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اوضاع بازار مسکن چندان مناسب نیست. از طرفی قیمت ها 
در شهر تهران دچار رشد ۶۲ درصد شده و از سوی دیگر 
معامالت ۳۳ درصد کاهش یافته است. هم چنین سرعت 

رشد ماهیانه قیمت که به طور وحشتناکی...

معاون معماری و شهرسازی شهردار مشهد معتقد است قانون 
طرح های جامع و تفصیلی، نیازمند تغییر کلی است و ...

در صفحه ۶ بخوانید

معاونمعماریوشهرسازیشهردارمشهدعلتتخلفات
ساختمانیراتشریحکرد

نادیده گرفتن مردم و نبود انعطاف در قوانین شهری 

رحیمیجهانآبادی

تحریم های آمریکا کمترین تاثیر را بر 
اقتصاد ایران دارند

شهردارمشهدمقدسدرهمایش»شوقخدمت«خادمانافتخاری
خدمتبهزائرانپیادهآخرصفر

اسکان همه زائران باید در روزهای 
آخر صفر تامین شود

گفتوگوی»صبحامروز«بامسئولکمیتهورزشصبحگاهیاستان

ایستگاه های شامگاهی قدمی 
برای توسعه ورزش همگانی

درگفتوبایکگرافیتمطرحشد

نقش هنر در صنعت و فروش 
محصول

بخشیمحبیمطرحکرد

هالل احمر مسئول شفاف سازی 
کمک های مردمی

 فراز و نشیب های مسکن در رکود

ظاهرا قبح شعار »استخر فرح« ریخته شده و تکرار آن از سوی تندرو ها واکنش های 
کمتری به دنبال دارد. در حدود سه ماه اخیر برای سومین بار حسن روحانی، رئیس 

جمهور از سوی طیفی از فعاالن سیاسی تندرو ...

اگر اخبار را دنبال کرده باشید، هوس خرید و فروش خودرو را در سال جاری از مغز خود 
عبور داده باشید و یا پای درد و دل اطرافیان نشسته باشیدف حتما از نابسامانی های 

اخیر بازار اگر اخبار را دنبال کرده باشید...

خدم و حشم 
سوار بر خودروداخلی 

بازهم استخر
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بازهم استخر

روز  بــانــک هــا  ارزی  شعب 
را ۱۲ هزار و ۲۰۱  یکشنبه دالر 
 ۹۰۰ و  هــزار   ۱۳ را  یــورو  و  تومان 

تومان از مردم می خرند.

قیمت ها  ریزش  شتاب  از  بعد  تسنیم،  گزارش  به 
و  خرید  مراکز  به  مردم  مراجعه  افزایش  و  ارز  بازار  در 
بانک مرکزی  ارزهای خانگی،  برای فروش  ارز  فروش 
مردمی  ارزهای  خرید  به  نسبت  خواست  بانک ها  از 

فعال شوند.
از  بعد  روز  هر  بانک ها  ارزی  شعب  اساس  برهمین 
از  ارز  خرید  به  نسبت  مرکزی،  بانک  از  نرخ  دریافت 
مردم اقدام می کنند. دستور بانک مرکزی به بانک ها 
ارزهای  خرید  از  صرافی ها  که  شد  صادر  آن  از  بعد 

کرده  واگذار  دالل ها  به  را  میدان  و  خودداری  مردمی 
بودند.

ثبات در نرخ ارز
را  دالر  قیمت  عامل  بانک های  هفته  روز  دومین  در 
۱۲ هزار و ۲۰۱ تومان، قیمت یورو را ۱۳ هزار و ۹۰۰ 
تومان و قیمت پوند انگلیس را ۱5 هزار و 8۳۹ تومان 
است  گفتنی  اند.  کرده  اعالم  مردم  از  خرید  برای 
مانده  ثابت  شنبه  روز  به  نسبت  یکشنبه  روز  نرخ های 

است.

جواهر  و  طال  اتحادیه  عضو 
که  این  برخالف  گفت:  تهران 
دوم  دور  ــروع  ش با  می شد  تصور 
تحریم ها بازار طال و سکه با شوک قیمتی مواجه شود، 
اما روز یکشنبه قیمت ها نسبت به ابتدای صبح و روز 
به سر  آرامی  بازار در شرایط  و  نکرده  تغییری  گذشته 

می برد.
محمد کشتی آرای درباره وضعیت بازار طال و سکه 
بازار  در  اثری  تحریم ها  داشت:  اظهار  جاری  روز  در 

نداشته بازار در شرایط آرامی به سر می برد.
قیمت هر قطعه سکه تمام طرح امامی در بازار چهار 
چهار  آزادی  بهار  سکه  تومان،  5۷۰هــزار  و  میلیون 
میلیون و ۳5۰هزار تومان، نیم سکه دو میلیون و ۲8۰ 
هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و ۲۷۰هزار تومان 

است.
روز  گرمی  یک  سکه  قطعه  هر  بهای  همچنین 
۱۷عیار  طالی  مثقال  هر  تومان،  هزار   ۶8۰ یکشنبه 
یک میلیون و 8۴۰ هزار تومان و هر گرم طالی ۱8عیار 

۴۲5هزار تومان است.
گفتنی است بر اساس نرخ اعالم شده اتحادیه طال 
آزادی طرح  بهار  نرخ هر قطعه سکه  و جواهر مشهد 
امام در این شهر، ۴میلیون و ۶5۰هزار تومان و سکه 
فروخته  تومان  و ۳۰۰هزار  آزادی ۴میلیون  بهار  طرح 
شد. همچنین هر گرم طالی ۱8عیار ۴۴۰هزار تومان 
مبادله شد. هر نیم سکه ۲میلیون و ۲۷۰هزار تومان و 

ربع سکه ۱میلیون و ۲5۰تومان فروخته شد.

مدیر طرح تنظیم بازار خراسان 
دالیــل  از  یکی  گفت:  رضــوی 
افزایش قیمت مرغ، اعتصابات اخیر 

کامیون داران و نرسیدن به موقع نهاده است.
حمیدرضا جوادی در خصوص علل افزایش قیمت مرغ 
افزود: علل افزایش قیمت مرغ به کمبود دان مرغ و افزایش 

قیمت نهاده های دام و طیور باز می گردد.
در حال حاضر هر ماشینی که نهاده حمل می کند، کرایه 
خود را افزایش داده و این امر خود به تنهایی باعث افزایش 

هزینه های تولید شده است.
مدیر طرح تنظیم بازار خراسان رضوی با اشاره به دالیل 
دیگر افزایش قیمت مرغ افزود: یکی دیگر از دالیل افزایش 
به  و نرسیدن  قیمت مرغ، اعتصابات اخیر کامیون داران 
موقع نهاده است که در بحث حمل و نقل رخ داده و باعث 

افزایش هزینه تولید شده است.
با موضوع کاالهای  جوادی خاطرنشان کرد: در رابطه 
ذخیره سازی  کافی  اندازه  به  که  کرد  اشاره  باید  اساسی 
به  قرمز  گوشت  نیز  راستا  این  در  است.  گرفته  صورت 
اضافه  است.وی  موجود  کافی  اندازه  به  منجمد  صورت 
کرد: اتفاقاتی که در حوزه داخلی رخ می دهد سبب شده 
که واحدهایی که در بخش جوجه ریزی و تولید مرغ فعالیت 
می کردند، با نگرانی تامین نهاده روبه رو شوند و با اطمینان 
جوجه ریزی را انجام ندهند.مدیر طرح تنظیم بازار خراسان 
رضوی با اشاره به فصل های جوجه ریزی تصریح کرد: این 
اقدام در اواخر شهریور و اوایل مهر ماه رخ می دهد و با توجه 
به جوجه ریزی که در امسال شاهد بودیم به نظر می رسد که 
یک مقداری با نیاز بازار هم خوانی داشته باشد و اینکه چرا 

قیمت باالست، متاثر از افزایش قیمت نهاده ها بوده است.

اعتصاب کامیون داران عامل گرانی مرغتحریم ها روی طال اثر نگذاشت دالر همچنان در کانال 12هزار تومان

۱۳ آبان نماد استکبارستیزی ایران امسال متفاوت تر با 
سال های پیش برگزارشد. درست در روزهایی که ترامپ با 
تمام قوا و با استفاده از همه ظرفیت های رسانه ای خود و 
هم پیمانانش عملیات روانی بر علیه ایران راه انداخت و حتی 
آغاز دور جدید تحریم های ظالمانه و یک جانبه را بر علیه ایران 
۱۳ آبان اعالم کرد؛ صبح روز گذشته مشهدی ها همچون 
دیگر ایرانی ها باحضور پرشور در خیلبان ها نمایش اتحاد و 

همبستگی را به نمایش گذاشتند.
یوم ا... ۱۳ آبان تجلی وحدت و انسجام ملی 

استاندار خراسان رضوی گفت : یوم ا... ۱۳ آبان زمان 
تجلی وحدت ، انسجام و اتحاد ملی است که اتحادی که رکن 
محوری اقتدار نظام و دوام و قوام آن در برابر تهدیدها و خباثت 

های دشمنان می باشد.
آبان  مناسبت ۱۳  به  که  پیامی  در  رشیدیان  رضا  علی 
ماه سالروز مبارزه با استکبار جهانی منتشرشد ، افزود : با 
حضوری منسجم باید این روز را تبدیل به زمان قدرنمایی در 

برابر نظام زورگو ،استکباری و بی منطق آمریکا کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است

۱۳ آبان سالروز ماندنی آزادیخواهی و ظلم ستیزی ملت 
ایران در تاریخ این سرزمین و یادآور کینه توزی ها و دشمنی 
های بی حد و حصر استکبار با این مردم و نظام برخاسته از 

آرا آنان و استوار بر ارزش های دینی و اعتقادی ملت است .
این روز در تاریخ این ملت نقطه عطف استکبار ستیزی 
و آمریکاستیزی است از آن رو که در طول تمامی ۴۰ سال 
گذشته روزی را استکبار بی دغدغه عناد ، توطئه ، جنایت 
وتحریم علیه ملت و نظام جمهوری اسالمی ایران سر نکرده 

است .
 و امروز در سالروز مبارزه با استکبار و خوی استکباری 
آمریکای جنایتکار و صهیونیست غاصب ، آنان که بارها و 

بارها استقامت ، استحکام و استکبارستیزی این ملت را به 
اشکال مختلف آزموده اند باز با تهدید تحریم می ترسانند 
تحریم هایی که از ابتدای انقالب در اشکال مختلف سیاسی 
، اقتصادی در کنار تحمیل جنگ ، توطئه ، ترور بر این کشور و 
نظام و مردم همواره اعمال کرده اند و با همه اینها راه به جایی 

نبرده اند.
  امروز که آنان این دشمنی و خباثت شان را نسبت به این 
ملت و نظام در لحن و کالم و رفتار خود و دولت های دست 
نشانده شان در منطقه به وضوح بیان می کنند ، بدانند که 
این ملت هوشیارتر از همیشه و مقاومت تر از هر زمان در برابر 
این دشمنان قسم خورده می ایستند و به بیان معمار حکیم 
انقالب امام خمینی )ره(" تهدیدات و تبلیغات دولت آمریکا به 

قدر پشیزی نزد ملت ما ارزش ندارد."
یوم ا... ۱۳ آبان زمان تجلی وحدت ، انسجام و اتحاد ملی 
است که رکن محوری اقتدار نظام و دوام و قوام آن در برابر هر 
تهدید و توطئه ، خباثت و دشمنی است آنچنانکه رهبر معظم 
انقالب )مدظله العالی ( فرمود :" ملت و دولت ایران در کنار 

یکدیگر از هیچ  یک از قدرتهای استکباری واهمه ندارد".
آنگونه که ملت ما در سایه تدابیر حکیمانه رهبری، سیاست 
های  دولت خدمتگزار، هماهنگی و همراهی سران سه قوه 
توانسته صحنه های زیبایی از پیروزی های سیاسی را در 
همین ایام رقم زند که از جمله آن ها می توان به پیروزی های 
سیاسی در شورای امنیت، دادگاه الهه و محکومیت آمریکا، 
پیروزی در شورای حقوقی در آزادکردن 5.۹ میلیارد دالر 

دارایی های ملت ایران در کشورهای اروپایی اشاره کرد.
اینک یاد و خاطره شهیدان گلگون  کفن، بویژه شهدای 
دانش آموز و امام شهدا و فرا رسیدن یوم ا...۱۳ آبان، روز مبارزه 
با استکبار جهانی، روز دانش آموز و سالروز تبعید حضرت امام 

خمینی )ره( را گرامی می دارم.
اینجانب به نمایندگی از دولت خدمتگزار تدبیر و امید، با 

گرامیداشت این روز افتخار آفرین به محضر خانواده معظم 
دانشجویان،  آموزان،  دانش  ایثارگران،  و  جانبازان  شهدا، 
طالب، معلمان، اساتید و تمامی اقشار و گروه های مردمی 
در خراسان رضوی ، از همه مردم شریف وهمیشه در صحنه 
استان با هر نگرش و دیدگاهی برای شرکت در راهپیمایی 
عظیم یوم ا... ۱۳ آبان و آیین های بزرگداشت این روز دعوت 
می کنم تا با وحدت و انسجام بیشتر این روز را تبدیل به 
زمان قدرت نمایی این ملت در برابر نظام زورگو و بی منطق 

و استکباری آمریکا تبدیل کنند.
در  ایران  ملت  انسجام  از  حماسی  ای  جلوه  آبان   ۱۳

برابرسیاست قلدرمابانه آمریکاست
معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی گفت : حضور گسترده مردم در ۱۳ آبان سالروز مبارزه 
با استکبار، جلوه ای متفاوت و حماسی از انسجام ملت ایران 

در برابر سیاست های زورگویانه و قلدرمابانه آمریکاست .
محمد رحیم نوروزیان در جمع راهپیمایان ۱۳ آبان افزود 
: این حضور پایانی بر قلدری و زورگویی آمریکاست،تاریخی 
که در تقویم ملی ما روز مبارزه با استکبار جهانی است از آن 
رو که آمریکا در طول تاریخ علیه ملت ایران جنایت ها نموده 
از قرارداد کاپیتوالسیون و حق کنسولی که امام خمینی )ره( 
با آن مخالفت کردند و به تبعید فرستاده شدند تا سال 5۷ 
و شهادت دانش آموزان که تسخیر النه جاسوسی پایانی بر 

استبداد آن در این کشور بود.  
وی اظهار کرد:به دلیل اهمیت این روز و تاریخ ، آمریکایی 
ها به عمد برنامه ریزی کردند تا این روز و خاطرات آن را در 
ذهن مردم غیور ایران زمین مخدوش کنند و مدتهاست که 
در این راستا تبلیغ کرده اند که تحریم های خاصی را از ۱۳ 

آبانماه علیه ملت ایران اجرایی می کنند.
 نوروزیان تصریح کرد : آنان هر آنچه از تحریم ها در چنته 
داشته اند ، علیه این ملت و کشور پایده کرده اند و این مباحث 

موضوع جدیدی نیست  از این روز مردم ما باید پررنگ تر و 
منسجم تر حضور یابند زیرا بر همه ما تکلیف است.

و  این تحریم ها دولت  با  مقابله  برای  اینکه  بیان  با  وی 
حاکمیت در کنار هم با همراهی مردم با برنامه ریزی صحیح 
و منسجم می ایستند ، افزود : عدم همراهی جامعه جهانی 
هم خود از دیگر مباحث عدم موفقیت آمریکا در این جنگ 
اقتصادی است چنانکه  دیروز هم آمریکا ناچار شد برخی 

کشورها را از تحریم نفتی استثنا کند.
وی تصریح کرد : دشمنی آنها با این ملت و کشور دیرینه 
است اما این شواهد نشان می دهد نتوانسته اند جهان و 
کشورهای دیگر را با هم همراه کند چنانکه اروپا هم آنطور که 
آنان انتظار داشتند همراه نشدند و حتی در داخل آمریکا هم 

این همراهی و یکدستی دیده نمی شود.
وی افزود : ملت و کشور ما با اقتدار این دوره را پشت سر 
می گذارد هر چند در این تحریم ها، فشارهایی به کشور و 
و  قلدری  دوره  که  بداند  باید  آمریکا  و  وارد می شود  مردم 
زورگویی سپری شده است و با این رویه راه به جایی نمی برد.

معاون سیاسی ، امنیتی ، اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی به همراه  سرپرست معاونت هماهنگی امور زائران 
استانداری خراسان رضوی به همراه جمعی دیگر از مدیران 
استان در این راهپیمایی در کنار اقشار مختلف مردم حضور 

داشتند.
استقالل ملت ایران در گرو وحدت و یکپارچگی 

جریان  در  رضوی  خراسان  پــرورش  و  آمــوزش  مدیرکل 
راهپیمایی امروز در جمع خبرنگاران گفت: از حضور بسیار 
آبان  راهپیمایی ۱۳  در  همکارانم  و  آمــوزان  دانش  پرشور 

قدردانی می کنم. 
قاسم خدابنده افزود: این رویدادهای برای نسل چهارم 
انقالب اسالمی تازگی دارد اما این حوادث برای نسلهای 
نخست و دوم انقالب که از شروع انقالب اسالمی و دوران 

دفاع مقدس شاهد حضور پرشور مردم در صحنه بوده اند 
است.  شعورمدار  و  پرحرارت  همچنان  اما  نیست  جدید 
تجارب ارزنده انقالب اسالمی باید به نسل جدید منتقل شود 
زیرا استقالل و عزت ما در گرو وحدت و یکپارچگی و حضور 

مردم در همه صحنه ها است.
اقتدار انقالب اسالمی آمریکا را عصبانی کرده است

اقتدار  گفت:  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
به نظام  ایران  و وفــاداری ملت  انقالب اسالمی  و عظمت 
روحیه  و  پایداری  استقامت،  کنار  در  اسالمی  جمهوری 

شهادت طلبی مردم، آمریکا را عصبانی کرده است.
حسین مظفر نیز روز یکشنبه در سخنرانی مراسم ۱۳ آبان 
در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد 
افزود: آمریکاییها و تحلیلگران مختلف غربی بارها گفته اند که 
ایران مانع دستیابی و رسیدن آمریکا به اهدافش در خاورمیانه 
و این منطقه در حال الگوگیری از انقالب ایران است و همه 

اینها از عظمت ملت ایران شمرده می شود. 
وی ادامه داد: یک هفته نامه آمریکایی هم نوشته بود که 
روسای جمهور آمریکا از کارتر تا اوباما به یک نقطه مشترک 
زیرا  بکند  غلطی  هیچ  تواند  نمی  آمریکا  که  اند  رسیده 
باعث شده همه  ایران  ملت  و دشمن شناسی  هوشیاری 

توطئه ها علیه کشورمان خنثی شوند. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دشمن به این 
نتیجه رسیده که نمی تواند مقابل انقالب اسالمی قد علم 
کند لذا تهاجم فرهنگی را تشدید کرده و بنیانهای فکری و 
راه  این  در  است.  داده  قرار  مورد هجمه  را  مردم  اعتقادی 
شبکه های بیگانه فارسی زبان راه انداخته اند، سرویسهای 
جاسوسی را مجهز و منافقان را حمایت کرده اند تا به خیال 
باطل خود در ایران شورش و اغتشاش ایجاد نموده و ملت 

را به تسلیم وادارند. 
وی افزود: دشمن به زعم خود تنها راه سرنگونی نظام 

کردن  سست  و  درون  از  فروپاشی  را  اسالمی  جمهوری 
بنیانهای فکری مردم می داند اما آمریکا ایران را با عربستان 
اشتباه گرفته زیرا ۴۰ سال است روسای جمهور مختلف در 
واشنگتن نتوانسته و در آینده هم نخواهند توانست ایران 

اسالمی را شکست دهند. 
دیگر  با  ایران  ملت  و  اسالمی  انقالب  داد:  ادامه  مظفر 
انقالبها و ملتها متفاوت هستند. انقالب ما ریشه در بنیانهای 
هزار و ۴۰۰ ساله شیعی و والیت دارد و با بال سرخ شهادت 
که برگرفته از مکتب حسینی است و بال سرخ انتظار که از 
فرهنگ مهدویت نشات گرفته بر فراز انسانیت و بشریت پرواز 

می کند. 
وی گفت: بی بصیرتها و واماندگان انقالب حرف از سازش 
و مذاکره می زنند و در روزنامه های زنجیره ای خود می 
خواهند افکار مردم را به رسوب بکشانند. سختی، فشار و 
مشکالت وجود دارد اما تسلیم و سازش وضع را بدتر می کند 
زیرا ملت هوشیار ما می داند که مذاکره و سازش رقم خوردن 

ذلت و از بین رفتن ۴۰ سال ثمرات استقامت است.
۱۳ آبان متفاوت

راهپیمایی کوچک در حیاط دبستان استثنایی نیایش 
شهرستان قوچان در ۱۳ آبان ماه برگزار شد. 

در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان ماه همزمان با سراسر کشور  
کودکان دبستان استثنایی نیایش شهرستان قوچان نیز این 
یوم ا... را بعلت عدم توانایی برای شرکت در  راهپیمایی، در 
کنار دیگر هم کالسی های خود و کادر مدرسه در حیاط 

دبستان  اتحاد و همرایی خودشان را به نمایش گذاشتند. 
دبستان استثنایی نیایش شهرستان قوچان در سال ۱۳8۳ 
تاسیس شده و دارای ۱۱5 دانش آموز  ناشنوا، نیمه بینا، کم 
توان ذهنی، اوتیسم، جند معلولیتی و جسمی حرکتی با ۱8 

معلم که از بین آنها ۴ معلم نیز دارای معلولیت می باشند.

