات تجاری دارای ظرفیت فعالیت بین دو طرف 
امکان  تا  می دهد  انجام  را  الزم  ارزیابی های  و  بررسی 
تجارت مستقیم فراهم شود ضمن آنکه موضوع کشت 
مشترک در المثنی هم با توجه به ظرفیت های آن مورد 

بررسی قرار گیرد.

جاکتابی

اسالمی  شورای  مجلس  در  قوچان  مردم  نماینده 
در رابطه با روند تصویب fATf گفت: برخی بزرگان 
نیست  شخص  به  قائم  نظام  امــا  هستند  مخالف 
نیز  نگهبان  شورای  در  است.  سیستم  به  قائم  بلکه 

همین گونه است.
به گزارش ایسنا، هادی شوشتری با اشاره به اینکه 
هر موضوعی اعم از داخلی و بین المللی یک موضوع 
مختلف  زوایای  از  افزود:  است،  سیاسی-اجتماعی 
دارد  بستگی  کرد.  نگاه  موضوعات  این  به  می توان 
از چه زاویه ای نگاه کنیم و بسته به زاویه نگاه، فهم، 
باشد.  متفاوت  می  تواند  پدیده  از  تفسیر  و  استدالل 
اساسا یک نظام دموکراتیک و مردم ساالر همین است 
که حرف های موافق و مخالف را می شنود و در نهایت 

به جمع بندی می رسد. این قاعده دموکراسی است.
شوشتری ادامه داد: در زمان برجام نیز تا این اندازه 
موافقین و مخالفین با تمام ظرفیت به میدان نیامدند. 
این در یک فرایند گفت وگوی منطقی یا غیرمنطقی 
برخی  رسید.  مجلس  تصویب  به  پیامک ها  همچون 
بزرگان مخالف هستند اما نظام قائم به شخص نیست 
نیز  نگهبان  شورای  در  است.  سیستم  به  قائم  بلکه 
همین گونه است. احتمال دارد که در شورای نگهبان 
شورای  باشد.  داشته  مخالف  و  موافق  و  شود  مطرح 
نگهبان نمی تواند قانون وضع کند بلکه عدم مغایرت با 
قانون و شرع را بر اساس قانون اساسی احراز می کند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی بیان کرد: اگر 
شورای نگهبان تایید کند، قانون می شود و اگر تایید 
نکند، پروسه آن در قانون اساسی مشخص است، به 
مجلس فرستاده می شود که یا نظر شورای نگهبان را 
می پذیرد و یا با در نظر گرفتن مصالحی که حاکم بر 
به مجمع  آن صورت  در  که  پذیرد  نمی  است،  کشور 

تشخیص مصلحت ارسال می شود.
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو 
نظام  ــرد:  ک خاطرنشان  اسالمی  ــورای  ش مجلس 
و  قوت  نقاط  گرفتن  نظر  در  با  کشور  تصمیم گیری 
و  جمع بندی  این  به  فرصت ها  و  تهدیدها  ضعف، 

نتیجه گیری رسیده که این امر را بپذیرد.
به  ملل  سازمان  امنیت  شورای  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان  است،  دنیا  امنیتی  مرجع  عالی ترین  عنوان 
کرد: از نظر آن ها تنها چهار گروه تروریستی هستند، 
با این وجود چرا برخی اصرار دارند که آن ها تروریستی 
تروریست  حزب الله  و  حماس  که  حالی  در  هستند 
لبنان و  و فکری  فرایند سیاسی  از  و بخشی  نیستند 
فلسطین هستند. چرا ما بر این امر اصرار می کنیم؟ 

طرح این موضوع از اساس دچار اشکال است.

مجلس بان
روایت یک عضو کمیسیون امنیت از روند تصویب 

 FATF
نظام قائم به شخص نیست 

صهیونیستی  رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین 
پنجشنبه به عمان رفت و با سلطان قابوس، پادشاه این 
کشور دیدار کرد. سفر نتانیاهو به عمان در حالی انجام 
شد که شیمون پرز رئیس جمهور سابق اسرائیل، آخرین 
مقام صهیونیستی بود که در سال ۱۹۹6 به مسقط سفر 
که  شده  مدعی  بیانیه ای  در  نتانیاهو  دفتر  بود.  کرده 
این سفر در راستای سیاست تل آویو برای تقویت روابط 
دفتر  که  آنگونه  انجام شده است.  با کشور های منطقه 
نخست وزیر اسرائیل گفته، یوسی کوهن رئیس موساد، 
مئیر شابات مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی و یوفال 
روتیم مدیر کل وزارت امور خارجه اسرائیل در این سفر 
رژیم  نخست وزیر  دفتر  اند.  کرده  همراهی  را  نتانیاهو 
صهیونیستی همچنین مدعی شده است که این سفر 
به درخواست سلطان قابوس انجام شده است. یک مقام 
برجسته اسرائیلی نیز گفته: روابط با عمان بعد از سفر 
نتانیاهو به مسقط علنی شد به خصوص که عمان نقشی 

استراتژیک به عنوان میانجی گر ایفا می کند.
وزیر امور خارجه عمان: میانجی نیستیم

اما گفته  امور خارجه عمان،  وزیر   یوسف بن علوی، 
سفر نخست وزیر اسرائیل به درخواست بنیامین نتانیاهو 
انجام شد. او توضیح داده: نتانیاهو تمایل داشت که به 
پادشاهی عمان سفر کند و سلطان قابوس را در جریان 
دیگاهش در رابطه با آنچه که به اصالح وضعیت خاورمیانه 
به ویژه اختالفات بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها منجر 
در  امور خارجه عمان همچنین  وزیر  بگذارد.  می شود، 
گفتگو با شبکه تلویزیونی این کشور گفت که سفر نتانیاهو 
در راستا و به دنبال سفر محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین بود که هر دو راغب به دیدن سلطان 
قابوس بودند. بن علوی در مورد امکان ایفای نقش واسطه 
توسط مسقط نیز گفته: ما در حقیقت نقش میانجیگری 
مطلق نداریم، چرا که به نظر ما نقش آمریکا برای کمک به 
طرفین و کمک به کشور های منطقه برای حصول توافق 
مورد رضایت طرفین و رفع اختالفات و درگیری ها، اصلی 
و محوری بوده و ما فقط زمینه های الزم را در این مسیر 

فراهم می کنیم.  
نابودی طرح سازش

 مطرح شدن احتمال میانجی گری مسقط به جای 
سفر  از  قبل  روز  چند  که  است  خاطر  این  به  آمریکا 
خودگردان  تشکیالت  رئیس  عباس،  محمود  نتانیاهو، 

فلسطین نیز به عمان رفته بود. فلسطین بعد از آنکه آمریکا 
رسمیت  به  اسرائیل  پایتخت  عنوان  به  را  بیت المقدس 
شناخت و سفارتش را به این شهر منتقل کرد رابطه خود 
را با آمریکا قطع کرد. عباس سال گذشته اعالم کرد که 
تشکیالت خودگردان دیگر نقش میانجی گری آمریکا در 
روند های صلح خاورمیانه را قبول ندارد. اما جنبش فتح 
به رهبری محمود عباس نیز اعالم کرد که سفر نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی به عمان و دیدار با سلطان قابوس 
نابودی طرح موسوم به طرح سازش است. جهاد اسالمی 
فلسطین و حماس اعالم کردند استقبال از نخست وزیر 
از پشت  مانند خنجر زدن  رژیم صهیونیستی در عمان 
به ملت فلسطین بود. داوود شهاب مدیر دفتر رسانه ای 
جهاد اسالمی اعالم کرد استقبال از نتانیاهو خنجر زدن 
به ملت فلسطین بود و مانند این است که دست های این 
در  روز  هر  که  بی گناهانی  و  کودکان  خون  از  جنایتکار 
حماس  شود.  پاک  می شود،  ریخته  فلسطین  سرزمین 
رژیم  با  روابط  عادی سازی  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  هم 
جنایت های  ارتکاب  برای  پوششی  مانند  صهیونیستی 
بیشتر این رژیم علیه ملت فلسطین و خنجر از پشت زدن 

به این ملت است. 
واکنش ایران، استقبال آمریکا

به  رژیم صهیونیستی  وزیر  به سفر نخست  نیز  ایران   
مسقط واکنش نشان داد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
امور خارجه با انتقاد به سفر نتانیاهو به عمان گفت: از 
نظر ما کشور های اسالمی منطقه نباید تحت فشار کاخ 
سفید به رژیم غاصب صهیونیستی فضای تحرک برای 

ایجاد مصائب و مشکالت جدید در منطقه دهند. بی شک 
این رژیم در پی ایجاد اختالف میان کشور های مسلمان و 
سر پوش نهادن بر 7۰ سال غصب و تجاوز و کشتار مردم 
مظلوم فلسطین است. از سوی دیگر این سفر با استقبال 
دولت ترامپ رو به رو شد. جیسون گرینبالت، فرستاده 
ویژه دولت آمریکا در طرح صلح خاورمیانه گفت: ما از 
گرم شدن روابط میان دوستانمان در منطقه و گسترش 
همکاری های آن ها استقبال می کنیم. وی اضافه کرد: 
این گامی سازنده برای پیشبرد تالش های ما در زمینه 
صلح است و برای ایجاد فضای مبتنی بر ثبات، امنیت 
و رفاه بین اسرائیلی ها، فلسطینی ها و همسایگان آن ها 
ضروری است. منتظریم بیشتر شاهد دیدار هایی مانند 

این باشیم. 
بعد از 22 سال، 10 روز مانده به تحریم تهران

با این حال عده ای معتقدند ایران هدف اصلی نتانیاهو 
از انجام سفر خود بوده است. عمان تا کنون بار ها نقش 
پیام رسان را بین ایران و آمریکا ایفا کرده است. یکی از 
این پیام رسانی ها به مذاکرات هسته ای ایران منجر شد. 
آنچنان که مذاکرات مخفی ایران و آمریکا در اواخر دولت 
احمدی نژاد، توسط واسطه ای از عمان و در مسقط انجام 
شد. این مذاکرات چند دور و در سطح فرستاده ویژه از 
کتاب  در  کری  جان  شد.  انجام  کشور  دو  دولت  سوی 
خاطراتش که اخیرا منتشر شده در مورد این مذاکرات در 

یک فصل پرداخته است. 
  آیا می توان سفر نخست وزیر اسرائیل بعد از ۲۲ سال به 
مسقط را به ایران مرتبط دانست؟ آن هم در حالی که این 

سفر ۱۰ روزقبل از شروع دومین تحریم های آمریکا علیه 
تهران انجام شده است؟

در  اما  اندازه،  همان  به  است  العملی  عکس  را  عملی  هر 
جهت معکوس

 رژیم صهیونیستی اکنون در حال استفاده از چالش 
ایران در برابر خود در چارچوب مدیریت آینده زمان است. 
ایران 4۰ سال است که پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی 
کرده  اعالم  قدس  جهانی  روز  برافراشته،  منطقه  در  را 
تهران  و  اعراب  میان  اسالمی  وحدت  با  کرده  تالش  و 
جبهه متحد ضد اسرائیل ایجاد کند. اما جدا از حماس 
و جهاد اسالمی در منطقه، بافت موقعیتی اکنون نشان 
دهنده همگرایی دولت های عربی با صهیونیستها در برابر 
تهران است. حتی بخش قابل توجهی از ملت های عرب 
نیز با دولت های خود در این همگرایی همراهی دارند. 
به عبارت دیگر اصل سوم قانون نیوتن که می گوید "هر 
عملی را عکس العملی است به همان اندازه، اما در جهت 

معکوس" باید مورد توجه قرار بگیرد.
به  نزدیکی  ــرای  ب معناداری  فضای  صهیونیستها 
کشور های عربی ایجاد کرده اند. آن ها تالش می کنند در 
چارچوب تئوری جنگ های نامتعادل و بزرگ نمایی قدرت 
کشور های  برای  تهدید  یک  عنوان  به  ایران  منطقه ای 
این  در  موجود  فرصت های  از  و  شوند  عمل  وارد  عربی 
ایران  چالش  در  مندرج  تهدید های  و  استفاده  چالش 
ورزشی  تیم  اکنون  کنند.  تبدیل  فرصت  به  و  را محدود 
آنها در قطر است. وزیر ورزش آنها در منطقه تردد دارد 
و نتانیاهو به عمان می رود. این ها نشان می دهد که در 
اعراب  می شود،  خوانده  عربی  ناتوی  آنچه  چارچوب 
اکنون به طور کامال آشکار زمینه های ارتباط با اسرائیل را 
به نمایش می گذارند. تابو و قبح ارتباط با صهیونیستها در 
کشور های اسالمی نیز در چارچوب بهره برداری از این 

چالش به مثابه یک فرصت برداشته شده است.
نزدیکی رژیم صهیونیستی به کشور های حاشیه خلیج 

فارس برای محاصره تهران
اسرائیل در سطح تحلیل میانی نیز خود را به مرز های 
برای  آویو  تل  تالش  می کند.  نزدیک  ایران  جغرافیایی 
نزدیکی به کشور های حاشیه جنوب خلیج فارس و ایجاد 
محاصره  چارچوب  در  عربستان  با  هماهنگی  فضای 
منطقه ای تهران قابل ردیابی است. بار ها گفته شده که 
سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا در دوران پسااوباما 
متوجه محدود کردن همکاری های بین المللی با ایران 
برای محاصره  بود.  تهران خواهد  منطقه ای  و محاصره 
و  آمریکا  متحده  ــاالت  ای رهبری  به  تهران  منطقه ای 
مدیریت اسرائیل، نزدیکی تل آویو به کشور های منطقه از 

جمله عمان به عنوان نزدیک ترین کشور به ایران )از نظر 
تاریخی( در بین کشور های حاشیه جنوب خلیج فارس 
اهمیت دارد. فراموش نکنیم که عمان به واسطه کمک 
رژیم گذشته ایران در اعزام نیروی نظامی در جنگ ظفار 
و حمایت از سلطان قابوس یک نوع وابستگی تاریخی با 
ایران احساس می کند؛ لذا اگر مردم عمان به اسرائیل 
نزدیک شوند نشانگری پرمعنا برای شکل دهی و محتوا 
بخشی به نوعی همگرایی و ایجاد فضای مناسب برای 

شناسایی اسرائیل در منطقه خواهد بود. 
پیام تل آویو به تهران در عمان یا امان

کشور های  مناطق  از  منطقه  چند  می رسد  نظر  به 
اسالمی در حال ایجاد فضای گفتگوی غیررسمی میان 
ایران و طرف های درگیر بین المللی این کشور هستند. 
این کشور ها چه در عمان و چه در امان پایتخت اردن، 
فضای  یک  ایجاد  آن  و  می کنند  دنبال  را  هدف  یک 
معنادار برای رد و بدل کردن پیام های تهران و تل آویو و 
همچنین واشنگتن است. سطح سفر نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی همراه با همسر و تعداد موثری از اعضای 
بگیرد.  قرار  بررسی  مورد  باید  عمان  به  اسرائیل  کابینه 
بالتبع پیام هایی غیرمستقیم در این سفر رد و بدل شده و 
باید در انتظار سفر وزیر امور خارجه عمان یا حتی پادشاه 
این کشور به تهران باشیم، با وجود آنکه پادشاه عمان در 
وضعیت خوبی از نظر سالمت به سر نمی برد. این پیام 
در آستانه حرکت تنظیم شده علیه تهران و تحرکاتی که 
بعد از ۱۳ آبان ممکن است رخ دهد می تواند جایگاهی 
مهم از نظر تحلیلی در نزد اصحاب رسانه و تحلیل گران 
مسائل خاورمیانه و ایران و رژیم صهیونیستی به دنبال 
داشته باشد.  رژیم صهیونیستی عزم خود را جزم کرده 
که در پرونده ایران وارد یک عرصه عملیاتی و رو در رویی 
مستقیم شود. اسرائیلی ها به دنبال بهانه ای برای درگیری 
آنها  عملکرد  نوع  هستند.  گوناگون  مناطق  در  ایران  با 
نشان دهنده آن است که در یک برآورد استراتژیک درست 
یا نادرست در پی ایجاد یک رزم آزمایی جدی تر از گذشته 
با تهران هستند و می خواهند قدرت نظامی و سیاسی و 
امنیتی خود در منطقه را وزن کشی کنند. اگرچه این را 
نیز بار ها با تهدید علیه تهران از طریق بیانیه های سیاسی و 
حتی عملیات در سوریه و دیگر مناطق به نمایش گذاشته 
اند، اما ایران با رفتار عقالنی تر تالش کرده است که این 
رو در رویی مستقیم تا سر حد امکان صورت نپذیرد. رژیم 
از  را  جدیدی  شرایط  گذشته  ماه های  در  صهیونیستی 
خود نشان می دهد و آن نشان دهنده تالش برای نوعی 
برخورد با تهران از طریق مستقیم و وزن کشی تهدیدات 

ایران نسبت به تل آویو است.

اهداف نتانیاهو از سفر به عمان چه بود؟

وزنکشیسیاسی
Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

خبرنگارعلی روغنگران

متن زیر عکس: عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی مانند پوششی برای ارتکاب جنایت های 
بیشتر این رژیم علیه ملت فلسطین و خنجر از پشت زدن به این ملت است

,,
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HirokAzu kore-edA :کارگردان
LiLy frAnky, SAkurA Ando, mAyu mATSuokA :بازیگران

»دزدان مغازه« درامی است ژاپنی ساخته هیروکازو کورئیدا، 
داوران  و  منتقدان  توجه  کن  فیلم  جشنواره  در  که  کارگردانی 
را  جشنواره  طالی  نخل  شد  موفق  و  برانگیخت  را  جشنواره 
تصاحب کند. این اثر که به شکل جهانی تحسین شده و احتماال 
تا پایان سال ۲۰۱8 بیشتر دربــاره اش خواهیم شنید ماجرای 
طریق  از  را  زندگی شان  که  می کند  روایت  را  فقیر  خانواده ای 
کارهای کم درآمد و دله دزدی می گذرانند؛ خانواده ای که با وجود 
شرایط اسف بار زندگی شان نگهداری از دختری بی خانمان را هم 
 Like fATHer, برعهده می گیرند. کورئیدا پیش از این بخاطر فیلم

Like Son مورد توجه جهانی قرار گرفته بود.

»دزدان مغازه«
BrAd Bird :کارگردان

HoLLy HunTer, crAig T. NeLSon, SArAH VoweLL :بازیگران
»شگفت انگیزان ۲« یک انیمیشن ابرقهرمانی است به کارگردانی 
برد بیرد. فیلم خط روایی قسمت قبلی را دقیقا از نقطه پایانی آن پی 
 می گیرد. در این قسمت باب پار )آقای شگفت انگیز( باید از جک-جک 
مراقبت کند در حالی که هلن در گیرودار ماموریتی برای نجات جهان 

است.
کارگردانی این اثر را برد بیرد بر عهده گرفته که پیش از این وظیفه 
ساخت قسمت اول مجموعه شگفت انگیزان و انیمیشن معروف راتاتویی 
را برعهده داشت. پیش از این قرار بود شاهد اکران این فیلم در سال 
۲۰۱۹ باشیم اما با توجه به برخی پیش آمدها تاریخ اکران شگفت انگیزان 

۲ در سال ۲۰۱۹ به انیمیشن داستان اسباب بازی 4 داده شد.

»شگفت انگیزان 2«
Paweł PAwLikowSki :کارگردان

JoAnnA kuLig, TomASz koT, AgATA kuLeSzA :بازیگران
پــاوو  کــارگــردانــی  بــه  لهستانی  فیلم  یــک  ــرد«  س »جنگ 
پاولیکوفسکی است. این اثر که مورد تمجید منتقدان واقع شده 
در جشنواره فیلم کن ۲۰۱8 هم جایزه بهترین کارگردانی را به 
از این موفق شده بود بخاطر  پاولیکوفسکی پیش  دست آورد. 
فیلم  بهترین  اسکار  جایزه  جمله  از  متعددی  جوایز  ایدا  فیلم 
خوش  جهانی  سطح  در  و  کند  تصاحب  را  زبان  غیرانگلیسی 

بدرخشد.
جنگ سرد روایتگر یک داستان عاشقانه است میان مرد و زنی 
با خلقیات و پس زمینه های متفاوت که در حاشیه جنگ سرد 

)دهه پنجاه پس از پایان جنگ جهانی دوم( جریان دارد.

»جنگ سرد«

BLue wHALe«« "سریال نمایش خانگي "نهنگ آبي
کارگردان: فریدون جیراني

نویسنده: بهرام توکلي
تهیه کننده: سعید ملکان

بزودي...  

پايان اجراهاي )بي بي و سرباز دل( در كانادا ، همراه با فرزين 
صابوني عزيز و مسعود پاكدل دوستداشتني. 

و پيش بسوي وطن

استارگرام

استارگرام

ساعد سهیلی در آخرین پست 
اینستاگرامش از بازی در یک سریال خبر 

داد و نوشت: 

برزو ارجمند نیز که با نمایش »بی بی و 
سرباز دل« به کانادا رفته بود از اتمام آن 

خبر داد و نوشت: 

فیلم بازی

4جامعه

خبرنگارسعید بابایی

s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rW w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

در چهل و هشتمین قسمت آوانسن مطرح شد:

شورای نظارت برای کمک شکل گرفته؛ نه ممانعت

دوستدارانشان  و  ها  انجمن  جامعه  در  همیشه 
نقش تعیین کننده ای در فرهنگ و هنر را ایفا می 
کنند و جایگاه ویژه ای در نزد مردم فرهنگ دوست 
دارند . انجمن های ادبی هم از زمره همین نوع از 
زبان فارسی در  نگاه داشتن  و  ادبی  اشاعه فرهنگ 
کشور و ایران هستند . در مشهد نیز بیشمار انجمن 
و  دارند  وجود  مختلف  ادبی  رویکردهای  با  هایی 
شاهنامه  رویکرد  با  سیاوش  هنری  فرهنگی  انجمن 
پژوهی و میل به شعر نو و هنرهای بصری ، ویترینی 
را هر  و جوان  پیر  روز که مخاطب  به  انجمن  از یک 
ادبیات  مسحور  و  آورد  می  خود  ادبی  کلبه  بر  ماه 
به  نیز  زمانی  حسین   . کند  می  زمین  ایران  شیرین 
این انجمن که سابقه ای طوالنی  عنوان مدیرعامل 
شاگردی  افتخار  و  دارد  جامعه  فرهنگی  امر  در 
و  سترگ  فردوسی   ، حماسه  جهان  خداوند  مکتب 
هم  و  بوده  مند  عالقه  تاریخ  و  ادبیات  به  کودکی  از 
خردسرای  مدیره  هیات  در  عضویت  افتخار  اکنون 
 ، ادبی  های  انجمن  مدیره  هیات  نیز  و  فردوسی 
در  را  دوستی  هموطن  و  دارد  را  سیاوش  فرهنگی 

شهر پرهیاهو زنده نگاه می دارد .
در  فرهنگی  ادبی  های  انجمن  پیشینه  از  مختصری 

مشهد برایمان بگویید .
ای  پیشینه  نتواند  هیچکس  رسد  می  نظر  به 
و  ــران  ای و  جهان  در  ادبــی  های  انجمن  از  دقیق 
عالقه مند  خانواده  هر  زیــرا  باشد  داشته  مشهد 
با  خودشان  منزل  در  حتی  تواند  می  ادبیات  به 
ادبی  انجمن  یک  وابستگان  و  دوستان  و  خانواده 
تشکیل دهند ولی انچه در سال های اخیر در مشهد 
انجمن  از  منسجم  های  انجمن  این  است  مشهود 
ادبیات  بزرگان  از  آمد بسیاری  و  فرخ که محل رفت 
بخش  تداوم  قهرمان  انجمن  و  شروع  بوده  کشور  و 
پس  فردوسی  سرای  خرد  محل  در  همچنان  که  آن 
نیز  و  دارد  ادامه  قهرمان  محمد  استاد  درگذشت  از 
مرد  سرپرستی  به  پویا  انجمن  و  سیاوش  انجمن 
و  زاده  آقای شهید  روزگاران جناب  دوست داشتنی 

نیز سایر انجمن ها .
با توجه به نام انجمن سیاوش رویکرد شما به شاهنامه 

بیشتر است ؟
دقیقا همین گونه است . چون شاهنامه ، نامه به 
نوشته هاست  ، شاه  نامه هاست  ، شاه  نیست  شاه 
و شاهنامه دریایی است که هر کس به اندازه ظرف 

انجمن  و  کند  می  استفاده  دریــا  این  از  خــودش 
سیاوش به اندازه همتی که دارد از 
این دریا سبوی خود را پر می کند .

چه  شعر  های  شب  نوایی  هم  جهت 
پیشنهادی دارید ؟

انجمن  در  که  کارهایی  از  یکی 
نکوداشت  شود  می  انجام  سیاوش 
هنری  و  فرهنگی  های  شخصیت 
همین  در  و  است  شهر  فرهیخته 
هنر  و  ادب  و  شعر  بزرگان  از  راستا 
که  شــود  می  تجلیل  مــاه  هر  نیز 
نیز  ادبی  های  انجمن  شامل  این 
این  کــه  صــورتــی  در   . گــردد  مــی 
راه  هم  بتوانند  ادبی  های  انجمن 
می   ، باشند  یکدیگر  با  راستا  هم  و 
توانند بر آیندی بسیار بیشتر داشته 

باشند.
همیشه نگاه مسئول برگزاری جلسه 
در انجمن ها دیده می شود . این نگاه 
برنامه  چگونه  سیاوش  انجمن  در 

ریزی می شود ؟
هیات  با  سیاوش  ادبــی  انجمن 

توانمند  و  همدل  و  قوی  و  جوان  نسبتا  ای  مدیره 
و  با عشق   ، در شاخه های مختلف 
توانسته جایگاهی  پیگیری  و  عالقه 
مشهد  شهر  در  بایسته  و  خور  در 
از  بسیاری  که  طوری  به  کند  پیدا 
علمی  های  شخصیت  و  هنرمندان 
و فرهنگی با همکاری با این انجمن 
 . کنند  می  کمک  آن  پویایی  به 
تشکیل  بــرای  وقتی  است  بدیهی 
لحظات  تمام   ، ماه  در  جلسه  یک 
مورد  مدیره  هیات  در  دقت  به  ان 
آن  حتما   ، گیرد  می  قــرار  بررسی 
گیرد  می  قــرار  اقبال  مــورد  جلسه 
.چنانکه تاکنون در انجمن سیاوش 
های  شخصیت  تــریــن  برجسته 
اساتید  بزرگترین  و  شهر  فرهنگی 
و  داشته  حضور  جــوان  فرهیخته 
نسبتا  راه  این  در  رسد  می  نظر  به 
جو  چنانکه   ، نموده  عمل  موفق 
و  سواد  با  جوانان  را  انجمن  غالب 
تشکیل  قریحه  خوش  و  فرهیخته 
دلیل  بــه  شاید  ــن  ای و  دهند  مــی 

حضور و وجود هیات مدیره تقریبا جوان در راس آن 
می باشد. افرادی چون دکتر محمد رضا سرساالری 
صالحی  دکترحسین  و  ادبیات  باالی  تخصص  با 
اساتید  از  و  هنر  کشوری  شده  شناخته  چهره   ،
دکتر  مهربانو  همچنین  و  کشور  سطح  در  خطاطی 
هنرمندی  و  جغرافیا  باالی  دانش  با  موسوی  زهرا 
 ) بنده  جز  )به  همه  و  عکاسی  زمینه  در  ارزشمند 

جوان بوده و مقبولیت اجتماعی دارند.
می  ارزیابی  چگونه  جامعه  در  را  تان  انجمن  خروجی 

کنید ؟
مانند  ادبی در هر شهر  انجمن های  بنده  به نظر 
 . جنگ  هــای  جبهه  در  هستند  ارتــش  ســـرداران 
همچنانکه هر سرداری در جبهه نسبت به توامندی 
در  هوشیاری  و  دقت  با  ریزی  برنامه  در  سعی  خود 
اجرای بهتر وظایف خود دارد ، هر انجمن ادبی در 
هر کجای کشور با همت و پشتکار نسبت به توان و 
امکانات خود سعی در ارایه هر چه بهتر برنامه های 
خود به مردم دارند و خروجی انجمن سیاوش نیز از 
این قاعده مستثنی نیست و بهترین نمود آن حضور 
در  آن هم  و  در هر جلسه  بیشتر  یا  نفر   ۱۵۰ حدود 

روز تعطیل می توان یافت.

بررسی انجمن های ادبی و نقش آن ها در حیات شعر در گفتگو با مدیرعامل انجمن فرهنگی هنری سیاوش؛

هم راستایی انجمن ها، برایند بیشتری دارد

انچه در سال های اخیر 
در مشهد مشهود است 

این انجمن های منسجم 
از انجمن فرخ که محل 
رفت و آمد بسیاری از 

بزرگان ادبیات و کشور 
بوده شروع و انجمن 

قهرمان تداوم بخش آن 
که همچنان در محل خرد 

سرای فردوسی پس از 
درگذشت استاد محمد 

قهرمان ادامه دارد و نیز 
انجمن سیاوش و انجمن 

پویا به سرپرستی 
مرد دوست داشتنی 

روزگاران جناب آقای 
شهید زاده و نیز سایر 

انجمن ها 

,,

اربعین  به  شعر  امروزی  رویکرد  گفت:  شاعر  یک 
بیشتر جنبه عاطفی و احساسی دارد. 

به گزارش ایسنا، هادی منوری در خصوص اشعار 
خوب  هنری  اثر  یک  ویژگی های  و  اربعین  آیینی 
این  که  اگرچه  کرد:  اظهار  اربعین  پیاده روی  برای 
بوده؛  اشعار  در  هم  قدیم  از  بودن  احساسی  نگاه 
عاطفی  نگاه  این  تاحدودی  سال ها  این  طی  ولی 
نگاه  از  البته  اســت؛  شده  پررنگ تر  احساسی  و 
اربعین  با  رابطه  در  اشعار  کمیت  شاید  معاصرین 

بیشتر شده باشد.
وی ادامه داد: از آن جایی که طی سال های اخیر 
تجمع  یک  عنوان  به  توانسته  اربعین  راهپیمایی 
توجه  برانگیزاند،  را  دنیا  همه  توجه  جهانی،  بزرگ 
شاعران هم به این موضوع بیشتر شده و البته بحث 
قدرت  می تواند  تجمع  این  که  هست  این  بیشتر 
طرفی  از  و  بگذارد  نمایش  به  جهان  در  را  تشیع 

رکوردی در گردهمایی های آیینی باشد.
این شاعر تصریح کرد: به عقیده من در این چند 
سال آثار بسیاری در زمینه پیاده روی اربعین بوجود 
آمده است که آثار خوب هم در این میان وجود دارد؛ 
بازتاب دهنده  می تواند  آثار  این  که  بگوییم  اگر  اما 
صددرصد  باشد  توانسته  یا  باشد  عظیم  حرکت  این 
حق مطلب را ادا کند، خیر اینطور نیست و هنوز جا 
دارد که ما در این زمینه کار کنیم و کارهایی بهتر از 

آنچه که هست را ارائه دهیم.
هنری  اثر  یک  ویژگی های  خصوص  در  منوری 
اولین  کرد:  خاطرنشان  اربعین  پیاده روی  زمینه  در 
این  عمق  باید  که  است  این  خوب  اثر  یک  ویژگی 
انجام  ما  که  کارهایی  بیشتر  دهد.  نشان  را  موضوع 
می دهیم سطح را نشان می دهد؛ اربعین یک عمقی 
دارد که اگر ما این عمق را بتوانیم به جهانیان نشان 
دهیم، توانستیم عظمت واقعه عاشورا را به جهانیان 
اربعین  فلسفه  بتوانیم  ما  این که  پس  دهیم؛  نشان 
را  عاشوراست،  خود  فلسفه  از  زیرمجموعه ای  که 
نشان دهیم، آن موقع توانستیم عمق کار را به مردم 

نشان دهیم.
جدا  را  اربعین  نمی توانیم  ما  این که  بیان  با  وی 
چهلمین  اربعین  ــزود:  اف کنیم،  تصور  عاشورا  از 
نام  به  بزرگ  رستاخیز  یک  یا  عظیم  حادثه  یک  روز 
درست  را  اربعین  بخواهیم  اگر  ما  عاشوراست. 
و  کنیم  ترسیم  درست  را  عاشورا  باید  کنیم،  ترسیم 
عاشورا حول سیدالّشهدا و 7۲ نفر از کسانی که پای 
اسالم ایستادند تا بتوانند اسالم را محافظت کنند، 

می چرخد. 

خبر
رویکرد امروزی شعر به اربعین جنبه 

عاطفی دارد
یک عکاس جهانگرد:

جذابیت اربعین به علت وجود اقشار 
مختلف مردم است

چهل و هشتمین قسمت برنامه زنده تصویری آوانسن 
شنبه پنجم آبان ماه با موضوع »بررسی عملکرد شورای 
نظارت و ارزشیابی بر تئاتر مشهد« و با حضور محمد جواد 

استادی و کیوان صباغ پخش شد.
در ابتدای این برنامه ریاست ارشاد مشهد در پاسخ به 
تغییر  برای  ایشان  بر دالیل تصمیم  سوال مجری مبنی 
در شورای نظارت بیان کرد: هیچ پیشرفتی بدون تحول 
در  پویایی،  و  تغییر  بدون  جامعه  گرفت؛  نخواهد  شکل 
سکون و سکوت قرار خواهد گرفت. اما تغییراتی که مد 
نظر ماست، تغییراِت بنیادین نیستند زیرا تکالیف قانونی 
با مشورت دوستان  شورا مشخص است و ما میخواهیم 
که  با شناختی  بزنیم.من  رقم  را  به جلو  رو  تنها حرکتی 
از هنرمندان و اهالی تئاتر مشهد دارم به مجموعه ای از 
مشکالت رسیدم که برای حل آن مسائل بتوانیم شورای 

فعلی را تقویت کنیم
وی با توجه به مفهوم نظارت افزود: نظارت به معنای 
ممانعت نیست؛ بلکه یکی از اجزائی است که کمک می 
نظام  کالن  های  سیاست  با  متناسب  تئاتر  یک  تا  کند 
هنر  به  تولدش  بدو  از  اسالمی  جمهوری  بگیرد.  شکل 
نگاهی جدی داشته و نه تنها زاویه ای با هنر ندارد بله 

هنر را عاملی مهم برای تعالی جامعه می داند. 
ارشاد  در  اش  ماهه  دو  عملکرد  با  رابطه  در  استادی 
مشهد گفت: تئاتر در مشهد نقاط ضعف و قدرت زیادی 
دارد اما در حیطه وظایف اداره ی ارشاد، که "صدورمجوز 
و نظارت بر نمایش هاست" ، تصمیم گرفتم تا در شورای 
و  نفس  تازه  نیروهای  تا  کنم  ایجاد  تغییراتی  نظارت 

مستعدتر وارد این حلقه شوند
محمدجواد استادی در رابطه با نحوه انتخاب اعضای 
یک  باید  شــورا  در  ــزود:  اف نمایش  بر  نظارت  ــورای  ش
اسالمی  بینش  و  شرعی  موازین  به  مطلع  کارشناس 

دو  استان،  اسالمی  تبلیغات  سازمان  رئیس  تایید  به 
کارشناس با بینش سیاسی اجتماعی و آشنا به مسائل 
معرفی  تهران  به  و  انتخاب  تئاتر؛  کارشناس  دو  و  تئاتر، 

شوند
هنرهای  مرکز  که  ای  اجــازه  اســاس  بر   : افــزود  وی 
نمایشی می دهد ما میتوانیم افراد معین انتخاب کنیم.

اعضای شورا می توانند از صاحبنظران به عنوان مشاور 
راهنمایی بگیرند اما درنهایت امضا باید امضای اعضای 
اصلی باشد. در ترکیب جدید شورا ما ۵ نفر را به عنوان 
به  را  نفر   4 تا   ۲ و  کرد  خواهیم  انتخاب  اصلی  اعضای 

عنوان عضو معین.

افراد  تئاتر، حضور  کارگردان  و  نویسنده  کیوان صباغ 
متخصص در ترکیب جدید اعضای شورای نظارت جدید 
را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: حضور کسانی که 
خودشان در تئاتر ذی نفع هستند؛ در ترکیب جدیِد شورا 
شائبه برانگیز است. زیرا در اینصورت گروه نمایشی عدم 
تایید یک نمایش را به معنای خصومت تلقی می کند. ما 
کنونی، کمترین  نظارِت  فعالیت شورای  این 8 سال  در 
مشکل را داشتیم زیرا خودشان ذی نفع نبودند. تا قبل از 
این افراد ذی نفع عضو شورا بودند و به تبع آن گروه های 
نمایشی مشکالت فراوانی داشتند.شورای نظارت کنونی، 
حقانیتش به ما اثبات شده، این ترکیب بهترین ترکیب در 

از عوامل مهم  تا کنون بوده است. یکی  شورای نظارت 
در رشد و شکوفایی تئاتر مشهد در سالهای اخیر شورای 
نظارت کنونی است. تئاتر مشهد از زمانی شکل شکل که 
اجراهای عموم مان رشد کرد؛ بعد از آن ما در جشنواره 
ها شرکت کردیم و حائز رتبه شدیم و کارهای با کیفیت 
با  ما  به شهرهای مختلف صادر کردیم. اجراهای عموم 
که  نبریم  خاطر  از  گرفت.  شکل  فعلی  شورای  حمایت 
به خاطر مشکالتی  لودلو  نمایش  قبل  وقتی چند سال 
موضع  مشهد  تئاتر  برای  همه  و  شد  کشیده  مجلس  تا 
گرفتند، شورای فعلی با نامه و دفاعیه و بیانیه، متعهدانه 
و با تمام قوا پای حرفش ایستاد. اقای حمیدرضا سهیلی 
و محمد ملتجی بارها خواستند به خاطر بی احترامی ها 
این شورا را ترک کنند اما به خاطر مطالبه هنرمندان تئاتر 

و حمایت از تئاتر این شهر، ماندند.
محمد جواد استادی در بخش دیگری از برنامه تصریح 
بله  نیست،  اعضا  افزایش  معنای  به  شورا  تقویت  کرد: 
با گونه های مختلف  نظارت  به معنای شناخت شورای 

تئاتری مثل نمایش کودک؛ کمدی، تراژیک و.. است.
و  جدید  نامه  آیین  قوانین  خصوص  در  اســتــادی 
فیلمبرداری از آثار تاکید کرد: ما فرمی داریم از اداره کل 
هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به نام 
ارزیابی نمایش در زمان اجرای عمومی، یعنی ما موظفیم 
هر نمایشی را در زمان اجرا مورد نظارت قرار دهیم. لذا 
می توانیم از بازبینی نمایش ها تصویر برداری کنیم و با 

فرم مذکور تطبیقش دهیم. 
کیوان صباغ با اشاره به اینکه ارشاد می خواهد با این 
زنده  نمایش  خاصیت  افزود:  کند  مبرا  را  خودش  عمل 
رفتن است.  نوعی طفره  کار  این  اما  بداهه گویی است 
ارشاد می خواهد با اینکار خودش را درون حباب َامنش 

مخفی کند ؛ اینکار بی اعتمادی به هنرمندان است.

مختلف  اقشار  وجود  گفت:  جهان گرد  عکاس  یک 
مردم در واقعه اربعین از جذابیت های خاص آن است.

حمید سلطان آبادیان گفت: یکی از عواملی که باعث 
ایجاد جذابیت در عکاسی اربعین می شود، وجود اقشار 
مختلف مردم در این واقعه است مانند پیرها، جوان ها، 
زنان و مردان؛ این افراد به تنهایی کاراکتر ویژه ای دارند 

که از جذابیت های فراوانی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: در چند سفری که من به عراق داشتم 
در  که  این  جز  به  نداشته  وجــود  خاصی  محدودیت 
حرمین نمی توان عکاسی کرد که البته این جزو قوانین 
نیز  رضا)ع(  امام  حرم  در  که  است  مقدس  مکان های 
همین گونه است اما در سطح شهر و مسیر پیاده روی 
موردی پیش نیامده تا کنون و تنها بحث امنیت وسایل 
شخصی است که بعضی ممکن است به عنوان مثال 

دوربین خود را گم کنند.
این عکاس در خصوص ایده داشتن در این موضوع 
عکاسی بیان کرد: مسلما نمی توان بدون داشتن برنامه 
و ایده برای این موضوع به عکاسی پرداخت و این را من 
در سفر اول خود نیز دریافتم، البته الزم است یک بار 
قبل از اینکه فرد بخواهد برای عکاسی برود، این مسیر 
به طور عادی طی کند تا بتواند شرایط آن محل را ببیند 
و در آن قرار بگیرد و به این فکر کند که چه عکس هایی 

در این موقعیت گرفت.
او افزود: هر کسی در ژانر خودش می تواند در آن جا 
عکاسی کند به عنوان مثال عکاسان مستند یا گزارشی؛ 
اما  می گیرند  شده  کارگردانی  عکس های  نیز  بعضی 
عکس های پراکنده و بدون برنامه قطع به یقین خروجی 

خوبی نخواهد داشت.
این جهان گرد تشریح کرد: در سری اولی که به این 
سفر پرداختم برای من بسیار جالب بود این موضوع زیرا 
شرایط  کامال  متفاوتی در آن جا حاکم بود و عکس هایی 
که گرفته شد نیز کامال پراکنده بود و به هنگام بازگشت به 
این پی بردم که خروجی که در نظر داشتم اتفاق نیفتاده 
است اما در سری بعد شروع به ثبت یک مجموعه کردم.

حمید سلطان آبادیان ادامه داد: مجموع عکس در 
اتفاقاتی  و  وقایع  و  بود  نگاری  پرتره  شامل  دوم  سری 
که در طول مسیر می افتاد مانند افرادی که در مسیر 
ظرف هایی را قرار می دهند که در آن خوراکی است و 
افرادی که در مسیر می نشینند تا از زائران پذیرایی کنند؛ 
من این افراد را سوژه خود قرار دادم گرچه که چیزهای 
فراوان دیگری وجود داشت اما اول باید مشخص کرد که 

برای زیارت می رویم یا عکاسی.