گزارشخبر

ظاهرا قبح شعار "استخر فرح" ریخته شده و تکرار آن از 
سوی تندرو ها واکنش های کمتری به دنبال دارد. در حدود 
سه ماه اخیر برای سومین بار حسن روحانی، رئیس جمهور 
از سوی طیفی از فعاالن سیاسی تندرو اصولگرا به صورت 
بازتاب  وجود  با  تهدید ها  این  است.  شده  تهدید  تلویحی 
گسترده رسانه ای و خبری حاال کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

»شما باید جواب گو باشید سر وقتش. جهانگیری گفت: 
که  تو  مردک  ــردارم.  ب نمی توانم  ایشان  اذن  بدون  منشی 
نمی توانی غلط کردی رفتی آنجا. باید جواب خدا را بدهید 
سر فرصت محاکمه تان می کنیم. دستمان هم نرسد »ان ربک 
لب االستخر« آیه جدیدی داریم. کنار استخر کوشک، خدای 
ما همان خدایی است که لب استخر خفت گیری می کند. 
از لب مرز تا خود اینجا همه دعاگویت هستند این دعا هایی 
که کردند من بعید می دانم موال موالیی باشد که تا عید دوام 
بیاوری. این دعا هایی که مردم کردند کارت با کرام الکاتبین 
است چی بشود تا عید دوام بیاوری....« این سخنان از سوی 
سعید قاسمی از چهره های تندرو و جنجالی منتقد دولت 
مطرح شده است. او این سخنان را در کربال گفته و مدعی 
کم کاری و کارشکنی دولت در خدمت به مردم شده است. 
قاسمی گفت که "خدای ما همان خداییست که لب استخر 
خفتگیری میکنه! " سعید قاسمی یکی از چهره های تندرو 
اصولگرایان است که مانند افرادی همچون حسن عباسی در 
نشست ها و محافل نزدیک به جبهه پایداری با سخنرانی های 
پا  به  فراوانی  برانگیز جنجال های  بحث  اظهارات  و  پر شور 
می کند. قاسمی فعال فرهنگی سیاسی ایرانی و از فرماندهان 

دفاع مقدس است. او بازنشسته سپاه پاسدارن و دارای مدرک 
کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه علم و صنعت است. 
قاسمی در دانشگاه شهید رجایی معماری تدریس می کند. 
استفاده از ادبیات کوچه بازاری، و دمیدن شور در مخاطبان 
با از کوره دررفتن، عصبانی شدن، و کوبیدن روی میز از جمله 
ویژگی های سخنرانی های قاسمی است. سعید قاسمی از 
منتقدان سر سخت آیت ا... هاشمی رفسنجانی و خانواده او 
در سال های اخیر بوده است. پس از محکومیت فائزه هاشمی 
به زندان، قاسمی گفت: به نظر او فائزه هاشمی به زندان 
نخواهد رفت و اگر هم رفت ریشش را می تراشد که البته فائزه 
هاشمی به زندان رفت و قاسمی ریشش را نتراشید. قاسمی 
همچنین در پی مرگ آیت ا... هاشمی رفسنجانی، سخنان 
مجادله برانگیزی در مورد او، دالیل مرگ و نحوه تشییع از 
جمله عدم انتشار تصویر جنازه او بیان کرد که این سخنان با 
انتقاد وکیل خانواده هاشمی و سیاسیون اصولگرا و اصالح 
طلب مواجه شد و مشاور هاشمی نیز تصویر جنازه را منتشر 
هاشمی  ا...  آیت  مرگ  به  قاسمی  سعید  اخیر  اشاره  کرد. 
در "استخر" و تهدید تلویحی حسن روحانی با این اشاره، 
اولین بار نیست که در ماه های اخیر رخ می دهد. پیشتر در 
۲5 مرداد ماه، در مدرسه فیضیه قم تجمعی برای اعتراض به 
وضعیت اقتصادی برگزار شد که انتقادات مطرح شده از سوی 
سخنران اصلی مراسم، حسن رحیم پور ازغدی، و برخی از 

پالکارد های موجود در مراسم، به شدت خبرساز شد.
در آن مراسم تصاویر پالکاردی که که روی آن نوشته شده 
انتظارت"  در  فرح  استخر   - شعارت  مذاکره  آنکه  "ای  بود 
مورد توجه گسترده رسانه ها قرار گرفت. این شعار، به تهدید 
را  سواالتی  دیگر  بار  و  شد  تعبیر  مرگ  به  جمهور  رئیس 
درباره مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح کرد که دو سال 

پیش در هنگام شنا در یک استخر درگذشت و از آن زمان، 
اعضای خانواده اش چندین بار مرگ او را مشکوک خواندند. 
واکنش ها به تجمع فیضیه آنقدر بود که برخی مراجع تقلید 
از جمله آیت ا... مکارم شیرازی و آیت ا... نوری همدانی به 
مطالب مطرح شده از سوی رحیم پور ازغدی در نقد روحانیت 
و همچنین پالکارد های آن به تندی اعتراض کردند.   رحیم 
پور ازغدی در سخنرانی خود گفته بود "ریشه سکوالریسم در 
حوزه علمیه است". او همچنین حوزه را به مسائل روز کشور 
بی توجه دانست، از بی سوادی حوزه در موضوعات اقتصادی  

انتقاد کرد. آیت ا... مکارم شیرازی در واکنش به تجمع  فیضیه 
از انجام "بدترین اهانت ها به حوزه علمیه و مراجع شیعه" در 
این مراسم انتقاد کرد و از مسئوالن سپاه پاسداران خواست 
توضیح بدهند که "آیا با اجازه آن ها گروهی از سپاهیان در این 
برنامه شرکت داشته اند". او همچنین، از تهدید به مرگ رئیس 

جمهور در تجمع انتقاد کرد.
آن  برگزاری  در  که  کرد  اعالم  پاسداران  سپاه  آن  از  پس 
تجمع نقشی نداشته است. با این حال ظاهرا پس لرزه های 
را گرفت و در مهر ماه حسین  نهاد نظامی  این  آن گریبان 

طیبی فر فرمانده تیپ امام صادق قم تغییر کرد و به جای او، 
عزت ا... معتمد به فرماندهی این تیپ منصوب شد. طیبی 
فر از سخنرانان مراسم فیضیه بود گفته می شود از چهره های 
نزدیک به جبهه پایداری در قم است. از طرف دیگر ۲۲ مهر 
و سرتیپ شاهچراغی  تغییر کرد  فرمانده سپاه قم  نیز  ماه 
جانشین سرتیپ غالمرضا احمدی شد. این در حالی است 
که شاهچراغی به تازگی به عنوان فرمانده سپاه سیدالشهداء 
استان تهران منصوب شده بود. جدای از این موارد در رابطه 
با تجمع فیضیه 5 طلبه نیز بازداشت شدند. گفته می شد که 
این افراد با شکایت دولت بازداشت شده اند، اما لعیا جنیدی 
معاون حقوقی رئیس جمهور در این باره توضیح داد: »جرم 
مشهود و آن هم تهدید به قتل است که جنبه عمومی دارد. 
دستگاه قضایی تکلیف دارد رسیدگی کند که البته مقامات 
و اعالم کردند ورود  تایید  را  بودن جرم  نیز مشهود  قضایی 
می کنند.« البته رسانه های اصولگرا منتقد برداشت تهدیدآمیز 

از پالکارد فیضیه هستند.
در  گسترده ای  بازتاب  فیضیه  ماجرای  اینکه  وجود  با   
افکارعمومی و تبعات سنگینی هم برای سازمان دهندگان 
تجمع به دنبال داشت، اما باعث نشد که اینگونه اظهار نظر ها 
و تهدید ها متوقف شود. یک هفته پس از تجمع فیضیه حاج 
منصور ارضی از مداحان مشهور و منتقدان جدی دولت و 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی باز هم شعار جنجالی فیضیه را 
یادآوری کرد. بر اساس فیلمی که از سخنرانی حاج منصور 
ارضی در روز عرفه منتشر شد، این مداح با اشاره به اقدامات 
مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی و برنامه های دولت حسن 
روحانی می گوید: »اون یارو آخرش در استخر مرد، این یارو 
که  »این هایی  افــزود:  او  می میرد.«  استخر  در  آخرش  هم 
خیانت می کنند، جوری می میرند که دوست و دشمن، کافر و 

مومن حیران می شوند.«  
به نظر می رسد با سخنان تازه سعید قاسمی این طیف از 
مخالفان تندرو حسن روحانی نه تنها با واکنش های صورت 
گرفته به تجمع فیضیه عقب نشینی نکرده اند بلکه ابایی 
ندارند که تاکید کنند منتظر "مرگ" حسن روحانی، رئیس 
جمهور به هر ترتیبی هستند. در همین راستا ویدئو عجیب 
دیگری هم منتشر شده که در آن یک روحانی در اتوبوس 
شهری مشهد مدعی شده است: »پنج روز است که آقای 
حسن روحانی رئیس جمهوری بر اثر سکته فوت کرده است. 
تنها کسی که سد راه زائران اربعین بود، یکی متوکل عباسی و 
دوم حسن روحانی، همه مردم شاهدند که برای زائران، ایشان 
کارشکنی کردند. همه گله و شکایت دارند. چرا خبر به این 
مهمی یعنی مرگ آقای روحانی را از مردم مخفی کرده اند...«
از  برخی  سوی  از  اخیر  هفته های  در  روحانی  حسن 
به  متهم  دارند  حضور  مجلس  در  که  تندرو  سیاستمداران 
خیانت شده است. به تازگی فیلی از محمد جواد کریمی 
قدوسی نماینده مشهد منتشر شده که در آن با استناد به این 
سخنان رهبر معظم انقالب"اگر کسی اعالم کند که نه خیر، 
نمی شود دیگر کاری کرد و دیگر کار از کار گذشته - ]یعنی[
اعالم بن بست- اگر کسی چنین کاری را بکند، یا جاهل است 
یا حاال عرض کردم من نمی خواهم نسبت خیانت به کسی 
بدهم، اما حرف، خائنانه است؛ اگر ناشی از جهالت نباشد. 
"، علی الریجانی و حسن روحانی را خائن خطاب می کند. 
پایداری،  جبهه  دیگر  نماینده  دو  می دهد  نشان  تصاویر 
مجتبی ذوالنوری نماینده قم و حسینعلی حاجی دلیگانی، 
نماینده شاهین شهر نیز در این مراسم کنار او نشسته اند و با 
لبخند، کریمی قدوسی را در خائن خواندن روسای دو قوه 

همراهی می کنند.

در حدود سه ماه اخیر برای سومین بار حسن روحانی، رئیس جمهور از سوی طیفی از فعاالن سیاسی 
تندرو اصولگرا به صورت تلویحی تهدید شده است

,,

 فراز و نشیب های مسکن در رکود
گزارشصبحامروزازحماسهاتحادوانسجامشهرونداندرمقابلاستکبار

اتحاد به وقت13 آبان

بازار مسکن چندان مناسب نیست. از طرفی قیمت ها در  اوضاع 
شهر تهران دچار رشد ۶۲ درصد شده و از سوی دیگر معامالت ۳۳ 
درصد کاهش یافته است. هم چنین سرعت رشد ماهیانه قیمت که به 
طور وحشتناکی، به سمت صعود پیش می رفت، در مردادماه کاهش 
یافت. رشد ماهیانه  قیمت در تیرماه ۱۳۹۷ معادل ۷.۱ درصد بود 
که در مردادماه به ۶.۱ درصد رسید. وجود حداقل سه نشانه خروج 
آن  از  حاکی  تقاضا  طرف  توان  عدم  و  معامالتی  رکود  سفته بازان، 
است که در ماه های پیش رو شاهد افت معامالت و کاهش سرعت 

رشد قیمت خواهیم بود.
عدم تمایل سازندگان به ساخت و ساز

به  و  نمی شود  تغذیه  چندان  هم  عرضه  سمت  از  مسکن  بــازار 
بررسی ها  می کند.  تهدید  را  بازار  آینده ی  بی تعادلی،  دلیل  همین 
حاکی از آن است که طی هفته های اخیر با توجه به گرانی مصالح 
ساختمانی، کمبود مشتری و نبود چشم انداز برای برآورد هزینه های 
امالک  دارندگان  و  سازندگان  تمایل  نوساز،  آپارتمان های  احداث 
یافته  کاهش  چشمگیری  طور  به  در ساخت  مشارکت  برای  کلنگی 
عجیبی  رقابت  که  می گویند  امالک  مشاوران  حال  این  با  است. 
ایجاد شده  افزایش مداوم قیمت های پیشنهادی  برای  بین مالکان 
و شرایط نشان می دهد که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش 

می رود.
رکود فعلی در حالی رخ داده که رشد قیمت مسکن حدود ۲۰۰ 
درصد پایین تر از رشد سکه و ارز بوده است اما بازار مسکن از ظرفیت 
الزم برای هماهنگی با رشد بازارهای مواری برخوردار نیست. حسام 
به  پاسخ  ـ در  تهران  اتحادیه مشاوران امالک  نایب رییس  ـ  عقبایی 
فعلی  قیمت  درصدی   ۲۰۰ حدود  فاصله  به  توجه  با  که  سوال  این 
مسکن نسبت به رشد بازارهای سکه و ارز، وضعیت آینده را چطور 
ارزیابی می کنید؟ گفت: بازار مسکن را نمی توان با طال و ارز مقایسه 
برای  و سکه  قیمتهای دالر  یا ۲۰۰ درصد  اینکه رشد ۱5۰  با  کرد. 
مخاطبان این حوزه سنگین بوده اما به هر حال افرادی می توانند با 

حداقل خرید به صورت محدود در این بازارها حضور داشته باشند. 
زیرا  است؛  سنگین  بسیار  مسکن  قیمت  درصدی   ۶۲ افزایش  اما 
یک  یا  سکه  یک  برابر  صد  چند  آن  قیمت  که  مواجهیم  کاال  یک  با 
به حال سابقه نداشته قیمت مسکن در  تا  اینکه  دالر است. مضافا 
مسکن  دیگر  سوی  از  کند.  رشد  درصد   ۶۲ ماهه  شش  زمانی  بازه 
برای  ارز  و  اما سکه  برای کل جامعه محسوب می شود  نیاز اساسی 

مخاطبان خود جنبه سرمایه ای دارد.
ریشه های اصلی جهش قیمت  در بازار مسکن

مانند  عواملی  در  می توان  را  مسکن  قیمت  افزایش  اصلی  ریشه  
دنباله روی  و  موازی  بازارهای  در  قیمت  رشد  نقدینگی،  افزایش 
مسکن از سطح عمومی قیمت ها، ثبات قیمت مسکن در سال های 
اطالعات،  تقارن  عدم  مثال:  )به طور  مسکن  بازار  ساختار  پیشین، 
کوچک متراژ،  واحدهای  عرضه   کاهش  ساخت وساز(،  بودن  زمان بر 
افزایش هزینه های تولید، تأثیر شهرسازی نامتقارن بر تمرکز تقاضای 
مسکن بر برخی مناطق خاص و نقش عوامل روانی و نااطمینانی در 
آغاز جهش قیمتی پیدا کرد. اما چه می توان کرد که مسکن را از این 
شرایط نجات داد؟ ادامه این مطلب را از زبان دبیر کانون انبوه سازان 

بخوانید.
وزیر جدید بخش خصوصی را ببیند

یک  عنوان  به  ساختمان  صنعت  گفت:  انبوه سازان  کانون  دبیر 
از  می شود  تولید  داخل  در  آن  نهاده های  عمده  که  پیشران  حوزه  
است،  برخوردار  آمریکا  تحریم هایی  از  عبور  برای  باالیی  ظرفیت 
و  راه  وزیر جدید  داریم  انتظار  و  ندارند  اما سازندگان شرایط خوبی 

شهرسازی، بخش خصوصی را ببیند.
به گزارش ایسنا، فرشید پورحاجت اظهار کرد: با توجه به شرایط 
اندازه که ریسک سرمایه گذاری در صنعت  رکود بخش مسکن، هر 
تحریم ها  از  عبور  برای  میزان  همان  به  باالست،  بسیار  ساختمان 
ظرفیت دارد؛ زیرا بخش مسکن به عنوان یکی از دو صنعت پیشران، 

برخالف سایر حوزه ها پتانسیل عبور کشور از پیچ تحریم ها را دارد.
وی افزود: طبیعتا هر کشوری که با شرایطی از قبیل تحریم مواجه 

می شود تالش می کند که بخش خصوصی را فعال کند اما می بینیم 
طی سه ماه گذشته و در شرایطی که به تحریم ها نزدیک شدیم و باید 
سیاست های تشویقی برای تولیدکنندگان در نظر گرفته می شد در 
راس وزارت راه و شهرسازی تغییر صورت گرفت و به نظر می رسد وزیر 

جدید هم سیاست های قبلی را مدنظر قرار داده است.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان این که هیچ اقدامی بدون مشورت 
بخش خصوصی به سرانجام نخواهد رسید گفت: اگر آقای اسالمی 
بخش  به  باید  برساند  ثبات  و  آرامش  به  را  مسکن  حوزه  دارد  قصد 
است.  کشور  منافع  حافظ  خصوصی  بخش  کند.  توجه  خصوصی 
وزیر راه و شهرسازی از معاونت های مختلف خود برنامه خواسته که 
به اعتقاد من این برگشت به دوران قبل است. باید این تفکر دولتی از 
ذهن پاک شود و تقویت بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد و قوانین، 

مقررات و سیاست گذاری در این جهت سوق پیدا کند.
فعالین مسکن بدون پشتوانه هستند

خود  هم اکنون  ساختمان،  صنعت  فعاالن  کرد:  تاکید  پورحاجت 
با  و  است  فرابخشی  مسکن،  حوزه  می بینند.  پشتوانه  بدون  را 
دستگاه های مختلف، ارتباط تنگاتنگی دارد. طی پنج سال گذشته 
باید موانع بخش  بازار مسکن حاکم بود،  به آرامشی که در  با توجه 
تولید برداشته می شد که متاسفانه این اقدام صورت نگرفت. به طور 
مثال در پنجره واحد الکترونیک برای صدور مجوز می شد برنامه ریزی 
کرد تا سرمایه سازندگان در پروسه دریافت یک مجوز در پیچ و خم 
دستگاه های مختلف از جمله شهرداری، سازمان آب، برق، سازمان 

نظام مهندسی و دیگر دستگاه ها بلوکه نشود.
برخی  چرخ دنده های  زیــر  تولید  حــوزه   پورحاجت،  گفته  به 
راه  حوزه  در  که  کسانی  است.  شدن  له  حال  در  دولتی  بخش های 
جای  به  می کنند  مداخله  و  مشورت  رییس جمهور  با  شهرسازی  و 
کمک، موانع را دو چندان می کنند. این باعث شد از ظرفیت صنعت 
ساختمان کشور که یک صنعت پیشران اقتصادی است استفاده ی 

مناسب صورت نگیرد.

خبرخبر
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اینکه  بیان  بــا  مجلس  در  امید  فراکسیون  عضو 
تحریم های یک جانبه آمریکا کمترین تاثیر را بر اقتصاد 
آثار  باید  حاکمیت  کمک  با  دولت  گفت:  دارنــد،  ایران 

زیان بار روانی تحریم ها را کنترل کند.
جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به آغاز دور جدید 
نقش آفرینی  با  داخلی  لزوم وحدت  و  آمریکا  تحریم های 
علیه  اسالمی  انقالب  آغاز  از  تحریم هایی  گفت:  دولت، 
ایران به صورت بین المللی یا به شکل یک جانبه اعمال 
شده است. تحریم ها ُبعد اقتصادی دارد اما ُبعد پنهان و 
روانی آن موجب القاء تشویش و ناامیدی در جامعه شده 

است که مهم تر و زیان بارتر از آثار اقتصادی آن است.

آثار سوء بُعد روانی زیان بار تر از تحریم ها است
مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
اقتصاد  به  ایران  اقتصاد  کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای 
جهانی اتکاء ندارد و در این سال ها پیوندی هم با اقتصاد 
جهانی برقرار نکرده است، اقتصاد ما درون زا و خودکفا 
را  خود  می تواند  مسائل  عمده  بخش  در  تقریبا  و  است 
ایجاد  تحریم ها مشکل  از  بیش  روانی  ُبعد  اما  کند  اداره 

می کند.
آمریکا توان نظامی برای حمله به ایران ندارد

وی افزود: کمک به دولت و وحدت بین قوای سه گانه 
باشد،  تاثیرگذار  روانی  ُبعد  کنترل  در  می تواند  مردم  و 
آمریکایی ها توان نظامی علیه ایران ندارند چراکه اگر این 

توانایی را داشتند در طول چهل سال گذشته بارها به ما 
حمله نظامی کرده بودند، عالوه بر این ابزاری جز تحریم 
برای کنترل ایران و تغییر مسیر جمهوری اسالمی ندارند.

رحیمی جهان آبادی معتقد است: تحریم آخرین ابزار 
بدترین  در  آمریکا  اکنون  هم  است،  آمریکایی ها  فشار 
این  در  جهانی  جامعه  زیرا  گرفته  قرار  ممکن  شرایط 
شرایط با آنها همراهی ندارد در حالی که زمانی با تحریم 
همراهی  را  آنها  جهانی  بزرگ  قدرت های  و  اروپا  آمریکا، 

می کردند. ترامپ در انزوا به تحریم ایران پرداختند.
عبور از شرایط تحریمی با وحدت و تجمیع قوا

یادآور  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
مقابله  و  بسیار  تخریب های  به  توجه  با  آمریکا  شد: 

از  برخی  کردن  استثناء  به  مجبور  اروپایی  کشورهای 
متحدان  صورت  این  غیر  در  شد  ایران  نفتی  مشتریان 
با تجمیع قوا و همدلی  خود را از دست می داد، به نظر 
و وحدت می توان از این مرحله عبور کرد. به ویژه اینکه 
ایران هیچ گاه به دنبال بمب اتم نبوده و نقش کلیدی در 

ثبات و امنیت منطقه دارد.
عضو فراکسیون امید در مجلس دهم، افزود: آمریکا جز 
پذیرش ایران راهکار دیگری ندارد اما  برای این موضوع 
و  وحدت  برقراری  و  حاکمیت  و  دولت  به  کمک  به  نیاز 
جلوگیری از دامن زدن به اختالفات داخلی است، ایران 
تاکنون این مسیر را طی کرده و بازگشت به عقب موجب 
تضرر ما می شود زیرا آمریکا در موقعیت کامال ضعیف قرار 

گرفته است.
متحدان  از  بسیاری  و  اروپایی ها  داد:  ــه  ادام وی 
آنها  همه  آوردند،  وارد  فشار  آنها  به  شدت  به  آمریکایی 
متوجه شدند آمریکایی ها قرارداد برجام را بهم زدند و این 
آمریکایی ها هستند که باید به پای میز مذاکره بازگردند، 
لذا در این فضا که ایران در حوزه داخلی و بین المللی از 
شرایط مناسبی برخوردار است باید به وحدت توجه شود.
تحریم های یک جانبه آمریکا کمترین تاثیر را بر اقتصاد ایران 

دارد
ابتدای  از  ایران  داشت:  اظهار  آبادی  جهان  رحیمی 
را تجربه کرده است، تحریم های  انقالب سه نوع تحریم 
فراگیر غربی، تحریم های سازمان ملل و تحریم های یک 

می شود  شامل  را  تحریم ها  این  انواع  آمریکایی  جانبه 
ایران  اقتصاد  بر  اثرگذاری  میزان  کمترین  سوم  نوع  که 
آمریکا  با  اقتصادی  رابطه  ایران هیچ  زیرا  را داشته است 

ندارد.
در  حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: ایران تحت تحریم 
یک جانبه آمریکا قرار گرفته اما ُبعد روانی آن در جامعه 
با کمک حاکمیت و  لذا دولت  ایجاد کرده است  نگرانی 
با اتکاء به شناخت و تجربیات گذشته باید این ُبعد روانی 
را کنترل کنند، مردم هم باید به این موضوع کمک کنند 
دولت در ُبعد اقتصادی و بین المللی توانایی، شایستگی 

و برنامه ریزی برای مقابله با تحریم ها را دارد.

رحیمی جهان آبادی

تحریم های آمریکا کمترین تاثیر را بر اقتصاد ایران دارند

گزارش تصویری 13 آبان

و  خرید  هوس  باشید،  کرده  دنبال  را  اخبار  اگر 
عبور  خود  مغز  از  جاری  سال  در  را  خودرو  فروش 
نشسته  اطرافیان  دل  و  درد  پای  یا  و  باشید  داده 
خودرو  بازار  اخیر  نابسامانی های  از  حتما  باشیدف 
که در احاطه خودروسازان داخلی قرار گرفته است 

اگاهید.
در  آمریکا  تحریم های  اولیه  موج  شدن  شروع  با 
ایران، فضاسازی پیرامون کمبود قطعه در بازار داخل 
بایی  ریشه  یا  مساله  این  منکر  ما  البته  شد.  شروع 
بررسی  را  آن  تبعات  ولی  نیستیم  نوشته  این  در  آن 
این آب گل  از  می کنیم. خودروسازان طبق معمول 
آلود ماهی گرفتند و در شرایطی عجیب و غریب که 
۴۰میلیون  به  را  »پراید  و  نداریم«  »قطعه  می گفتند 
فروش  پیش  را  خود  خودروهای  رساندند«  تومان 

کردند و امروز هم از تحویل آن ها خبری نیست. 
فراوان  استاقبال  و  سابقه  بی  فروش  پیش  فقط 
اوضاع  تلخ می کند.  را  که قصه خودرو  نیست  مردم 
و  انبارها  در  خودرو  احتکار  خبر  که  شد  بدتر  وقتی 
گوش  به  استان ها  برخی  و  تهران  در  پارکینگ ها 

رسید..
فروشی  یا گران  احتکار  قانون، چنانچه  اساس  بر 
گیرد،  صورت  کشور  سیاسی  نظام  با  مقابله  جهت 
اخالل  عنوان  به  و  کرده  تغییر  اش  مجرمانه  عنوان 
گری در نظام اقتصادی بدل میگردد که مجازات آن 
طبق ماده ۲8۶ قانون مجازات اسالمی اعدام است، 
این احتکار و گران فروشی توسط شرکت  اگر  حتی 
حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی هم صورت گرفته 
باشد، همه افرادی که در امر احتکار و گران فروشی 
و  هستند  االرض  فی  مفسد  باشند،  داشته  دخالت 

مجازاتشان اعدام است.
احتکار خودروسازان فشار بر زندگی مردم است

ثالث  و  جوانرود  پــاوه،  نماینده  ــادری؛  ن شهاب 
باباجانی یکی از کسانی بود که به این مساله واکنش 
نشان داد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان 
اینکه در بحث اقتصادی امروز ما شاهد کم فروشی 
ضربه  ما  کشور  اقتصاد  به  که  هستیم  احتکار  و 
برای  ای  برنامه  و  هدف  محتکرین  گفت:  می زنند، 
بر  را  فشار  و  دارند  کشور  اقتصادی  نظام  در  اخالل 

زندگی مردم بیشتر می کنند.
این  قضایی  دستگاه  از  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
درخواست را داریم که با محتکرین و گران فروشان، 

شاید  افــزود:  کنند  برخورد  خودروسازان  خصوصا 
و  حصر  و  حد  بی  انحصار  این  با  مقابله  راه  بهترین 
ساماندهی  طرح  همان  خودرو  بازار  در  قانونی  بی 
و  این روزها در کمیسیون صنایع  باشد که  بازار  این 

معادن مجلس در حال بررسی است.
خودرو  کرد:  تصریح  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
انجام  واهــی  بهانه های  با  را  احتکار  ایــن  ــازان  س
ضبط  خودرو  می گویند  متقاضیان  به  و  می دهند 

جنس  یک  خاطر  به  یعنی  ــدارد،  ن
کوچک و جزیی که خود خریدار هم 
را  خودرو  کند،  تهیه  را  آن  می تواند 
جز  معنی  این  دهند،  نمی  تحویل 

احتکار ندارد.
منطقی  جهاتی  از  قیمت  افزایش 

است
بار  خودرو،  بازار  در  آشفتگی  این 
بر  را  قیمت ها  افزایش  زمزمه  دیگر 
نماینده  است.  انداخته  زبان ها  سر 
در  مــه والت  و  زاوه  حیدریه،  تربت 
زاویــه  از  اسالمی  ــورای  ش مجلس 
دیگری به این موضوع نگاه می کند. 
عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع 
اینکه  بیان  بــا  مجلس  مــعــادن  و 
افزایش قیمت خودرو در کارخانه از 
البته  گفت:  است،  منطقی  جهاتی 

تولید  باید هزینه های سربار  اقدامی  از چنین  پیش 
خودرو ارزیابی و کاهش پیدا کند.