خبر

آوانسنخبر

شاهنامه ، نامه به شاه نیست ، شاه نامه هاست ، شاه نوشته هاست و شاهنامه دریایی است که هر کس به اندازه ظرف خودش از این دریا استفاده 
می کند و انجمن سیاوش به اندازه همتی که دارد از این دریا سبوی خود را پر می کند

,,

Vol.2.No.334  Oct.31.2018334 چهارشنبه 09  آبان ماه 1397- سال دوم -  شماره 334چهارشنبه 09  آبان ماه 1397- سال دوم -  شماره Vol.2.No.334  Oct.31.2018  

 نماینده شرکت شهر سالم در 
به  این مجموعه  کربال، خدمات 

خدام الحسین را تشریح کرد.
شرکت  نماینده   - امانی  محمود  ایسنا،  گزارش  به 
با حضور در جمع خبرنگاران در  شهر سالم در کربال 
مورد اقدامات شرکت شهر سالم در کربال برای پوشش 
پیاده روی اربعین گفت: حضور نیروهای شرکت شهر 
سالم برای ارائه خدمات در کربال و نجف، هم زمان با 
حضور نیروهای خدمات شهری است، یعنی با مستقر 
شدن خدام الحسین، شرکت شهر سالم هم خدماتش 

را ارائه می دهد. 
بخش   دو  در  ما  خدمات  ــه  ارائ اینکه  بیان  با   وی 
گفت:  می گیرد،  درمانی صورت  و  بهداشتی  خدمات 
ادامه  نیز  اربعین  از  پس  روز  سه  دو  تا  خدمات  این 

خواهد داشت.
این  گفت:  بهداشتی  خدمات  به  اشــاره  با   امانی 
همکاران  به  بهداشتی  توصیه های  شامل  خدمات 
نیروهای خدمات شهری و نظارت بر فعالیت نیروهای 
پشتیبانی مانند سیستم پخت و پز، ارائه غذا، رعایت 

اصول بهداشتی و... است. 
مــورد  در  کربال  در  سالم  شهر  شرکت   نماینده 
حوزه  این  در  اینکه  بیان  با  نیز  درمان  حوزه  خدمات 
مجموعه  هر  در  روتین  صــورت  به  که  خدماتی  نیز 
درمانی ارائه می شود، اینجا هم به خدام الحسین ارائه 
تقریبا  موجود،  امکانات  با  اینجا  ما  افزود:  می دهیم، 
داریم،  آمادگی  بیماران  همه  به  خدمات  ارائه  برای 
بویژه بیماری هایی که شایع است و اینجا معموال اتفاق 

می افتد.

توانبخشی  امـــور  ــاون  ــع م
گفت:  کشور  بهزیستی  سازمان 
برای  بهزیستی  های  تصمیم  گاهی 
معافیت افراد دارای معلولیت از سربازی در کمیسیون 
این  بنابراین  شود؛  می  نقض  انتظامی  نیروی  وظیفه 
تشخیص  کار  صد  تا  صفر  از  دارد  آمادگی  سازمان 
واگذار  نهاد  این  به  را  معلوالن  برای  سربازی  معافیت 

کند.
گاهی  افزود:  نژاد  نحوی  حسین  ایرنا،  گزارش  به 
نمی  معلولیت  دارای  فرد  مشمول  فقط  ها  معافیت 
برای مراقبت  یا پسر فرد معلول  برادر  برای  بلکه  شود 
از او هم هست اما نظام وظیفه در این موارد نظر خود 
در  دیگری  تصمیم  است  ممکن  و  کند  می  اعالم  را 

کمیسیون وظیفه نیروی انتظامی گرفته شود.
های  تصمیم  کمیسیون  این  گاهی  داد:  ادامه  وی 
بهتر  بنابراین  زند؛  می  هم  به  طرفه  یک  را  بهزیستی 
انجام  خود  را  های  اقدام  تمام  کمیسیون  این  است 
در  نظر  اعالم  برای  بهزیستی  کارشناسان  از  و  دهد 
کمیسیون های خود دعوت کند تا روند اخذ معافیت 

برای افراد دارای معلولیت طوالنی نشود.
برای  نهایی  تصمیم  اکنون  کرد:  اضافه  نژاد  نحوی 
نیروی  عهده  بر  معلولیت  دارای  سربازان  معافیت 
انتظامی است و نظر بهزیستی، فصل الخطاب نیست 
در حالی که در کمیسیون های تجدیدنظر بهزیستی، 
آن  است  ممکن  اما  دارند  حضور  هم  ناجا  نمایندگان 

تصمیم را به علت قوانین خاص خود نپذیرند.

وزیر آموزش و پرورش و رئیس 
دانــش آمــوزی  بسیج  ســازمــان 
محمد  شهادت  سالروز  در  و  امروز 
حسین فهمیده، با حضور بر سر مزار این شهید نسبت 

به مقام شهدای دانش آموز ادای احترام کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در سالروز شهادت محمد 
حسین فهمیده، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان 
حسین  شهید  خانواده  همراه  به  دانش آموزی  بسیج 
فهمیده، معاون حقوقی و امور مجلس، مدیرکل امور 
روابط  و  و رئیس مرکز اطالع رسانی  ایثارگران  و  شاهد 
شهید  مزار  سر  بر  پرورش،  و  آموزش  وزارت  عمومی 
فهمیده حضور یافتند و اهدای گل و قرائت فاتحه، یاد 

شهدای دانش آموز را گرامی داشتند.
گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر  بطحایی  محمد  سید 

هر چه دشمنی دشمنان بیشتر می شود واقعا احساس 
می کنیم که بیش از گذشته به توجه،  حمایت و دعای 
شهیدان نیازمندیم؛ هر چند در کوران کارهای جاری 
این  که  می کنیم  فراموش  وقت ها  خیلی  روزمــره،  و 
که  نیستیم  ما  می کنیم،  باز  را  گره ها  که  نیستیم  ما 
نقشه های بسیار پیچیده دشمنان ناجوانمرد را خنثی 
این  شدن  خنثی  پشت  که  می رود  یادمان  می کنیم. 
دعای  حرکت،  این  مسیر  شدن  هموار  و  دشمنی ها 
آن ها  از  خیلی  که  شهیدانی  اســت.  شهیدان  خیر 
دوران  در  و  بودند  معصوم  فهمیده  حسین  مانند 
به  حب  از  نشانه ای  هیچ  کوتاه  هرچند  زندگی شان 
سمت های  و  خانه ها  گران قیمت،  مقام،  ماشین های 
پیدا  منظر  این  از  آلودگی  از  ذره ای  هیچ  و  آن چنانی 

نشده است و نمی شود.

نماینده شرکت شهر سالم در کربال عنوان کرد؛

 بیماری های تنفسی، گوارشی و عضالنی، شایع ترین بیماری ها 
معاون بهزیستی خبر داد:

ادای احترام وزیر آموزش و پرورش به مقام شهدای دانش آموزبهزیستی آماده واگذاری تعیین معافیت سربازی معلوالن 

چند قدم تا سالمت

  چهل و نهمین عمل پیوند قلب در مرکز آموزشی، 
پوشش  زیر  مراکز  از  امام رضا)ع(  درمانی  و  پژوهشی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد با موفقیت انجام شد.
ریه دانشگاه علوم پزشکی  و  پیوند قلب  تیم  رییس 
مشهد افزود: این عمل بر روی یک نوجوان ۱۵ ساله  
با  پیشرفته  قلبی  نارسایی  به  مبتال  سبزوار  ساکن 
آقای  از  بیمار  این  اهدایی  قلب  شدو  انجام  موفقیت 
۳۳ ساله  که دچار مرگ مغزی شده بود در مرکز دیالیز 
جراحی  بخش  در  و  دریافت  منتصریه  اعضا  پیوند  و 
این  به  دو   شماره  رضا)ع(  امام  بیمارستان  باز  قلب 

بیمار پیوند شد.
بخش  رضایت  را  بیمار  عمومی  حال  باقری،  رضا 
اعالم کرد و گفت: این بیمار در حال حاضر در بخش 

مراقبت های ویژه دوران نقاهت را طی می کند.
قلب  پیوند  تیم  خوشبختانه  کــرد:  تصریح  وی 
همکاران  مشارکت  از  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
بیمار  دلسوز  و  عالقمند  متعهد،  دانشمند،  جوان 
می  تیم  فعالیت  شروع  از  چه  هر  که  شده   تشکیل 
گذرد هماهنگی آن بارزتر و نتایج آن نیز بسیار مطلوب 

ترگشته است.
باقری افزود: یکی از نکات بسیار بارز در تیم پیوند 
بودن  کوتاه  پزشکی مشهد  علوم  دانشگاه  ریه  و  قلب 
این  در  دقیقه(   6۰ متوسط  ایسکمی)  زمان  مدت 
بیماران است که این عدد در کشور منحصر به فرد می 
باشدو این امر نشان دهنده سازمان دهی مناسب تیم 

پیوند بوده است.

 »صبح امروز« الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را بررسی می کند

جایخالیسمنها
یک دهه طول کشید تا این الیحه از مجلس به شورای نگهبان برسد

باالخره پس از بیش از یک دهه انتظار، با تالش های 
حمایت  الیحه  کلیات  کودک،  حقوق  فعالین  بی وقفه 
ملت  خانه  صحن  در  نوجوانان  و  کودکان  حقوق  از 
تصویب شد. اتفاقی که هرچند نوشداروی پس از مرگ 
امیدی  نقطه  می تواند  اما  است  بسیاری  سهراب های 

برای بهبود وضعیت کودکان باشد.
در  مانند  الیحه،  این  در  متعدد  قوت  نقاط  بر  عالوه 
وظایف  تعیین  هویتی،  اوراق  فاقد  کودکان  گرفتن  نظر 
تعقیب  و  پیشگیری  ی  درزمینه  مختلف  ارگــان هــای 
کودک آزاری و ایجاد مراکز حمایتی توسط قوه قضاییه، 
عوامل  به  نپرداختن  است.  وارد  آن  به  نیز  اشکاالتی 
ریشه ای رفتار کودک آزاری در افراد آزارگر، تعریف مجازات 
غیر بازدارنده در پاره ای از موارد ازجمله این موارد است.

با  وگــو  گفت  در  تا  تالشیم  در  مناسبت  همین  به 
صاحب نظران حوزه های مختلف، نگاهی چندجانبه به 

الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بی اندازیم.
مصاحبه ای داشته ایم با رضا مشتاقی، دانش آموخته 
حقوق و الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان را از منظر 

حقوقی مرور کرده ایم. 
منظر  و  قانون  این  بر  حاکم  روح  کلیت،  درباره  شما  نظر 

نگاهش به پدیده کودک آزاری چیست؟
تا وقتی که  البته  در مورد روح حاکم بر این قانون که 
آن  بر  نمی توان  هنوز  نرسیده،  نگهبان  تأیید شورای  به 
الیحه  به عنوان  باید  همچنان  و  داشت  قانون  اطالق 
حمایت از کودکان نوجوانان از آن نام ببریم، باید گفت 
کودکان  از  حمایت  قانون  بمانند  همچنان  الیحه  این 
و  قضایی  و  بودن  محور  بزه   ،8۱ مصوب  نوجوانان  و 
و  کرده  حفظ  زیادی  حدود  تا  را  خودش  بودن  کیفری 
بخش زیادی از این الیحه به فروض مختلف وقوع آزار و 
کودک آزاری و بزه علیه کودک و اقدامات قضایی و غیر 
شود  انجام  باید  اتفاق  این  وقوع  صورت  در  که  قضایی 
پرداخته است. در قانون سال 8۱ هم -که قانون حمایت 
مختلف  انــواع  ما  داشــت-  نام  نوجوانان  و  کودکان  از 
را جرم عمومی  آن  بودیم،  کرده  تعریف  را  کــودک آزاری 
البته  و  بودیم  کرده  مشخص  را  مجازات  بودیم،  دانسته 
الیحه  در  اما  بودیم؛  کرده  الزامی  هم  را  دهی  گزارش 
در دست تأیید به مسائل دیگر هم پرداخته شده و دیگر 
نمی شود صرفًا به مانند قانون سال 8۱، آن را یک قانون 
غالبش  روح  که  اگرچه  دانست؛  کودک آزاری  با  مرتبط 
از  حمایت  مــوارد  به  الیحه،  این  است.  کرده  حفظ  را 
کودک، پیشگیری از کودک آزاری، وضعیت مخاطره آمیز 
ارتقاء  جهت  در  مختلف  دستگاه های  که  وظایفی  و 

حقوق کودکان و حمایت از کودکان دارند پرداخته است. 
به این ترتیب اگر بخواهیم جمع بندی کنیم باید بگوییم 
از  با پیگیری یک نظام مشخص  توانسته  این الیحه  که 
صرف مقابله با کودک آزاری در حمایت از کودکان گذر 
مسائل  و  پیشگیری  ازجمله  دیگری  مسائل  به  و  کند 

حمایتی هم نظر داشته باشد.
الیحه حاضر، چه نکات قوتی دارد که در 

قوانین گذشته وجود نداشته است؟
الیحه  این  قوت  نقاط  شاخص ترین 
دانست:  ــورد  م چند  در  مــی تــوان  را 
یکی تعریف مفاهیم که الیحه در مواد 
مشخص  تعریف  یک  به  را  ما  ابتدایی 
سو  و  کودکان  از  حمایت  مفاهیم  از 
رفتارهای نسبت به کودکان می رساند؛ 
اتفاقی که سابقًا در دیگر قوانینمان آن 
را نمی دیدیم و این الیحه ازنظر تعریف 
یک  به  را  مردم  و  قانون گذار  مفاهیم، 

مفاهمه مشترک می رساند.
وضعیت  ــف  ــری ــع ت ــر  ــگ دی نــکــتــه 
را  آن  باید  کــه  ــت  اس مخاطره آمیز 
الیحه  ــن  ای پیشرفت  شاخص ترین 
به عنوان  پیش ازاین چیزی  ما  دانست. 
وضعیت مخاطره آمیز در مورد کودکان 
در  صرفًا  و  نداشتیم  صــورت  ایــن  به 
قانون مدنی و در مواردی که می تواند 
منجر به سلب حضانت از والدین شود، 
تعریف شده بود. در اینجا موقعیت های 
مخاطره آمیز خیلی گسترده و دقیق تر و 
مشخص شده  اجرایی تر  راهکارهای  با 

مخاطره آمیز  وضعیت  در  کـــودک  درصــورتــی کــه  و 
مانند  مسئول  نهادهای  وظایف  باشد،  داشته  قــرار 
قوه قضایی  و  بهزیستی  مأموران  ضابطین دادگستری، 
مخاطره آمیز  وضعیت  رفع  به  نسبت  تا  مشخص شده 
شاخص ترین  و  بزرگ ترین  این  کنند.  اقدام  کودک  از 

پیشرفت این الیحه است.
می توانیم  قـــوت،  نــقــاط  دیــگــر  از 
جرم  تفکیک  و  شــدن  گسترده تر  به 
تشدید  مــوارد  بعضی  در  و  انگاری ها 
مجازات اشاره کنیم که این ها را ما سابق 
 8۱ سال  قانون  در  و  نداشتیم  این  بر 
جسمی،  ــودک آزاری  ک کلی  به صورت 
بود.  شده  انگاری  جرم  غفلت  و  روانی 
حمایت  اصل  به  توجه  با  و  اینجا  در 
جرائم  درصورتی که  کودکان،  از  ویژه 
بیفتند،  اتفاق  کودکی  علیه  خــاص 
به  تشویق  شدند:  خاص  انگاری  جرم 
تحصیل،  ترک  یا  مدرسه  از  کودک  فرار 
قاچاق  کــودک،  خودکشی  به  تشویق 
کــودک،  قاچاق  کــودک،  بــدن  اعضا 
ایراد  کــودک،  به  دخانی  مــواد  فــروش 
روانی  و  جنسی  جسمانی،  آسیب های 
به طور  قانون  این  در  سهل انگاری  و 

جداگانه جرم انگاری شده اند.
افزون بر این ها، یکی از نقاط قوت این 
قانون، اختیاراتی است که برای مأموران 
و مددکاران بهزیستی قائل شده است. 
که  داشتیم  را  مشکل  این  همیشه  ما 
ازآنجاکه   - اعالم کودک آزاری  موارد  در 

مأموران  می افتد-  اتفاق  خانه  در  کودک آزاری ها  اغلب 
مواجه  بسته  درهــای  با  خانه  به  مراجعه  با  بهزیستی 
می شدند و بدون حکم قاضی هم امکان ورود به منزل 
نگهبان،  شورای  در  الیحه  این  تأیید  با  اما  نداشتند؛  را 
به منزلی مراجعه کنند  بهزیستی  مأموران  درصورتی که 
که قانونا اجازه ورود به آن را ندارند و کودک در معرض 
خطر باشد، بدون حکم قاضی می توانند وارد خانه شوند 
و کودک را نجات بدهند. پس ازآن الزم است ظرف ۱۲ 
ساعت گزارش این اقدام و دالیلی که بر اساس آن ها نیاز 

به اقدام فوری بوده است به دادستان تحویل شود.
از  این الیحه، حمایت  همچنین نکته مثبت دیگر در 
مخاطره آمیز  وضعیت  کــودک آزاری،  دهندگان  گزارش 
هیچ کس  الیحه،  اساس  بر  و  است  کودکان  علیه  بزه  و 
این  با  سابقًا  ما  ــدارد.  ن را  افــراد  این  نام  افشای  حق 
مشکل مواجه بودیم که یک شخص یا عضو یک سمن، 
کودک  والدین  وقتی  و  می کرده  گزارش  را  کودک آزاری 
به  آزاران  کودکان  دیگر  یا  می داده اند  آزار  را  کودک  که 
نهاد قضایی یا نهاد حمایتی مراجعه می کرده اند اعالم 
می شده که فالن شخص گزارش داده که شما مرتکب 
کودک آزاری شده اید و به این ترتیب برای شخص گزارش 

دهنده مشکالتی پیش می آمد.
نکته دیگر اینکه افشای هویت کودک در معرض خطر 
و کودک بزه دیده هم در این الیحه جرم انگاری شده و از 
این به بعد کسی که هویت، تصاویر یا اطالعاتی از کودک 
آزاردیده یا در معرض خطر را به نحوی که موجب اضرار به 
او شود، منتشر کند مرتکب جرم شده است. پیش تر این 
خأل قانونی را داشتیم که در بسیاری از رسانه ها، بدون 
کودک آزار  اطالعات  و  تصویر  کودک،  مصالح  به  توجه 

دیده منتشر می شد.
 چه خألهایی در این الیحه وجود دارد؟

از  ــی  ــرم زدای ج را  الیحه  ایــن  خأل  بزرگ ترین  باید 
کنم.  اعــالم  ــی  روان و  جسمی  عامدانه  کـــودک آزاری 
 8۱ سال  قانون   4 ماده  در  کردم،  عرض  که  همان طور 
کودک آزاری جسمی، روانی و از روی غفلت را به صورت 
انگاری  جرم  اگرچه  که  بودیم  کرده  انگاری  جرم  کلی 
بود.  گرفته شده  نظر  در  سبکی  مجازات  و  بود  ضعیفی 
طبق ماده ۵۱ این الیحه، قانون قبلی صریحًا الغا شده 
و ازاین پس برای تشخیص جرائم و مجازات فقط باید به 
این الیحه و قوانین عمومی دیگر مراجعه کنیم. در ماده 
۹ الیحه از کودک آزاری جسمی، عاطفی و جنسی براثر 
بشود  مشخص  آسیب های  به  منجر  که  سهل انگاری 
صحبت شده و در ماده دیگری از الیحه ما کودک آزاری 
که  همان طور  نمی بینم،  را  روانــی  و  جسمی  عامدانه 
مصادیق متفاوت و مختلفی از کودک آزاری مثل غفلت از 

سالمت و بهداشت را در این الیحه نداریم. درصورتی که 
بزرگی مواجه  قانونی بسیار  با خأل  تأیید بشود  این الیه 
جسمی  آزار  عامدانه  رو  کودکی  که  کسی  و  می شویم 
بدهد به طوری که موجب سلب منافع او، نقصان اعضا، 
و دیگر شروط ماده 6۱4 قانون مجازات اسالمی  جرح 
در  دیه  صرفًا  ــودک آزاری  ک این  نشود،  تعزیرات  کتاب 
دیگری  تعزیری  و هیچ گونه مجازات  پی خواهد داشت 
نخواهد داشت و این نقصان بزرگی است که در این الیحه 