سعید باستانی افزود: در سال ۹۱ هم همین اتفاق 
بازار  تا ۱۰ درصد زیر قیمت  افتاد و خودروسازها 5 
شد  متعادل  بازار  وقتی  تا  و  دادند  بازار  به  را  خودرو 
همین رویه را ادامه دادند تا زمانی که به نوعی بازار 
این  می توان  منطقی  لحاظ  به  بنابراین  شد.  کنترل 
را پذیرفت که این افزایش قیمت صورت بگیرد ولی 
تولید  سربار  هزینه های  سر  بر  نکته 

خودرو است.
افزایش قیمت مواد اولیه

از  افزود:بخشی  ــه  ادام در  وی 
ارائه  خودروسازها  که  قیمتی  آنالیز 
قیمت  افزایش  از  ناشی  می دهند 
مواد اولیه است که بخش عمده ای 
گردد  برمی  ارز  قیمت  به  هم  آن  از 
قطعات  اولیه  مــواد  از  برخی  زیــرا 
خودرویی وابستگی زیادی به خارج 
از کشور دارند. بنابراین یک بخشی 
از افزایش قیمت را می توان ارزیابی 
و محاسبه کرد و حتی می توان قابل 

قبول دانست.
کاهش  را  خودرو  سربار  هزینه های 

دهیم
اختالف  اینکه  بیان  با  باستانی 

سربار  هزینه های  در  خودروسازها  با  مجلس  نظر 
خودرو است، گفت: ما معتقدیم که هزینه های سربار 
خودرو را خودروسازها و سیستم دولتی باید کاهش 
دهند. این هزینه های سربار شامل مازاد بودن تعداد 
داری  شرکت  و  باال  بانکی  سود  پرداخت  پرسنل، 
این  نباید  مردم  که  ومعتقدیم  است،  خودروسازها 

هزینه های سربار را پرداخت کنند. 
خدم و حشم در خودروسازی

باستانی در ادامه افزود: این خودروسازان ساالنه 
بانکی  سود  تومان  میلیارد   ۲۰۰ و  هزار   5 حدود 
پرداخت می کنند که طبیعتا روی هزینه های سربار 
دارد. همچنین حدود  تاثیر  تمام شده  و هزینه های 
هستند  خودروسازی ها  زیرمجموعه  شرکت   ۱5۰
و  هستند  حشم  و  خــدم  دارای  شرکت ها  ایــن  و 
را مدیریت کنند که  این شرکت ها  باید  خودروسازها 

هزینه های سرباری را به وجود می آورد.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  رییسه  هیئت  عضو 
خودروسازان  حرف  کرد:  اظهار  پایان  در  مجلس 
درست است و باید خودرو را با قیمت واقعی بفروشند 
اما در عین حال باید هزینه های سربار کاهش بیابد.
نقشه راهی برای تحقیق و تفحص از خودروسازی

و  تحقیق  هیات  راه  نقشه  تهیه  خبر  بین  این  در 
ناکارآمدی صنعت خودرویی کشور،  از علل  تفحص 
این  آینده  به  بتوان  امیدی است که شاید  کورسوی 

صنعت بزرگ کشور امیدوار بود. 
خودرو  صنعت  از  تفحص  و  تحقیق  هیات  رییس 
مفهومی  افزود: طرح  این خبر  اعالم  با  روز گذشته 
کاری که درصدد انجامش هستیم در اتاق فکر هیات 
تحقیق که متشکل از کارشناسان حوزه های مختلف 

و افراد با تجربه و کار بلد است، تهیه شد.
نحوی  به  راه  نقشه  این  افزود:  نجفی  محمدرضا 
تفحص  و  تحقیق  پروژه  برای  روشن  چشم اندازی 
در  که  می دهد  ارائه  کشور  خودروسازی  صنعت  از 
و  باید  و  الزامات  سیاستها،  راهبردها،  بتوان  آن  پی 

نبایدهای کار را مشخص کرد.
هیات  رییسه  هیات  به  مانیفست  این  ارائه  از  وی 
افزود:  و  داد  خبر  آینده  هفته  در  تفحص  و  تحقیق 
این طرح و نقشه راه در اتاق فکر هیات تهیه و نهایی 
شد و طی هفته آینده به هیات رییسه هیات تحقیق 
تصویب  از  پس  و  می شود  ارائه  اعضا  بقیه  به  بعد  و 
کاری مان  مانیفست  به  تفحص  و  تحقیق  هیات  در 
تبدیل می شود. حاال باید منتظر ماند تا نتیجه عملی 

و خروجی این طرح مشخص شود.

زمزمههایگرانیو»تحقیقوتفحص«شنیدهمیشود

خدم و حشم سوار بر خودروداخلی
باستانی:برخیازمواداولیهقطعاتخودروییوابستگیزیادیبهخارجازکشوردارندبههمیندلیلبخشیازافزایشقیمترامیتوانقابلقبولدانست

ما معتقدیم که هزینه های 
سربار خودرو را 

خودروسازها و سیستم 
دولتی باید کاهش دهند. 

این هزینه های سربار 
شامل مازاد بودن تعداد 

پرسنل، پرداخت سود 
بانکی باال و شرکت داری 

خودروسازها است، 
ومعتقدیم که مردم نباید 
این هزینه های سربار را 

پرداخت کنند

,,

گفت:  مشهد  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
میان  و  رسیده  نسبی  تعادل  یک  به  بازار  اکنون 

عرضه و تقاضا یک باالنسی شکل گرفته است.
ما  شرایط  اکنون  اینکه  بیان  با  ــداری  دل امیر 
کمبودی  با  کاال  تامین  نظر  از  و  است  متعادل 
مواجه نیستیم، افزود: هنوز در خصوص سیاست 
کپونیسم تصمیم قطعی گرفته نشده و در شرایطی 
به  کمبود  دلیل  به  بخواهیم  که  نــداریــم  ــرار  ق

سهمیه بندی روی آوریم.
دلداری خاطرنشان کرد: در حال حاضر از لحاظ 
موجودی انبارهای ما پر از کاالست و از نظر کاالی 
نیز صورت گرفته  نیز ذخیره سازی خوبی  اساسی 

است.
وی بیان کرد: بنده بعید می دانم که به آن مرحله 
این  آوریــم.  روی  کار  این  به  بخواهیم  که  برسیم 
امر زمانی رخ می دهد که ما با کمبود کاال مواجه 

باشیم و بخواهیم آن را مدیریت کنیم.
اشاره  با  مشهد  اصناف  نظارت  و  بازرسی  مدیر 
به توزیع گوشت های منجمد برزیلی در چند وقت 
به  کوپنیسم  سیاست  اجرای  کرد:  تصریح  اخیر، 
نوعی بازگشت به عقب است در زمانی دفترچه های 
به مردم  و کوپن های کاغذی  بود  اقتصادی  بسیج 
بعید می دانم که  ارائه می شد ولی در حال حاضر 

بخواهیم به این سیاست بازگردیم.
نسبی  تعادل  به یک  بازار  اکنون  دلداری گفت: 
باالنسی شکل  تقاضا یک  و  میان عرضه  و  رسیده 
گرفته است و هیچگونه مشکلی را شاهد نخواهیم 

بود و مردم به آرامش در بازار دست پیدا کردند.
وی اضافه کرد: ما هرچه بازار را حساس تر کنیم 
و نگرانی مردم را افزایش داده ایم و این تصمیمات 
باعث می شود که باری دیگر با کمبود کاال در بازار 

مواجه شویم.
مدیر بازرسی و نظارت اصناف مشهد بیان کرد: 
هرچه بازار را به سمت آرامش سوق دهیم، نتیجه 

بهتری را شاهد خواهیم بود.

بازار
مدیربازرسیاصنافمشهد:

بازار در تعادل است
درتابستان97رخداد؛

رشد 237هزار نفری لشگر بیکاران

نشان  بیش تر  و  ساله  افراد ١٠  بیکاری  نرخ  بررسی 
می دهد که در تابستان ۹۷ جمعیت بیکار کشور با ٢٣٧ 
هزار نفر افزایش به ٣ میلیون و ٣٢٦ هزار نفر رسیده است.
مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 
١٣٩٧ را منتشر کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله 
و بیش تر نشان می دهد که ١٢.٢ درصد از جمعیت فعال 

)شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند.
روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که این شاخص 
نسبت به تابستان ١٣٩٦ به میزان ٠.٧ درصد افزایش 
نفر  هزار  با ٢٣٧  کشور  بیکار  جمعیت  و  است  داشته 

افزایش به ٣ میلیون و ٣٢٦ هزار نفر رسیده است.
درتابستان ١٣٩٧، به میزان ٤٠.٩ درصد جمعیت ١٠ 
ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در 
گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی تغییرات 
نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )تابستان ١٣٩٦( ٠.٢ 

درصد افزایش داشته است.
جمعیت شاغلین ١٠ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ 
میلیون و ٩٥٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه 

سال قبل ١٥٨ هزار نفر افزایش داشته است.
بررسی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد که درتابستان ١٣٩٧، بخش خدمات با ٤٩.٥ 
درصد بیش¬ ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ٣١.٦ درصد 

و کشاورزی با ١٨.٩ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است 
تابستان  در  این گروه سنی  فعاالن  از  که ٢٤.٩ درصد 
١٣٩٧ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری 
این افراد نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل )تابستان١٣٩٦( ٠.٨ درصد افزایش یافته 

است.
که  می دهد  نشان  ناقص  اشتغال  سهم  بررسی 
درتابستان ١٣٩٧، ١٠.٠ درصد جمعیت شاغل،  به دالیل 
اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با 
ساعت بیش تر و…( کم تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده 
و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. این در حالی است 
که ٤١.٠ درصد از شاغلین ١٠ ساله و بیش تر، ٤٩ ساعت 

و بیش تر در هفته کار کرده اند.

آمار

خودرو سازان این احتکار را با بهانه های واهی انجام می دهند و به متقاضیان می گویند خودرو 
ضبط ندارد، یعنی به خاطر یک جنس کوچک و جزیی که خود خریدار هم می تواند آن را تهیه 

کند، خودرو را تحویل نمی دهند، این معنی جز احتکار ندارد

,,

خبر

ایران  روستایی  تعاون  مرکزی  سازمان  مدیرعامل 
گفت: ایران با تولید بیش از 88 درصد زعفران دنیا 
مقام نخست جهان را در اختیار دارد و پارسال سهم 
کشور ما از بازار صادراتی این محصول به ۹۶ درصد 

رسید
در  شیرزاد  حسین  اقتصادآنالین،  ــزارش  گ به 
بازار  در  هدفمند  مداخله گری  »راهبرد  سمپوزیوم 
زعفران« افزود: قیمت گذاری این محصول راهبردی 
باید به گونه ای باشد که هم حفظ بازارهای خارجی را 
در نظر داشته باشد و هم درآمد اقتصادی کشاورزان 

و تولیدکنندگان داخلی را تامین کند.
شیرزاد یادآوری کرد: پارسال قیمت زعفران بشدت 
کاهش یافت و به کمتر از سه میلیون تومان برای هر 
تعاون  مرکزی  سازمان  که  جایی  تا  رسید؛  کیلوگرم 
وزارت جهاد کشاورزی در  از  نمایندگی  به  روستایی 
قالب خرید حمایتی نزدیک به ۶۷ تن زعفران را در 
گریدهای نگین، شبه نگین، پوشال مرغوب و پوشال 

معمولی خریداری کرد.
وی افزود: سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال 
زعفران  بازار  کردن  مدرن  به   ۱۳۹۷-۱۳۹۶ زراعی 
بورس  بازار  و  کاالیی  سپرده  گواهی  فیزیکی،  )بازار 
آتی( و استانداردسازی محصول دست زد؛ به گونه ای 
این  بازرگانی  دفتر  گمانه زنی های  اســاس  بر  که 
سازمان، بیش از ۲5۰ تن زعفران به ارزش تخمینی 
بین  بازارهای  به  زعفران  دالر  میلیون   ۳5۲ از  بیش 
المللی با متوسط قیمت کیلویی حداقل ۹۷۰ دالر و 

حداکثر ۱۳۰۰ دالر صادر شده است.
با توجه  تعاونی های روستایی  به گفته وی، شبکه 

مهرماه(  )پانزدهم  زعفران  برداشت  فصل  آغاز  به 
قیمت  به  زعفران  گل  خرید  مرکز   ۲5 راه انــدازی  با 
گذاری و خرید گل زعفران اقدام کردند که درصورت 
افزایش  مرکز   ۱۲۰ تا  مراکز  این  شمار  ــازار  ب نیاز 

می یابد.
تعاونی های کشاورزی  بازرگانی  وی گفت: شرکت 
آتی  روزهای  در  است  شده  موظف  نیز  )بتکا(  ایران 
تالشیم  در  همچنین  شود.  زعفران  خرید  بازار  وارد 
با تجهیز منابع ارزان قیمت تر و با کمک تسهیالت 
کاالی  بورس  و  سرمایه  بازار  فعاالن  کمک  و  بانکی 
ایران، نقدینگی الزم را برای خرید انواع زعفران برای 
و  خراسان  روستایی  تعاون  استانی،  اتحادیه های 

کشور تهیه کنیم.
که  دارد  وجود  امکان  این  همواره  گفت:  شیرزاد 
از  ترس  ایجاد  و  صوری  دامپینگ  شگرد  با  دالالن 
برداشت  پایان  تاریخ  از  پیش  تا  قیمت،  بیشتر  افت 
سی ام آذرماه امسال زعفران های خانگی کشاورزان 
که  بشکنند  را  حاضر  قیمت  و  کشانده  بــازار  به  را 
کف  قیمت های  )از  زعفران  قیمت  افت  صورت  در 
پیشنهادی(، این سازمان همچون پارسال نسبت به 

خرید حمایتی اقدام می کند.

سهم 88درصدی ایران از زعفران
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تعزیه نمایشی ست که هویت و پیشینه اَش متعلق به شیعیان است

وسیله  با  کارمان  محل  و  بازار  و  خانه  در  روز  هر 
ها  آن  از  و  تهیه  بندی هایی  بسته  در  که  هایی 
استفاده می  کنیم و اما آیا تا کنون به این فکر کرده 
و  ؟  اید  برداشته  انتخابش قدم  برای  اید که چگونه 
ایا چقدر بسته و جعبه دلفریب و زیبایش شما را به 
بسته  طراحی  هنر  ؟   است  کرده  جلب  خود  سوی 
چاپ  و  گرافیک  مقوله  در  هنرهایی  از  یکی  بندی 
است که هنرمندان بسیاری را به سوی خود کشیده 
مقوله  این  در  تولیداتشان  روی  بر  بزرگ  برندهای  و 
ایران و جهان  مانور زیادی می  دهند و هر ساله در 
نمایشگاه های اختصاصی در این باره تشکیل می  
شود .محمد کاری  متخصص این رشته ،  کارشناس 
طراحی  صنعتی  از دانشگاه علم و صنعت ایران ،  
تهران ،  هنر  آموز رسمی  آموزش  و پرورش در  رشته 
طراحی بسته بندی و مدرس  مدعو  دانشگاههای  
زمینه   در  کتاب   چندین  مولف     ، مشهد   هنر  
طراحی  بسته بندی ،  مخترع و مبتکر و ثبت چند  
طرح صنعتی  در زمینه  بسته بندی ،  عضو رسمی  
انجمن  علوم  و فنون بسته بندی  و انستیتو  بسته 

بندی  ایران و ...
به نظر شما ارزش  های  بسته بندی  کاال  برای  مشتریان  

و مصرف  کنندگان  چیست  ؟
امور  اغلب   در  توانسته   بندی   بسته  همواره  
مردم   زندگی   مکانی  و   زمانی   شرایط   به   مربوط 
نقش  داشته باشد  . امروزه  بسته بندی  جزئی  از  
زندگی  و نیاز  مصرف کنندگان  محسوب  می شود  
.اینکه  واقعا  بسته بندی  چه نقش  و ارزشی را برای  
مصرف  کننده  ایجاد  می کند ،  بهتر است  ابتدا  با 
یک مثال جلو  برویم . در  گذشته  و حتی در زمان  
حال برخی  کاالها، به صورت  کامال  سنتی  و غیر  
استاندارد  و گاها  دور  از  مسائل  بهداشتی  عرضه 
بندی   بارز  بسته  از ویژگی های   می شوند.  یکی  
کاالها  همانا  پوشش  و محافظت  از  محصول  برای  
دوری  از  آلودگی  های  محیط  است  .یکی  دیگر 
از ارزش  های  بسته بندی  کاال  برای  مردم، امکان 
حتی   و  جابجائی  امر  در   تسهیل    ، نقل  و  حمل  
کاالها   است.   فروشگاه   و  منزل   در  کاال  انباشت  
امروزه  در  قالب ها و فرم  های  منطبق با تناسبات  
از  یکی  یعنی   می شوند   تولید  و  طراحی  انسانی  
دغدغه های  طراحان  و تولید کنندگان  تسهیل در 
امر  خرید و جابجائی  کاالست  .بارها پیش  آمده  که 

مشتریان  برای خرید  یک  کاال،  دنبال  برند  های  
معروفی هستند که یا  خود  مشتری  آن  بوده اند و 
یا به ایشان  توصیه شده  که فالن  کاال  را بخرید،  
همه   کنار  در  بندی   بسته   که   بگویم   می خواهم  
خوبی  هائی  که دارد  همواره با یک  هویت  مشخص  
فرم    . می شود   عرضه    ، مشتریان  اعتماد   مورد   و 

این   ثبت   و  بندی   بسته  ظاهری  
کالبد  در ذهن  مشتریان  نیز  برای  
مردم  اهمیت  دارد. و این  امرفقط  
با پروسه  بسته بندی  امکان  پذیر 
است  .البته  امروزه  و حتی  با توجه 
 ، مردم  زندگی  گوناگون  شرایط   به 
کنندگان   مصرف   مایحتاج  اغلب  
قابل عرضه و برای  ایشان مهیاست 
و چیزی  که  امکان  و دسترسی به  
را  فراهم  می کند،  این محصوالت  

همانا بسته بندی  است .
با  زبانی  چه  با   ها   بندی   بسته 
صحبت  خود  مخاطبان  و  مشتریان 

می کنند  ؟
هایپر  یک  وارد   کنید   تصور  
مارکت بزرگ  شده اید . در  نگاه اول  
قطعا   ؟   دید   خواهید  چیزی   چه 
بندی   بسته  با  متعدد   کــاالهــای  

از  کاال   این  هجمه  ،  حال   و جذاب  های  متنوع 
ها  با بسته بندی  های  متنوع  ، چه  چیزی برای 

گفتن  دارند  .بسته بندی  ها  در دو  حالت  کلی  با  
مشتریان  سخن  می گویند  . ۱ -  کارکرد و کاربرد )  
فرم  ظاهری  (  ۲ -  بیان  جزئیات و جذابیت های  
بصری ) اطالعات  نوشتاری  و تصویری  (.در بخش  
به  اقتضای   بنا    ، اول کاالها و محصوالت تولیدی  
زمان ، مکان  و شرایط و نحوه استفاده  با مکانیزمی  
مشخص  طراحی  و تولید می شوند  
. و مشتریان  بنا  که  فرم  عملکردی  
کاال  می توانند  انتخاب  صحیح  و 
بخش   .در   باشند   داشته  مناسبی 
انتقال اطالعات   نیز  همواره   دوم  
جذاب   بصری  مفاهیم   و  اصلی  
نیاز  که  را  آنچه   هر  و  گذار   تاثیر  و 
در   کننده   مصرف   یک  تا   هست  
مورد  کاال باید  بداند  را طراحان  در  
با  و  قالب تصویر  سازی  گرافیکی  
زبان  تصویری  روی  بسته بندی  ها  

ارائه خواهند  داد .
چه عواملی  می تواند در  جذابیت دو 
چندان بسته بندی  ها  به  مشتریان  

کمک کند    ؟
این  بخش   به  پاسخگوئی   البته  
حیطه  در   دقیق  مطالعه  به   نیاز 
بهتر  یعنی    ، دارد  مختلف   های  
است طراحان، بدانند  که  برای  چه چیزی  طراحی 
می کنند یعنی  شرط طراحی  شناخت  دقیق  کاال 

چگونه  و  کجا   در   کاال  اینکه   و  است   مشتری   و 
که  کنند   مطالعه  باید  حتی   و  می شود  استفاده  
دیگری   عملکردهای   چه  و  شکل  چه  با  کاال   این 
می توانند  در اختیار  مشتریان  قرار گیرد. امروزه  در 
دنیا  در  اتاق  های فکر  ) مراکز  تحقیقات و توسعه  
برای  مشتریان  که  چگونه  فکر می کنند   این  به   )
نیاز بسازند  ، یعنی  طراحی  کردن برای نیاز  های  
روزمره  یک کار  پیش پا  افتاده  شده است  .بطور  
در  زعفران  گل   هم     ، زعفران   عرضه   در  مثال  
حتی   و  می رسد  فــروش   به  متعددی   های   بسته 
صورت   به  زعفران    ، محصول   این  تنوع   ایجاد  در 
و  چند    . است  و طراحی  شده  تولید  قرص  هم  
بنا به  نیاز     ، سالی هم هست  که اسپری  زعفران 
مردم  ،  طراحی و تولید  شده و قابل  عرضه است  
.نحوه  چیدمان  بسته بندی  ها  در  قفسه ها ،  چند  
منظوره  بودن  بسته بندی  ها  ،  ارتباط  تعاملی  با  
مصرف  کننده  ،  احیا  هویت  فرهنگی  مردم  در 
عرضه و ارائه  کاالهای ایرانی    می توانند  ارزشهای  
دوچندان  برای  بسته بندی  کاالها داشته  باشند  .
آموزشی  مراکز   در   بندی   بسته  آموزش  گیری   شکل  

ایران  چگونه است  ؟
بندی   بسته  آمــوزش   و  تدریس    ۱۳8۲ سال   از 
متنوع  با  سرفصل های   بعنوان  یک  رشته  مجزا 
وارد   اجرا،   جهت  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سوی   از 
که    ، شد   ایران   پرورش   و  آموزش   هنرستانهای  
سال  همان  در   که  داشتم   رو   این  افتخار  بنده  
در   استان   بندی   بسته  معلم   اولین  بعنوان     8۲
 . نمایم   انجام  وظیفه  ابوریحان  مشهد  هنرستان  
خوشبختانه  باید به عرض  برسانم  که بنا  به اهمیت  
بندی  چند سالی  هست  که   پروسه  بسته  باالی  
بسته  طراحی   زمینه  در  هائی   رقابت  و  مسابقات 
این  روند   و  بندی  در  داخل  کشور شکل  گرفته  
مناسب  در شناخت  عالقمندان   ابزاری   توانسته  
و طراحان  خوش  ذوق  شود .مسابقات  دوساالنه  
صنعتی   طراحی   مسابقات    ، ایــران  بندی   بسته 
بسته  برترین های   . مسابقات    ) آیدیران    ( ایران  
مسابقات   این  ترین  مهم  جمله   از   ایــران   بندی  
هستند  . البته  مایه  خوشحالی است  که در استان  
خراسان  رضوی  هم  چند  سالی هست که  چندین  
سوغات   بندی  بسته  طراحی   رویکرد   با  مسابقه  
رضوی  توسط  شهرداری  مشهد  ،  آستان  قدس  
دانشگاهی   موسسه  و  فردوسی   دانشگاه   رضوی، 
آوری  خراسان   فن  و  علم  پارک  و   فردوس  مشهد  

برگزار شده است  .