وجود دارد.
به  می توانیم  الیحه  این  در  موجود  خألهای  دیگر  از 
کودکان،  از  حمایت  امر  در  سمن ها  نــدادن  مشارکت 
وقــوع  تعقیب  سپس  و  کــــودک آزاری  از  پیشگیری 
کودک آزاری اشاره کنیم. خب همان طور که میدانید در 
مختلف  امور  در  مدنی  جامعه  و  سمن ها  اخیر  سالیان 
که  مــواردی  ازجمله  دارنــد.  مشارکت  و  گرفته اند  قوت 
سمن ها مشارکت فعالی دارند، مسئله حقوق کودکان، 
از قبیل کودک آزاری  آسیب های اجتماعی و معضالتی 
بایدوشاید  آن چنان که  ما  قانون گذار  متأسفانه  است. 
نشده  مــوارد  این  در  سمن ها  کــردن  دخیل  به  حاضر 
کیفری،  دادرسی  آیین  قانون   66 ماده  در  قبالً  است. 
حق شکایت را برای سمن ها در مواردی که علیه حوزه 
اما  بودیم  شده  قائل  می افتد  اتفاق  جرمی  حمایتشان 
تضعیف  بسیار  ماده  بعدی  اصالحات  در  را  حق  این 
حق  صرفًا  سمن ها  حاضر  حال  در  به طوری که  کردیم 
پیگیری  شکایت،  حق  و  دارند  را  ساده  جرم  اعالم  یک 
این  در  می رفت  انتظار  ندارند.  را  تجدیدنظرخواهی  و 
الیحه با توجه به قابلیت ها و پتانسیل خاصی که سمن ها 
در حمایت از کودکان نشان داده اند، ایرادات ماده 66 
مداخله  و  می شد  برطرف  کودکان  حــوزه  در  حداقل 
اختصاص  سمن ها  به  هم  زمینه ها  دیگر  در  فعال تری 
داده می شد که این اتفاق نیفتاد. می بینیم که در ۲ ماده 
از سمن ها نام برده می شود: یکی در مورد حق حضور 
در دادگاه قانون گذار به قاضی این اختیار را داده که در 
موارد الزم، نماینده سمن را در جلسه دادگاه بخواهد که 
البته این حق خاص و چشمگیری نیست چون قاضی 
می تواند هر کس را که بخواهد به جلسه دادگاه احضار 
یک  صرفًا  سمن ها  از  بردن  نام  می رسد  نظر  به  و  کنند 
امتیاز سوری است. دو اینکه گفته شده قاضی می تواند 
سازمان های  به  را  بزه دیده  یا  خطر  معرض  در  کودک 
دولتی و غیردولتی جهت نگهداری، مراقبت و انجام امور 

حمایتی بسپارد.
ادامه این گزارش را در شماره بعدی دنبال کنید

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی:
مردم برای اهدای خون اقدام کنند

ــوی  ــتــقــال خـــون خــراســان رض ــل ان ــر ک ــدی م
گفت:خراسان رضوی سومین تولیدکننده خون در 

کشور پس از تهران و فارس است.
خون  انتقال  کــل  مدیر  اســالمــی  حمیدرضا 
خون  ــدای  اه از  پرهیز  گفت:  رضــوی  خــراســان 
در  داوطلبان  ازدحـــام  از  پیشگیری  هیجانی، 
برای  ســازی  فرهنگ  خــون،  اهــدای  پایگاه های 
اهدا  تکریم  و  مستمر  ــورت  ص به  خــون  ــدای  اه

کنندگان خون از اهداف اجرای این طرح است.
اهدای  و  خون  اهــدای  داوطلبان  ــزود:  اف وی 
اینترنتی  پایگاه  به  مراجعه  با  می توانند  پالسما 
www.noBATdeHi.iBTo. آدرس  به  دهی  نوبت 
اهدای  برای  نوبت  دریافت  و  نام  ثبت  به  نسبت   ir

اقدام کنند. خون 
ادامه  رضــوی  خراسان  خون  انتقال  کل  مدیر 
سیار  و  ثابت  پایگاه   4 حسینی  اربعین  در  داد: 
خیابان  ابتدای  در  واقع  )ع(  رضا  امام  خیابان  در 
بازارچه  در  ثامن  خون  اهدای  پایگاه  و  دانشگاه 

بود. فعال خواهد  آستانه پرست مشهد  شهید 
این  از  خون  اهــدای  پایگاه   ۲ گفت:  اسالمی 
سیار  صورت  به  دیگر  پایگاه   ۲ و  است  ثابت  تعداد 
خواهد  فعالیت  ثامن  خون  اهدای  پایگاه  جنب  در 

داشت.
در  خون  انتقال  پایگاه  پایگاه  افــزود:۱۱  وی 
فعالند  رضوی  خراسان  شهرهای  دیگر  و  مشهد 
امید،  )ع(،  رضا  امام  پایگاه های  تعداد  این  از  که 
پایگاه  پنج  و  و مهر در مشهد  ثامن، میالد  کریمی، 
حیدریه،  تربت  سبزوار،  نیشابور،  شهرهای  در 

قوچان و گناباد استقرار دارند.
مدیر کل انتقال خون خراسان رضوی ادامه داد: 
کاشمر  و  درگز  خواف،  جام،  تربت  شهرستان های 

مراکز خونگیری هستند. دارای  نیز 

چند قطره زندگی

حوادث
15 فقره تصادف در جاده های خراسان رضوی رخ داد

رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: 15 فقره تصادف 
طی 24 ساعت گذشته در جاده های این استان رخ داد.

سرهنگ هادی امیدوار افزود: در 2 فقره از این تصادفات 
که در جاده های قوچان و خواف رخ داد 2 نفر جان خود را 

از دست دادند.
18 نفر  13 فقره تصادف دیگر نیز  وی اظهار داشت: در 
تعادل  دادن  دست  از  و  چپ  به  انحراف  شدند.  مجروح 
به خود  را  این تصادفات  بیشترین فراوانی در علت وقوع 

اختصاص داده است.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی با بیان اینکه در زمان 
درصد   30 حدود  تصادفات  ها  جاده  سطح  بودن  لغزنده 
با  بارانی  شرایط  در  خواست  رانندگان  از  یابد،  می  افزایش 

رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتر رانندگی کنند.

30 آسیب دیده از بارندگی در خراسان  امداد رسانی به 
رضوی

خراسان  احمر  هالل  جمعیت  نجات  و  امداد  معاون 
رضوی گفت: این افراد در امداد رسانی به 30 آسیب دیده 
جغتای  شهرستانهای  رضوی  خراسان  در  بارندگی  از 

از  ناشی  های  آسیب  گرفتار  امروز  و  دیروز  طی  قوچان  و 
بارندگی شده بودند.

 12 با  عملیاتی  تیم  چهار  افزود:  آبادی  بهمن  اسماعیل 
نیرو و چهار خودرو امدادرسانی به آسیب دیدگان را انجام 

دادند.
توزیع  و  جوین  در  مسکونی  واحد   2 تخلیه  گفت:  وی 
اقالم  و  پتو  والور،  موکت،  شامل  قوچان  در  زیستی  اقالم 

غذایی انجام شده است.

حفار غیرمجاز در نیشابور دستگیر شد

در  مجاز  غیر  حفار  گفت:  نیشابور  انتظامی  فرمانده 
نیشابور دستگیر و وسایل کاری وی در محل توقیف شد.

نیشابور  انتظامی  فرمانده  پور  دهقان  حسین  سرهنگ 
گفت: به دنبال دریافت خبری مبنی بر حفاری غیرمجاز 
در  موضوع  سودجو،  فردی  توسط  شور  کال  محدوده  در 

دستور کار مأموران کالنتری این شهرستان قرار گرفت.
میراث  حفاظت  مأموران  همکاری  به  اشاره  با  وی 
افزود:  شهرستان،  این  کالنتری  مأموران  و  فرهنگی 
اعزام  محل  به  قضائی  مقام  با  هماهنگی  از  پس  مأموران 
کرد  اعالم  مجوز،  برگ  یک  ارائه  با  سودجو  فرد  که  شدند 

هماهنگی های قانونی را انجام داده است.

تحقیقات  در  اینکه  بیان  با  نیشابور  انتظامی  فرمانده 
داد:  ادامه  می باشد،  جعلی  مذکور  مجوز  شد  مشخص 
این متهم دستگیر و برای جلوگیری از ادامه فعالیت وی، 
برخی وسایل کاری و هم چنین یک دستگاه گریدر، لودر، 

تراکتور و بلدوزر نیز در محل توقیف شد.
پرونده  تشکیل  از  پس  متخلف  فرد  گفت:  پور  دهقان 
مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی 

معرفی شد.

او با شوهرم طرح دوستی ریخته بود
می خواهم خودم را از این مرداب وحشتناک گناه و فساد 
بیرون بکشم سال های جوانی و آینده ام را با این گناه های 
نابخشودنی تباه کردم اما دیگر نمی خواهم بازیچه دست 
همسرم باشم و به این زندگی خفت بار ادامه بدهم قصد 
را  آلودگی  بدون  و  آرام  زندگی  کوچکم  فرزند  کنار  در  دارم 
بسیار  هایم  حرف  پذیرش  دانم  می  اگرچه  کنم  شروع 
اما  کند  نمی  باور  را  سرگذشت  این  کسی  و  است  سخت 
حاضرم همه پیامک های همسرم و تک تک محل های قرار 

را در اختیار پلیس بگذارم.
از  همسرش  سرقت  اعالم  پی  در  که  ای  ساله   25 زن 
حالی  در  بود  شده  احضار  کالنتری  به  آپارتمانی  واحد 
و  نداده  رخ  منزلمان  از  سرقتی  هیچ  کرد  می  بیان  که 
به  ام  برده  مادرم  خانه  به  را  مدارکم  و  شخصی  لوازم  من 
به  و  پرداخت  اش  زندگی  وحشتناک  ماجراهای  تشریح 
مشهد  الهیه  کالنتری  اجتماعی  مددکار  و  کارشناس 
تحصیالت  سال  آخرین  که  زمانی  قبل  سال  چهار  گفت: 
مهمانی های  از  یکی  در  گذراندم  می  را  دانشگاهی 
مالی  نظر  از  پدرم  اگرچه  شدم  »شهروز«  عاشق  مختلط 
اعتقادات  دلیل  به  من  اما  بود  جامعه  متوسط  حد  در 

ضعیفم تحت تاثیر فرهنگ های غربی و اوج احساسات 
پروا در مجالس و مهمانی های مختلط  دوران جوانی بی 
شرکت می کردم تا این که شهروز به خواستگاری ام آمد 
من هم که او را همراه اعتقادات خودم می دانستم خیلی 
شروع  را  سقف  یک  زیر  زندگی  و  درآمدم  عقدش  به  زود 

کردیم.
این  با  مخالفتی  هایمان  خانواده  از  کدام  هیچ  زمان  آن 
ازدواج نداشتند. همسرم نیز تحصیالت دانشگاهی اش 
را تمام کرد و در یک کارخانه مشغول کار شد اما درآمدش 
نمی  را  مختلط  های  مهمانی  در  شرکت  مخارج  کفاف 
با  بروم  سرکار  هم  من  داشت  اصرار  دلیل  همین  به  داد 
بود و من عزادار بودم ولی  به تازگی فوت کرده  آن که پدرم 
نتوانستم در برابر اصرارهای همسرم دوام بیاورم و به ناچار 
در بخش سیستم های رایانه ای یک شرکت خصوصی به 
بعد  ماه  چند  اما  شدم  کار  مشغول  موقت  قرارداد  صورت 
شرکت  آن  ترک  به  تصمیم  شدم  ام  بارداری  متوجه  وقتی 

گرفتم ولی همسرم به شدت مخالفت کرد.
این در شرایطی بود که مدیر شرکت با رفتارهای محبت 
آمیزش سعی می کرد خودش را بیشتر به من نزدیک کند. 
قصد داشتم موضوع را برای همسرم بازگو کنم ولی جرئت 
های  سوءاستفاده  وقتی  که  این  تا  نکردم  پیدا  را  کار  این 
مدیر شرکت زیادتر شد به بهانه وخامت حالم دیگر سر کار 
نرفتم ولی هنوز یک هفته بیشتر از این ماجرا نگذشته بود 
که مدیر شرکت با همسرم تماس گرفت و پیشنهاد حقوق 

بیشتری را داد.
شهروز که فقط در اندیشه پول بود مرا مجبور کرد تا سر 
کار بازگردم. از آن روز به بعد صمیمیت بیشتری بین مدیر 
شرکت و همسرم به وجود آمد به طوری که او برای شهروز 

خودروی اقساطی خرید و مدام برایش خرج می کرد.

را  خودم  تا  خواست  می  من  از  همسرم  شرایط  این  در 
بیشتر به مدیر شرکت نزدیک کنم و او را راضی نگه دارم در 
به دنیا آمده بود مدیر شرکت و همسرم  حالی که دخترم 
پهن  ما  منزل  در  را  مخدر  مواد  و  الکلی  مشروبات  بساط 
طوری  بود  شده  بیشتر  آمدهایشان  و  رفت  و  کردند  می 
که همسرم چشم هایش را روی ارتباط نزدیک من و مدیر 

شرکت می بست.
از  که  چرا  بود  شهروز  ذهنیت  همه  موضوع  این  البته 
کردیم  می  مشاجره  هم  با  که  وقتی  زندگی  ابتدای  همان 
می گفت: »من به تو به چشم یک زن هرزه نگاه می کنم و 
های  گناه  آلوده  آرام  آرام  خالصه  تو پشیمانم!«  با  ازدواج  از 
به برقراری روابط  وحشتناکی شدم و همسرم مرا مجبور 
خوشگذرانی  برای  بیشتری  پول  تا  کرد  می  نامتعارف 

هایش داشته باشد.
مرداب  در  دیگر  که  آمدم  خودم  به  روزی  بعد  ماه  چند 
گناه و فساد فرو رفته بودم. آن روز تصمیم گرفتم دیگر به 
شهروز باج ندهم و خودم را از این لجنزار و زندگی خفت بار 
بیرون بکشم این بود که به همراه دختر کوچکم شهروز را 

ترک کردم و به خانه مادرم رفتم.
لوازم  و  آمدم  خانه  به  همسرم  نبود  در  هم  بعد  مدتی 
اگرچه  هم  حاال  بردم  خودم  با  را  مدارکم  و  شخصی 
و  دانم  می  مختلط  مجالس  در  را  تباهی  این  ریشه 
ولی  هستم  خودم  شود  مجازات  باید  که  اصلی  مقصر 
دیگر نمی توانم به این اعمال شرم آور ادامه بدهم شاید 

از گناهانم بگذرد و... خدا هم 

رئیس تیم پیوند قلب و ریه؛

موفقیت پیوند قلب در دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد

با توجه به اصل حمایت 
ویژه از کودکان، 

درصورتی که جرائم 
خاص علیه کودکی اتفاق 

بیفتند، جرم انگاری 
خاص شدند: تشویق به 
فرار کودک از مدرسه یا 

ترک تحصیل، تشویق به 
خودکشی کودک، قاچاق 
اعضا بدن کودک، قاچاق 

کودک، فروش مواد 
دخانی به کودک، ایراد 

آسیب های جسمانی، 
جنسی و روانی و 

سهل انگاری در این قانون 
به طور جداگانه جرم 

انگاری شده اند

,,

علیرضا خادم باشی



ورزش6در شهر 7

وزیر راه و شهرسازی با استقبال استاندار خراسان 
رضوی وارد فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شد.

محمد  رضــوی  خراسان  استانداری  ــزارش  گ به 
و  راه  وزیر  عنوان  به  هفته  این  دوشنبه  که  اسالمی 
اعتماد  رای  اسالمی  شورای  مجلس  از  شهرسازی 
گرفت، شامگاه دوشنبه به منظور زیارت بارگاه نورباران 

رضوی به مشهدسفری کوتاه  داشت.
 وی در بدو ورود به مشهد در فرودگاه بین المللی 
شهید هاشمی نژاد مورد استقبال علیرضا رشیدیان 
استاندار خراسان رضوی قرار گرفت و در محل پاویون  

دیدار و گفت و گو کردند.
دیدار  این  ابتدای  در  رضوی  خراسان  استاندار   
گزارشی از وضعیت پروژه های ریلی و جاده ای استان 
ارائه شد و از جمله مهمترین پروژه های ریلی را خط 
 7۰  : گفت  و  دانست  هرات  خــواف-   – مشهد  آهن 
کیلومتر از مسیر ریلی خواف – هرات  درداخل خاک 
جمهوری اسالمی ایران تا مرز شم تیغ به انجام رسیده 
تا  افغانستان هم  داخل خاک  در  مسیر  از  بخشی  و 
هرات  تا  دیگر  کیلومتر  اما 6۰  شده  تکمیل  غوریان 

باقیمانده که در دست پیگیری است.
سرخس  ریلی  ازمسیر   : افزود  رشیدیان  علیرضا   
-مشهد – چابهار هم قطعه ای در مسیر گناباد اجرایی 
شده  و راه آهن مشهد – گرگان که از قدیمی ترین پروژه 

هاست در دست پیگیری است تا اجرایی شود.
وی در موضوع مسکن مهر هم گفت : از کل مسکن 
مهر تعهد شده استان در دولت نهم و دهم که بالغ بر 
۱۱۰ هزار مورد بود ۳۳  هزار واحد آن در همان دولت 
ها انجام شد اما  بیش از 6۰ هزار واحد آن را در دولت 
تدبیر و امید به انجام رساندیم و در این میان نه تنها 
زیرساخت  بلکه  واحد  هزار   6۰ این  های  زیرساخت 
انجام  وروبناهای ۳۳ هزار واحدی که در دولت قبل 

شده بود را نیز به اجرا درآوردیم .
رشیدیان همچنین با اشاره به حوزه ناوگان هوایی 
استان و  فرودگاه های موجود و شرایط آنها گفت : 

مشهد بعد از مهرآباد از پرترافیک ترین فرودگاه های 
کشور است و گاه بالغ بر ۳۰۰ پرواز در روز دارد.

موجود  فرودگاه  مشکالت  برخی  به  اشاره  با  وی 
مشهد ، از جمله  آلودگی های  صوتی و برخی مسائل 
زیست محیطی اظهار کرد : طرح باند سوم فرودگاه 
مشهد بررسی و مصوب شده و االن در حال واگذاری 
به پیمانکار است وبخشی از زمین این طرح از مزرعه 
نمونه آستان قدس رضوی و بخشی هم از ارتش تامین 

شود که امید است کمک کنید تا کار تسریع شود .
وی گفت : فرودگاه گناباد هم پیشرفت خوبی دارد و 
ترمینال آن در حال ساخت است و اسکلت ترمینال به 

زودی به انجام می رسد.
و  ــرراه  وزی از  ادامــه  در  رضــوی  خراسان  استاندار 
شهرسازی دعوت کرد تا همزمان با دهه آخر ماه صفر  
به مشهد سفری داشته و از مسیرهای ترددی زائران 

پیاده رضوی بازدید کند.
و  راه  جدید  ــر  وزی ــرای  ب موفقیت  آرزوی  با  وی 
شهرسازی افزود : خراسان رضوی با توجه به وسعت 
و جمعیت و حجم ۳۰ میلیونی زائر و مسافر در سال از 
شرایط و اهمیت خاصی برخوردار است که امید است 
نگاه ویژه ای به این استان در حوزه های حمل و نقلی 

و نیازها و ضرورت های این حوزه شود.
فرودگاهی  بخش  در   هم  شهرسازی  و  راه  وزیــر 
گفت : مشهد با ظرفیت ها و موقعیت خاص در حوزه 
فرودگاهی می تواند تبدیل به هاب منطقه ای مهمی 

شود.
 محمد اسالمی  افزود : این منطقه دهها برابر برخی 
فرودگاه های پرتردد کشورهای اطراف می تواند نقش 
ایفا کند زیرا بیش از 6۰۰  میلیون نفر فقط جمعیت 
اطراف ماست که می تواند اقتصاد کشور را شکوفا کند 

و باید به این حوزه توجه ویژه ای شود.
 وی تصریح کرد : این استان در حوزه فرودگاهی 
و ریلی ظرفیت قابل توجهی دارد که باید مورد توجه 

قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی با استقبال استاندار خراسان رضوی وارد مشهد شد:

وزیر از راه نرسیده به مشهد آمد

خبرنگارمجید خروشی

معاون اقتصادی شهرداری با اشاره به اقدامات در یکسال گذشته اعالم کرد: 

جذب31۰۰میلیاردسرمایهدرمشهد
یک  در  گفت:  مشهد  شهرداری  اقتصادی  معاون 
جذب  تومان  میلیارد   ۱۰۰ و  هزار   ۳ گذشته  سال 
گزارش  به  داشتیم.  مشهد  شهرداری  در  سرمایه 
برگزاری  در حاشیه  نایینی  خواجه  رضا  امروز،  صبح 
اینکه  به  اشاره  با     ۲۰۱8 اینوکس  کیش  نمایشگاه 
اولویت سرمایه پذیری در شهر مشهد در بخش های 
گردشگری است، اظهار کرد: اولویت جذب سرمایه 
گذاری در بخش هایی است که به افزایش ماندگاری 
گردشگر در شهر مشهد کمک کند، توسعه زیرساخت 
و  اقامتی  فضاهای  نقل،  و  حمل  همچون  هایی 
بخش  مهمترین  از  اطالعات  آوری  فن  مسکونی، 
بعدی  اولویت  در  گردشگری  از  پس  که  است  هایی 

سرمایه گذاری مشهد مقدس قرار دارد.
هر کیلومتر قطارشهری ۲۵۰ میلیارد تومان

وی  با بیان این تامین زیرساخت های حمل و نقلی 
مشهد هزینه های باالیی دارد، افزود: به عنوان مثال 
ساخت هر کیلومتر قطارشهری ۲۵۰ میلیارد تومان 
هزینه دارد که بدون حضور بخش خصوصی در حوزه 

در  ها  هزینه  این  تامین  زیرساخت  گذاری  سرمایه 
بخش حمل و نقل برای شهرداری به تنهایی امکان 

پذیر نخواهد بود. 
نقل  و  توسعه هوشمند سازی حمل  ادامه داد:  او 
شهری به عنوان یکی از مهمترین برنامه هایی است 
توسعه  با  و  دارد  قرار  شهرداری  کار  دستور  در  که 
نقل  و  حمل  حوزه  در  سازی  هوشمند  های  سامانه 
عالوه بر آگاهی مردم از زمان حرکت وسایل نقلیه و 
زمان بندی برنامه های تردد شهری ما نیز می توانیم 
خوبی  به  را  حوزه  این  در  شهری  مشکالت  و  نیازها 
در  ظرفیت  افزایش  به  نیاز  صورت  در  و  کرده  رصد 

برخی از نقاط پوشش الزم را ایجاد کنیم.
جذب 1100 میلیارد تومان در اطراف حرم

سال  یک  در  اینکه  به  ــاره  اش با  نایینی  خواجه 
تومان جذب سرمایه  میلیارد  و ۱۰۰  گذشته ۳ هزار 
در شهرداری مشهد داشتیم، تصریح کرد: یک هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومان از این سرمایه ها در اطراف حرم 
و ۲ هزار میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در سایر 

محدوده های مشهد صرف شده که تقریبا ۵۰  درصد 
از آن ها جذب حوزه گردشگری و بقیه جذب بخش 

های اقامتی و مسکونی شده است.
نمایشگاه»کیش  در  گذاری  سرمایه  بسته   53 معرفی   

اینوکس 2018  
وی با تاکید بر معرفی ۵۳ بسته سرمایه گذاری در 
کتاب  قالب  در   »  ۲۰۱8 اینوکس  نمایشگاه»کیش 
فرصت های سرمایه گذاری مشهد، افزود: عالوه بر 
بسته های معرفی شده در این کتاب، سرمایه گذاران 
ها  طرح  خود  عالقه  مورد  های  حوزه  در  توانند  می 
ارائه کنند  را به شهرداری مشهد  و پیشنهادات خود 
تا پس از مطالعه و بررسی همکاری های الزم با آنان 

صورت گیرد. 
برنامه ریزی برای کاهش هزینه های پروژه ها

داد:  ادامــه  مشهد  شــهــردار  اقتصادی  معاون 
همچنین به دنبال مصوبه ای در شورای شهر هستیم 
که تا ۲۰ درصد از هزینه پروژه های مناطق مرکزی و 
پروژه های حاشیه شهر کاسته  از  هزینه  4۰ درصد 

شود تا سرمایه گذاری برای بخش خصوصی سودآور 
باشد و آن ها بتوانند فعالیت های اقتصادی خود را 

در شرایط بهتری مدیریت کنند.
میلیاردی  هزار   8 بودجه  از  میلیارد  هزار   5 تامین 

شهرداری از سرمایه گذاری
اوراق  فــروش  اینکه  به  اشــاره  با  نائینی  خواجه 
شهرداری  که  است  راهکارهایی  جمله  از  مشارکت 
مشهد برای تامین هزینه های زیرساختی انجام می 
حال  در  شهرداری  بودجه  کرد:  نشان  خاطر  دهد 
حاضر 8 هزار میلیارد تومان است که ۵ هزار میلیارد 
تومان از این بودجه توسط سرمایه گذاری در بخش 
خصوصی و سایر منابع خارج از شهرداری باید تامین 

شود. 
المللی  بین  نمایشگاه  پنجمین  است  ذکر  شایان 
دهمین  و  سازی  خصوصی  و  بانک  بیمه،  بــورس، 
سرمایه  های  فرصت  معرفی  المللی  بین  نمایشگاه 
آبان ۹7 در مرکز دائمی  تا ۳  از ۳۰ مهر ماه  گذاری 

نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار شد.

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: شورای شهر 
از هر اقدام قانونی برای تداوم حضور تقی  زاده خامسی به 

عنوان شهردار پشتیبانی می  کند. 
پایگاه اطالع رسانی  از  به نقل  امروز  به گزارش صبح 
شورای اسالمی شهر مشهدمقدس، محمدرضا حیدری 
در تشریح آخرین وضعیت شهردار مشهد و تصمیمات 
شورا پیرامون این موضوع، اظهارکرد: ظXهرامروز جلسه 
هم اندیشی با حضور تمامی اعضای شورای شهر برگزار 
شد که در آن تمامی اعضاء همچنان بر حمایت از »آقای 
تقی زاده خامسی« تاکید داشتند؛ شورای شهر از هرگونه 
اقدام قانونی برای تداوم حضور ایشان در شهرداری مشهد 

پشتیبانی می کند.
وی با بیان اینکه نتیجه استفساریه درخصوص قانون 
اجتماعی  کمیسیون  در  بازنشستگان   بکارگیری  منع 
شورای  افــزود:  کند،  طی  باید  را  خود  رونــد  مجلس 
احتمالی  شرایط  بینی  پیش  منظور  به  شهرمشهد 
پیش آمده از اجرای این قانون، بعد از تعطیالت آخر ماه 
این  اجرای  رویکردهای  و  راهبردها  خصوص  در  صفر، 

قانون بررسی های الزم را انجام خواهد داد.
پایانی ماه صفر،  به فرارسیدن دهه  با اشاره  حیدری 
گفت: مشهدمقدس هفته آینده میزبان میلیون ها زائر 
و عزادار رضوی است و از همین رو شهرداری و مجموعه 
مدیریت شهری همچون سالهای گذشته در خدمت این 
عزیزان خواهد بود تا میزبانی درخور شان برای زوار امام 
مهربانی ها باشیم و نمی خواهیم بحث های حاشیه ای به 

این روند خدمت رسانی چالشی وارد کند.

بهترین  گفت:  مشهدمقدس  شهر  ــورای  ش رئیس 
همنوایی و همراهی با آتش نشانان، عملکردن به توصیه 
های ایمنی آنهاست و با این اقدام می توانیم حضور گرم 
ایشان را پیوسته در کنار خود و خانواده هایشان داشته 

باشیم.
محمدرضا حیدری، در مراسم تشییع پیکر آتش نشان 
و  رئیس  با حضور  که  نــوروزی«  فداکار، »شهید حمید 
مدیران  از  دیگر  برخی  و  مشهد  شهر  شــورای  اعضای 
شهری برگزار شد، اظهارکرد: تقارن شهادت آتش نشان 
فداکار، »حمید نوروزی« با ایام اربعین حسینی)ع( گواه 
روشنی بر ایثارگری و جانفشانی این عزیز سفر کرده است 
و از درگاه حق تعالی همنشینی با صاحبان این ایام را برای 

وی مسئلت داریم.
وی افزود: امروز تمامی اعضای شورای شهر مشهد به 
پاس قدرشناسی از زحمات تمامی آتش نشانان و بویژه 
شهید خدمت که امروز متعلق به اوست، در این مراسم 
تشییع حضور یافته اند؛ آتش نشانان بزرگترین معامله را با 
خدا می کنند و جان خود را برای حفظ و صیانت از جان و 

مال مردم در طبق اخالص می گذارند.  
حیدری در ادامه با بیان اینکه مدیریت شهری در عرصه 
خدمت رسانی به مردم حوزه های متفاوتی داراست ولی 
برخی حوزه ها بسیار پرخطر هستند، افزود: آتش نشانان 
در این عرصه فداکارانه حضور پیدا می کنند و در این راه 

صعب، از هیچ جانفشانی و ایثارگری مضایقه نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: از مردم انتظار داریم که کماکان 
و  تامل  اندکی  باشند؛  را داشته  نگاه قدرشناسانه خود 
مالحظه شرایط می توانست مانع از وقوع این اتفاق ناگوار 
خانواده  و  ما  کنار  در  امروز  عزیز  نوروزی  حمید  و  شود 

خودش بود.
حیدری افزود: به خطر افتادن جان هموطنان به خاطر 
امر مضمومی است؛  یا بی توجهی  و  یک بی احتیاطی 
بهترین همنوایی و همراهی با آتش نشانان، عملکردن به 
توصیه های ایمنی آنهاست و با این اقدام می توانیم حضور 
گرم ایشان را پیوسته در کنار خود و خانواده هایشان داشته 

باشیم.

ساکن  ــوار  خــان  ۹۱۰ گفت:  تایباد  فــرمــانــدار 
از  شیزن«  و  کهجه  حسینی،  »ســوران،  روستاهای 
توابع بخش میان والیت این شهرستان امروز به شبکه 
برخوردار  آن  مزایای  از  و  گازرسانی متصل  سراسری 

شدند. 
این  به  گازرسانی  برای  افزود:  راد  شرافتی  حسین 
هزینه  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد   ۳۲ روستا  چهار 
گردید و به این ترتیب ۱۰۰ درصد روستاهای بخش 

میان والیت از مزایای گاز طبیعی برخوردار شدند.
وی 87 درصد روستاهای شهرستان تایباد را متصل 
به شبکه گازرسانی اعالم و بیان کرد: از مجموع ۲۲ 
 ۱۳ اینک  هم  شهرستان  این  مرکزی  بخش  روستای 
به  هنوز  خانوار   8۰۲ و  هزار  سه  جمعیت  با  روستا 

شبکه گازرسانی متصل نیستند. 
 6۰4 و  هزار   ۳۰ تایباد  شهرستان  در  گاز  شرکت 

مشترک شهری و روستایی دارد. 

خبر

نایب رئیس کمیسیون عمران 
و شهرسازی شورای شهر مشهد 
انجام  مطالعات  اســاس  بر  گفت: 
شده، ۲۰ تقاطع برای این شهر پیش بینی و پیشنهاد شده 

است.
به گزارش صبح امروز، سید مسعود ریاضی در ارتباط 
با احداث تقاطع های غیر هم سطح در شهر مشهد اظهار 
کرد: اگر بخواهیم به این موضوع نگاهی واقع بینانه داشته 
مشهد،  در  هم سطح  غیر  تقاطع های  گسترش  باشیم، 
استفاده مردم از حمل ونقل عمومی را با کاهش می دهد که 
این موضوع خود سبب مشکالت فراوانی همچون آلودگی 

هوا و ترافیک می شود.
به  بر اساس مطالعاتی که در شهر مشهد  افــزود:  وی 
انجام رسیده است، ۲۰ تقاطع غیر هم سطح برای این شهر 

پیش بینی و پیشنهاد شده است که باید در طی 8 سال 
ساخته شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر 
مشهد گفت: اما باید توجه داشته باشیم که وضعیت مالی 
شهرداری در حال حاضر مناسب نیست و احداث این تعداد 
تقاطع غیر هم سطح هزینه های زیادی را به شهر تحمیل 

می کند.
باید  مشهد  شهرداری  من  نظر  به  داد:  ادامــه  ریاضی 
اولویت خود را بر پروژه ها نیمه تمام قرار دهد و بعد به دنبال 
احداث پروژه های جدید باشد که البته شهردار مشهد هم 
در این حوزه هوشمند عمل کرده است که نمونه های آن 
را در بازگشایی میدان سعدی و میدان راه آهن و پروژه های 

مختلف ازجمله فضای سبز دیده ایم.

خدمات  کمیسیون  رئیس 
شهری و محیط زیست شورای شهر 
مشهدمقدس گفت: آتش نشانان در 
خدمت رسانی به مردم از جایگاه واالیی برخوردارند و لذا به 
منظور تکریم شهدا این مجموعه، درتالش هستیم ایستگاه 
های آتش نشانی به نام این عزیزان مزین شود تا پیوسته در 

یاد و خاطره همگان باشند.
به گزارش صبح امروز، محمد حاجیان شهری در حاشیه 
با  ــوروزی«  ن پیکر شهید خدمت »حمید  تشییع  مراسم 
تسلیت این حادثه تلخ به تمامی شهروندان و خانواده این 
خدمت رسانی  در  آتش نشانان  اظهارکرد:  فداکار،  شهید 
منظور  به  لذا  و  برخوردارند  واالیــی  جایگاه  از  مردم  به 
تکریم شهدا این مجموعه، درصدد هستیم ایستگاه های 
آتش نشانی به نام این عزیزان مزین شود تا پیوسته در یاد و 

خاطره همگان باشند.
وی افزود: آتش نشانانی که جان خود را حین ماموریت 
شناخته  خدمت«  »شهید  عنوان  با  می دهند،  دست  از 
درصدد  استان ها  عالی  شورای  طریق  از  لذا  و  می شوند 
هستیم بنیاد شهید ایشان را تحت حمایت و پوشش خود 
قرار دهد.حاجیان شهری در ادامه گفت: آتش نشانان به 
دلیل شرایط خاص خدمتی باید از نظر رفاهی و تسهیالت 
در کانون توجه باشند؛ شورای پنجم شهر مشهد بدنبال 
ارتقاء این تسهیالت بوده تا خدمات بهتری به ایشان ارائه 
و خانواده های این عزیزان هم در صورت هر اتفاق ناگواری 
از این مزایا برخوردار باشند.حمید نوروزی از آتش نشان 
شهرمشهد است که به تازگی در حادثه یک دستگاه کامیون 
با خوردوی آتش نشانی مشهد که در حال عملیات بود، 

ضربه مغزی شد و به دیار باقی شتافت. 

اسالمی  شــورای  رئیس  نایب 
درآمدهای  گفت:  مشهد  شهر 
شهر،  اداره  ــرای  ب شهری  پــایــدار 

مهم ترین چالش شورای پنجم مشهد است.
حمیدرضا موحدی زاده در ارتباط با درآمدهای پایدار اظهار 
کرد: مهم ترین چالش شورای پنجم مشهد منابع درآمدهای 
پایدار شهرداری است زیرا یک ارگان غیردولتی است و بودجه 
کارمندان شهرداری  امروز حقوق  افزود:  ندارد.وی  دولتی 
مشهد از محل  عوارض و درآمدهای شهرداری، پرداخت 
دغدغه  این  دولتی  ارگان های  سایر  درحالی که  می شود 
پرداخت می شود. از خزانه دولت  آن ها  و حقوق  ندارند  را 

موحدی زاده بیان کرد: از طرفی هزینه اداره روزانه شهر مشهد 
بین ۳ تا ۳.۵ میلیارد تومان است که این ها خود اداره شهر 
را با مشکل مواجه می کند و شهرداری ها نیازمند درآمد پایدار 

هستند.نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: در این 
دوره از مدیریت شهری تالش های زیادی در شهرداری مشهد 
انجام شده است و علی رغم کاهش منابع درآمدی و حجیم 
بودن سازمان شهرداری که جلوی تحرک در مدیریت شهری را 
می گیرد، به توفیقات خوبی دست یافته است که امیدواریم این 
روند رو به رشد ادامه پیدا کند.گفته می شود بیش از 7۰ درصد 
منابع مالی شهرداری ها از بخش ساختمانی تامین می شود 
که این بخش از درآمدهای شهرداری وابسته به بازار مسکن 
است و با رکود در بازار مسکن دچار چالش می شود.منابع 
درآمدی شهرداری ها براساس ماده ۲۹ آئین نامه مالی شامل 
درآمد های ناشی از عوارض عمومی )درآمدهای مستمر(، 
و  بهای خدمات  از عوارض اختصاصی،  ناشی  درآمدهای 
درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری، کمک های اعطائی 

دولت و سازمان های دولتی است.

درآمدهای پایدار مهم ترین چالش شورای پنجم شهرمشهدایستگاه های آتش نشانی به نام شهدای آتش نشان نامگذاری می شوندپیشنهاد 20 تقاطع غیرهم سطح برای شهر مشهد

mohammadalialinejad@gmail.com

دبیر سرویسعلی علی نژاد

خبر

سیلی  مانند  میلیونی  جمعیتی  است،  شده  برپا  خروشی  و  جوش 
ینصرنی  ناصر  من  هل  ندای  به  تا  روند  می  کربال  سوی  به  خروشان 
حسین)ع( بعد از هزار و 4۰۰ سال لبیک گویند، اما مردمانی از جنس 
عشق  دریــای  به  و  جامدند  خروشان  سیل  این  از  عاشق  های  قطره 
نرسیدند، آن ها اربعین را به دیدار عالم آل محمد آمدند تا رضای غریب 
الغربا ، در اربعین جدش حسین)ع( تنها و غریب نباشد. آن ها از راه دور 
و نزدیک به پابوسی هشتمین خورشید آسمان امامت و والیت آمده اند، 
امروز در گوشه و کنار استان نیز نوایی حزن انگیز اربعین حسینیان را به 

سوگ نشسته بود.
برگزاری اجتماع عظیم عزاداران حسینی در حرم مطهر رضوی

به گزارش صبح امروز هم چنین همزمان با ظهر اربعین اجتماع عظیم 
عزاداران حسینی و هیات های مذهبی در حرم مطهر رضوی برگزار شد، 

عزاداران حسینی که از صبح دیروز در مسیرهای منتهی به حرم مطهر 
رضویمشغول عزاداری و سوگواری بودند پس از اقامه نماز ظهر و عصر 
امام خمینی )ره( و صحن جامع رضوی حرم مطهر  با اجتماع در رواق 
رضوی و قرائت زیارت اربعین با حضرت امام حسین )ع( و ائمه اطهار )ع( 

تجدید بیعت کردند.
عزاداران هم نوا با تمام شیعیان و مسلمانان جهان در روز اربعین اعالم 
کردند که با راه و عقیده حضرت امام حسین )ع( و ائمه اطهار )ع( همراه 

و هم نوا بوده و تابع اوامر ایشان هستند.
به  اربعین  زیارت  قرائت  از  پس  نیز  )ع(  بیت  اهل  ذاکران  و  مداحان 

مداحی و نوحه خوانی پرداختند.
امروز به مناسبت اربعین حسینی ۱8۰ هیات مذهبی در مشهد مقدس 
عزاداری کردند و ۱۳۰ ایستگاه صلواتی نیز در خیابان های منتهی به 
از زائران و عزاداران پذیرایی  با توزیع نذورات مردمی  حرم مطهر رضوی 

نمودند.
زیارت اربعین در حرم امام رضا)ع( طنین انداز شد

هم چنین همزمان با اربعین حسینی مراسم قرائت زیارت اربعین در 
دیرینه  سنتی  به  بنا  و  شد  برگزار  رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  در  نوبت  دو 
امین  وزیارت  عاشورا  زیارت  قرائت  بر  افزون  حسینی  اربعین  سالروز  در 
امام  راه دور  از  زیارت  به عنوان  که  اربعین سیدالشهدا)ع(  زیارت   ، ا... 
حسین)ع( معروف است، در حرم رضوی قرائت  شد تا زائران رضوی نیز در 

ثواب زائران امام حسین)ع( در روز اربعین سهیم باشند.
امسال نیز طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این مراسم در دو نوبت 
بعد از نماز صبح و بعد از نماز ظهر و عصر در رواق امام خمینی)ره( برگزار 

و صوت آن به صورت سراسری در صحن ها و رواق ها پخش شد.
در  طهارت)ع(  و  عصمت  خاندان  ذاکــران  و  مداحان  از  عارف  امیر 
به  ادامه  در  و  قرائت کرد  را  اربعین حسینی  زیارت  با شکوه  مراسم   این 

روضه خوانی پرداخت.
این مراسم هر سال در اربعین سیدالشهدا)ع( در حرم امام رضا)ع( با 
استقبال پرشور زائران و مجاوران جامانده از کاروان کربال برگزار می شود.
آماده باش ۱۳ هزار دستگاه تاکسی همزمان روز اربعین و دهه آخر صفر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد از 
آماده باش ۱۳ هزار دستگاه تاکسی همزمان روز اربعین و دهه آخر صفر 

خبر داد.
سید مهدی علوی مقدم ادامه داد: همزمان با روز اربعین و دهه آخر ماه 

صفر تمامی ناوگان تاکسیرانی مشهد فعال است.
وی افزود: در این راستا ۱۳ هزار دستگاه تاکسی موجود در ناوگان برای 

سرویس دهی به عزاداران حسینی آماده باش هستند.
مشهد  شهرداری  تاکسیرانی  بر  نظارت  و  مدیریت  سازمان  مدیرعامل 
تصریح کرد: همچنین ۱۵ دستگاه خودروی بازرسی و نظارت با 7۰ نفر 

نیرو در مبادی ورودی شهر و اطراف حرم مطهر رضوی فعال هستند.
علوی مقدم ادامه داد: در کنار آن ۱۵ پایگاه شکایات، اشیاء جامانده و 

راهنمای زائران نیز مشغول به کار هستند.
وی خاطرنشان کرد: آماده باش شبکه های بی سیم و حضور نماینده 

سازمان در مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد از دیگر اقدامات است.