درگفتوبایکگرافیتمطرحشد؛

نقش هنر در صنعت و فروش محصول

یکی  از ویژگی های  بارز  
بسته بندی  کاالها  همانا  

پوشش  و محافظت  از  
محصول  برای  دوری  

از  آلودگی  های  محیط  
است  .یکی  دیگر از 

ارزش  های  بسته بندی  
کاال  برای  مردم، امکان 

حمل  و نقل ،  تسهیل 
در  امر جابجائی و حتی  
انباشت  کاال در منزل  و 

فروشگاه  است

,,

و  برنامه »شور محشر«  برگزاری  از  به نشر  مدیرعامل 
رونمایی از دیوان کامل افصح اشعراء میرزا عبدالجواد 
»جودی عنبرانی« در آستانه  شهادت امام رضا)ع( توسط 

به نشر و با همکاری شهرداری طرقبه خبر داد.
افصح  کامل  دیوان  این که  بیان  با  سعیدی  حسین 
کوشش  به  عنبرانی  جودی  عبدالجواد  میرزا  اشعراء 
قاسم رفیعا و با ویراستاری استاد محمد کاظم کاظمی 
گردآوری شده است، اظهار کرد: مراسم رونمایی از این 
مذهبی  نواهای  و  الحان  سوگواره  با  همراه  نفیس  اثر 
اقوام ایرانی سه شنبه ۱5 آبان ماه ساعت ۱۱:۳۰ در 
هتل ثامن واقع در ابتدای جاده ی طرقبه برگزار می شود.

وی با اشاره به این که این مراسم با همکاری شهرداری 
و شورای اسالمی طرقبه و در آستانه  شهادت امام رضا)ع( 
برگزار می شود، خاطرنشان کرد: دیوان کامل »جودی 
با  و  رقعی  با شمارگان 5۰۰ نسخه در قطع  عنبرانی« 
انتشارات به نشر منتشر  قیمت 8۰۰ هزار ریال توسط 

شده است.
جودی   عبدالجواد  کــرد:  ــراز  اب به نشر  مدیرعامل 
شاعران  از  عنبرانی«  »جودی   به   متخلص   خراسانی ، 
شیعه و مرثیه سرای  قرن  ۱۳ هجری قمری و از اهالی 
محله ی عنبران طرقبه است که از همان ابتدا به علت 
عالقه به اهل بیت)ع(، به سرودن اشعار آئینی و به ویژه 
واقعه عاشورا می پردازد که اکثر آثار وی در همین زمینه 

است.
در  وی  ــوان  دی نخستین  این که  بیان  با  سعیدی 
چاپ خانه سنگی آستان قدس رضوی به چاپ رسیده و 
تاکنون نیز حدود چهار دیوان از اشعار این شاعر برجسته 
آئینی گردآوری شده است، تصریح کرد: آخرین نسخه از 
دیوان اشعار »جودی عنبرانی« به کوشش مهدی آصفی 

گردآوری شده است.
هفته  شنبه  سه  روز  که  مجموعه ای  داد:  ادامه  وی 
جاری توسط به نشر رونمایی خواهد شد، کامل ترین 
اثری است که از افصح اشعراء میرزا عبدالجواد جودی 
و  ویرایش  و  نشر  و  چاپ  نوین  معیارهای  با  عنبرانی 
به نشر  توسط  مجدد  بازخوانی  و  پیراسته تر  صورت  به 

گردآوری شده است.
مدیرعامل به نشر پرداختن به هویت تاریخی، معرفی 
و  دانست  ارزشمند  اقدامی  را  مفاخر  و  شخصیت ها 
افزود: اشعار و مرثیه های »جودی عنبرانی« از گذشته 
تا به امروز در مدح و منقبت اهل بیت)ع( توسط مداحان 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  حسینی   مجالس   در  کشور 
است که از جمله  این اشعار می توان به مصرع معروف 

»برخیز که شور محشر آمد« اشاره کرد.

خبر
رونمایی از دیوان کامل 

»جودی عنبرانی« در آستانه 
شهادت امام رضا)ع( توسط به نشر

رئیسدانشگاهدولتیتربتجام:

لهجه و گویش یک موجود زنده است

با  گذشته  شب  تصویری  زنده  برنامه  این   از  قسمت  نهمین  و  چهل 
موضوع "تئاتر تعزیه و آیین های عاشورایی" شب گذشته پخش شد

در ابتدای این برنامه رضا حسینی هنرمند مطرح تئاتر مشهد گفت: در 
اینکه تعزیه "تئاتر" است یا "آیین" اختالف نظرهای فراوانی وجود دارد. 
. برخی  را »تئاتر« میدانند و بعضی »آیین«  از کارشناسان تعزیه  خیلی 
صاحبنظران هم تعزیه را؛ هم تئاتر و هم آیین می پندارند . اقای ممنون 
آن را مشخصا تئاتر می نامد به دلیل اینکه  تعزیه نوعی روایتگری ست با 
سبک و سیاق برشت. اما آنچه اهمیت دارد این است که اگر ما تعزیه را 
تئاتر کامل ببینیم اشتباه کرده ایم و اگر تعزیه را آیین کامل ببینیم باز هم 
اشتباه کرده ایم. به این نکته باید توجه کرد که وجه آیینی تعزیه بیشتر از 

وجه تئاتری آن است و تعزیه ریشه در مراسم آیینی ما دارد.
رضا حسینی با اشاره به تاریخچه آیین ها افزود: "آیین ها" مراسمی 
گذشته  به  بکی  فالش  واقع  در  گذشته،  به  نهادن  ارج  برای  هستند 
ارتباطی  پل  ها  آیین  پس  ماست.  فخر  باعِث  که  ای  گذشته  هستند؛ 
از روح ما  برای زدودن زنگار  و "تعزیه ها"  بین ما و گذشته مان هستند 

هستند. تعزیه از دوران آل بویه شروع شده و اصالت آن به واقعه عاشورا 
آغاز شده حائز اهمیت  از چه زمانی  تعزیه دقیقا  اینکه  اما  بازمی گردد 
که  ست  نمایشی  "تعزیه"  که  است  آن  اساسی  و  مهم  ی  نکته  نیست، 
هویت و پیشینه اش متعلق به شیعیان است و از کسی وام گرفته نشده، 
دولتی نیست و از مردم کوچه و بازار شروع شده و رشد کرده و در نیمه 
دوم عصر صفویه تکامل یافته و در دوره ناصر الدین شاه و قاجار به اوج 

خود رسیده.
قدیمی  خوانان  تعزیه  از  ضابطی«  »کاظم  برنامه  از  دیگری  بخش  در 
دارم  ای  نسخه  من  کرد:  اظهار  تعزیه  قدیمی  نسخ  با  رابطه  در  مشهد 
متعلق به ۲5۰ سال قبل که مربوط به یکی از مجالس قدیمی است. در 
مجالس قدیم »پیس« را در چند نسخه می نوشتند و به عوامل می دادند، 
به جز یک نسخه را که »نسخه فهرست« بوده و متعلق به کارگردان بوده 

است. در این نسخه همه چیز کدگزاری شده بود.
یکی از آسیب های تعزیه این است که سرایندگان اشعار تعزیه از آوردن 
تاریخ  آن است که  نام شان در اشعار خودداری میکردند. مشکل دیگر 

قمری یا شمسی آن ها مشخص نیست.
این کارشناس ادبیات افزود: »تعزیه« در تمام کشورها وجود دارد اما به 
این شکِل نمایشی خواستگاِه ایرانی دارد  و یا از طریق نسخ به دست ما 

رسیده یا اینکه سینه به سینه نقل شده و آن را حفظ کرده اند.
تئاتر  با اشاره به شیوه ی اجرای تعزیه تصریح کرد: در  رضا حسینی 
و سینما ما اصطالحی داریم با نام بیگ پروداکشن که به آثاری اطالق 
می شود که عوامل و دست اندرکاران آن زیاد هستند. اما در تعزیه ما با 
آثاری روبرو هستیم که  در تکیه ها و کاروانسراها و میدان گاه های بزرگ 
َاند.  در قدیم به دلیل  اجرا می شدند و بعضا ۴۰۰۰ نفر عوامل داشته 
در  ایران  نقاط  اقصی  از  مشهد  در  )ع(   رضا  امام  مقدس  بارگاِه   وجود 
محرم برای تماشای تعزیه به این شهر می آمدند و تعزیه به شکل جدی در 
مشهد جریان داشته. در سفرنامه »کلنل چارلز ادرواد بیت« اشاره شده 
که در ایام محرم شهر مشهد ده روز تعطیل می شده و در این ده روز در 
شهر تعزیه برپا بوده و تمام خیابان های منتهی به حرم بسته می شدند. 
وفور  به  و..  »تعزیه« در دیگر شهرهای خراسان، جوین، گناباد، سبزوار 

هست.
درادامه ی این برنامه »سید کاظم ضابطی« در رابطه با علل کمرنگ 
شدن تعزیه بیان کرد: تکدی گری و آزمندی آسیب های فراوانی به تعزیه 
زده. همینطور کمبود بودجه ی اجرایی؛ امسال برای اجرای ده تعزیه به 
ما مبلغی دادند که حتی جوابگوی هزینه ی صوت ما هم نبود. در دوران 
رضاشاه که دوراِن منع تعزیه بود، تعزیه از این شهر رخت بر بست. اما در 

روستاها به دلیل ممنوعیت کمتر، تعزیه قوی تر هست.
رضا حسینی با تاکید بر عدم عالقه نسل جدید به تعزیه گفت: تعزیه 
نیاز به آگاهی و شناخت دارد؛ نسل جدید راحت طلب است.  یکی از 
مشکالِت عدم عالقه ی نسل جدید به تعزیه این است که در ایران تعزیه 
بر خالِف ملل اروپا؛ پابه پای جامعه جلو نیامده و به تبع آن به روز نیست. 
تالشی  تعزیه  کردِن  روز  به  برای  هم  خوان  تعزیه  جامعه  خوِد  طرفی  از 
نکرده. حمایت هایی که از تعزیه می شود هم متاسفانه جنبه تبلیغاتی 
دارد. تعزیه هنری اجتماعی نیست، بلکه یک هنر معنوی و ایمانی است 

و جنبه تقدس دارد و لذا جز ضروریات نیست.

رئیس دانشگاه دولتی تربت جام گفت: لهجه مانند 
شهر و یا تمدن، یک موجود زنده است و در طول زمان 

متحول می شود.
محمد ناصر مودودی عنوان کرد: لهجه مانند شهر و یا 
تمدن یک موجود زنده است و در طول زمان تحول و تطور 
پیدا می کند، از آغاز تاریخ، کلمات در جغرافیا و در زمان 
حرکت می کردند و در هر جایی بنا به ضرورت های محلی و 

به خصوص انسانی آن کلمات تغییر پیدا می کنند.
وی در ادامه افزود: بعضی از کلمات در همه جای کشور 
دیده می شوند و در هر نقطه ای از کشور به یک مفهوم 
هستند اما کلماتی نیز وجود دارند که در بستر جغرافیا قرار 

می گیرند و تغییر می کنند.
به  اگــر  گفت:  تربت جام  دولتی  دانشگاه  رئیس 
مشاهده  بروید  آفریقا  منطقه  یا  و  آمــازون  جنگل های 
حالی  در  دارد،  وجــود  بــدوی  سنت های  که  می کنید 
که در شهرهای توسعه یافته به دلیل رونق اقتصادی و 
تالقی فرهنگ ها، سنت ها بسیار تغییر کردند. بنابراین 
آنچه که در مورد لهجه خراسان صحبت می شود در بستر 
پیشازردشتی و یا مربوط به آن طلیعه تاریخی است که 
با فرهنگ هند و یا شمال روسیه فعلی یکسان بوده و در 
طول زمان می توان گفت فارسی دری به هجرت رسیده و 
در یک جغرافیای بزرگ پخش شده که آسیای میانه را در 
بر می گیرد.وی عنوان کرد: بنیاد  لهجه تایباد بر فارسی 
در  که  است  به صورتی  آن  لهجه  و  دری گذاشته شده 
جغرافیایی از تربت جام شروع می شود و نیز بخش هایی 
از هرات و غرب افغانستان را در بر می گیرد.مودودی با 
بیان اینکه  گویش در تایباد کمی اصیل تر باقی مانده و 
کمتر به فراموشی سپرده شده است و در آن عناصر زبانی 
متعددی وجود دارد، خاطر نشان کرد: استفاده از کلمات 
دو سیالبی مانند )َجرَجر( که در حقیقت توصیف حالت و 
یا بیان یک موقعیت است که می توانند به شکل دیگری 
تبدیل شوند و  هر کدام معنایی را در بر می گیرند، در 
تکلم ساکنان این شهر به چشم می خورد.وی بیان کرد: 
طی تحقیقی که انجام شد واژگان تایبادی را که در حال 
حاضر استفاده می شود، در شاهنامه فردوسی مشخص 
کردم؛ این زبانی که امروزه به عنوان زبان محلی منطقه 
می شناسیم، زبان معیار بود که فردوسی از این واژه ها 
استفاده کرده؛ افعال مقداری تغییر می کند و یا پسوندها و 
یا پیوندهایی دارند.رئیس دانشگاه دولتی تربت جام درباره 
راه کار برای فراموش نشدن لهجه، تصریح کرد: مهم ترین 
راهی که وجود دارد این است که مراکزی تاسیس شود 
و رسالت آن ها این باشد که لهجه را حفظ کنند اما از آن 
مهم تر نشان دادن زیبایی های زبان و کاربرد لهجه است که 

می تواند بسیار موثر و فوق العاده مهم باشد.

خبر

آوانسنخبر

طراحان، بدانند  که  برای  چه چیزی  طراحی می کنند یعنی  شرط طراحی  شناخت  دقیق  کاال و 
مشتری  است  و اینکه  کاال در  کجا  و چگونه استفاده  می شود و حتی  باید مطالعه کنند  که این 

کاال  با چه شکل و چه عملکردهای  دیگری  می توانند  در اختیار  مشتریان  قرار گیرد

,,

پژوهشی  فرهنگی،  معاون 
تبلیغات  کل  اداره  آمــوزشــی  و 
گفت:  ــوی  رض خــراســان  اسالمی 
استعفای حجت االسالم والمسلمین کاظم لطفیان به دلیل 
در نظر گرفته شدن ایشان برای ادامه خدمت در نهادی دیگر 

صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم والمسلمین علی بخشی 
با  لطفیان  حجت السالم  همکاری  ادامه ی  عدم  مورد  در 
اداره ی تبلیغات اسالمی خراسان اظهارکرد: دبیر شورای 
برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت در دفتر مقام معظم 
رهبری استعفا داده و به علت کهولت سن قادر به ادامه ی 
شورا ی  داد:  ادامه  است.وی  نبوده  شورا  این  با  همکاری 
برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت از بین کاندیداهای 
را  لطفیان  حجت اسالم  شورا  دبیری  سمت  برای  موجود 

با شورا آشنا و  مدنظر داشته؛ چرا که ایشان به همکاری 
یکی از نیروهای اسبق این شورا بوده است و حجت السالم 
لطفیان هم به دلیل ارادت به این شورا سمت را پذیرفتند.
بخشی خاطرنشان کرد: شورای مدارس دینی اهل سنت 
در دفتر مقام معظم رهبری، مدارس دینی اهل سنت را در 
۱۳ استان کشور تحت نظر دارند؛ حجت السالم لطفیان 
سابقه ی هشت سال همکاری به عنوان نماینده ی شورا در 
سیستان بلوچستان را داشت به همین علت سمت دبیری 
از سمت  و  پذیرفت  را  اهل سنت  مــدارس دینی  شــورای 
مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی استعفا داد.معاون 
خراسان  اسالمی  تبلیغات  کل  اداره  پژوهشی  فرهنگی، 
رضوی ادامه داد: در حال حاضر سمت مدیرکل تبلیغات 
اسالمی خراسان رضوی تحت نظر و سرپرستی علی دارابی 

که هر هفته  برای نظارت به مشهد می آید اداره می شود.

امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
استان های وزارت فرهنگ و ارشاد 
کتاب  نمایشگاه   : گفت  اسالمی 

مهمترین جشن فرهنگی جامعه و اهالی فرهنگ است.
علی غیاثی ندوشن در جلسه ستاد اجرایی بیستمین 
این  اجتماعات  سالن  در  که  مشهد  کتاب  نمایشگاه 
اداره کل برگزار شد اظهار کرد: نمایشگاه کتاب در بین 
حضور  و  بهترین  از  یکی  کشور  فرهنگی  رویدادهای 

مردمی را در اقشار مختلف دارد.
وی ادامه داد: نمایشگاه کتاب یکی از محدود فعالیت 
هایی است که مشارکت مردمی را داریم و می توان گفت و 
مهمترین جشن فرهنگی جامعه و اهالی فرهنگ است..

مشارکت  از  خرسندی  اظهار  با  ندوشن  غیاثی  علی 
تمامی دستگاه های استان در این رویداد فرهنگی گفت: 

حضور دستگاه های فرهنگی، بخش دولتی غیردولتی و 
موسسات مردم نهاد در این رویداد بستر مناسبی را برای 

برگزاری باشکوه این رویداد برگزار می کند.
وی ادامه داد: برگزاری شایسته کتاب، فرصتی را فراهم 
می کند که تسهیلی برای خرید کتاب و بهره مندی اقشار 
مختلف باشد که باید از این فرصت برای ترویج کتاب و 

کتابخوانی بهره جست .
وزارت  های  استان  امور  هماهنگی  دفتر  مدیرکل   
کنید  تالش   : کرد  تصریح  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ 
آن دسته از ناشرانی را که در نمایشگاه ها حضور نمی 
یابند در این دوره از نمایشگاه حضور یابند تا بر کیفیت 

نمایشگاه بی افزایند.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع 
قوچان  گردشگری  و  دستی 
 ۲ ایجاد  اولیه  موافقت  صــدور  از 

اقامتگاه بوم گردی در این شهرستان خبر داد.
اقامتگاه   ۲ افزود:  این خبر  اعالم  با  علی سبحانی 
بوم گردی در منطقه نمونه گردشگری دره یوسفخان، 
روستای یدک و منطقه نمونه گردشگری دره و روستای 

شمخال ایجاد می شود.
او ادامه داد: ایجاد اقامتگاه بوم گردی در راستای 
های  جلوه  نمایش  و  گردشگران  جذب   ، حمایت 

زندگی روستایی و عشایری است.
و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  اظهارکرد:  سبحانی 
بازدیدهای  برگزاری  منطقه  به  گردشگران  افزایش 
در  دهــیــاران  و  شــوراهــا  ــرای  ب توجیهی  و  آمــوزشــی 

اقامتگاه  طرح  ارائه  و  گردشگری  هدف  روستاهای 
های بوم گردی آغاز شده است.

گردشگری  جاذبه   ۱۷ دارای  قوچان  شهرستان 
یوسفخان  دره  و  تبارک  شمخال،سد  دره  که  است 
جاذبه  ترین  مهم  از  شاهوردی  قره  وروستای  ،دره 
 ۱۳8 چنین  هم  است  شهرستان  این  طبیعی  های 
اثر  که۴۷  شده  شناسایی  شهرستان  این  تاریخی  اثر 
و محوطه تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 

است.

ماجرای استعفای ناگهانی مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی چه بود؟
مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

نمایشگاه کتاب مهمترین جشن فرهنگی است
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خبرداد: 

صدور موافقت اولیه ایجاد ۲ اقامتگاه بوم گردی در قوچان
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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 ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۰5۲هیات 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 حسینعلی طیبی  فرزند شیرعلی بشماره 
شناسنامه ۹5۰ صادره از مشهد در یک ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 8۱/۱8 متر مربع قسمتی از پالک ۶8 اصلی بخش 

۹ مشهد واقع در طالب طبرسی شمالی ۱۷ خداشناس 8 بلوچی ۱۶ بین پالک ۷۲ و ۷۰  اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه 
ظهیرالدوله  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۷8۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/07/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/08/۱4

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۰۶۳هیات 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 رضا برومندراد  فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 
۱۶۹۷۰ صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب منزل به مساحت ۹۲/۹5 متر مربع قسمتی از پالک ۱۱8۳۲ فرعی از ۱۰ اصلی بخش 

۹ مشهد واقع در مطهری شمالی ۴۹ فرقانی 5 کوچه اول سمت چپ پالک ۱۱ خریداری اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه  
حاج سید غالمعلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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: ۷8۴
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/07/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/08/۱4

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

مدیرکلانتقالخونخراسانرضویخبرداد؛

آغاز طرح خادم یاری برای اولین بار در انتقال خون خراسان رضوی 

گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر 
یمن  در  بچه ها  خون  امــروز  اگر 
ظلم  دلــیــل  ــه  ب ــود  ــی ش م ریخته 
آمریکاست؛ آمریکا خود را از همه باالتر می داند و آمریکا 

دشمن انسانیت است.
وزیر  بطحایی  محمد  سید  فوری،  مشهد  گزارش  به 
آموزش و پرورش در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی 
که در مدرسه شهید عبدالی تهران ضمن گرامیداشت یاد 
۳۶ هزار شهید، 5 هزار شهید معلم و امام خمینی)ره(، 
افزود: آدم به دلیل صفت زشت تکبر از بهشت رانده شد 
و تکبر صفت بسیار زشتی است. وی با بیان اینکه آمریکا 
افراد ظلم  به  آورد  به دست  بیشتری  منافع  اینکه  برای 
می کند، گفت: اگر امروز نماد پلیدی در حوزه استکبار 
داریم و آمریکاست به ابن دلیل است که هر کجا ظلمی 

واقع می شود، آمریکا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 
برای کسب منافع دخیل بوده است. بطحایی افزود: اگر 
امروز خون بچه ها در یمن ریخته می شود به دلیل ظلم 
آمریکاست؛ آمریکا خود را از همه باالتر می داند و آمریکا 
دشمن انسانیت است.  وی خطاب به دانش آموزان اظهار 
 ۴۰ خصوص  به  اسالمی  انقالب  تاریخ  حتما  داشت: 
را بخوانید و مطالعه کنید  انقالب اسالمی  از  سال بعد 
دشمنی های آمریکا که مستقیم یا غیر مستقیم بر علیه 

مردم ما به ویژه کودکان و نوجوانان ما داشته است.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: تا زمانی که صفت 
دارد  ادامه  وضعیت  این  دارد  وجود  آمریکا  در  استکبار 
مستکبران  و  آمریکا  باشد  زود  که  روزی  امیدواریم  و 
جهان  سراسر  در  مستضعف  مردم  و  باشند  سرافکنده 

پرچم آزادی را برافراشته کنند. 