خبر
در جوار امام رئوف 

جاماندگان از اربعین در کنار غریب الغربا
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مشعل گاز در چهار روستای تایباد روشن 
شد

رئیس شورا در مراسم تشییع آتش نشان فداکار:پشتیبانی شورا از تقی زاده به شرط قانون 

بهترین همنوایی با آتش نشانان، عمل 
کردن به توصیه های آنهاست

خبر

خبر

همزمان با اربعین حسینی، شهردار مشهد مقدس با 
حضور در نجف اشرف، از روند خدمات رسانی شهرداری 

مشهد به زائران اربعین بازدید کرد.
حرم  زیــارت  از  پس  و  امــروز  خامسی  زاده  تقی  قاسم 
جمع  در  ابتدا  زیــارت،  انجام  و  )ع(  علی  مطهرحضرت 
از شنیدن  بعد  و  پاکبانان خدمات شهری مشهد حاضر 
رفت  حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  از  کوتاهی  گزارش 
از  قدردانی  با  گذشته،  روز  چند  طی  نجف  شهر  روب  و 
شهر  کردن  تمیز  در  تان  تالش  گفت:  پاکبانان  زحمات 
نجف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا شما راه 
عبور زائران امام حسین)ع(را پاکیزه می کنید که کار بسیار 

ارزشمندی است.
وی اضافه کرد: شما هم خادم هستید و هم زائر، از این 
موقعیت بهره ببرید و با روحیه ای مضاعف برای خدمت 

رسانی به زائران حضرت رضا)ع( به مشهد برگردید.
هم چنین غالمی، سرپرست کمیته خدمات شهری با 
ارائه گزارش کوتاهی از روند رفت و روب و جمع آوری زباله 
در شهر نجف گفت: از ابتدای شروع کار رفت و روب در 
شهر نجف پاکبانان روزانه در دو شیفت اقدام به نظافت 

خیابان های پیرامون حرم حضرت علی)ع( می کنند.
زباله  تن  حدود ۱۵۰۰  گذشته  روز  طی ۹  افزود:  وی 
جمع آوری و توسط ۱7 دستگاه خودرو جمع آوری پسماند 

به محل های مشخص شده انتقال داده شده است.
محل  در  بازدید  این  ادامه  در  مقدس  مشهد  شهردار 
در  مقدس  مشهد  شهرداری  اتوبوسرانی  ناوگان  استقرار 

نحوه  در جریان  نزدیک  از  و  پیدا کرده  نیز حضور  نجف 
خدمات دهی به زائران حسینی) ع( قرار گرفت و ضمن 
جابجایی  در  اتوبوسرانان  خالصانه  های  تالش  از  تقدیر 
زائران اربعین از شوملی تا نجف، خواستار آمادگی کامل 
ناوگان اتوبوس رانی برای جابجایی زائران اربعین در مسیر 

برگشت شد.
حسینی پویا، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری 
مشهد در ادامه این بازدید با ارائه گزارشی از روند جابجایی 
زائران اربعین طی چند روز گذشته اظهار کرد: پس از ورود 
اتوبوس ها به نجف کار جابجایی زائران در مسیر شوملی به 
نجف آغاز و روزانه حدود ۱6۰۰۰هزار مسافر در این مسیر 

جابجا شد.
حسینی پویا اضافه کرد: تاکنون بیش از 6۰ هزار نفر 
توسط ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از شوملی به 
نجف منتقل شده اند که از فردا این کار در مسیر برگشت 

زائران به سمت مرز مهران انجام خواهد شد.
امام  از موکب  ادامه  زاده خامسی، در  تقی  هم چنین 
رضا)ع( در نجف بازدید و سپس با استقبال رئیس ستاد 
صحن  ساخت  رونــد  از  وی  دعــوت  وبه  عالیات  عتبات 
حضرت زهرا )س( و توسعه حرم امیر المومنین علی )ع( 
بازدید و در جریان اقدامات انجام شده در این زمینه قرار 

گرفت.

  تقی زاده خامسی با حضور در محل استقرار پاکبانان 
واتوبوسرانان در نجف اشرف؛

بازدید شهردار مشهد از روند خدمات 
رسانی به زائران اربعین  در عراق
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مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی

شیخ االسالمی مدیرعامل باشگاه والیبال پیام خراسان مطرح کردستادالمپیک۲۰۲۰تشکیلمیشود

جشن دومین پیروزی خانگی با حمایت 
دوستاران والیبال

سرویس ورزش

تیم والیبال پیام خراسان بعد از شکست ناباورانه در برابر 
تیم والیبال خاتم اردکان در هفته سوم مسابقات لیگ برتر 
کشوردومین دیدار خانگی خود را هفته چهارم رقابت های 
لیگ برتر والیبال ۹7-۹8 امروز چهارشنبه ۹ آبان در برابر 
تیم والیبال شهرداری تبریز ساعت ۱6 در سالن مهران 
مشهد برگزار می کند. مدیر عامل باشگاه پیام خراسان با 
بیان این مطلب در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: دومین 
دیدار خانگی در هفته چهارم مسابقات لیگ والیبال کشور 
امیدواریم با حضور پرشور اهالی والیبال و دوستاران این 
رشته مهیج و مفرح ورزشی جشن دومین پیروزی خانگی 
را تقدیم هواداران کنیم.  علی شیخ االسالمی با اشاره به 
اینکه این دیدار به صورت رایگان برگزار می شود، افزود: در 
سومین هفته در برابر تیم پرستاره خاتم اردکان با نتیجه ۳ 
بر صفر شکست خوردیم و امروز در هفته چهارم مسابقات 
لیگ برتر والیبال مردان در سالن مهران مشهد میزبان تیم 
شهرداری تبریز هستیم و همراه بازیکنان و کادر فنی مصمم 
به خلق حماسه ای دیگر و پیروزی در این دیدار هستیم تا 
کام مشهدی ها را شیرین کنیم. در این دیدار بازیکن مصدوم 
نداریم و با تمام قوا و برای پیروزی در هفته چهارم مسابقات 
والیبال  لیگ برتر وارد میدان می شویم. وی در باره ترکیب 
احتمالی تیم گفت: سرمربی و کادر فنی ترکیب تیم را تعیین 
می کنند، اما تصور می کنم تیم با بازیکنانی که در هفته دوم 
مسابقات وارد زمین شدند آغازگر دیدار مقابل شهرداری 
تبریز باشد. مدیر عامل باشگاه والیبال پیام خراسان درباره 
کسب نتیجه در برابر تیم شهرداری تبریز گفت: برای اینکه 
همچنان شور و هیجان مسابقات را برای خراسانی ها حفظ 

کنیم، تنها به کسب ۳ امتیاز از میهمان فکر خواهیم کرد.
وی یادآور شد در هفته پنجم مسابقات لیگ برتر تیم 
والیبال پیام خراسان یک شنبه ۱۳ آبان ماه ساعت ۱6 در  

مشهد میزبان تیم والیبال شهروند اراک خواهد بود. 
وی درباره ترکیب بازیکنان، کادر فنی و اجرایی باشگاه 
پیام خراسان گفت: سیدمحمد موسوی، سعید مصطفی 
وند، مجتبی ببرخان، علیرضا عبدی، شهروز همایونفر، 
سحاب دلقندی، علی سجادی، امیرحسین ناوی، سجاد 
حیدری  بهزاد  یوسفی،  رشید  صوالنی،  ستار  سربرقی، 
علی نژاد،  عرفان  علوی،  امین  دلقندی،  سپهر  شاهی، 
مجتبی یوسفی، امیر راشینی و مهدی کریمی بازیکنان تیم 
والیبال پیام خراسان هستند. مجید مخلصی به عنوان مدیر 
فنی، ساالری سرپرست، مهدی فعال، حسن ثانیان، محمد 
رضایی و حامد صمدی به عنوان مربی، جبار قوچان نژاد 
سرمربی، آرمین گلکار به عنوان آنالیزور و مهرداد سعادتمهر 
تشکیل  را  تیم  فنی  کادر  اعضای  فیزیوتراپ  عنوان  به 

می دهند. 

مصاحبهسالمت

تربت  جـــودوکـــار  بــانــوان 
خود  حضور  اولین  در  حیدریه 
استان  قهرمانی  مسابقات  در 

صاحب دونشان نقره و برنز شدند.
گفت:  خبر   این  بیان  با  امینی  سیدحمیدرضا 
جودوکار  بانوان  تالش  حاصل  وبرنز  نقره  دونشان 
مسابقات  در  حضور  دوره  اولین  در  شهرستان  این 

قهرمانی استان بود.
افزود:  تربت حیدریه  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
مسابقات جودو قهرمانی بانوان استان با شرکت ۵۰ 
مقدس  مشهد  میزبانی  به  روز  یک  مدت  به  جودوکار 
برگزار شد و برترین ها پس از رقابت در 7 وزن معرفی 

شدند.
انسیه  و  دلیری  ســارا  کــرد:  نشان  خاطر  امینی 

درخشش  با  شهرستان  این  نمایندگان  روستایی 
نایب  عناوین  ترتیب  به  کیلوگرم   7۰ منفی  وزن  در 
خود  به  را  مسابقات  از  دوره  این  سومی  و  قهرمانی 

اختصاص دادند.
بر  عالوه  توانست  دلیری  سارا  کرد:  تصریح  وی 
کسب عنوان نایب قهرمانی و نشان نقره این دوره از 
رقابت ها جواز حضور در اردوی منتخب تیم جودوی 

استان را نیز بدست آورد.
گفتنی است هدایت تیم جودو بانوان در این دوره 

از مسابقات را الهام فریادی بر عهده داشت.

  کسب نخستین مدال جودوی بانوان تربت حیدریه در استان

بدنی  تربیت  ارشد  کارشناس  و  بانوان  بدنسازی  مربی 
فیزیولوژی شهرستان ساوه که در هشتمین دوره بین المللی 
مدیریت و رهبری )cLc( ورزش همگانی به میزبانی هیئت 
ورزش همگانی خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار 
با  گو  و  گفت  در  مطلب  این  بیان  با  داشت  شرکت  شد، 
خبرنگار ما گفت: دوره های تربیت مربی زمانی می تواند 
برای توسعه ورزش علمی، مفید و کارساز باشد که به صورت 

کارگاهی و عملی اجرا شود.
دوره می گوید:  این  برگزاری  کیفیت  درباره  رویا کرمی 
پیتر بارندزاز کشور هلند و دکتر یاماگوچی از ژاپن که دعوت 
شده بودند برخی اطالعات تئوری که کمتر در بروشو رها و 
کتاب ها به چشم می خورد را بازگو کردند که بسیار راهبردی 

و کاربردی بود.
بانوان  کرد:  نشان  خاطر  ساوه  بانوان  فوتسال  مربی 
سرمایه های اصلی در توسعه و ترغیب خانواده ها به ورزش 
مجامع  در  آنان  حضور  است  ضــروری  بنابراین  هستند 

ورزشی پررنگ تر باشد.
450هزار تومان هزینه شرکت در دوره

وی درباره هزینه دریافتی هیئت ورزش همگانی خراسان 
رضوی برای شرکت در این دوره گفت: مبلغ 4۵۰۰۰۰ هزار 
تومان بدون هزینه هتل، ایاب و ذهاب و هزینه های جاری 
از ما دریافت شد و بیش از ۱۱۰ نفر از مربیان سراسر کشور 
در هشتمین دوره مدیریت و رهبری ورزش همگانی شرکت 
داشتند که البته مطلع شدم، برخی شرکت کنندگان در این 

دوره هزینه پرداخت نکرده بودند.
کرمی با اشاره به اهمیت برگزاری دوره های مدیریت و 
تبادل  ایجاد همدلی،  ورزش همگانی گفت:  در  رهبری 

اطالعات، آشنایی با امکانات و تجهیزات ورزشی استان ها 
از  همگانی  ورزش  مربیان  علمی  توانمندی  افزایش  و 
که  می باشد  دوره ها  این  برگزاری  ویژگی های  مهمترین 
امیدواریم این روند همچنان در سایر شهرستان ها ادامه 

پیدا کند.
در  خــود  ــی  ورزش سابقه  و  مسئولیت ها  دربـــاره  وی 
فوتسال  تیم  مربی رسمی  اولین  شهرستان ساوه گفت: 
رئیس  نایب  فوتبال شهرستان ساوه،  و هیئت  شهرداری 
هیئت فوتسال، نایب رئیس کمیته ایروبیک، نائب رئیس 
تا 88، مسئول  طی سال های 8۳  ورزش هــای همگانی 
تا 88(،  امور جوانان ساوه )8۲  اداره  بانوان  امور ورزشی 
مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۲ و ۳، فیتنس، ماساژ 
و  اسکواش  داوری  سال 84،  در  فوتبال  داوری  درمانی، 

مربی ایروبیک ویژه کودکان را در کارنامه ورزشی دارم.
و  مــقــاالت  کـــرد:  تصریح  ــه  ادامـ در  همچنین  وی 
سمینارهایی را درباره ضرورت تفریحات ورزشی در دوران 
سالمندی، آشنایی با تمرینات تخصصی TrX، آمادگی 
جسمانی رشته های توپی، کارگاه آموزشی آسیب شناسی 
حرکات اصالحی و احیا قلبی، سمینار کاربردی آشنایی 
جمله  از  باراسل  کارگاه  و  دوپینگ  از  ناشی  عــوارض  با 
فعالیت هایی است که طی دوران ورزشی خود در شهرستان 

ساوه را برعهده داشته ام.
کرمی با اشاره به اینکه هم اکنون مربی بدن سازی بانوان 
شهرستان ساوه را برعهده دارم درباره توجه و عالقه مندی 
برای  بانوان  از  بدنسازی گفت: بسیاری  به ورزش  بانوان 
کاهش وزن و چربی سوزی به سوی ورزش و به خصوص 
بدنسازی روی می آورند و این درحالی است که رشته های 
ورزشی برای حفظ سالمتی، افزایش توانمندی و اصالح 
اندام حرکتی ناشی از بی تحرکی مورد توجه مربیان است 
برای همین اغلب بانوان با گذشت زمان اگر به خواسته 
نکنند، ورزش  پیدا  یعنی کاهش وزن سریع دست  خود 
مورد عالقه خود را رها می کنند و در رشته مشابه دیگری 
به فعالیت می پردازند و این در حالی است که کاهش وزن 
سریع و بدون برنامه ریزی مناسب در درازمدت سالمتی آنان 

را به خطر خواهد انداخت.
ضرورت تناسب اندام برای بانوان

این مربی باسابقه شهرستان ساوه حفظ تناسب اندام و 
وزن مناسب برای بانوان را ضروری دانست و گفت: اغلب 
مدون  برنامه  گزینه ها  این  حفظ  برای  ورزشی  رشته های 
دارند اما باید زیر نظر مربیان باتجربه و مجهز به علم روز 
انجام شود در غیر این صورت امکان آسیب دیدگی وجود 

دارد.

حضور  بدون  روز  چند  از  پس  پدیده  فوتبال  تیم 
سرمربی، امروز با یحیی تمرینات شاداب و بانشاطی 

را پشت سر گذاشت.
سال  شش  حدود  که  خراسان  پدیده  فوتبال  تیم 
پیش با حمایت مالی محسن پهلوان و با خرید امتیاز 
به  آن  مدیریتی  سکان  و  افتاد  راه  سرچشمه  مس 
جواد وطنخواه سپرده شد، با انتخاب ها و تصمیمات 
مدیریتی در مقاطع مختلف، حرکت پله به پله خود را 
گاهی تند و گاهی کند به سمت حرفه ای شدن پیش 
فوتبال  در  که  امروز  همچون  روزی  امید  به  گرفت، 
خراسانی ها  و  مشهد  مردم  افتخار  باعث  خراسان 

شود.
سال  اولین  در  میثاقیان  اکبر  هدایت  با  پدیده 
در  نسبی  ثبات  به  مرزبان  با  شد،  لیگ برتر  راهی 
جایگاهش  مهاجری  رضا  هدایت  با  رسید،  جدول 
رده  عادت  ترک  دنبال  که  حالی  در  و  کرد  محکم  را 
دهم و یازدهمی خود به مقصد باالی جدول بود، با 

اتفاق غیرمترقبه کسر 6 امتیاز ناشی از غفلت مربوط 
به گذشته یک دوره کوتاه مدیریتی پرحاشیه خود، 
به تالش  تبدیل  تا روحیه ماجراجویی اش  روبرو شد 

برای بقاء در اواخر لیگ سال گذشته شود.
به  سال  چند  از  پس  وطنخواه  جــواد  بازگشت 
سابقه  با  که  مدیری  عنوان  به  پدیده  مدیرعاملی 
می دانست،  اول  از  را  تیم  این  خم  و  چم  خوبش، 
عین  در  ششدانگ  تیمی  شدن  درست  بنا  سنگ 
نتایج  اعتبار  به  امسال  که  بود  مالی  نداری های 
خیره کننده خود، می رود تا پس از طی چالش های 
متعدد از تاریخ تاسیس خود، از این خان مشکالت 
مالی و تغییرات مالکیتی کالن خود هم به سالمت 

عبور کند.
چالش های  و  مشکالت  با  پدیده  باشگاه  قطعا 
مالی در تاریخ خود ناشی از اتفاقات سهامی شرکت 
مقطعی  شدن  بالک  و  قضا  دستگاه  ورود  پدیده، 
ورود  از  ناشی  موازی  مالی، تصمیمات  حساب های 

برخی مسئوالن استانی و ... در سال های فعالیتش 
بیگاه نیست؛ هر چند که در همین سال ها نیز کسی 
از مالک این تیم که با فروش دو سند منزل مانع از 
فروپاشی باشگاه شد و سال هایی که نماینده دستگاه 
قضا به کمک مدیران باشگاه آمد تا موانع اقتصادی 
فراموش  نزند،  آن  فوتبال  تیم  به  ضربه ای  شرکت، 
نخواهد کرد که اجازه ندادند تا نماینده پر امید شهر 

مشهد از حرکت بایستد.
اندازه  به  حاال  که  همکارانش  با  وطنخواه  جواد 
را دارند،  و مدیریت در پدیده  خودش تجربه حضور 
یحیی  بعدی  چند  و  هوشمندانه  انتخاب  با  امسال 
گل محمدی، در حالی به سراغ این مربی رفتند که 
پس  که  بودند  کرده  را  چیز  همه  پیش بینی  شاید 
به  بالفاصله  پدیده  شرکت  مدیران  عهدشکنی  از 
صراحت فرضیه تغییر مالکیت باشگاه را پیش کشیده 
چالش  این  از  هم  را  مشهدی ها  امید  پر  نماینده  تا 

عبور دهند.

تغییر  برای  خراسان  استانداری  اخیر  تصمیم  با 
مالکیت و در حالی که رسولی به صراحت از مدیریت 
امام  حمایت  حتی  و  کرده  حمایت  پدیده  باشگاه 
است،  تیم  این  مدیران  سر  پشت  هم  مشهد  جمعه 
هم  تا  بازگشت  مشهد  به  امروز  گل محمدی  یحیی 
خیال هواداران مشهدی بابت ثبات فنی و مدیریتی 
تیمشان راحت شود و هم بازیکنان بدانند که چیزی 
راهبری  با  پدیده  تا  نمانده  باقی  مشکالت  اتمام  به 
طور  به  هم  خان  این  از  تا  شود  آماده  خود  اصولی 

کامل عبور کند.
و  زیر نظر یحیی گل محمدی  تمرین دیروز پدیده 
فضایی  در  و  نشاط  با  حالی  در  باشگاه  این  مدیران 
سوی  از  تومان  میلیارد   ۲ تزریق  که  شد  برگزار  شاد 
را  مشهدی  مشکالت سرخپوشان  فعال  استانداری، 
مرتفع خواهد کرد و به نظر می رسد که انتقال امتیاز 
نیز فصل جدیدی را برای ماجراجویی همراه با ثبات 

در این تیم خراسانی در برخواهد داشت.

یحیی رفت و برگشت
سرمربی تیم پدیده مشهد دوباره به تمرینات این تیم بازگشت

گفت:  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
تشکیل   ۲۰۲۰ المپیک  ستاد  آینده  ماه  یک  ظرف 
استان  ورزش  برای  فکری  اتاق  آن  از  بعد  و  می شود 

طراحی خواهد شد.
فرزاد فتاحی در مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزش 
اربعین،  فرارسیدن  تسلیت  عرض  ضمن  دانشگاهی 
فدراسیون   هایی  از  اعم  فدراسیون ها  تمامی  افــزود: 
چه  و  هستند  جوانان  و  ورزش  وزارت  زیرمجموعه  که 
فدراسیون  های دانشگاهی و کارگری همه در راستای 
در  طبیعتًا  و  می کنند  حرکت  مشترک  هــدف  یک 
استان ها نیز باید با همین سبک و سیاق باشد تا بتوانیم 
باهم افزایی از پتانسیل های موجود، خدمات خوبی به 

جامعه ورزش در قشرهای مختلف ارائه دهیم.
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با بیان اینکه 
و  مدیریت  دهنده  نشان  دانشجویی  ورزش  موفقیت 
فعالیت به صورت علمی است، تصریح کرد: حرکت های 
آن  حاصل  و  شــده  انجام  گذشته  ســال  در  خوبی 
موفقیت های چشم گیر دانشجویان و شرکت کنندگان 

در المپیاد های مختلف دانشجویی بوده است.
وی ادامه داد: در خراسان رضوی با توجه به سابقه 
بسیار  استان  این  از  توقعات  ورزش  تاریخچه  و  خوب 
باال است، طبیعتًا انتظار از جامعه دانشجویی با توجه 
به شرایطی که در دانشگاه وجود دارد متفاوت است اما 

بازهم تاکید می کنم همه به دنبال یک هدف مشترک 
هستیم و آن توسعه سالمت آحاد مردم جامعه و کسب 

افتخار و سربلندی برای کشورمان است.
فتاحی با اشاره به اینکه باامکاناتی که در دانشگاه ها 
و اداره کل ورزش و جوانان استان وجود دارد به ویژه 
از  می توانیم  مجدد  همکاری  طرح  با  مشهد  شهر  در 
این همکاری ورزش را توسعه دهیم؛ خاطرنشان کرد: 
شاید امکانات که در دانشگاه وجود دارد با محدودیت 
برای استفاده عموم مردم مواجه است، اما می توانیم از 
این امکانات برای برگزاری اردو و دوره های آموزشی با 
حضور تیم ملی استفاده کنیم تا شرایط برای آشنایی 

آنها با پتانسیل های موجود فراهم شود.
المپیک  ستاد  تشکیل  از  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
۲۰۲۰ خبرداد و افزود: ظرف یک ماه آینده این ستاد 
ورزش  برای  فکری  اتاق  آن  از  بعد  و  می شود  تشکیل 
استان طراحی و از ظرفیت دانشگاه فردوسی و آقای 
به کمک  تا  این زمینه استفاده می کنیم،  سهرابی در 
یکدیگر در مباحث اجرایی و علمی برنامه ریزی خوبی 
داشته باشیم که سبب سربلندی ورزشکاران استان در 

المپیک ۲۰۲۰ شود که برای ما حائز اهمیت است.
همچنین هادی بشیریان در این مجمع اظهار کرد: 
پتانسیل های خوبی در دانشگاه ها وجود دارد، همدلی 

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  و  دانشگاهی  عوامل  میان 
خراسان رضوی سبب رشد ورزش استان شده است.