پرورش  و  آمــوزش  کل  مدیر 
گفت:  رضوی  خراسان  استان 
مقاومت ملت ایران تمامی نخواهد 
داشت و همگام و همراه رهبر معظم انقالب برای خنثی 

کردن توطئه های دشمنان از پای نخواهد نشست.
آیین  در  خدابنده  قاسم علی   ، ایسنا  ــزارش  گ به 
ضمن  ستیزی  استکبار  زنگ  نواختن  استانی  نمادین 
با  مبارزه  ــزود:  اف ماه  آبــان  سیزدهم  حــوادث  تشریح 
استکبار جهانی و جلوگیری از دخالت بیگانگان از مهم 
برای  البته  که  بوده  اسالمی  انقالب  ارزش های  ترین 
انقالب  گذشته  سالیان  طول  در  استقالل  این  حفظ 

هزینه های زیادی داده است.
وی با اشاره به توطئه های بزرگ دشمنان علیه نظام 
در طول ۴۰ سال  کرد:  بیان  ایران  اسالمی  جمهوری 

گذشته دشمنان انقالب تمام تالش خود را علیه نظام 
اسالمی به کار بسته اند که بارزترین آنها خساراتی است 
که در طول دوران دفاع مقدس به ملت ما وارد ساختند.

ملت  مقاومت  کرد:  خاطرنشان  همچنین  خدابنده 
رهبر  همراه  و  همگام  و  داشت  نخواهد  تمامی  ایران 
معظم انقالب برای خنثی کردن توطئه های دشمنان از 

پای نخواهد نشست.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی،  با اشاره 
سیزدهم  امسال  افزود:  جهانی  و  منطقه ای  شرایط  به 
چراکه  اســت؛  برخوردار  خاصی  شرایط  از  ماه  آبــان 
استکبار جهانی جنگی تمام عیار را علیه نظام مقدس 
از  بسیاری  لذا  و  است  کرده  آغاز  اسالمی  جمهوری 
رسانه های خارجی و داخلی  صحنه های حضور مردم را 

در این راهپیمایی به تصویر خواهند کشید.

سالمت  و  حمایت  مــعــاون 
گفت:  ــداد  ام کمیته  خــانــواده 
میلیون  و ۶۰۰  میلیارد  امسال ۳۱ 
تومان اعتبار برای تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت 

کمیته امداد اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رهبر با اشاره به اینکه 
اعتبار مصوب برای کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان 
 ۳۱ حدود  جاری  سال  در  امداد  کمیته  حمایت  تحت 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است افزود: ازابتدای سال 
تا کنون ۲5 میلیارد تومان )۷8 درصد( از اعتبار تصویبی 
خانواده  سالمت  و  حمایت  معاون  است.  شده  هزینه 
کمیته امداد با اشاره به اینکه امسال سرانه کمک هزینه 
تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت این نهاد در مناطق 
تحصیلی  سرانه  گفت:  است  تومان  هزار  ــادی۱۲۰  ع

دانش آموزان ساکن در مناطق محروم ۱5۰ هزار تومان 
دانش آموزان  تحصیلی  دیگر خدمات  درباره  است. وی 
تحت حمایت این نهاد گفت: تمامی دانش آموزان تحت 
حمایت از کمک هزینه تأمین نوشت افزار، کتب درسی، 
پوشاک، کمک هزینه تقویت بنیه تحصیلی، کمک هزینه 
برای  تحصیلی  هدایت  و  مشاوره  دانشگاه،  به  راه یابی 
ورود به رشته های فنی و حرفه ای و کمک هزینه معرفی به 

خوابگاه ها و هزینه رفت وآمد بهره مند هستند.
رهبر با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با یکی از موسسات 
به  آمــوزشــی  و  علمی  خدمات  ارائـــه  ــرای  ب آمــوزشــی 
و  استان سیستان  دو  از تحصیل  بازمانده  دانش آموزان 
بلوچستان و گلستان گفت: برای بازگرداندن این دسته 
و  تحصیلی  خدمات  مدرسه  محیط  به  دانش آموزان  از 

مشاوره ای و بسته های تشویقی داده می شود.

بطحایی در مراسم نواختن زنگ استکبارستیزی:

دانش آموزان تاریخ انقالب اسالمی ایران را مطالعه کنند
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

مقاومت ملت ایران تمامی ندارد
به مناسب روز دانش آموز اعالم شد:

اختصاص 31 میلیارد تومان به دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد

خبرنگارعاطفه خوافیان

Atefehkhafiann@yahoo.com

همیاری  و  استان  خون  انتقال  مدیرکل  پیگیری  با 
پاسداران  سپاه  درمان  معاونت  و  رضوی  قدس  آستان 
خون  انتقال  در  یــاری  خــادم  طرح  رضــوی  خراسان 

استان در پایگاه اهدای خون استان کلید خورد .
مانند  نهادهایی  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد 
و  خمینی)ره(  امام  امــداد  کمیته  سازندگی،  بسیج 
بهزیستی با هدف کمک به سازمان های عام المنفعه، 
قدم های زیادی برداشته اند، اما این روزها کسانی به 
که  اند  آمده  میدان  به  به سالمت جامعه  عرصه کمک 
گمنام، بی نام و نشان و بدون هیچ مزدی تنها با عشق 
و ارادت به امام مهربانی ها فعالیت می کنند و افتخار 

خادم یاری حرم رضوی را با خود به همراه دارند.
 خادم یاران حرم رضوی، نام زیبای خادم یاری امام 
میعادگاه  مطهرش،  بارگاه  که  دارند  خود  بر  را  رئوفی 
جای  جای  از  که  است  ای  خسته  های  دل  عاشقان 
به  را  راه  رنج  اش  مهربانی  عشق  به  جهان  و  ایــران 
رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  در  خدمت  خرند.  می  جان 
و  عاشقان  این  تمامی  آرزوی  ای،  لحظه  برای  حتی 
دلسوختگان است، خادم یار حرم رضوی، نام مبارکی 
است که هر کسی نتوانسته به آن مفتخر شود، نوکری 
امامی که ضامن تمامی بندگان خداوند متعال است تا 
در روزهای غم و شادی در بارگاه باریتعالی شفیع آنان 
شود. اما این روزها، خادم یاری رضوی تنها به خدمت 
در  توان  می  شود،  نمی  محدود  رضا)ع(  امام  حرم  در 
گوشه گوشه این کشور، در شهر و روستا و در هر نقطه 

که بیماری وجود دارد، خادم امام)ع( شد.
خراسان  خون  انتقال  در  رضوی  یاری  خادم  طرح   
رضوی با هدف نجات جان انسانها که واسطه بین این 

دنیا و ان دنیا مورد انتخاب قرار گرفته است و عاشقان 
ثامن الحجج)ع( با نام خادم یار حرم رضوی می توانند 
از  و پس  دارند کمک کرده  که  و تخصصی  توان  با هر 
ماه ها خدمت صادقانه بدون چشم داشتی، خادم یار 
با پرچم  حرم رضوی در حرم مطهر شوند. ارادتمندان 
با  و  خدمتگذاری  سفید  لباس  با  رضــا)ع(  امام  سبز 
خداجوی  و  مومن  مردم  اهدایی  های  خون  دریافت 
در  انتظار  چشم  بیماران  که  میگردند  باعث  استان 
مراکز درمانی دیدگانشان پر از اشک شده و بارقه امید 

به زندگی بار دیگر در دل هایشان زنده شود. 
ابتدای  در  ثامن  خون  اهــدای  پایگاه  اکنون  هم 
اندازی  خیابان طبرسی ورودی حرم مطهر رضوی راه 

فعالیت  طرح  این  یاردر  خادم  گروهی  و  است  شده 
و  تخصصی  حوزه  در  تواند  می  شخصی  هر  و  دارند 
کاری خود با هدف کمک به بیماران در این طرح ثبت 

نام کنند. 
آموزش های الزم،  فراگیری  از  یاران پس  این خادم 
های  پایگاه  در  رضوی  یار  خادم  قالب  در  توانند  می 

اهدای خون مشهد مقدس به خدمت بپردازند. 
خصوص  در  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
آموزشی  دوره  فراگیری  حال  در  که  یاران  خادم  این 
معاونت  همت  با  که  طرح  این  آغاز  با  گفت:  هستند، 
این  سالمت  بنیاد  و  ــوی  رض قــدس  آستان  ــان  درم
آستان شروع شده است می خواهیم به آرزوی دیرینه 

به  اینکه  و  بیت  اهل  به  بیشتر  شدن  وصل  همان  که 
شفاعت آنها برسیم جامعه عمل بپوشانیم. 

حمیدرضا اسالمی افزود: در این دوره ها افراد با هر 
با  از هر قشری تنها به عشق امام رضا)ع( و  توانایی و 
هدف کمک کردن به سالمت جامعه شرکت می کنند. 
وی بیان کرد: امروز پس از شرکت در این دوره های 
آموزشی، هر حرکت کوچکی که برای خدمت به هم نوع 
خودم انجام می دهیم به نام امام رضا)ع( ثبت می شود 
و در هر کاری که انجام می دهیم به این اطمینان بیشتر 
از گذشته رسیده ایم که ضامن آهو حافظ ما نیز است. 

رضا)ع(  امام  حضور  امــروز  کرد:  اضافه  اسالمی 
مان  زندگی  لحظات  تک  تک  در  گذشته  از  بیشتر  را 
به  تا خدمت  این حضور سبب شده  و  حس می کنیم 
به  کسی  هر  و  دهیم  انجام  شوق  با  را  جامعه  سالمت 
عشق  به  بیماران  به  کمک  برای  تواند  می  نحوی  هر 
پا در این عرصه گذاشته و خدمت کند.  امام رضا)ع( 
خدمت  این  تفاوت  اما  داد:  ادامــه  اسالمی  دکتر 
رسانی این است که به نام امام رضا)ع(، در هر عرصه 
عشق  به  تنها  و  تنها  رایگان  صورت  به  بتواند  که  ای 
خدمت  نوعانشان  هم  به  رئوف  امام  شفاعت  دریافت 

کنند.  می 
تنها  زیارت  داد  ادامه  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
رضوی  تفکر  باید  بلکه  برویم،  حرم  به  که  نیست  این 
کسی  هر  دهیم،  افزایش  را  مردم  به  رسانی  خدمت  و 
خادم  عنوان  تحت  تواند  می  خودش  کاری  حوزه  در 
اضافه  وی  کند.  خدمت  مردم  به  رضا)ع(  امام  یاری 
نام  ثبت  یاری  خادم  طرح  برای  افرادی  تاکنون  کرد: 
کرده اند و تعدادی آموزش دیده اند که برای آنها حکم 

صادر شده است.

سرویس اجتماعی

بخشیمحبیمطرحکرد؛

هالل احمر مسئول شفاف سازی کمک های مردمی

گذراندن  از  اخباری  شاهد  اخیر  ماهه  چند  در 
سرشناس  افراد  به  مردمی  کمک های  میلیاردی  مرز 
زلزله  بحران  رفع  به  کمک  برای  ورزش  و  هنر  عرصه 
در کرمانشاه بوده و باتوجه به شرایط موجود در این 
مناطق که هنوز شاهد آسیب های زلزله و پیامدهای 
پررنگ  مردم  افکار  در  نگرانی  این  آن هستیم  از  بعد 
چگونه  و  کجا  در  مردمی  کمک های  این  که  شده 

صرف می شود.
صــورت  بــه  ــردم  م کــه  ارقـــام  ــن  ای شنیدن  شاید 
بحران  رفع  جهت  در  و  هم دردی  برای  و  خودجوش 
به این حساب ها واریز کرده سبب  به هم نوعان خود 
کشور  مناطق  دیگر  و  منطقه  این  مردم  دل گرمی 
شده اما نیز این نگرانی را در اذهان عمومی تشدید 
و  درستی  خصوص  در  نیز  ما  که  شده  سبب  و  کرده 
صورت  اشخاص  توسط  که  اقدامی  این  نادرستی  یا 
گرفته به مصاحبه باکارشناس تجدیدنظر دادگستری 
متولی  ارگان  وظایف  شرح  پیرامون  او  با  و   پرداخته 
شرح  خصوص  در  و  نشسته  بحث  به  مدیریت  این 

قانون در این موارد به گفت و گو نشستیم.
در  گفت:  مشهد  نظر  تجدید  دادگــاه  کارشناس 
تظام اجرایی قانون،سازمان مدیریت و بحران کشور 
مسئولیت جذب و اهدا و توزیع هدایای نقدی و غیر 

نقدی به عهده جمعیت هالل احمر است.
بدبینی عامه مردم

محمد  قاضی  ــروز"  ام روزنامه"صبح  گــزارش  به 
در  این رسانه  با خبرنگار  بخشی محبی در مصاحبه 
خصوص راه های قانونی برای کمک رسانی به حوادث 
بعد  آسیب های  کاهش  جهت  در  مدیریت  و  طبیعی 
انجام شد؛  این قاضی  کار  دفتر  در  که  وقایع  این  از 
افزود: اخیرا به دلیل ایجاد مشکالت قانونی بعضی 
از افراد سرشناس که اقدام به جمع آوری وجوه برای 
تا  احضار شده  دادگاه  به  زلزله زدگان کرده  به  کمک 
کمک های  جمع آوری  میزان  و  چگونگی  زمینه  در  
مردمی توضیحاتی را ارائه کنند که این خود موجب 
بدبینی عامه مردم به برخی از اقدامات خیرخواهانه 

می شود.
قبیل  از  اتفاقاتی  باوقوع  کرد:گاهی  تصریح  وی 
از افراد در قالب  یا هر بحرانی برخی  سیل و زلزله و 
مطرحی  شخصیت  این که  عنوان  تحت  یا  و  خیریه، 
هستند به جمع آوری وجوه در خصوص کمک به رفع 

این بحران ها اقدام می کنند.
متولی  اظهار داشت: دستگاه های  بخشی محبی 
و  بوده  مردمی  کمک های  جمع آوری  به  موظف  که 
و  بهزیستی  و  احمر  هالل  نیز  و  کنند  مدیریت  باید 
کمیته امداد در زمان وقوع بحران ها شرح وظایفی را 
عهده دار بوده که اگر به وظایف خود به درستی عمل 

نکنند پیامدهای منفی نیز به دنبال دارد.
راه های قانونی برای کمک رسانی 

وقوع  زمینه  در  کرد:  مطرح  وی   
حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله 
و آتش سوزی و از این قبیل اتفاقات 
دولت وظایف مشخصی داشته و نیز 
پیش گیرانی  اقدامات  خصوص  در 
که بایستی در زمینه کاهش آثار پس 
از این بحران ها انجام دهند نیز شرح 

وظایفی را دارد.
در  داد:  توضیح  محبی  بخشی 
نظام اجرایی قانون تشکیل سازمان 
مسئولیتی  کشور  بحران  مدیریت 
توزیع  و  هدایت  و  جذب  بــرای  که 
اعم  دولتی  غیر  کمک های  و  هدایا 
غیر  وجوه  و  غیرمنقول  و  منقول  از 
نقدی به عهده جمعیت هالل احمر 
گذاشته تا با همکاری کمیته امداد و 
سازمان بهزیستی می تواند نسبت به 

جمع آوری هدایا اقدام کنند.
هالل احمر مسئول جمع آوری

هرگونه  ــرد:  ک نشان  خاطر  وی 
یا  و  اســتــفــاده  و  تــصــرف  و  ــل  دخ
حتی  و  کــمــک هــا  ایـــن  تــصــاحــب 
حقیقی  اشخاص  توسط  آن  توزیع 

اصل  و  بوده  ممنوع  مزبور  موارد  از  غیر  حقوقی  و 
می کند  اشاره  موضوع  این  ممنوعیت  به  قانون   ۲۴
ارگان هالل احمر مسئول  این قانون  به استناد  نیز  و 
زمان  در  نقدی  غیر  و  نقدی  کمک های  جمع آوری 

وقوع حوادث و بالیای طبیعی است.
بخشی محبی با اشاره به وقوع زلزله  اخیری که در 
ماه های اول سال در غرب کشور بیان کرد: در ابین 
هــم دردی  ابــراز  شاهد  زمانی  برهه 
جانب  از  خوبی  بسیار  هم دلی  و 
جوش  خود  صورت  به  و  بوده  مردم 
به  خود  کمک های  ارسال  به  اقدام 
این  البته  که  داشتند  را  مناطق  این 
اقدامات مدیریت نشده مشکالتی را 

نیز به دنبال داشت.
زمینه مهیا برای سوء استفاده

اقدامات  این گونه  داد:  ادامه  وی 
بعضی  سواستفاده  موجب  می تواند 
به  برای رسیدن  از اشخاص سودجو 
اغراض خود باشد و ممکن است در 
افرادی  نیز  قالب کمک های مردمی 
این  که  کرده  پول شویی  به  مبادرت 
عمل یکی از جرایم و تخلفاتی است 

که ممکن است صورت بگیرد.
دیگر  خصوص  در  محبی  بخشی 
جمع اوری  مدیریت  عدم  مشکالت 
در  داد:  توضیح  این گونه  کمک ها 
توسط  نقدی  صورت تصاحب وجوه 
افراد به نفع خود و عدم استفاده در 
درخواست  اهداکنند گان  که  راهی 
مجرمانه ای  ــدام  اق مشمول  داده 
مــوارد  جــزو  و  شــده  زمینه  ایــن  در 

پرونده ای در این زمینه است.
مسئولینی  که  ــواردی  م عمده  کــرد:  عنوان  وی 
طریق  از  مال  تحصیل  کــرده  توجه  آن  به  قضایی 
موارد نامشروع قانونی بوده که مطابق ماده۲ قانون 
مجازات مرتکبین اختالس،ارتشاع و کاله برداری این 
رفتارها می تواند تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد و نیز 
با توجه به این موضوع که مردم ما از لحاظ عاطفی و 
هم دردی در این زمینه ها غنی بوده به محض وقوع 
چنین اتفاقاتی ممکن است برخی از افراد به دنبال 

اهداف سیاسی از این احساس سواستفاده کنند.
با  مردم  از  بسیاری  کرد:  تصریح  محبی  بخشی 
که  بحران زده   مردم  به  غیرنقدی  کمک های  اهدای 
به طور مثال در نمونه ای از این موارد شاهد بودیم که 
از شرق کشور برای غرب کشور حجم زیادی از آب را 

مردم خریداری کرده تا به این مناطق ارسال کنند.
کمک های هزینه بر

و  این اقدام خود یک رفت و آمد اضافه  وی افزود: 
هزینه سنگین دیگری که مجدد به ارگان های متولی 
تحمیل شده و یا با ارسال اقالمی هم چون نان که در 
طی زمان ارسال این کاال به غرب کشور بسته بندی 
از  مقداری  نسیر  بودن  به طوالنی  توجه  با  که  شده  
نیز  وآمد  رفت  هزینه  تنها  و  رفته  بین  از  موارد  این 

اضافه شد.
مردمی  کمک های  همه  کرد:  بیان  محبی  بخشی 
این  غیر  در  و  شود  انجام  یک پارچه  صورت  به  باید 
بعدی  مشکالت  ایجاد  سبب  است  ممکن  صورت 

شود.
هالل احمر مسئول شفاف سازی

وی توصیح داد: هالل احمر بایستی در خصوص 
کرده  ــازی  س شفاف  مردمی  کمک های  دریــافــت 
اعتمادی  بی  موجب  شایعات  از  برخی  وجــود  که 
این  به  هدایا  واگذاری  عدم  نتیجه  در  و  گله مندی  و 
شکل  عمومی  اذهان  در  تفکر  این  و  می شود  ارگان 
مردم  دست  به  هدایا  این  است  ممکن  که  گرفته 
بحران زده نرسد و در این زمینه باید اطالع رسانی و 

شفافیت سازی الزم انجام شود.
از  بسیاری  ــرد:  ک نشان  خاطر  محبی  بخشی 
سبب  به  و  بــوده  رسم  و  اسم  دارای  که  اشخاصی 
همین اسم و رسم دار بودن با هدف خیرخواهانه در 
جمع آوری  به  خود  مطلوب  هدف  به  رسیدن  جهت 
اقدام کرده که ممکن است در  از مردم  کمک هایی  
همین حد فاصله از طرف مراجع قانونی احضار شده 
ارائه  توضیحاتی  کمک ها  این  چگونگی  پیرامون  تا 

کنند.

رضوی اسالمی علوم دانشگاه آموزشی معاون
خبرداد؛

در 24  دانشجو  هزار  از  بیش  تحصیل 
رشته 

رضوی  اسالمی  علوم  دانشگاه  آموزشی  معاون 
گفت: در حال حاضر یک هزار و ۱۴۱ نفر دانشجو 

به تحصیل هستند. این دانشگاه مشغول  در 
امامی  محمد  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
با اصحاب رسانه که در دانشگاه  در نشست خبری 
کرد:  تصریح  شد،  برگزار  رضــوی  اسالمی  علوم 
۲۴ رشته  علوم اسالمی رضوی  دانشگاه  در  اکنون 
در حال اجرا است که ۶ رشته آن در مقطع دکتری، 
پنج رشته کارشناسی  و  ارشد  ۱۳ رشته کارشناسی 

است.
وی افزود: ۱۰5 نفر در مقطع دکتری، ۳۲۴ نفر 
در مقطع کارشناسی ارشد و ۷۱۴ نفر هم در مقطع 
کارشناسی مشغول به تحصیل هستند و سه هزار و 
داشتیم  مذکور  مقاطع  در  التحصیل  فارغ  نفر    ۲5
متناسب  مشاغل  در  التحصیالن  فارغ  عموما  که 

رشته خود مشغول به کار شدند.
با  علوم اسالمی رضوی  دانشگاه  آموزشی  معاون 
توسعه  طرح  دانشگاه  حاضر  حال  در  اینکه  بیان 
و کارشناسی  و در مقطع دکتری  ارائه داده  را  خود 
است،  شده  گرفته  نظر  در  جدیدی  رشته ای  ارشد 
خاطر نشان کرد: در سال جاری مجوز چهار رشته 
جدید از وزارت علوم دریافت شده که در سه رشته 
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسالمی، حکمت 
جذب  دانشجو  مسلمین  اجتماعی  دانش  و  اشراق 

شده است. 
امامی عنوان کرد: رشته های ارتباطات، مدیریت 
در  و  است  توسعه  برنامه  از  بخشی  سیاسی  علوم  و 
حقوق  وقف،  فقه  و  اقتصاد  رشته های  وقف  زمینه 
تاکنون  و  است  مطالعه  دست  در  وقف  مدیریت  و 
و در  نامه دفاع شده  پایان  از هشت  زمینه وقف  در 
سال جاری هم پنج عنوان پایان نامه جدید تدوین 
خواهد  تصویب  تعداد  این  سال  انتهای  تا  که  شده 

شد.