تصریح  دانشگاهی  ورزش هــای  فدراسیون  دبیر 
بدنی  تربیت  مدیریت  بخش  در  زیادی  تغییرات  کرد: 
دانشگاه ها رخ می دهد. در مجمع عمومی سال گذشته 
قرار براین شد که مدیران تربیت بدنی که تغییر می کنند 
شخصی که در همان بخش است به عنوان سرپرست 
مدتی را فعالیت کند. در این مدت دکتر سهرابی زحمت 

سرپرستی هیئت استان را کشیدند. 
هیئت  رئیس  انتخاب  مجمع  در  اســت  گفتنی 
حضور  با  که  رضوی  خراسان  دانشگاهی  ورزش های 
از  هیئت  این  انتخابی  مجمع  عضو   ۱۲ از  عضو   ۱۲
جمله دبیر کل فدراسیون ورزش دانشگاهی، مدیرکل 
ورزش و جوانان خراسان رضوی، نماینده دانشجویان، 
هئیت علمی، دانشگاه ها، داوران و دیگر اعضا در سالن 
برگزار شد، مهدی  فردوسی مشهد  دانشگاه  جلسات 
سهرابی و رضا متجدد کاندیدای این مجمع انتخابی 
اعضای  از  گیری  رای  آغاز  از  پیش  متجدد  که  بودند 

مجمع به نفع سهرابی انصراف داد.
اعضای  از  گیری  رای  از  پس  مجمع  این  پایان  در 
مجمع انتخابی مهدی سهرابی توانست با کسب ۱۲ 
رای از مجموع ۱۲ رای ماخوذه به مدت 4 سال ریاست 

هیئت ورزش های دانشگاهی خراسان رضوی را بر 

ورزش های پاییزی را فراموش نکنید

وحید داودی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

پاییز فصل سرد شدن و برگ ریزان است این تغییر 
و  است  همراه  روزهــا  شدن  کوتاه  با  طبیعت  سیمای 
سردی هوا نیز باعث می شود کمتر به ورزش در محیط 
باز بپردازیم. در صورتی که پیاده روی می تواند به شما 

حسی بی نظیر را القا کند.
سالمت را در فصل های پاییز و زمستان باید جدی تر 
این  نماییم در  اندازه و صحیح ورزش  به  اگر   . بگیریم 
مانند  فصلی  بیماری های  به  ابتال  از  می توانیم  فصل 

سرماخوردگی و آنفلونزا پیشگیری نماییم .
یا  و  ورزش  در  که  بیماری هایی  شایع ترین  از  یکی 
حضور طوالنی مدت در فضای باز بروز می نماید عفونت 
دستگاه تنفسی باالخص سینوس ها و مجرای تنفسی 
سرماخوردگی  بروز  احساس  اولیه  مراحل  در   . است 
شیرین،  جوش  یا  نمک  همراه  ولرم  آب  کردن  قرقره 
از  استفاده  شیرین،  و  گرم  مایعات  ــراوان  ف نوشیدن 
هوای آزاد در محیط بیرون و تنفس عمیق و استفاده از 
بخورهای گیاهی مثل بخور اکالیپتوس توصیه می شود.

کاهش حجم نور و مدت زمان تابش خورشید موجب 
افسردگی و رخوت می شود این فرایند منجر به کاهش 
هورمون مالتونین مغز می شود. پیاده روی سبک، حدود 
و  پرده ها  زدن  کنار  پارک،  ترین  نزدیک  در  دقیقه   ۱۰
ورزش کردن با دستگاه های هوازی و استفاده از همان 

نور اندک می تواند برای افراد مفید باشد.
هورمون  ترشح  افزایش  باعث  خود  ورزش  انجام 
اندروفین در بدن خواهد شد،که این هورمون شادی و 

نشاط و کاهش استرس در فرد ایجاد می نماید.
ورزش و حرکات نرمشی را به ساعات اولیه روز منتقل 
بدنسازی  دستگاه های  از  و  بروید  باشگاه  به  نمایید. 
استفاده کنید. این ایام از سال محیط های ورزشی نسبتا 
به علت اشتغال دانش آموزان به درس خلوت تر است. 

برنامه روزانه متنوع و محرکی داشته باشید.
اما افرادی که مبتال به بیماری آرتوروز و درد مفاصل 
هستند باید در فصل سرما از فعالیت در فضای باز پرهیز 
مناسب  کن  گرم  از  ورزش  و  نرمش  هنگام  در  و  کنند 
استفاده کنند تا ضمن گرم نگهداشتن اندام به فعالیت 

عضالت کمک شود.

خراسان  پیام  تیم  سرمربی 
آنالیز  را  اردکـــان  تیم  گفت: 
شناخت  آنها  از  و  بــودیــم  ــرده  ک
پیش  می خواستیم  که  طور  آن  شرایط  اما  داشتیم، 
ما  برای  را  شرایط  فردی  اشتباهات  برخی  و  نرفت 

کرد. سخت 
اردکان  خاتم  برابر  دیدار  از  پس  قوچان نژاد  جبار 
دو  مصطفی وند  و سعید  موسوی  محمد  سید  گفت: 
بازیکن کلیدی ما در تمرینات پیش از بازی از ناحیه 
مسئله  همین   و  شدند  دیدگی  آسیب  دچار  پا  مچ 
نمی توانستیم  و  کرد  سخت  ما  برای  کمی  را  شرایط 
در جریان بازی بر روی آنها فشار بیاوریم، همچنین 
روز  ما  اصلی  بازیکنان  از  دیگر  یکی  سجادی  علی 
این دیدار  او در  از  لرز شدید شد،  و  بازی دچار تب 

نکردیم. استفاده 
و  هماهنگ  پرمهره،  تیم  خاتم  داد:  ادامــه  وی 
بهتری  عملکرد  می توانستیم  ما  اما  است،  آماده ای 
برخی  و  نبود  روزما  ولی  باشیم،  داشته  آنها  برابر 
با  را  ما  فاصله  امتیازگیری  در  پی درپی  اشتباهات 
هماهنگی  و  به آمادگی  هنوز  ما  کرد،  زیاد  حریف 
کامل و مد نظرمان نرسیدیم و همین امر سبب شده 
تا در بازی های ابتدایی خیلی مطمئن عمل نکنیم.

زمان  وجود  عدم  به دلیل  کرد:  عنوان  قوچان نژاد 
برای  کافی  فرصت  تیم  شدن  تشکیل  دیر  و  کافی 
بدنسازی بازیکنان وجود نداشت و پس از یک بازی 
بازیکنان  ورامین  با  نزدیک  نبرد  ست   ۵ و  پرفشار 
هم  امروز  بازی  در  و  کردند  تحمل  را  زیادی  فشار 

هنوز خستگی بازی قبل در بدنشان وجود داشت.

خراسان  کشتی  هیات  دبیر 
گیران  کشتی  گــفــت:  ــوی  رضـ
مسابقات  در  اســتــان  ــن  ای ــار  ــ آزادک
قهرمانی جوانان کشور یک مدال نقره و یک مدال برنز 

به دست آوردند.
خسرو علیزاده افزود: سید سروش بهشتی در وزن 
۹7 کیلو گرم مدال نقره و امیر هراتی در وزن ۵7 کیلو 
گرم مدال برنز مسابقات گروه 'الف' قهرمانی کشور را 

از آن خود کردند.
وی اظهار داشت: مسابقات قهرمانی کشور در گروه 
'الف' روزهای چهارم تا ششم آبان با حضور ۱۰ تیم و 

۱۱6 کشتی گیر در کرج برگزار شد.
ناظریان،  اسماعیل  ترغو،  سجاد  اینکه  بیان  با  وی 

امیر  امامقلی،  زاده  رضا  پوریا  چین،  خــازن  وحید 
زاده،  حسن  رضا  حمید  نجفی،  مصطفی  تاجیک، 
محمد باقر حسین ساالری از دیگر اعضای تیم کشتی 
گفت:  بودند  مزبور  مسابقات  در  استان  جوانان  آزاد 
پری  رضا  رضا  محمد  و  امامقلی  زاده  رضا  علیرضا 
به  صنعتی  رضا  محمد  و  مربی  عنوان  به  اسفیوخی 

عنوان سرپرست تیم در این مسابقات شرکت کردند.
علیزاده افزود: در این مسابقات تیم های مازندران، 
و  شدند  سوم  تا  اول  ترتیب  به  کرمانشاه  و  تهران 

خراسان رضوی هشتم شد.
رده هــای  در  رضــوی  خراسان  ورزشکار  هــزار   ۱۳
فرنگی  و  آزاد  کشتی  رشته های  در  سنی  مختلف 

فعالیت می کنند.

کشتی گیران خراسان رضوی 2 مدال کشوری به دست آوردندقوچان نژاد: اشتباهات فردی زیادی داشتیم

دوره های آموزشی باید به شکل کارگاهی مدیریت شود مصاحبهخبر
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آگهی مزایده اموال  منقول و غیر منقول
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  ایرانی  احمد  آقای   ۱۱۰.۹.۹6۱۲۰۳ احکام  اجرای  بایگانی  شماره  به   مشهد  حقوقی  عمومی  دادگاه   ۳4 شعبه  از  صادره  اجرائی  کالسه  پرونده  موجب  به 
۱.۰4۹.8۹۹.7۰4 ریال به در حق آقایان ۱-علی برید کاظمی ۲-محمد برید کاظمی ۳- خانم شیوا جهان بخش و نیز مبلغ ۵۲.4۹4.۹8۵ ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت 
به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح 
ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ ۱۳۹7.۰8.۲۱ از ساعت۱۱.4۵ الی ۱۲.۳۰ صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید 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 
میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ۱۰% از بهای مورد مزایده نقدا و فی 
المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی  و ارتباطی به این  اجرا 

ندارد.
شرح اموال مورد مزایده :

شش دانگ ملک متعلق به محکومعلیه واقع دهستان رزان )رضوان( در ۲۵ کیلومتری شهرستان مشهد )جاده کالت. سده کارده( و در حاشیه جاده قدیم و ورودی روستا در محله ساخت ویال ها و 
نزدیک بافت روستا واقع شده و دسترسی به برق دارد. دارای پالک ثبتی ۲۹۲ فرعی از ۱۱۹ اصلی بخش ۹مشهد به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع با حق آب با مدار روستا )حداقل یک ساعت( مطابق با 

نظریه کارشناسی  به مبلغ ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ زیال به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی - سید محمرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال  منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه ۱6 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰.۱۹.۹7۰۰۳۵ آقای عبداله لک زائی محکوم است به پرداخت مبلغ 
۳7۹.۲۵۹.۵7۰ ریال به در حق خانم نجمه مومنی  و نیز مبلغ ۱۵۵.۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم 
از  تاریخ ۱۳۹7.۰8.۲۳  در  گردیده  مقرر  و  ارزیابی  ذیل  به شرح  دادگستری  کارشناس رسمی  توسط  توقیف  دولتی  نیم عشر  و  دادرسی  هزینه  و  اصل خواسته  قبال  در  ذیل  به شرح  اموالی  له 
ساعت۹.۳۰الی ۱۰.۱۵ صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید 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 میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری 
مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ۱۰% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و 

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

پنج دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل مسکونی متعلق به محکوم علیه واقع در جاده سرخس، شهرک شهید رجائی، خیابان حر ۱۲، کوچه مولود ۳4، پالک ۱7 به مساحت عرض 7۰ متر 
مربع و 4۰ متر اعیان قدیمی ساز، همکف با نمای سیمانی، دارای یک خواب، آشپزخانه و هال که سرویس بهداشتی وحمام در حیاط قرار گرفته، دارای انشعابات آب و برق و گاز، منزل 8۱ متری 
از یک کوچه یک متری اختصاصی می باشد که شش دانگ ملک مطابق نظریه کارشناسی به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ۵ دانگ مشاع از شش دانگ نیز به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد 

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

آگهی تجدید مزایده اموال  منقول و غیر منقول  
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه ۲4 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰.8.۹6۰۱۵۵ آقای محمدرضا مالرضائی محکوم است به پرداخت مبلغ ۳76.86۲.۱۵7 
ریال به در حق داوود دهقان نیری   و نیز مبلغ ۱8.84۳.۱۰7  ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال 
اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ ۱۳۹7.۰8.۲۲ از ساعت۱۱ الی ۱۱.4۵ صبح در محل مجتمع قضائی 
اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید 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 میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد 
ضمنا حداقل ۱۰% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع مقررات 

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

۳۰ عدد بلبرینگ دارای مشخصات فیزیکی ۱- قطر داخلی ۲- قطعه خارجی ۲۰8 میلیمتر ۳- ضخامت یا نشیمنگاه بلبرینگ ۲4 میلیمتر 4- دارای یک عدد گریس خور یا روغن خور وی قطعه خارجی ۵- 
همگی نو و در کارتن اکبند 6- تعداد سی عدد 7- ساخت کارخانه fAg آلمان که مطابق با نظریه کارشناسی هر یک به قیمت ۳ میلیون ریال و جمعا به مبلغ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به فروش می رسد.

مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی - سید محمرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال  منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه ۳4 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰.8.۹۵۰۰6۵ آقای ابوالفضل بنی هاشم محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۱۹.۲4۵.۰۰۰۳, 
ریال در حق آقای ناصر غفوریان گنجی و نیز مبلغ ۱88.۲۱۲.۲۵۰  ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل 
در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ ۱۳۹7.۰8.۲۳ از ساعت۱۰:۱۵ الی ۱۱ صبح در محل مجتمع 
قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید 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 میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام 
گردد ضمنا حداقل ۱۰% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه تابع 

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

۱-یک دستگاه بلوکه سه متری با لوازم کامل تولید و مکنده های مربوطه ۲- یک دستگاه پخت مواد اولیه ۳- یک دستگاه گردگیر به طول دو و نیم متر 4- یک دستگاه خشک کن سه متری ۵- قالب فوالدی رزوه 
دوتایی در سایزهای 8 تا ۱4 میلی متر به تعداد سی عدد )وارداتی( که جمعًا مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ ۲/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و به فروش می رسد. 

مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی - سید محمرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 4۹ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰.۱۰.۹۵۱77۰ آقای مرتضی جعفرزاده راستی محکوم است به پرداخت مبلغ 
6۰۹.488.۳64 ریال در حق بانک مهر اقتصاد   و نیز مبلغ ۳۰.474.4۱8  ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به 
شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ ۱۳۹7.۰8.۲۳ از ساعت۱۱ الی ۱۱.4۵ صبح در محل 
مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید 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 میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده 
اقدام گردد ضمنا حداقل ۱۰% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق مقررات و رویه قضائی و بدهی های معوقه به عهده  فروشنده و تخلیه 

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

یک دانگ و ۲۹۰۱ ده هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ متعلق به محکوم علیه آقای مرتضی جعفرزاده راستی از ملک واقع در بلوار سرافرازان، خیابان رهائی ۲، کوچه رهائی ۲۵ پالک ۲، طبقه دو مشتمل بر 
یک باب آپارتمان به مساحت ۱۰6/۹6 متر مربع ، ۲ خواب، کف سرامیک، بدنه کاغذ دیواری، آشپزخانه اپن با کابینت ام دی اف، سرمایش کولر آبی و گرمایش پکیج و رادیاتور و دارای امتیازات آب و برق و گاز واقع 
شده در یک ساختمان ۳ طبقه با موقعیت شمالی و اسکلت فلزی و نمای آجر سفال که شش دانگ آپارتمان مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ ۲/8۳4/۵۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است و به میزان فوق از مالک 

محکوم علیه به مبلغ 6۰۹/488/۳64 ریال به فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی - سید محمرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه ۲8 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰/۰۳/۹۵۰۱۲8 آقای ابراهیم بهبودی بهبودی قلمچه محکوم است به پرداخت مبلغ 
7۹۵/8۰4/448 ریال درحق خانم طاهره یاری نوخندان و نیز مبلغ ۳۹/7۹۰/۲۲۲ ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای 
محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ ۱۳۹7/۰8/۲۲از 
ساعت ۱۱:4۵ الی ۱۲:۳۰صبح 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%۱۰ از بهای مورد مزایده نقدأ و في المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل وانتقال 

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

یک دانگ و ۲۹66 ده هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ متعلق به محکوم علیه از شش دانگ اعیان یک باب آپارتمان مسکونی واقع در مشهد، بلوار امامت ۵4، پالک ۵۹، طبقه هم کف شمالی 
)دو ممر( به مساحت ۵۱ متر شامل پذیرایی، آشپزخانه، یک خواب واقع شده در یک مجموعه 4 واحدی با عرصه به مساحت تقریبی ۲۵۰ متر مربع و موقوفه، ساختمان نیمه اسکلت، سقف ضربی 
آجر سه سانت، سیستم گرمایشی بخاری و سرمایشی کولر آبی، با قدمت بیش از ۲۰ سال دارای امتیازات آب، برق و گاز و تلفن )به صورت مجزی( که سه دانگ مشاع از شش دانگ مطابق با نظریه 

کارشناسی به مبلغ ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ ۲۳7/7۰۹/۹۹۹ 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 اجرائی صادره از شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به  شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰.7.۹7۰۱۳6 آقای حمید آقا ولی زاده  و خانم فاطمه ساده محکوم است 
به پرداخت مبلغ ۲۵7.7۰6.۲8۱ ریال به در حق آقای حسین موحدنیا و نیز مبلغ ۱۲.88۵.۳۱4ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است 
حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 
۱۳۹7.۰8.۲۳ از ساعت 8 الی 8.4۵ صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار شهید 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 میتوانند  جهت کسب اطالعات بیشتر پنج 
روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ۱۰% از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه 

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

۱۰۰۰ جفت کفش چرم مردانه که مطابق با نظریه کارشناسی ارزش هر جفت ۲۵۰.۰۰۰ ریال و جمعا به مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال برآورد و به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده و اجرای احکام مدنی - سید محمرضا تشنگر

آدرس: بولوار دانش آموز -  دانش آموز30-پالک 4      تلفن:38929824- 38929825                                                                                                           روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
نمابر : 38923451 - 051 سامانه پیام کوتاه: 100080888

روابط عمومی وامور مشترکین:  09152560091
سازمان آگهی ها:  051-38929823 جانشین صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حسین رفیعی

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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آگهی مزایده نوبت دوم
محکوم له : علی پور قربان فرزند غالمعلی به آدرس تربت حیدریه – حاشیه میدان امداد – الستیک فروشی

محکوم علیه : کاظم مختاری فرزند محمد حسین به آدرس تربت حیدریه – کوی صدف – حاشیه صدف ۵ – ساختمان سنگ سفید
 محکوم به : ۱- بموجب پرونده کالسه ۹7۰۰۳4 مبلغ 47/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱/۳۵۵/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید ۱۳۹۵/۰8/۰۱ 
و مبلغ  بابت اصل خواسته  ریال  پرونده کالسه ۹7۰۰۳۳ مبلغ 87/۰۰۰/۰۰۰  نیم عشر دولتی در حق دولت ۲-   بابت  ریال  پرداخت مبلغ ۲/۳۵۰/۰۰۰  و  له  الوصول در حق محکوم  یوم  تا 