معاوناشتغالوخودکفاییکمیتهامدادخراسان
رضوی:

شهرستان  در 15  کارآفرینی  نمایشگاه 
خراسان رضوی برگزار می شود

امــداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  مــعــاون 
کارآفرینی  هفته  نمایشگاه  گفت:  رضوی  خراسان 
پاییز  پایان  تا  رضوی  خراسان  شهرستان   ۱5 در 

برگزار می شود.
حاشیه  در  کرابی  حسین  سید  مهر،  گزارش  به 
افــزود:  خبرنگاران  جمع  در  کارآفرینی  نشست 
به  کارآفرینی  هفته  نمایشگاه  برگزاری  دوم  مرحله 
پاییز  فصل  پایان  تا  استان  شهرستان   ۱5 میزبانی 
توجه  با  نمایشگاه  تعداد غرفه های  و  انجام می شود 
متغیر  غرفه   5۰ تا   ۴۰ بین  شهرستان  ظرفیت  به 

است.
دو  در  نمایشگاه  این  برگزاری  کــرد:  بیان  وی 
اول  مرحله  که  می گیرد  صورت  استان  در  مرحله 
اتمام  به  آبان  پایان  تا  و  ابتدای مهرماه آغازشده  از 
تربت حیدریه،  شهرستان های  شامل  که  می رسد 

تربت جام، نیشابور و سبزوار بوده است.
امــداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  مــعــاون 
اقتصادی  شرایط  در  داد:  ادامه  رضوی  خراسان 
در  مقاومتی  اقتصاد  برنامه های  از  یکی  کنونی، 
ایجاد  از محصوالت داخلی،  تولید و حمایت  بخش 
و  کارگاه ها  راه اندازی  زمینه  کردن  فراهم  و  شرایط 
و  بازاریابی  به  کمک  و  خانگی  و  خرد  اشتغال های 

آن هاست. فروش 
امــداد  کمیته  اخیر  ســال هــای  در  گفت:  وی 
و  مــددجــویــان  توانمندسازی  بــه  ــژه  وی توجه  بــا 
مؤثری  گام های  خود  حمایت  تحت  خانواده های 
اشتغال های  و  خرد  کارگاه های  توسعه  و  ایجاد  در 
جهت  را  مناسبی  بستر  که  است  برداشته  خانگی 

اشتغال و تولید ملی فراهم آورده است.
این  ــزاری  ــرگ ب از  ــدف  ــرد:ه ک تاکید  کــرابــی 
نخبگان،  ظرفیت  از  اســتــفــاده  نمایشگاهها 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  در  خیران  و  کارآفرینان 
برنامه های  و  است  شبکه سازی  و  هدف  جامعه 
فروش  بازارچه  برپایی  شامل  نمایشگاه  برگزاری 
با  تخصصی  نشست های  برگزاری  و  محصوالت 
نشست های  برگزاری  شهرستان ها،  برتر  کارآفرینان 
و  خیران  و  مسئوالن  حضور  با  تخصصی  و  علمی 
)استارت  نوآوری  و  پردازی  ایده  کارگاه  برگزاری 

تاپ( در حوزه جوانان است.
امــداد  کمیته  خودکفایی  و  اشتغال  مــعــاون 
نهایی  مرحله  ــرد:  ک تصریح  ــوی  رض خــراســان 
همه  مشارکت  با  اسفندماه  در  نمایشگاه  ایــن 

برگزار می شود. شهرستان ها در مشهد مقدس 

خبرخبر

خبرخبر

هالل احمر بایستی 
در خصوص دریافت 

کمک های مردمی شفاف 
سازی کرده که وجود 

برخی از شایعات 
موجب بی اعتمادی و 
گله مندی و در نتیجه 

عدم واگذاری هدایا 
به این ارگان می شود 

و این تفکر در اذهان 
عمومی شکل گرفته که 

ممکن است این هدایا به 
دست مردم بحران زده 

نرسد و در این زمینه 
باید اطالع رسانی و 

شفافیت سازی الزم انجام 
شود

,,

حوادث
در  قاچاق  سیسمونی  میلیاردی   8 محموله  کشف 

مشهد
میلیاردی   8 کشف  از  استان  انتظامی  فرمانده 

سیسمونی قاچاق در مشهد خبر داد.
سردار "محمد کاظم تقوی" در تشریح عملیات ضربتی 
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: در پی کسب 
سیسمونی  بزرگ  محموله  قاچاق  بر  مبنی  اطالعاتی 
دستورات  مشهد  شهر  به  تریلر  خودروی   2 توسط  نوزاد 
افزود:  وی  شد.  صادر  موضوع  سریع  پیگیری  برای  الزم 
مشهد  آگاهی  پلیس  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  کارآگاهان 
در این عملیات ضربتی پس از تحقیقات گسترده میدانی 
 90 با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شدند و توانستند 
هزار قلم لوازم سیسمونی نوزاد که کارشناسان ارزش آن را  
8 میلیارد ریال برآورد کرده اند در بازرسی از 2 کانتیر کشف 

کنند.
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه 
7 متهم در این رابطه به مراجع قضائی معرفی شده اند از 
رضوی  خدمتگزار  پلیس  با  شهروندان  آگاهانه  همکاری 

تشکر کرد.

انبارهای مخفی مشروبات قاچاق در چنگال قانون
بر  نظارت  و  هماهنگی  برنامه ریزی،  کمیسیون  دبیر 
انبار های  گفت:  رضوی  خراسان  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
قاچاق  کاالی  حامل  تریلی  دستگاه  دو  و  غیرمجاز  مخفی 

در مشهد شناسایی و توقیف شدند.
رسول فرزادفر دبیر کمیسیون برنامه ریزی،هماهنگی و 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی امروز در 
حاشیه کشف چند انبار غیرمجاز گفت: پس از گزارشاتی 
مبنی برقاچاق کاال ازگمرک های کشور به خراسان رضوی، 

ماموران پلیس مبارزه باقاچاق کاال و ارز استان موضوع را در 
دستور کار خود قرار دادند.

کانتینردار  تریلی  دو  اطالعاتی،  کار  با  کرد:  تصریح  وی 
بود  شده  بارگیری  مشهد  مقصد  به  خرمشهر  گمرک  از  که 
این خودرو ها  از  بازرسی  در محل عوارضی محور باغچه در 
شامل  نوزاد  سیسمونی  وسایل  انواع  قلم   4۶9 و  هزار   88
ریال  میلیارد  هشت  ارزش  به  فالکس  و  گهواره  کالسکه، 
با اسناد گمرک کشور نداشت به گمان قاچاق  که مطابقتی 

توقیف شد و در این زمینه پنج متهم نیز دستگیر شدند.
مبارزه  پلیس  ماموران  همچنین  داشت:  اظهار  فرزادفر 
موارد  پایش  و  اطالعاتی  اقدام های  با  ارز  و  کاال  قاچاق  با 
باغ  یک  در  را  الکلی  مشروبات  دپوی  انبار  یک  مشکوک، 

اطراف بلوار توس مشهد شناسایی و توقیف کردند.
مشروبات  لیتر   2۵2 محل  این  از  بازرسی  در  گفت:  وی 
قبضه  یک  ماهواره،  رسیور  دودستگاه  ساز،  دست  الکلی 
ماده  مقداری  و  جنگی  فشنگ  عدد   9 بادی،  کلت 
مخدرکریستال کشف و در این رابطه که با هماهنگی مقام 

قضایی انجام شد دو متهم دستگیر شدند.

گاز ناشی از گازوئیل باعث مرگ یک نفر شد
فرمانده انتظامی تایباد گفت: یک راننده تبعه افغانستان 
گازوئیل  از  ناشی  غیرمجاز  سوخت  جایی  جابه  علت  به 

دچار خفگی شد.
سرهنگ علی اکبر قربانی گفت: در پی اعالم توقف بیش 
در  گازوئیل  سوخت  حامل  تانکر  دستگاه  یک  روز  چند  از 
مورد  را  موضوع  پلیس  دوغارون  مرز  پارکینگ های  از  یکی 
در  کنترلی  دستگاه های  از  استفاده  با  و  داد  قرار  بررسی 
تانکر شد و مشخص  این  بازرسی  به  اقدام  گمرک دوغارون 

گردید یک جنازه در محل بار این خودرو وجود دارد.
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سرویس در شهر

معاونمعماریوشهرسازیشهردارمشهدعلتتخلفاتساختمانیراتشریحکرد:

نادیده گرفتن مردم و نبود انعطاف در قوانین شهری 
معتقد  مشهد  شهردار  شهرسازی  و  معماری  معاون 
تغییر  نیازمند  و تفصیلی،  قانون طرح های جامع  است 
کلی است و برخی تخلفات ساختمانی موجود درنتیجه 
لحاظ  نکردن نیازهای مردم و همچنین نبود انعطاف الزم 

در این قانون است.
گذشتع  روز  حسین نژاد  محمدرضا  ایسنا  گزارش  به 
خصوص  در  خبرنگاران  درشــت  و  ریز  پرسش های  به 
مشهد  شهرسازی  و  معماری  حوزه  مختلف  موضوعات 
پاسخ داده است. گفت وگو با معاون معماری و شهرسازی 

شهردار مشهد را می خوانید.
اوضاع ساخت وساز در مشهد چطور است؟     

کشور  اقتصادی  مسائل  توجه  با  ساخت وساز  اوضاع 
از جمله تورم، رکود بازار و تحریم هایی که پیش رو داریم 
استثنایی  شهر  یک  مشهد  اما  نیست،  تعریفی  خیلی 
و  امــام رضــا)ع(  آقا  وجود  ُیمن  به  خوش بختانه  است. 
زائرانی که در مشهد حضور دارند، همواره ساخت وساز 
این  با  است.  بهتر  دیگر  شهرهای  به  نسبت  مشهد  در 
وجود ساخت وسازها نسبت به مقدار مطلق خود کاهش 
دوره های  مطلق  به  نسبت  اساس  این  بر  است.  داشته 
که   ۱۳۹۰ و   ۱۳۹۱ سال های  در  نمونه  -برای  گذشته 
یه سیر  تدریج  به  ما  بود-  باال  بسیار  میزان ساخت وساز 
۷۰درصد  میانگین  به  نسبت  می کنیم.  طی  را  نزولی 
افتی که در کشور است، ساخت وساز در مشهد ۴5درصد 
میزان  کشور  شهرهای  سایر  به  نسبت  لذا  داشته،  افت 

ساخت وساز در مشهد ۳۰ درصد بیش تر است.
کاهش  به  توجه  با  چطور؟  ساختمانی  تخلفات  وضعیت 
یا  است  داشته  افزایش  تخلفات  میزان  ساخت وسازها 

کاهش؟  
مختلف  حوزه های  در  ساختمانی  تخلفات  میزان   
متفاوت است. در چند سال اخیر با توجه به واقعی شدن 
تبصره ۱۱ قانون ماده ۱۰۰ تخلفات ساختمانی که ارزش 
این  معامالت ساختمان و ضریب جریمه )K( که طبق 
ماده قانون باید ساالنه توسط شهرداری تهیه شده و به 
تائید شورای اسالمی شهر برسد، اگر در بافت برخوردار 
 K تا سه K شهر تخلف کند این ترس را دارد که از نیم
ارزش  برابر  تا سه  K جریمه شود  اگر سه  جریمه شود. 
این موضوع  و  بپردازد  باید جریمه  معامالتی ساختمان 
میزان  نمی تواند  فرد  هم چنین  ندارد.  اقتصادی  ارزش 
جریمه را پیش بینی کند و نمی دانند که کمیسیون ماده 
۱۰۰، نیم K یا سه K جریمه خواهد زد. بر این اساس 
تخلفات در بافت برخوردار شهر کم تر شده است و عمده 
اصرار افراد این است که با پروانه ساخت، ساخت وساز را 

انجام دهند.

با این وجود در بافت های کم برخوردار که اکثر زمین ها 
ساختمانی  امالک  فروش  و  خرید  و  است  قول نامه ای 
ماده   ۱۱ تبصره  از  شهرداری  چه  دارد،  خاصی  شرایط 
۱۰۰ قانون استفاده  کنیم یا نکنیم، آمار تخلفات همیشه 
وجود داشته است و بنابراین این موضوع در آن مناطق  
با  تأثیر زیادی نداشته است و شیب تخلفات یکنواخت 
گذشته است. بر این اساس نمی توان گفت تخلفات در 
این مناطق افزایش یا کاهش داشته، اما با توجه به این که 
ساخت وساز کم تر شده است و پرونده تخلفات نیز کاهش 

یافته است.
این چه ساز و کاری است که ما به سازندگان می گوییم 
راه قانونی وجود ندارد، شما قانون را دور بزنید و جریمه 
را  آن  پول  و  می کند  تخلف  فرد  کنید؟  پرداخت  را  آن 

می دهد.
بزنید،  دور  را  قانون  افراد  که  نداریم  توصیه  ما  البته 
جامع  طرح های  ناکارآمدی  به  موضوع  بخش  یک  اما 
شهر  اداره  در  دنیا  در  امــروزه  برمی گردد.  تفصیلی  و  
و  جامع  طرح های  فرای  دیگری  روش هــای  دنبال  به 
دنیا  در  حاضر  حال  در  نمونه  برای  هستند.  تفصیلی 
 City=( شهری  توسعه  راهبرد  نام  به  روشی  اساس  بر 
Development Strategy )CDS(( یا فراتر از آن حرکت 
می کنند. در پشت این استراتژی یک بدنه تخصصی قوی 
وجود دارد که سیاست های کلی یک شهر را در نظر دارد و 
برای رسیدن به آن سیاست ها با در نظر گرفتن شهروندان 

و مشارکت آن ها حرکت می کنند.
یک  یعنی  داریم،  صلب  نقشه  یک  ما  حاضر  حال  در 
طرح جامع داریم که در آن مقیاس یک ۱۰هزارم خطوط 

کلی اداره یک شهر و سرانه ها، فضای سبز، معابر درجه 
با  آن  ضمایر  و  است  شده  گرفته  نظر  در  و...  دو  و  یک 
پایین تر  پله  و طرح جامع است. هم چنین یک  ضوابط 
اگر  نمونه  برای  داریم.  ۲هزارم  یک  مقیاس  با  نقشه ای 
را برای ساخت فضای آموزشی در نظر  در طرح مکانی 
گرفته شده است و چند متر از آن پایین تر مکانی برای 
بخواهیم  و  باشد  داشته  وجود  آموزشی  فضای  ساخت 
تغییری در مکان ساخت فضای آموزشی ایجاد کنیم باید 
به کمیسیون ماده 5 رفته و مسیر طوالنی را طی کنیم و 

هفت خوان رستم در پیش خواهیم داشت.
عالوه بر این، محدودیت های بسیاری نیز برای شهروندان 
قائل می شویم. برای نمونه شهروندی می گوید زمین من 
۲۰۰ متر است و زمین فرد دیگری هم ۲۰۰ متر است، چرا 
او باید بتواند ۴ طبقه بسازد و من می توانم تنها  ۲طبقه بسازم 
و گفته می شود این مسئله بر اساس طرح تفصیلی است. 
در واقع این یک حالت حکم رانی است که نباید از دستور 
این حکم سرپیچی شود. این موضوع پاسخ صحیح برای 
شهروند نیست و در مقابله آن مردم به بدنه اجرایی شهرداری 
فشار می آورند. ممکن است گفته شود خود فرد زمین را 
انتخاب و خریداری کرده و ضوابط آن زمین از ابتدا این گونه 
بوده است و می توانست زمین را خریداری نکنند، اما این 

پاسخ درست و قانع کننده ای نیست.
در  لذا  و  کنند  هضم  تعارضات  این  نمی توانند  مردم 
برخاسته  که  قانونی  می کنند؛  مقاومت  قانون  مقابل 
می شود.  روبــه رو  مقاومت  با  نباشد  مردم  عقلی  باور  از 
نقشی  تفصیلی  و  جامع  طرح های  تهیه  در  شهروندان 
ندارد. در واقع طرح های جامع و تفصیلی خیلی خشک و 

جامد هستند و انعطاف الزم را ندارند و بنابراین تعارضات 
به وجود می آید و اگر پذیرش این مسئله از سوی مردم 
وجود داشته باشد، کار باید با اصول خود پیش رود و در 
آن صورت نیازی به کمیسیون های صلح و توافق وجود 
نخواهد داشت و فرد می تواند در منزل خود کارها را انجام 
داده و پروانه ساختمانی خود را بگیرد و الزامی به حضور  
و  رفت  این همه  نیست.  در شهرداری  برگشت  و  رفت   و 
برگشت و حضور در شهرداری به دلیل مقاومتی در برابر 
ضوابطی است که به فرد اعالم می شود و فرد هنگامی 
جنبه  و  ناآشناست  وی  برای  می بیند  را  ضوابط  این  که 

اقتصادی هم ندارد. 
و  قانون طرح های جامع  باید  این شرایط  تغییر  برای 
تفصیلی به کلی تغییر پیدا کند و تا هنگامی که این قانون 
تحقق پذیری  پابرجاست.  نیز  مشکالت  این  دارد  وجود 
میانگین   ایده آل  حالت  در  تفصیلی  و  جامع  طرح های 
برابر طرحی که  در  مردم  تا ۳۰ درصد است. قطعًا   ۲۰
ما می دانیم حداکثر میزان تحقق آن حداکثر۳۰ درصد 
است مقاومت می کنند. در واقع آن ۷۰ درصد عدم تحقق 
ماده  کمیسیون  آن  نتیجه  و  است  مردم  مقاومت  طرح 
۱۰۰ و مشکالتی است که در مورد آن صحبت می کنیم.

است  جایی  مسئله  این  ریشه  شد  گفته  آنچه  بنابر 
و  تهیه طرح های جامع  آن ها در  و نقش فعال  که مردم 

تفصیلی نادیده گرفته شده است.
از  آن چنان  هم  شهرداری  میان  این  در  می رسد  نظر  به 

وضعیت ناراضی نیست.
شهرداری در مقام اجرایی قرار دارد، نه در مقام تدوین؛ 
شهرسازی  و  راه  با  تفصیلی  و  جامع  طرح های  تدوین 

است  کسانی  و  معماری  و  شهرسازی  عالی  شــورای  و 
ابالغ  مجری  عنوان  به  شهرداری  به  و  تهیه  را  طرح  که 

می کنند.
ناراحت  بسیار  این وضع  از  باشید شهرداری  مطمئن 
فروخته شدن  دلیل  به  که  نگیرید  نظر  در  را  این  است. 
وضع  این  از  و  می شود  شهرداری  عاید  مبلغی  ملکی 
عدالت  رعایت  برای  است  این  ما  تأکید  است.  راضی 
اجتماعی و برای کوتاه شدن دست واسطه ها و دالل ها و 
برای امنیت سیستم شهرسازی هر آنچه که قرار است در 
کمیسیون راه و شهرسازی و پایه صلح و توافق به مردم 
داده شود تبدیل به ضابطه شده و در قالب ضابطه انجام 
شود؛ البته تبدیل به ضابط شدن آن ها نیز در دست ما 

نیست.
تبدیل به ضابطه شدن به تغییر قوانین در مجلس بستگی 

دارد؟
تفصیلی  و  جامع  طرح  تهیه  هنگام  در  هم اکنون 
می توانند آن را کمیسیون ماده 5 لحاظ کنند و آن را به 
نحوی ببینند. البته آن هم منطق و استدالل خود را دارند 
و می گویند با توجه به سرانه فعلی و سرانه آینده برای این 
منطقه برای نمونه تراکم دو طبقه دیده شده است و اگر 
تراکم آن به چهار طبقه افزایش یابد سرانه بهم می خورد و 

باز به سر منشأ قانونی که آن را تنظیم کرده بر می گردد.
تا هنگامی که روش تهیه طرح های تفصیلی و طرح های 
جامعه همین روش کنونی کشور باشد ما با این مشکالت 
روبه رو هستیم. برای حل این مشکالت باید به روش های 
مورد استفاده در سایر کشورهای پیشرفته توجه کرده و 
و  شهر  تاریخی  و  ارزشمند  بافت  که  کنیم  تدوین  روشی 
مبلمان  نحوه  هم زمان  و  گرفته  نظر  در  را  دینی  مباحث 
شهری و عدالت اجتماعی ما را در نظر گرفته و واقعًا یک 

قدرت انعطاف پذیری و شناوری داشته باشد.
برای حل این مسئله چه موانع یا نهادهایی وجود دارد که 

باید با آن ها بر سر این موضوع مذاکره کرد؟ 
اصل نهاد تصمیم گیری اداره راه و شهرسازی است که 
نمونه  برای  است.  مسائل  این گونه  بسترسازی  مسئول 
چطور می شود که هنگامی که با اعتراضات مردم مواجه 
می شوند، وزیر راه و شهرسازی وارد شده و چالش هایی 
بین شهرداری، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی 
از جایی  کار  باید  نیز  این خصوص  به وجود می آید. در 
شروع شود و کسی این حرف ها بزند. مطمئن باشد که 
جامع  طرح های  تهیه  روند  شود  گفته  این که  مقابل  در 
مقاومت  و  گرفته  گارد  است  غلط  کلی  به  تفصیلی  و 
و  گرفته  صــورت  منسجم  تحقیقات  اگر  اما  می شود، 
پیشنهادات مناسب جایگزین داده شود امکان تغییرات 

وجود دارد.

اسالمی  شورای  رئیس  نائب 
برنامه  طبق  گفت:  مشهد  شهر 
در سال جاری 5۰ بوستان در نقاط 

مختلف شهر مشهد به بهره برداری می رسد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر 
توسعه  با  ارتباط  در  زاده  موحدی  حمیدرضا  مشهد، 
بعد  اظهار کرد: در دوره سه ماهه  فضای سبز شهری 
مشهد،  شهر  پنجم  شــورای  استقرار  تا  انتخابات  از 
فعالیت های شورای چهارم و شهرداری قبل رصد شد 

و تقریبًا بازدیدی از اکثر پروژه ها داشتیم.
سبزمشهد کمربند  توسعه 

وی افزود: در دوره گذشته یکسری کارهای خوبی 
که  گذاشتیم  آن  تقویت  بر  را  بنا  که  بود  انجام شده 
یکی از آن ها توسعه فضای سبز و به ویژه کمربند سبز 

مشهد بود.
نائب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد بیان کرد: 
سبز،  فضای  حــوزه  در  تقویت  با  اســاس  همین  بر 
افتتاح  مشهد  شهر  سطح  در  بوستان   5۰ امسال 
پارک  بوستان ها همچون  از  البته بخشی  می شود که 
بانوان  برای  بخش هایی  در  بهار  بوستان  و  وکیل آباد 
ویژه  سبز  فضای  سرانه  تا  می شود  مناسب سازی 
مدیریت  از  دوره  این  در  مشهد  شهر  در  نیز  بانوان 

شهر افزایش یابد.
ورزشی  فضاهای  توسعه  کرد:  بیان  زاده  موحدی 
از مدیریت  برنامه ها ما در این دوره  از  نیز یکی دیگر 
در  حوزه  این  در  مناسبی  برنامه های  و  است  شهری 
افتتاح  آن  نمونه های  از  یکی  که  است  اجرا  حال 

مجموعه ورزشی امید وزندگی بوده است.

شهر  اسالمی  شورای  عضو 
برنامه  معاونت  گفت:  مشهد 
انسانی  سرمایه  توسعه  و  ریزی 
را  هایی  سامانه  شفاف سازی،  بحث  در  شهرداری 
زمینه ساز  می تواند  خود  نوع  در  که  کرده  راه اندازی 

پیشگیری از هرگونه فساد باشد.
و  آمـــار  اهمیت  بــه  ــاره  اشـ بــا  اصــولــی  احــســان 
هر  پایه  کرد:  اظهار  شهری  مدیریت  در  برنامه ریزی 
از  دقیق  آمار  و  اطالعات  داشتن  موفقی،  مدیریت 
وضع موجود است همچنین پس از کسب اطالعات 

می توان نقشه راه را طراحی و برنامه ریزی کرد.
معاونت  اخیر  یکسال  عملکرد  خصوص  در  وی 
شهرداری  انسانی  سرمایه  توسعه  و  ریزی  برنامه 
برنامه ریزی  معاونت  در  بزرگی  تحول  افزود:  مشهد 

رخ  بنیادی  لحاظ  از  چه  و  ظاهری  لحاظ  از  چه 
از  برگرفته  شده  اتخاذ  های  رویکرد  و  است  داده 
شهردار  و  شهر  اسالمی  شورای  کلی  سیاست های 

بوده است.
به  اطالعات  و  آمار  بحث  در  داد:  ادامــه  اصولی 
خصوص در حوزه فناوری اطالعات و هوشمندسازی 
شهر، زیرساخت های مناسبی به وجود آمده که بیش 

از پیش شهر هوشمند را محقق کرده است.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد در خصوص بحث 
برروی  که  داده هایی  داشت:  اذعان  شفاف سازی 
نوع  در  گرفته  قرار  شده،  ایجاد  مختلف  سامانه های 
که  است  فساد  هرگونه  از  پیشگیری  زمینه ساز  خود 
راستای  در  بزرگ  کاری  برنامه ریزی  معاونت  کار  این 

رضایتمندی شهروندان می باشد.

خراسان  آهن  راه  مدیرکل    
گفت: ۲۶ رام قطار فوق العاده 
ماه  پایانی  ــای  روزه با  همزمان 
شد.  اضافه  مشهد  مقصد  به  آهن  راه  مسیر  در  صفر 
محمدهادی ضیایی مهر افزود: همزمان با فرا رسیدن 
امام  شهادت  و  اسالم  گرامی  پیامبر  رحلت  سالگرد 
تعداد  این  منظور سهولت سفر هموطنان  به  رضا)ع( 
رام قطار با گنجایش ۱۳ هزار و 5۰۰ صندلی از دیگر 
شده  ریزی  برنامه  مقدس  مشهد  به  کشور  شهرهای 

اند.
وی گفت: این قطارها طی روزهای ۱۲ تا ۱۹ آبان 
در  مشهد  به  تهران  و  زنجان  تبریز،  مبادی  از  جاری 

مسیر رفت و برگشت سیر می کنند. 
قطار   5۶ روزانه  افزود:  خراسان  آهن  راه  مدیرکل 

ماه صفر 5۰5  پایانی  ایام  در  در مجموع  و  ای  برنامه 
داشت  خواهند  سیر  مسیر  این  در  ای  برنامه  قطار 
قطارهای  جمع  العاده  فوق  قطارهای  احتساب  با  که 
مسافری برای رفت و آمد ریلی زائران به مشهد به 5۳۱ 

رام قطار افزایش یافته است. 
ماه  پایان  به  روز مانده  پنج  زائر ظرف  ۱.5 میلیون 
صفر به مشهد سفر کرده اند. ۱۱۱ هزار و ۱۴۰ نفر از 
اند.  انتخاب کرده  این سفر  برای  را  ریلی  ناوگان  آنان 
پارسال ۱۲میلیون مسافر ورودی و خروجی در مسیر 

ریلی خراسان رفت و آمد کردند. 
ریلی  شبکه  ظرفیت  کیلومتر  هزار   ۱۰ مجموع  از 
در  درصد   ۱۴ معادل  آن  کیلومتر   ۴۰۰ و  هزار  ایران 
خراسان رضوی قرار دارد و ساالنه ۴۲ درصد قطارهای 

مسافربری کشور به مشهد رفت و آمد می کنند.

26 رام قطار جدید در مسیر راه آهن مشهد اختصاص یافتایجاد سامانه شفاف برای  پیشگیری از فساد در شهرداریبهره برداری از 50 بوستان در مشهد تا پایان سال

هشدار نظام مهندسی ساختمان نسبت 
به فعالیت غیرقانونی

خراسان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس   
اطــراف  و  محوطه  در  گروهی  اخیرا  گفت:  رضــوی 
در  و  یافته  استقرار  مشهد  در  سازمان  این  ساختمان 
با  را  مهندسی  ظاهر  به  خدمات  غیرقانونی  اقدامی 
شورای  مصوبه  خالف  بر  که  کنند  می  ارائــه  تخفیف 

سیاستگذاری خراسان رضوی است.
به گزارش صبح امروز محمدحسین شرکا افزود: این 
گروه، افرادی سودجو و دالل و فاقد هرگونه صالحیت 

حرفه ای هستند. 
وی افزود: این اقدام عالوه بر تنزل شئون حرفه ای 
دار کردن حیثیت سازمان  و خدشه  جامعه مهندسی 
نظام مهندسی باعث تهدید امنیت و سالمت ساکنان 
ساختمانهایی است که از طریق ارائه اینگونه فعالیتها 
ساخته می شوند زیرا فاقد تعهدات حرفه ای می باشد. 
خراسان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس 
نظام  سازمان  حیثیت  و  اعتبار  داد:  ــه  ادام رضــوی 
مهندسی ساختمان در گرو عملکرد صحیح مهندسان 
متعهد دخیل در پروژه ها است که با رعایت مقررات ملی 
مصوبات  و  شهرسازی  و  معماری  ضوابط  ساختمان، 
ابالغی وزارت راه و شهرسازی کیفیت قابل قبولی را در 

حیطه نظامات ساخت و ساز ارائه می دهند. 
کرد:  بیان  و  توصیف  داللی  نوعی  را  اقدام  این  وی 
قانون  ماده ۱5  پنج  بند  استناد  به  تواند  می  سازمان 
سازمان نظام مهندسی مصوب مجلس شورای اسالمی 
و همچنین بند پنج ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی آن مصوب 
سال ۱۳۷5 هیات وزیران در جهت برخورد قاطع با این 
دالالن و متخلفان از طریق مراجع ذیصالح قانونی اقدام 
کند.  شرکا گفت: در همین راستا نامه ای به سرپرست 
اقدامات  تا  شد  ارسال  مشهد  هفت  شعبه  دادســرای 
بعدی از طرق قانونی و با صدور حکم قضایی صورت 
گیرد.  وی اضافه کرد: جدای از این اقدامات، از طریق 
شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز 
پنج  تا  سه  درجه  از  انضباطی  و  انتظامی  مجازاتهای 

شامل حال این متخلفان خواهد شد. 
خراسان رضوی در مجموع ۴8 هزار مهندس شامل 
۲۴ هزار نفر عضو نظام مهندسی ساختمان، ۱5 هزار 
عضو نظام مهندسی کشاورزی و ۹ هزار نفر عضو نظام 

مهندسی معدن دارد. 

خبر

شهردارمشهدمقدسدرهمایش"شوقخدمت"خادمانافتخاریخدمتبهزائرانپیادهآخرصفر:

خبراسکان همه زائران باید در روزهای آخر صفر تامین شود

خبر

  مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: به 
منظور جلوگیری از فروش بلیت خارج از نرخهای مصوب 
'طرح ضربتی مبارزه با گرانفروشی آژانسهای مسافرتی' از 
۱۳ آبان ماه با حضور گشت سیار تعزیرات در مشهد آغاز 

شد.
حفظ  برای  چارچوب  این  در  افزود:  کریم   حمیدرضا 
هرگونه  با  و  بازدید  مسافرتی  دفاتر  شهروندان،  حقوق 

تخلف بطور قاطع برخورد می شود. 
باید  مسافرتی  آژانسهای  و  دفاتر  تمام  داد:  ادامه  وی 
زائران  کرامت  و  گذاشته  احترام  شهروندان  حقوق  به 

مشهدالرضا را حفظ کنند. 
گفت:  رضــوی  خراسان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
توانند  و شهروندان می  تخلف است  گرانفروشی  هرگونه 
تعزیرات  اداره  به  را  تخلفات موضوع  در صورت مشاهده 
حکومتی گزارش کنند. در صورت وجود شکایت مردمی 
این نهاد با قاطعیت با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد 

می کند.
بیش از ۳5۰ دفتر آژانس خدمات مسافرتی در استان 
اخیر  ــای  روزه ظرف  ــد.  دارن فعالیت  رضــوی  خراسان 
همزمان با روزهای پایانی ماه صفر یک و نیم میلیون زائر 
پذیرای  ایام  این  در  پارسال مشهد  اند.  وارد مشهد شده 

افزون بر چهار میلیون زائر و مسافر بود.

مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد از صدور 
۹۰ قبض بدهی معوقه عوارض نوسازی و عمران شهری با 

مبلغ باالتر از ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد. 
محمود برهانی در خصوص عوارض نوسازی و عمران 
شهری افزود: عوارض نوسازی و عمران شهری به استناد 
و  احــداث  شهری،  های  نیازمندی  تأمین  برای  قانون 
پارک ها  و نگهداری  ایجاد و حفظ  اصالح توسعه معابر، 
متوازن  و  از رشد متناسب  مراقبت  و  باغ های عمومی  و 
شهرها از تمامی امالک و اراضی شهرها اخذ می شود. 
به  نسبت  شهروندان  عوارض،  این  پرداخت  خصوص  در 
هستند  حساب تر  خوش  عمومی  و  دولتی  دستگاه های 
که این موضوع را می توان با نگاه به لیست بدهکاران به 

شهرداری دریافت.
وی اذعان داشت: قانون نوسازی و عمران شهری، این 
اختیار را به شهرداری ها داده است که لیست مؤدیانی که 
نسبت به پرداخت عوارض نوسازی و عمران شهری اقدام 
نکرده اند را به شرکت های برق و گاز ارائه تا نسبت به قطع 
برق و گاز ملک ایشان تا زمان وصول بدهی اقدام نمایند. 
عوارض  معوقه  بدهی  قبض   ۹۰ صدور  به  اشاره  ویبا 
میلیون   ۱۰۰ از  باالتر  مبلغ  با  شهری  عمران  و  نوسازی 
جاری،  سال  معوقات  فیش گیری  دی  مشهد  در  تومان 
افزود: پرداخت به موقع عوارض نوسازی و عمران شهری، 
کمک به توسعه شهرها و ارائه خدمات مطلوب شهرداری 

به شهروندان می باشد.
این  شهرداری  به  قانون  این  همچنین  گفت:  برهانی 
ابزار را داده است که در صورتی که مؤدیان بدهی خود را 
نپردازند، با صدور اجراییه نسبت به وصول مطالبات خود 

از ادارات اجرای ثبت اقدام نماید. 

افتخاری  خادمان  جمع  در  مقدس  مشهد  شهردار 
به  توصیه  با  )ع(  رضا  امام  پیاده  زائــران  به  خدمت 
به  باید  زندگی حضرت رضا)ع( گفت:  و  مطالعه سیره 
روزهای  در  زائری  هیچ  که  کنیم  برنامه ریزی  گونه ای 
برای  را  و محلی  نماند  آخر صفر در شهر مشهد بی جا 

باشد. داشته  اسکان 
مشهد  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
مقدس، تقی زاده خامسی در همایش "شوق خدمت" 
حضور  با  که  باشیم"  مهربان  داریم  "مهمان  شعار  با 
مدیران  و  شهر  شــورای  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
قرار  که  بدانید  باید  ابتدا  افزود:  شد،  برگزار  شهری 
است به زائری خدمات رسانی کنید که به شوق زیارت 
حضرت رضا)ع( کیلومترها راه را با پای پیاده با عشق 
قرار  آن  در  که  جایگاهی  باید  لذا  می پیماید  عالقه  و 

بشناسید. را  دارید 
اقدامات  گذشته  سال های  و  قبل  سال  افزود:  وی 
زائران  به  و خدمات رسانی  استقبال  راستای  در  خوبی 
اقدامات  این  کنار  در  اما  شده  انجام  صفر  آخر  در 
 ، )ع(  رضا  حضرت  نامه  زندگی  که  می کنم  توصیه 
حرم  توسعه  و  شکل گیری  و  الذهب  سلسله  حدیث 
هنگام  در  بتوانید  تا  کنید  مطالعه  را  )ع(  رضا  امام 
امام  رافــت  و  زندگانی  از  گوشه ای  خدمت رسانی 

انتقال دهید. زائران حضرتش  به  را  مهربانی ها 
از  همچنین  کــرد:  اضافه  مقدس  مشهد  شهردار 
مشهد  شهرداری  فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان  حوزه 
به  را  )ع(  رضا  امام  سیره  و  زندگانی  که  می خواهم 
و  منتشر  کوچکی  کتابچه های  در  روان  و  ساده  زبانی 
در اختیار زائران قرار دهند تا مردم با زندگی علی بن 

شوند. آشنا  بیشتر  الرضا)ع(  الموسی 
عظیم  راهپیمایی  به  اشــاره  با  خامسی  تقی زاده 

که  راهپیمایی  این  در  امسال  کرد:  اظهار  اربعین 
حدود ۲۰ میلیون نفر در آن شرکت داشتند و در دنیا 
پذیرایی  در  عراق  مردم  داشتم،  حضور  است  بی نظیر 
ما  می گذارند،  تمام  سنگ  )ع(  حسین  امام  زائران  از 
نیز در ایام شهادت حضرت رضا)ع( کم مهمان نداریم 
به  زائر  میلیون   ۶-5 از  بیش  می شود  پیش بینی  و 
زائران  به  خدمات رسانی  برای  باید  لذا  بیایند  مشهد 
امام  زائر  از  که  برسد  روزی  امیدوارم  که  باشیم  آماده 

رضا )ع( در شان حضرتش پذیرایی کنیم.
در  همکارانم  به  داد:  ادامه  مقدس  مشهد  شهردار 
شهرداری تاکید کرده ام که برای پذیرایی از زائران امام 
رضا)ع( آماده باشند و ابزار الزم را برای خدمات رسانی 

به زائران در روزهای پایانی صفر محیا کنند.

اجتماعی  انسجام  تقویت  شهری  مدیریت  سیاست   
و همبستگی در جامعه است

تفریحی  فرهنگی  سازمان  رییس  و  شهردار  معاون 
از سیاست های مدیریت  شهرداری مشهد گفت: یکی 
آحاد  بین  در  همبستگی  تقویت  دوره  این  در  شهری 
جامعه است زیرا در حال حاضر انسجام اجتماعی در 

با وضعیت مطلوب فاصله دارد. شرایط فعلی 
مشهد  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
خدمت"  همایش"شوق  در  بختیاری  هادی  مقدس، 
حضور  با  که  باشیم"  مهربان  داریم،  "مهمان  شعار  با 
شهر  شــورای  فرهنگی  کمیسیون  رییس  و  شهردار 
مودت  و  تعاون  اخــوت،  ــزود:  اف شد،  برگزار  مشهد 
فضایلی هستند که در قرآن، سیره پیامبر)ص( و اهل 

به  کردن  عمل  که  شده  توصیه  مسلمانان  به  بیت)ع( 
اجتماعی  انسجام  و  تقویت  پیوند  به  فضیلت ها  این 

می کند. کمک 
اجتماعی  تعامالت  سطح  ارتقاء  کرد:  اضافه  وی 
که می تواند  است  نیازهایی  از  یکی  زائران  با  مجاوران 

تاثیرگذار باشد. به مشهد  زائران  افزایش حضور  به 
خدمت رسانی  در  است  ممکن  داد:  ادامه  بختیاری 
اما  باشد  داشته  وجود  نواقصی  و  کمبودها  زائران  به 
نارضایتی  از  عمده ای  بخش  نظرسنجی ها،  براساس 
زائران به رفتارهای انسانی با آنها ارتباط داشته است.
شهروند   ۲ از  همایش  این  ادامه  در  است  گفتنی 
خدمات رسانی  پیاده  زائران  به  سال ها  که  زائر  خادم 

افتخار تقدیر شد. با اهدا مدال  می کنند، 

خبرخبر
بازرسی از دفاتر مسافرتی در مشهد آغاز شد

مدیرکل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد خبر داد:

صدور 90 قبض بدهی معوقه عوارض 
نوسازی باالی 100 میلیون تومان در مشهد

گفتوگویاختصاصی»صبحامروز«بامسئولکمیتهورزشصبحگاهیاستان

ایستگاه های شامگاهی قدمی برای توسعه ورزش همگانی

فعال شدن ایستگاه های شامگاهی در بوستان های 
ورزش  اعتالی  و  توسعه  بــرای  جدید  قدمی  مشهد 
گرو  در  همگانی  ورزش  توسعه  و  اســت  همگانی 
همکاری و همراهی ورزشکاران، پیشکسوتان و اهالی 
ورزش دوست است. مسئول کمیته ورزش صبحگاهی 
مطلب  این  بیان  با  استان  همگانی  ورزش  هیئت 
در  همگانی  ورزش  توسعه  مهد  ملت  بوستان  گفت: 
استان است، به همین خاطر در صدد هستیم که این 
بوستان را به عنوان مرکز استعدادیابی و پایلوت ورزش 

همگانی در کشور به ثبت برسانیم.
همگانی  ورزش  توسعه  افــزود:  شفیعی«  »حسن 
همت همه اهالی ورزش را می طلبد و به عنوان عضو 
بدون  سال ها  خراسان  ورزش  خانواده  از  کوچکی 
در  همگانی  ورزش  اعتالی  برای  هزینه ای  دریافت 
که  خوشحالم  امروز  و  کردم  تالش  رضوی  خراسان 
ایستگاه ورزش صبحگاهی   ۱۰ از  بیش  بوستان ملت 

را در دل خود جای داده است. 
ملت  بوستان  ورزشکاران  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
یادآورشد:  امانات  صندوق  و  رختکن  کمبود  درباره 
همگانی  ورزش  زحمتکش  آذریان  امیر  با  مذاکراتی 
تعویض  و  رختکن  احــداث  بــرای  تا  داشتیم  استان 
لباس و همچنین صندوق امانت وسایل ورزشکاران در 

بوستان ها تصمیم گیری کنیم. 
حذف  و  پارکینگ  ــاره  درب کــرد:  خاطرنشان  وی 
از روز که ورزشکاران صبحگاهی در  الیت در ساعاتی 
و  ورزش  کل  مدیر  با  می پردازند  ورزش  به  بوستان ها 
صورت  رایزنی هایی  شهر  شورای  و  شهردار  جوانان، 
شدن  رایگان  شدن  قطعی  محض  به  که  است  گرفته 
عموم  اطــالع  به  بوستان ها  ــراف  اط پارکینگ های 
ورزشی  ایستگاه های  سرپرستان  طریق  از  ورزشکاران 

می رسانیم.
نفر  ــزار  ۷ه از  بیش  ــه  روزان ــزود:  اف ــه  ادام در  وی 
ورزش  به  مشهد  در  ورزشی  ایستگاه   ۱۲ در  ورزشکار 
عالقه مندانی  همچنین  می پردازند،  صبحگاهی 
ورزش  برای  را  شامگاهی  و  عصر  ساعات  که  هستند 
کردن انتخاب کرده اند، به همین خاطر ایستگاه هایی 
فعال  ملت  بوستان  در  عصرها  یعقوبی  مسئولیت  به 
نمی توانند  که  شاغلین  و  کارمندان  تا  است  شده 
حفظ  بــرای  عصرها  کنند.  همراهی  را  ما  صبح ها 

سالمت خود از این ایستگاه ها بهره ببرند.

ورزشکاران  چرا  ســوال  این  به  پاسخ  در  شفیعی 
متحد  و  دست  یک  پوشش  از  ورزشی  ایستگاه های 
البسه  تهیه  گفت:  نمی کنند  استفاده  الشکل 
سرپرستان  خــود  عهده  به  ــی  ورزش ایستگاه های 
حامی  و  کنند  رایزنی  می توانند  که  است  ایستگاه ها 
الشکل  متحد  البسه  و  پوشش  و  کنند  جذب  مالی 
ایستگاه ها  این  از  برخی  حتی  کنند،  تهیه  خود  برای 
و  اجرایی  مدیرت  می شوند.  اداره  مستقل  صورت  به 
مالی دارند و کمیته ورزش صبحگاهی بودجه ای برای 
از  خاطر  همین  به  ندارد،  اختیار  در  فعالیتی  چنین 
شورای شهر و شهردار مشهد که به حق فردی ورزش 
به  را  ورزشــکــاران  جامعه  از  حمایت  و  است  دوســت 
اثبات رسانده است تقاضا می کنم در راستای اهمیت 
ورزش  به  هم  نگاهی  نیم  همگانی  ورزش  توسعه   و 

صبحگاهی و این ورزشکاران داشته باشند.  
تصریح کرد:  فرارسیدن فصل سرما  به  اشاره  با  وی 
ورزش  برای  که  مشکالتی  و  سرما  فصل  فرارسیدن  با 
ورزش  بــرای  تمهیداتی  داریــم  باز  فضای  در  کــردن 
هماهنگی  با  جمله  از  است،  شده  اتخاذ  صبحگاهی 
شهرداری، اداره کل ورزش و جوانان، استان قدس و 
برخی سازمان ها سالن های سرپوشیده در فصل سرما 
از ساعت ۶ تا 8 صبح برای آقایان و بانوان به صورت 
رایگان اختصاص می یابد، چرا که معتقدیم در ورزش 
صورت  به  باید  انسان  بدن  و  شود  ایجاد  وقفه  نباید 

مداوم در حال تحریک پذیری باشد.

به  هیئت  در  او  فعالیت  اینکه  به  اشاره  با  شفیعی 
با  زمان  هم   5۷ سال  از  گفت:  است  رایگان  صورت 
مرحوم  همراه  به  همگانی  ورزش  ایستگاه  تاسیس 
در  همگانی  ورزش  بنیانگذار  و  پیشکسوت  معدلی 
فعالیت  معدلی(  مرحوم  )ایستگاه  چشم  ایستگاه 
در  که  االن  همین  تا  و  کردم  آغاز  را  خود  مربیگری 

خدمت اهالی ورزش هستم ریالی دریافت نکردم.
پسر.  و یک  ۴ دختر  دارم،  فرزند   5 یادآور شد:  وی 
۲ دخترم در خارج از کشور زندگی می کنند و ۲ دختر 
دیگرم در خارج از استان و به همراه تنها پسرم زندگی 
می گیرم  ارتش  از  که  بازنشستگی  حقوق  با  و  می کنم 
امورات زندگی را می گذرانم و هنوز به دلیل حادثه ای 
که در زندگی برایم رغم خورد همچنان مستاجر هستم 
و به خاطر لطف مسئول آبادگران ماهیانه یک میلیون 

سیصد هزار تومان اجاره می دهم. 
ادامــه  در  همچنین  ابومسلم  تیم  بدنساز  مربی 
را  خود  سالمت  هنوز  اینکه  وجــود  با  کــرد:  تصریح 
به  همچنان  اما  نیاوردم،  دست  به  کامل  صورت  به 
در  صبح ها  ورزشکاران  به  قوتی  خدا  و  ورزش  عشق 
مشکالت  و  فعالیت ها  از  و  می شوم  حاضر  بوستان ها 

ورزشکاران می پرسم و گزارش تهیه می کنم. 
ورزش  هیئت  صبحگاهی  ورزش  کمیته  مسئول 
اثر  در  گذشته  ســال  داد:  ــه  ادام استان  همگانی 
تصادفی که کردم 8 دنده من شکست و براساس نظر 
پزشکان درباره سرعت بهبودی من عنوان شد فقط به 

در  بهبودی  داری  که  ورزیده ای  و  ورزشی  بدن  خاطر 
این سن امکان پذیر است.