۲/47۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا یوم الوصول در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 4/۳۵۰/۰۰۰ ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت
مورد مزایده: ۱- پیراهن مجلسی کوتاه راه دار 6 عدد -۲- پیراهن مجلسی چهار خانه 6 عدد -۳- مانتو زنانه پرادا ۵ عدد- 4- مانتو دخترانه ۳ عدد-۵-  روسری نخی درهم ۲۵ عدد- روسری 
ساطن درهم 4۵ عدد - شال نخی درهم ۱۵ عدد – بافت دخترانه ۳ عدد- بافت پسرانه ۳۰ عدد – شنل بافت ۵ عدد – جلیقه شلوار  دخترانه 4 عدد- کت شلوار دخترانه ۱ عدد- کت و تاپ ۱۰ 
عدد – کت سرافان 4 عدد- پیراهن پشت بلند 4 عدد- پیراهن سبز بلند ۱ عدد – حراجی کوتاه ۲۹ عدد- بلوز زنانه مجلسی 4 عدد- بلوز زنانه ۳ عدد- ساق دست گیپور ۲۵ عدد- ساق دست 
معمولی ۲۲ عدد- بلوز شلوار راه دار ۵ عدد- بلوز شلوار خرسی ۱۰ عدد- بلوز شلوار سرشانه 6 عدد – کت بچه گانه تریکو 6 عدد- پیراهن تک دار مجلسی 6 عدد- کاپشن پسرانه سرهمی ۱ 
عدد- پیراهن مجلسی گیپور 4 عدد- پیراهن کرپ کش مشکی و زرشکی ۲ عدد- پیراهن آستین کلوش سبز ۱ عدد- پیراهن گیپور زنانه خارجی 4 عدد – پیراهن حریر تور ۳ عدد- پیراهن کرم و 
مشکی ۵ عدد- تور دخترانه مجلسی۹ عدد- لباس هندی کوتاه مجلسی۲ عدد- پیراهن زنانه تور کوتاه ۱7 عدد- جلیقه شلوار پسرانه ۱8 عدد- جلیقه شلوار کتان 6 عدد- کت و شلوار دخترانه ۱۱ 
عدد- کاپشن دخترانه 7 عدد- پیراهن دوتکه حریر مشکی ۳ عدد- شلوار طرح لی زنانه ۲۰عدد- شلوار لی دخترانه ۲7عدد- شلوار لی پسرانه 4عدد- شلوار لی زنانه ۱۱عدد- شلوار زنانه فراری 
۱۲عدد- زیرشلواری زنانه ۵8عدد- بلوز یقه اسکی بچه گانه 4۹عدد- بلوز موهر زنانه ۱۲عدد- تاپ زنانه ۱۱عدد- تاپ دخترانه ۱6عدد- پیراهن پسرانه ۱۹عدد- بلوز موهر دخترانه 7عدد-بلوز 
شلوار دخترانه 8عدد- بلوز دخترانه 8عدد- دامن دخترانه ۵عدد-دامن زنانه ریون 4عدد- پیراهن دخترانه حریر ۱4عدد- پیراهن عروسکی دخترانه۲۲عدد- پیراهن گیپور کت دار بلند۳ عدد- کت 
دامن درهم ۵ عدد- پیراهن پنلوار بلند مشکی ۱عدد- گیپور تونیک کوتاه 4عدد- تونیک کت دار کوتاه 4عدد- جلیقه دامن سه گل بچه گانه ۵عدد- لباس زیر مردانه ۲۰عدد- شلوار طرح لی بچه 
گانه 6عدد که طبق نظریه کارشناس جمعا به مبلغ ۱6۰/7۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده ۱۱4 قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه 
تاریخ ۱۳۹7/۰8/۲8 از ساعت ۱۱ الی ۱۲ ظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه 
باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر ۵ روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل ۱۰% بهای مورد مزایده نقدًا از 

برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده ۱۱8 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف دادگستری شهرستان تربت حیدریه

ی
مفقود

ی
مفقود

برگ سبز  خودرو سواری پژو GLX 405  مدل 1391رنگ نوک مدادی دوگانه 
و   124K0010767 موتور  شماره   95 ل   144 ایران   32 پالک  شماره  به  کارخانه  
شماره شاسی NIIM11CACR902518 مربوط به ماشااهلل چراغی سرخ 
آبادی و شماره 0703487736 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ کمپانی  خودرو سواری پژو GLX 405  مدل 1391رنگ نوک مدادی دوگانه 
و   124K0010767 موتور  شماره   95 ل   144 ایران   32 پالک  شماره  به  کارخانه  
شماره شاسی NIIM11CACR902518 مربوط به ماشااهلل چراغی سرخ 
آبادی و شماره 0703487736 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

میز خبر
واعظی: سیزده آبان اتفاق مهمی نمی افتد/کدام یک از اصولگرایان با رییسی جلسات ثابت دارند؟

رویترز: نمی توان جلوی صادرات نفت ایران را گرفت/ عیدی کارکنان در سال 98 مشخص شد

تحریم  مقابل  جهانی  جامعه  ظریف:   
آمریکا ایستاده است

جمهوری  خارجه  امــور  وزیــر  ظریف  محمدجواد 
تحریم  مقابل  جهانی  جامعه  که  گفت  ایران  اسالمی 
و  همسایگان  به طوری که  اســت  ایستاده  آمریکا 
کشورهای اروپایی در برابر اقدام یک جانبه واشنگتن 
یک  با  جهانی  جامعه  امروز  کرده اند.  مقاومت  خوب 
انتخاب مواجه است که مرتبط با برجام و ایران نیست 
و این انتخاب هم انتخاب حمایت از یک روش قانونی 
در برابر روشی غیرقانونی و زورگویانه است. وی عالوه 
بر شرکت در نشست سه جانبه دیروز، با وزیران خارجه 
دوجانبه  دیدارهای  نیز  ترکیه  و  آذربایجان  جمهوری 
از  آذربایجان  جمهوری  و  ترکیه  کشور  دو  هر  داشت. 
تأکید  و  حمایت  تحریم ها  خصوص  در  ایران  مواضع 
کردند که همکاری های خود با ایران را ادامه خواهند 

داد./ ایرنا
نیروهای  ورود  به  کویت  ارتش  واکنش   

فرانسوی به این کشور
نیروهای  ورود  به  بیانیه ای  صدور  با  کویت  ارتش 
این کشور واکنش نشان داد. در  اراضی  به  فرانسوی 
نیروهای  پیشقراوان  است:  آمده  کویت  ارتش  بیانیه 
فرانسوی برای شرکت در رزمایش لولوه غرب ۲۰۱8 
برگزار شود،  نوامبر  تا سی ام  یازدهم  از  قرار است  که 
وارد کویت شده اند. نیروهای فرانسوی که قرار است 
تعداد  به  آتی  روزهای  طی  کنند  شرکت  رزمایش  در 
بیشتری وارد می شوند. خبرنگار الجزیره در استانبول 
اسناد  و  مدارک  تحویل  با  ترکیه  دولت  داد:  گزارش 
کرده  مخالفت  سعودی  به طرف  خاشقجی  ترور  ویژه 
ترکیه  دادستانی  در  منبع  یک  دیگر،  سوی  از  است. 
سعودی  دادستان  با  ما  نشست  گفت:  الجزیره  به 
است.  نبوده  رضایت بخش  خاشقجی  قتل  ــاره  درب
جمال خاشقجی، روزنامه نگار و نویسنده مشهور تبعه 
برای  مهر(  )دهم  اکتبر  دوم  در  سعودی،  عربستان 
انجام کارهای مرتبط با ازدواجش با نامزد اهل ترکیه 
خود، وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول 

شد؛ ورودی که نهایتًا به مرگی دردناک توسط مأموران 
ولیعهد  سلمان  بن  محمد  به  نزدیک  و  ارشد  امنیتی 

سعودی منتهی شد.
از  کره جنوبی  وزیر خارجه   درخواست 

پامپئو برای معافیت از تحریم های ایران
تماس  در  جنوبی  کره  خارجه  وزیر  دوشنبه شب، 
تلفنی با همتای آمریکایی اش، با وی درباره مناقشه 
اتمی شبه جزیره کره و همچنین تحریم هایی که قرار 
کرده  اعمال شود، صحبت  ایران  علیه  به زودی  است 
خارجه  وزارت  از  نقل  به  جنوبی  کره  رادیــو  اســت. 
این  در  وا«  کیونگ  »کانگ  داده،  گزارش  کشور  این 
تماس از »مایک پامپئو« وزیر خارجه آمریکا خواسته، 
»حداکثر  ــران  ای علیه  تحریم  اعمال  در  واشنگتن 
انعطاف« را به خرج داده و سئول را از اجرای تحریم ها 
در  پامپئو  گزارش،  این  بر  بنا  کند.  معاف  ایران  ضد 
مدنظر  را  جنوبی  کره  درخواست  این  گفته،  پاسخ 
و  واشنگتن  میان  نزدیک  همکاری  و  می دهد  قرار 
سئول ادامه می یابد. کره جنوبی یکی از واردکنندگان 
عمده نفت خام از ایران است؛ اما بر پایه گزارش های 
گرفتن  باال  با  پیش  ماه  چند  از  کشور  این  رسانه ای 
تهدید تحریمی آمریکا، خرید نفت از ایران را متوقف 
کرده است. آمریکا که اردیبهشت ماه امسال از توافق 
آبان  نیمه  از  است  قرار  ایران خارج شد،  با  هسته ای 
امسال، تحریم های نفتی و بانکی رفع شده ذیل برنامه 

جامع اقدام مشترک )برجام( را احیا کند.
بمب های  با  آمریکایی  ائتالف  حمالت   

فسفر سفید به دیر الزور سوریه
شرقی  حومه  در  هجین  منطقه  بین المللی  ائتالف 
سفید  فسفر  بمب های  با  را  سوریه  شرق  در  دیرالزور 
به  سانا  خبرگزاری  حال،  همین  در  داد.  قرار  هدف 
ائتالف  حمالت  رسانه ای،  و  محلی  منابع  از  نقل 
در حومه جنوب شرقی  به منطقه هجین  بین المللی 

دیرالزور با بمب های فسفور سفید را تأیید کرد.
مهمی  اتفاق  آبان  سیزده  واعظی:   

نمی افتد
محمود واعظی در پاسخ به این سؤال که »صحبت 

آقایان روحانی و جهانگیری درباره بهتر شدن اوضاع 
تحلیل  اساس  بر  آینده  ماه  چند  تا  کشور  اقتصادی 
مطرح  امیدبخشی  هدف  با  صرفًا  یا  است  خاصی 
خودش  امکانات  همه  از  آمریکا  گفت:  می شود؟« 
 ۱۳ از  بعد  را  گسترده ای  فشار  تا  می کند  استفاده 
آبان به مردم و دولت ایران بیاورد اما چنین وضعیتی 
نمی تواند ادامه پیدا کند. وی افزود: ما تدبیری کردیم 
بیفتد،  اتفاق  بعد  به  آبان   ۱۳ در  بود  قرار  آنچه  هر  و 
زودتر  آمریکایی ها  البته  کردیم.  فراهم  را  تمهیداتش 
شاید  حاال  رفتند،  تحریم ها  اعمال  استقبال  به  هم 
مثل دفعه قبل چند بانک و موسسه را تحریم کنند اما 

در کل ۱۳ آبان اتفاق ویژه ای نمی افتد./ خبر آنالین
ارشاد  گشت  راننده  پلیس:  فرمانده   

به محض دیدن دختر ترمز کرد
هفدهم  مرحله  حاشیه  در  رحیمی  حسین  سردار 
جمع  در  پایتخت  پیشگیری  پلیس  ــد  رع ــرح  ط
خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر فیلم منتشرشده 
اظهار  سوهانک  در  ارشاد  گشت  مأموران  حضور  از 
درخواست  بر  بنا  سوهانک  در  پلیس  حضور  کرد: 
مکرر و فراوان مردم بود، با توجه به اینکه در آنجا مرکز 
پایتخت  پلیس  رئیس  است.  شده  ایجاد  دانشگاهی 
فیلم  آن  من  که  شد  منتشر  فیلمی  کرد:  خاطرنشان 
جلوی  دخترخانمی  که  دیدم،  مجازی  فضای  در  را 
حرکت  این  دیدن  به محض  ما  راننده  و  آمد  خــودرو 
پایش را روی ترمز گذاشت و ایستاد اما بخشی از آن 
فیلم را پخش کردند. وی متذکر شد: اگر بخواهند با 
جوسازی ما را از برخورد با ناهنجاری های اجتماعی 
نیروی  وظایف  از  یکی  نمی آییم،  کوتاه  کنند،  دور 
اخالقی  امنیت  که  است  کسانی  با  برخورد  انتظامی 
جامعه را به مخاطره می اندازند و در این مسیر محکم 

گام برمی داریم./ تابناک
تهران:  سابق  ــردار  ــه ش همسر   

اردیبهشت 97 ازدواج کردیم
میترا نجفی همسر جدید محمدعلی نجفی شهردار 
سابق تهران در واکنش به حواشی اخیر پیرامون دکتر 
بشود  عاشق  می تواند  فردی  هر  است:  گفته  نجفی 

زمانی که جان دارند  تا  انسان ها  ازدواج کند، همه  و 
با  وی  دارد.  وجود  داشتن  دوست  حس  ما  وجود  در 
کرد:  تأکید  نجفی  دکتر  با  ازدواجش  نحوه  به  اشاره 
آقای دکتر نجفی از من خیلی محترمانه خواستگاری 
ایشان  به  با خانواده  از مشورت  بعد  و من هم  کردند 
جواب مثبت دادم/ این زندگی سر گرفته است، دلیلی 
ندارد که عده ای دنبال حواشی باشند/ هر موضوعی 
و مسئله ای پیش بیاید با مدرک و سند از آقای دکتر 
نجفی در رسانه ها اعالم می کنم؛ ما اردیبهشت ۹7 با 
هم ازدواج کردیم و متأسفانه بر اساس عکس زناشویی 
ازدواج  او  با  داشته  نامشروع  رابطه  چون  گفته اند  ما 
کرده است. تهمت زننده ها را به خدا واگذار می کنیم. 
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: واقعًا اگر مردم منتظر 
نجفی  آقای  طرف  از  مسئله ای  هر  هستند؛  اتفاقی 
به عنوان خالف باشد، من در رسانه ها اعالم می کنم./ 

کانال خبری امید مردم
رییسی  با  اصولگرایان  از  کدام یک   

جلسات ثابت دارند؟
مردمی  جبهه  سخنگوی  حسینی،  محمد  سید 
از  تعدادی  جلسات  درباره  اسالمی  انقالب  نیروهای 
اعضای جمنا با رئیسی می گوید: در جلسات با آقای 
مانند  رئیسه  هیأت  اعضای  از  بعضی  فقط  رئیسی 
تهران  مردم  سابق  نماینده  عادل،  حداد  غالمعلی 
رئیس  چمران،  مهدی  اسالمی،  شورای  مجلس  در 
سابق شورای شهر تهران، حجت االسالم محمدحسن 
محمدباقر  جمنا،  مرکزی  شورای  رئیس  رحیمیان، 
تعداد  و  کشور  وزارت  امنیتی  سابق  معاون  ذوالقدر، 

دیگری حضور دارند./ایرنا پالس
 کشف کروکدیل از رستورانی در کرج!

یک  کشف  از  البرز  استان  محیط زیست  مدیرکل 
خبر  کرج  مشکین دشت  در  رستورانی  از  کروکدیل 
رستوران  این  از  زنده  پس ازاینکه  کروکدیل  این  داد: 
پارک  حیات وحش  ــازپــروری  ب مرکز  به  شد  کشف 
پردیسان منتقل شد. برخی تصور کرده بودند هدف از 
نگهداری این حیوان در رستوران استفاده از گوشت 
مشتری  جذب  برای  کروکدیل  این  است،  بوده  آن 

رستوران  صاحب  می شد.  استفاده  رستوران  این  در 
پیش تر با اخذ مجوز از محیط زیست چند پرنده را در 
این محل نگهداری می کرد اما این کروکدیل که گونه 
پرنده ها  آن  نبود بدون مجوز در کنار  ایران هم  بومی 

نگهداری می شد/ ایسنا
شاهدان  ــود  خ اربعین،  ــران  زائـ  

خدمات رسانی دولت هستند
برخی  به  دولــت  اطالع رسانی  شــورای  دبیرخانه 
تأکید  و  برنامه های تخریبی در صداوسیما پاسخ داد 
خدمات رسانی  شاهدان  خود  اربعین  زائــران  کرد: 

دولت هستند./ ایرنا
 رویترز: نمی توان جلوی صادرات نفت 

ایران را گرفت
ادعای  به  اشــاره  با  رویترز  انگلیسی  خبرگزاری 
رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه واشنگتن قصد 
نوشت:  بگیرد،  را  ایران  نفت  صادرات  جلوی  دارد، 
و  گرفت  را  ــران  ای نفت  صــادرات  جلوی  نمی توان 
به هرحال تهران نفت خود را صادر خواهد کرد./ ایرنا

مسیر  در  ترافیکی  مشکل  تاکنون   
بازگشت زوار اربعین نداشته ایم

پیش بینی می شود  ناجا گفت:  راهور  پلیس  رئیس 
امروز و فردا بیشترین حجم ورودی زائران را از کربالی 
تاکنون  خوشبختانه  و  باشیم  داشته  کشور  به  معلی 
نداشته ایم./  زوار  بازگشت  مسیر  در  ترافیکی  مشکل 

ایسنا
 عیدی کارکنان در سال 98 مشخص شد
کارکنان دولت برای سال آینده حدود یک میلیون و 
78 هزار تومان عیدی خواهند گرفت. البته این مبلغ 
هیات  تصویب  به  خود  زمان  در  باید  و  نیست  قطعی 

وزیران برسد./ ایسنا
 یک بار شد، بازهم می شود

در  زنان  دوبــاره  حضور  برای  تالش  از  ورزش  وزیر 
ورزشگاه ها جهت تماشای بازی فوتبال خبر داد.

بازی  در  زنان  حضور  دربــاره  فر  سلطانی  مسعود 
تیم ملی کشورمان مقابل بولیوی و تداوم این حضور 
بازی های  برای  الزم  هماهنگی  اگر  الله  انشا  گفت: 

همه  بین  ملی  تیم  بــازی هــای  به خصوص  بعدی 
دستگاه ها وجود داشته باشد و مجوزش صادر شود، 

این کار انجام می شود./ ایلنا
 13 با  همزمان  اینترنت  قطع  شایعه   
آبان، جنگ روانی و فضاسازی داخلی است
جلب  درباره  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  یک 
داخلی  شبکه های  از  استفاده  برای  مردم  اعتماد 
اطالعات، عنوان کرد: باید نیاز مردم را بتوانیم درست 
رخ  اجباری  دادن  کوچ  با  نیاز  رفع  زیرا  کنیم؛  تأمین 
درباره  هاشمی  قاضی زاده  احسان  سید  نمی دهد. 
از سوی آمریکا در ادامه تشدید  اینترنت  شایعه قطع 
تحریم ها از سوی این کشور در روز سیزده آبان گفت: 
بعید می دانم چنین مسئله ای اتفاق بیفتد، اصوالً این 
حرف ها ناشی از یک فضای جنگ روانی و بیشتر از 

آن  یک فضاسازی داخلی است./ ایلنا
اوغلو: درباره تحریم های ضد   چاووش 

ایرانی آمریکا رایزنی کردیم
خود  ایرانی  همتای  با  دیدار  در  ترکیه  خارجه  وزیر 
برابر  در  الزم  تصمیمات  و  تدابیر  درباره  کرد:  اعالم 

تحریم های ضد ایرانی آمریکا رایزنی کردیم.
آناتولی،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  ــزارش  گ به 
با  دیدار  در  ترکیه  خارجه  وزیر  اوغلو  چاووش  مولود 
وزیر خارجه کشورمان در حاشیه  محمدجواد ظریف 
جمهوری  و  ترکیه  ایران،  سه جانبه  اجالس  ششمین 
اتخاذ  و  تدابیر  درباره  گفت:  استانبول  در  آذربایجان 
ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  مقابل  در  تصمیمات 

گفتگو کردیم.
وزیر خارجه ترکیه افزود: ایران در رأس کشورهایی 
بود که از روند آستانه و سوچی حمایت کرد؛ درواقع 

این روند را با همکاری هم پیش می بریم.
مسأله  گفت:  دیدار  این  در  نیز  ایران  خارجه  وزیر 
بین المللی  قوانین  و  مقررات  اساس  بر  باید  قره باغ 

حل و فصل شود.
»مولود  ظریف«،  »محمدجواد  نشست،  این  در 
چاووش اوغلو« و »المار محمد یاروف« وزرای خارجه 

ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان حضور دارند.

امام صادق )ع( فرمودند:
هرگاه مؤمن به برادر ]دينى[ خود تهمت بزند، ايمان در قلب او از میان مى رود، همچنان كه 

نمك در آب، ذوب مى شود.

 سبزی ره ردخت و ره باغ و گیا
ای دولت و اقبال من و کار و کیا

ای خلوت و ای سماع و اخالص و ریا
بی حضرت تو این همه سوداست بیا

مولوی
طلوع آفتاب فردا: 05:52اذان مغرب: 16:58 

اذان صبح فردا: 04:27

نیمه شب شرعی:22:33

غروب آفتاب:16:39 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:15

اسرا

همان گونه كه مکتبهای حق به صورت قرآن كريم و ســنت معصومین)ع( تبلور يافته و بر تمام مکاتب جهان پیروز خواهد شد و حکومتش جهانی خواهد 
گشت، ملتی پیروز میگردد كه اوال در شناخت حق »محقق« باشد و ثانیا در مقام عمل به حق»متحقق« گردد و جامه حق بر تن بپوشد و ثالثا همانند خود دين 
دارای انسجام و اتحاد و هماهنگی بوده، از اختالف و نزاع مصون باشد... بنابراين »اتحاد« از مهم ترين علل پیروزی است و مقصود از آن صرف حضور در 

صحنه نیست، بلکه گذشته از اجتماعات ظاهری الزم است دلها به هم مرتبط و جانها با يکديگر منسجم باشند.  
واليت فقیه، ص81