ملت  بوستان  در  همچنان  و  دارد  سال   ۶5 که  وی 
داد:  ادامه  می پردازد  ورزش  به  ورزشکاران  پای  به  پا 
از سال 5۱ که در خدمت ارتش بودم ورزش حرفه ای 
با کسب عناوین  و  آغاز کردم  را در رشته دو و میدانی 
از  انقالب  از  بعد  صحرانوردی  دو  در  کشور  قهرمانی 
مربی  عنوان  به  و  کردم  خداحافظی  حرفه ای  دنیای 

بدنساز در تیم های گوناگونی فعالیت کردم.
داد:  ادامه  خود  مربیگری  کارنامه  درباره  شفیعی 
رضا  چون  بازیکنانی  که  زمانی   ۶۶-۶۱ سال ها  در 
حنطه،  علی  برگی زر،  عزیزی،  خــداداد  مهاجری، 
غیاثی،  و  بازیکن  عنوان  به  و...  کافی  نخودیان، 
تیم  فنی  کادر  عرب  گیل  و  غیاثیان  کاظم  میثاقیان، 
مربی  عنوان  به  داشتند  برعهده  را  ابومسلم  فوتبال 
پاس  فوتبال  تیم  بودم.  تیم  این  خدمت  در  بدنساز 
تهران، دانشگاه آزاد، استیل آذین و والیبال پاس دیگر 

تیم هایی بود که مربی بدنساز آنها بودم.
خاطره شیرین ترین 

بر می گردد  شیرین ترین خاطرات دوران ورزشی من 
فوتسال  تیم  در  بدنساز  مربی  عنوان  به  که  زمانی  به 
شنسای ساوه فعایت می کردم این تیم با حمایتی که از 
نخستین  برای  توانست  داشت  مسئوالن شهری  سوی 
کسب  را  کشور  باشگا ه های  جام  مسابقات  قهرمان  بار 
آسیایی  مسابقات  به  ایران  نماینده  عنوان  به  و  کند 

دست  مسابقات  از  دوره  این  قهرمانی  مقام  به  و  اعزام 
یابد. همچنین بعد از قهرمانی در این دوره به مسابقات 

جهانی اروپا که در کشور پرتغال برگزار شد اعزام شد. 
مارکار  مربیگری  به  تهران  همای  تیم  در  حضور  وی 
آقاجانیان کمک مربی فعلی تیم ملی و نفت آبادان به 
مسئولیت های  دیگر  از  را  نشان  دست  نادر  مربیگری 
بدنساز  مربی  عنوان  به  تیم ها  این  فنی  درکادر  خود 

ذکر کرد.
ورزش  هیئت  صبحگاهی  ورزش  کمیته  مسئول 
بدنسازی  مربیگری  مدرک  دارای  که  استان  همگانی 
کرد:  نشان  خاطر  است  المیک  ملی  کمیته  نظر  زیر 
فدارسیون  نظر  زیــر  دوومیدانی  یک  درجــه  مربی 
مربیگری  آب،  در  ورزش  مربیگری  مدرک  جهانی، 
داور  جهانی،  فدراسیون  نظر  زیر  فوتسال  بدنسازی 
ثبت رکورد و دو مدارک بین المللی تافیسا در کارنامه 

ورزشی من به ثبت رسیده است.
خاطره تلخ

شفیعی در پایان به خاطرات تلخ ورزشی خود اشاره 
کرد و گفت: در سال ۶۶ مربی تیم زندان مشهد بودم 
والیبال  و  فوتبال  رشته  در  خوبی  خیلی  تیم های  و 
کردیم.  نتایج شایسته ای کسب  و  بودیم  داده  پرورش 
بودم  داده  انجام  که  خدماتی  و  فعالیت ها  خاطر  به 
داشتند.  لطف  خیلی  من  به  قضا  دستگاه  مسئوالن 
دامادی  گفت  و  کرد  مراجعه  من  به  زندانیان  از  یکی 
من  تا  کنید  ضمانت  شما  می خواهم  و  است  برادرم 
هم  من  کنم.  شرکت  جشن  این  در  و  بگیرم  مرخصی 
و  سوخت  دلم  هستم  عاطفی  فردی  که  این  خاطر  به 
ضمانت کردم. اما این زندانی از صداقت و حسن نیت 
من  بازنگشت.  زندان  به  هرگز  و  کرد  استفاده  سو  من 
خود  کاشانه  و  خانه  کردم  که  ضمانتی  خاطر  به  هم 
ناچیز  حقوق  با  امروز  و  گذاشتم  صداقتم  پای  به  را 
پسرم  تنها  همراه  و  می کنم  معاش  امرار  بازنشستگی 
کسی  از  توقعی  هیچ  اما  دارم،  استیجاری  کاشانه 
عهده  از  و  باشم  سرپا  می توانم  که  شکر  را  خدا  ندارم 
پیشکسوت  عنوان  به  که  دارم  توقع  اما  برایم  زندگی 
ورزش خراسان رضوی مورد حمایت و توجه مسئوالن 

ورزش خراسان قرار بگیرم. 
حرف آخر

ورزش  هیئت  صبحگاهی  ورزش  کمیته  مسئول 
همگانی استان گفت: در پایان از امیر آذریان مسئول 
هیئت ورزش همگانی استان، فرزاد فتاحی مدیر کل 
شهردار  خامسی  تقی زاده  استان،  جوانان  و  ورزش 
مشهد و اعضای شورای شهر که برای توسعه و اعتالی 

ورزش همگانی تالش می کنند تشکر می کنم.

خراسان رضوی بر سکوی سوم المپیاد 
دوومیدانی کشور ایستاد

در  میدانی  و  دو  برتر  استعدادهای  المپیاد  پایان  در 
مجموع دو بخش پسران و دختران خراسان رضوی سوم 

شد.
دردو بخش  میدانی  و  دو  برتر  استعدادهای  المپیاد 
پسران و دختران برگزار شد که در پایان یزد با ۷ مدال 
طال، ۳نقره و ۳برنز در صدر رنکینگ قرار گرفت و پس 
برنز دوم و  با ۶ مدال طال ۴نقره و ۲  الف  از آن تهران 
خراسان رضوی با کسب 5 مدال طال، ۴ نقره و ۴ برنز 
آذربایجان شرقی در مجموع  ایستاد.  در جایگاه سوم 
۱۱ مدال، همدان ۱۱ مدال، فارس ۶ مدال، گلستان ۷ 
مدال، قزوین ۲ مدال بوشهر یک مدال و البرز یک مدال 
کسب کردند و عنوان چهارم تا دهم جدول رده بندی را 
کسب کردند. گفتنی است؛  المپیاد استعدادهای برتر 
دو و میدانی در بخش پسران که با شرکت ۲۶۰ ورزشکار 
از  اسفند ۱۳8۳  تا ۲۹  ماه ۱۳8۰  رده سنی ۱۱ دی 
آبان ماه در ورزشگاه  از  ۱۱  سراسر استان های کشور 
آفتاب انقالب تهران آغاز شده بود و شنبه ۱۲ آبان به 
پایان رسید. همچنین این المپیاد در بخش دختران با 
از استان های سراسر کشور از5  شرکت ۲۶۰ ورزشکار 
آبان ماه در ورزشگاه آفتاب انقالب تهران آغاز شده بود و 

با شکستن ۲ رکورد ملی در نوجوانان خاتمه یافت.

6 مدال حاصل کار پسران خراسان رضوی 
در المپیاد دوومیدانی کشور

المپیاد استعدادهای  پایان  تیم خراسان رضوی در 
برتر دو و میدانی یک طال، دونقره و سه برنز کسب کرد.

بخش  در  میدانی  و  دو  برتر  استعدادهای  المپیاد 
پسران که با شرکت ۲۶۰ ورزشکار رده سنی ۱۱ دی 
ماه ۱۳8۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳8۳ از سراسر استان های 
کشور از صبح ۱۱ آبان ماه در ورزشگاه آفتاب انقالب 
ادامه  پیگیری  با  گذشته  روز  بود،  شده  آغاز  تهران 

رقابت ها به پایان رسید.
با  ماماقانی  امیرحسین  رقابت ها  این  پایان  در 
با۱۴.۹۴  وزنه  پرتاب  در  ابراهیم نژاد  حمید  مربیگری 
متر برسکوی نخست ایستاد و تنها ورزشکار استان بود 
که طالیی شد؛ در نتیجه رله خراسان رضوی با زمان 
بامانع  ۲:۰۷.۷۱ مدال نقره کسب کرد، در ۴۰۰متر 
سیدعرفان ناصری با زمان 58.۰۴ و سجاد مشهدی 
بازمان 58.۳۶ از خراسان رضوی به ترتیب مقام های 

دوم و سوم را از آن خود کردند.
خراسان  از  اویسی  عرفان  دهگانه  رقابت  همچنین 
رضوی با ۳8۱۷ امتیاز درجایگاه سوم ایستاد و  ۴۰۰ 
متر یونس براتی بازمان 5۲.۴۳ از خراسان رضوی سوم 

شد.

خبر

دبیر هیئت جودو، جوجیتسو 
ــوی از  و کـــوراش خــراســان رض
مسابقات  دوره  نخستین  برگزاری 
جودو المپیاد استعدادیابی نونهاالن استان در مشهد 

خبر داد.
این  گفت:  خبر  این  بیان  با  سرمدی  محمدجواد 
با  و  هیئت  استعدادیابی  کمیته  همت  با  رقابت ها 
در  وزن  و ۱۲  تیم  قالب ۱۷  در  ورزشکار  حضور ۳۰۰ 

سالن ورزشی مهران مشهد برگزار شد. 
وی افزود: در پایان این مسابقات و در بخش تیمی 
این مسابقات تیم جودو نونهاالن شهید چدانی مشهد 
تیم  به مقام قهرمان رسید،  برنز  نقره و 5  با ۳طال، ۲ 
قوچان به ۳طالو یک برنز دوم شد و چناران با ۲ طال، 

۲ نقره و ۴ برنز به مقام سوم استان رسید.

خراسان  کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  هیئت  دبیر 
رقابت های  انفرادی  بخش  در  داد:  ــه  ادام رضــوی 
نیزمحمدطاها  استان  جودو  استعدادیابی  المپیاد 
علی  نظری،  امین  آغشته،  امین  ــاد،  ش شعبانی 
تقی زاده، امیرحسین حسینی و امیرمحمد شیری در 

اوزان ۲۴- تا ۴۲- کیلوگرم به مقام اول رسیدند.
خسروی،  پوریا  بخشی،  حسین  کــرد:  بیان  وی 
امیرحسین گرمابی، سینا عظیمی، ابوالفضل صداقت 
و امین واله  نیز در وزن های ۴۶- تا ۶۶+ کیلوگرم این 

مسابقات مقام نخست را از آن خود کردند.
با  مسابقات  این  برتر  نفرات  داد:  ادامــه  سرمدی 
نونهاالن  استعدادیابی  مسابقات  به  فنی  کمیته  نظر 
کشورکه اول تا پنجم آذر در یزد برگزار می شود، اعزام 

خواهند شد.

مدافع پدیده مشهد می گوید 
نساجی  ــر  ــراب ب ــروزی  ــی پ از  کــه 
بردن  راه  چگونه  چون  نشده  سورپرایز 

این تیم را در هفته قبل تمرین کرده است.
بیان مطلب فوق  با  مرتضی منصوری در گفتگویی 
اظهار داشت: بازی مقابل نساجی یک دیدار خیلی 
تیم  اما  زدیم،  گل  سه  اینکه  وجود  با  که  بود  سخت 
حریف قدرت زیادی داشت که می توانست هر لحظه 

ما را به دردسر بیاندازد و دچار مشکل کند.
اما  بــود  خوبی  بسیار  تیم  نساجی  افــزود:  وی 
برنامه  با  و  بودیم  کرده  آنالیزشان  خوب  خیلی  ما 
بردنشان  راه  بودیم،  تمرینی ای که پشت سر گذاشته 

را می دانستیم. 

تاکید کرد: ما می خواستیم  مدافع پدیده خراسان 
به  و  باشیم  داشته  توپ  مالکیت  اول  نیمه  در  که 
که  رفــت  پیش  ــوری  ط چیز  همه  کــه  برسیم  گــل 
بود که مترصد  باز پدیده  نیمه دوم  می خواستیم، در 
با یک  آنها  ضد حمله بود و دیدید که هر چند حمله 

ضد حمله منجر به گل ما پاسخ داده شد.
منصوری با ابراز شادی از حضور هواداران پدیده در 
ورزشگاه امام رضا)ع( یادآور شد: این یک رخداد بزرگ 
برای فوتبال استان خراسان رضوی است که این قدر 
هوادار برای تشویق نماینده استان به ورزشگاه می آید 
می کند.  سخت تر  را  بازیکن  عنوان  به  ما  وظیفه  که 
هم  نساجی  با  بازی  در  ما  که  است  خوشحالی  باعث 

آنها را با خوشحالی روانه منازلشان کردیم.

ملی  تیم  خراسانی  سرمربی 
از  کــشــورمــان  شمشیربازی 
برگزاری اردوی آمادگی تیم ملی در 
مشهد خبرداد و گفت: المپیاد کشور آذر ماه در مشهد 

برگزار می شود.
ملی  تیم  آمادگی  اردوی  برگزاری  از  یعقوبیان  علی 
و  جوانان  ملی  تیم  ترکیب  گفت:  و  خبرداد  مشهد  در 
نوجوانان مشخص شده و با تیم بزرگساالن اردو مشترک 
برگزار می کنند، اردوی مشترک بعدی حدود یک هفته 

دیگر در مجموعه ورزشی صدر مشهد برگزار می شود.
حضور  بــرای  بزرگساالن  ملی  تیم  داد:  ادامــه  وی 
برای  نوجوانان  و  جوانان  تیم  و  قطر  بزرگ  جایزه  در 
مسابقات قهرمانی آسیا که در اردن برگزار خواهد شد؛ 
جوانگرایی  اینکه  بیان  با  یعقوبیان  می شوند.  آماده 

اصلی ترین رویکرد او در  تیم ملی است، تصریح کرد: 
تیم اپه متأسفانه بخاطر برخی از سیاست ها در شرایط 
بدی قرار گرفت و این سبب شد تا در بازی های آسیایی 
که  سیاستی  با  کنیم،  کسب  را  نتیجه  بدترین   ۲۰۱8
آسیایی  بازی های  تا  تیم  ترکیب  گرفتیم  نظر  در  ما 
۲۰۲۲تغییر 5۰درصدی خواهد داشت. وی از میزبانی 
آذر  در  کشور  شمشیربازی  المپیاد  از  رضوی  خراسان 
ماه خبرداد وگفت: این مسابقات از 8 تا ۱۰ آذرماه به 
میزبانی مشهد برگزار می شود که نتیجه آن برای استان 
زیادی در  برخوردار است؛ سال های  باالیی  اهمیت  از 
اما  نداشتیم  جوانان  و  نوجوانان  تیم  رضوی  خراسان 
انجام دادیم  این مدت  و کارهایی که در  زمان  به مرور 
توانستیم در رده نونهاالن طال کسب کنیم و همچنین 

مهرداد حناچیان را در اردوی تیم ملی داشته باشیم.

حضور300 نونهال درمسابقات استعدادیابی جودوی خراسان 
رضوی

تیم ملی شمشیربازی در مشهد اردو می زندمنصوری: تماشاگران به ما انگیزه می دهند

 دالیل سقوط هندبال خراسان رضوی در لیگ برتر از قول متولیان

طرقبه  سازه  اشتاد  و  سبزوار  سربداران  تیم های 
در  رضوی  خراسان  نمایندگان  عنوان  به  شاندیز  و 
با کسب نتایج  لیگ برتر هندبال مردان و زنان کشور 
این  متولیان  و  می دهند  ادامه  خود  مسیر  به  ضعیف 
تیم ها نبود حامی مالی و نداشتن بازیکنان غیر بومی 

را دلیل این ضعف عنوان کرده اند.
استان خراسان رضوی طی سال جاری در بسیاری 
برتری  لیگ  تیم های  پرطرفدار،  ورزشی  رشته های  از 
را  امر  این  برخی  که  کرده  اعزام  کشور  مسابقات  به 

موفقیتی درخشان برای ورزش استان می دانند.
خراسان  هندبال  هیئت  رئیس  ایرنا،  گــزارش  به 
در  اشتادسازه  و  سربداران  تیم های  حضور  رضوی 
گفت:  و  کرد  عنوان  ارزش  با  را  هندبال  برتر  لیگ 
حامی مالی مناسب برای تیم ها از جمله در هندبال و 

بویژه در بخش بانوان کم پیدا می شود.
جواد زارعی وضعیت تیم های بانوان را بهتر ارزیابی 
تمایل  بیشتر  مالی  حامیان  اینکه  با  افزود:  و  کرده 
دارند تیم های مردان را حمایت کنند تا از برنامه های 
شرکت  نمایند،  استفاده  آن  تبلیغات  و  تلویزیونی 
ساختمانی اشتاد سازه هرچند دیر هنگام اما حمایت 

از تیم هندبال بانوان طرقبه و شاندیز را پذیرفت.
وی به دستمزد اندک بانوان تیم هندبال در مقایسه 
همین  ادامه  با  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  مردان  با 
خراسان  آینده  سال  بانوان،  هندبال  بخش  در  روند 
شهرداری  همکاری  با  سازه  اشتاد  بر  عالوه  رضوی 
اعزام  هندبال  برتر  لیگ  به  دیگر  تیم  یک  مشهد 

خواهد کرد.
در  نیز  سبزوار  سربداران  هندبال  تیم  سرمربی 
مالی،  حامی  نبود  گفت:  تیم  این  وضعیت  تشریح 
تیم   ۲ با  بــازی  بازیکن،  خرید  بــرای  توانایی  عدم 

قدرتمند لیگ به عنوان میهمان و استفاده از ترکیب 
چهار  شکست های  اصلی  علت  تجربه  کم  و  جوان 

هفته گذشته این تیم بوده است.
این  هزینه های  اکنون  هم  افزود:  پور  شعبان  علی 
نماینده  رایزنی های  و  نهادها  مــردم،  کمک  با  تیم 
سبزوار در مجلس شورای اسالمی پرداخت می شود.

منابع  نبود  و  بازیکن  کمبود  داشــت:  اظهار  وی 
مالی در این تیم موجب شده است به بازیکنان بومی 

و جوان خود بسنده کنیم.
وی به ۲ بازی آینده و خانگی تیم هندبال سربداران 
سبزوار اشاره کرد و گفت: امید است در این بازی ها 
در  مناسب  جایگاه  به  پی  در  پی  برد   ۲ با  بتوانیم 

جدول رده بندی دست یابیم.
شعبان پور، ورزش را شغل بازیکنان این تیم عنوان 
 ۱5 تا   ۱۰ حدود  زودی  به  است  قرار  افــزود:  و  کرد 
درصد از مطالبات بازیکنان پرداخت شود که این امر 

می تواند به تقویت روحیه تیم کمک کند.
طرقبه  سازه  اشتاد  بانوان  هندبال  تیم  سرپرست 
شاندیز هم گفت: دلیل اصلی ناکامی این تیم در نیم 
فصل لیگ برتر، تشکیل دیر هنگام آن و موافقت دیر 
مالی  حمایت  پذیرش  در  سازه  اشتاد  شرکت  هنگام 

از این تیم بود.
امکان  مدت  این  در  افزود:  خواجوی نسب  هدیه 
جذب بازیکنان قوی و بهتر برای تیم میسر نبود، زیرا 
سایر تیم ها زودتر از ما موفق به انعقاد قرارداد با آنان 
کافی  تمرینات  نیز  بازیکنان  طرفی  از  و  بودند  شده 

برای حضور در این دوره از بازی ها را نداشتند.
وی به افزایش روحیه و آمادگی تیم در بازی پایانی 
هم  داشــت:  اظهار  و  کرد  اشــاره  گذشته  فصل  نیم 
به  که  هستیم  قوی  بازیکن   ۲ جذب  دنبال  به  اکنون 
تیم  ترکیب  در  گذشته  فصل  نیم  مصدومیت  دلیل 
حضور نداشتند و تمرینات بدنسازی و توپی نیز پس 

از یک هفته استراحت پیگیری خواهد شد.
داد:  ادامــه  ســازه  اشتاد  هندبال  تیم  سرپرست 
روحیه، آمادگی و هماهنگی تیم برای نیم فصل پیش 

رو ارتقا یافته لذا نتایج بهتری به دست خواهد آمد.
گفت:  نیز  بینالود  شهرستان  هندبال  هیئت  رئیس 
تیم هندبال بینالود از سال ۱۳۹۰ با عناوین مختلف 
در شهرستان طرقبه شاندیز فعالیت دارد که سه سال 
آن را در لیگ برتر هندبال بانوان کشور حضور داشته 

است.
سازه  اشتاد  شرکت  حمایت  از  قلی زاده  علیرضا 
خصوصی  بخش  حمایت  افزود:  و  کرد  قدردانی  نیز 
بانوان  حــوزه  در  ویــژه  به  برتری  لیگ  تیم های  از 
تلویزیونی  تبلیغات  امکان  زیرا  است،  کم  بسیار 
به  و  نیست  ممکن  مردان  بازی  مانند  بازی ها  این 
بهره برداری  نمی توانند  مالی  حامیان  سبب  همین 

کنند. تبلیغاتی 
وی اظهار داشت: ۱۱ آبان تیم جوانان اشتاد سازه 
یک  منطقه  قهرمانی  رقابت های  در  بانوان  بخش  در 
نایب قهرمانی رسید که  به مقام  از مشهد  کشور پس 

ماه آینده راهی مسابقات کشور می شود.
مسئوالن  گفت:  بینالود  هندبال  هیئت  رئیس 
شرکت ساختمانی اشتاد سازه برای حمایت از بخش 
پایه و استعدادیابی در این رده اعالم آمادگی کرده اند 

و در این خصوص در حال مذاکره هستند.
بدون  سبزوار  سربداران  هندبال  تیم  اکنون  هم 
برتر  لیگ  تیمی   ۹ جدول  نهم  رده  در  امتیاز  کسب 
اشتادسازه  بانوان  هندبال  تیم  و  مــردان  هندبال 
پیروزی  یک  با  تنها  و  امتیاز   ۲ با  شاندیز  و  طرقبه 
گروه  از  هفتم  رده  در  بوشهر  پویا  پتروآموت  مقابل 

هشت تیمی لیگ برتر قرار دارد.

خبرخبرخبر

خبر

فغانی می گوید: دیدار فینال جام ملت های ۲۰۱5 آسیا را 
سوت زدم و انگیزه ای برای قضاوت در فینال این دوره ندارم.

علیرضا فغانی، داور بین المللی فوتبال کشورمان به همراه 
محمدرضا منصوری و رضا سخندان که قرار است مسابقات 
این  در  کنند  قضاوت  را  ــارات  ام  ۲۰۱۹ ملت های  جام 
خصوص گفت: من از زمانی که در رویدادهای بین المللی 
بهترین  که  است  بوده  این  تالشم  تمام  می کنم،  قضاوت 
عملکرد را داشته باشم تا نام ایران بیشتر بر سر زبان ها باشد 
و خوشبختانه تا حاال هم کم کاری نکردیم. بدون تردید در 

این تورنمنت هم همین رویکرد را خواهیم داشت.
ملت های  جام  بازی های  خصوص  در  ادامه  در  فغانی 
۲۰۱۹ آسیا بیان کرد: تیم داوری ایران پس از بازی های 
جام جهانی در دوره هایی که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای 

بازی های جام ملت ها برگزار کرد، شرکت داشت و توانست با 
موفقیت تست های آمادگی جسمانی را پاس کند.

برای  داشت:  اظهار  کشورمان  فوتبال  بین المللی  داور 
رسیدن به هدف خودم با تمام توان تالش می کنم. روال کار 
هم به این صورت است که همیشه باید نوک قله را به عنوان 
دست  موفقیت هایی  به  بتوانید  تا  دهید  قرار  خود  هدف 
پیدا کنید. خدا را شکر در سال های گذشته در مسیری که 
قرار گرفته ام توانستم موفقیت های خوبی را به دست آورم. 
یک  بتوانم  هم  امارات  ملت های ۲۰۱۹  جام  در  امیدوارم 

خاطره ماندگار داشته باشم.
وی افزود: امیدوارم تیم ملی فوتبال کشورمان عملکرد 
جام  فینال  دیــدار  باشد.  داشته  رقابت ها  این  در  خوبی 
ملت های ۲۰۱5 آسیا که بین تیم های کره جنوبی و استرالیا 
برگزار شد را سوت زدم و انگیزه ای برای قضاوت در فینال 
این دوره ندارم و مثل تمام ایرانی ها دوست دارم تیم ملی 

فوتبال کشورم به فینال این رقابت ها راه پیدا کند.

سرمربی خراسانی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان 
گفت: سمینار ورزش معلولین در سائوپائولو حرکت جدید 
دارای  افراد  ورزش  آینده  به  می تواند  که  بود  جالبی  و 

معلولیت آنها کمک کند.
هادی رضایی که به دعوت کمیته پارالمپیک برزیل برای 
شرکت در کنگره بین المللی و سمینار ورزش معلولین به 
توجه  این خصوص گفت:  بود، در  سائوپائولو سفر کرده 
است،  مشهود  جهان  در  آنها  پیشرفت  که  رشته هایی  به 

حرکت جدید و جالبی بود.
سرمربی خراسانی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان 

پایان بخش اول برنامه آموزش مربیان والیبال  افزود: در 
آبان  نشسته، در سه روز دوم این برنامه که از جمعه ۱۱ 
آغاز شد، سخنرانانی از کانادا، آلمان، آمریکا و من از ایران، 

صحبت کردیم.
والیبال  من  سخنرانی  موضوع  کرد:  نشان  خاطر  وی 
نشسته بود. در بخش بعدی این سمینار، درباره تمرینات 
زود بازده تیم ها بحث شد و مربیان موفق دنیا، حاضرین را 
در جریان چگونگی اداره تمرینات با بیشترین بازده قرار 

می دادند.
رضایی تصریح کرد: در مجموع کالس آموزشی مربیان 
والیبال نشسته و سمینار ورزش معلولین برای کشور برزیل 
برنامه خوب و مفیدی بود که می تواند به آینده ورزش افراد 

دارای معلولیت آنها کمک کند.

فغانی: تیم ملی جای من فینالیست شود

سمینار ورزش معلولین برزیل حرکت 
جدیدی بود



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 ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۴۴۶ 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 آقای علیمراد براتی فرزند علی بشماره 
شناسنامه ۱۶ صادره ازبیرجند در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۳۳/8۹ مترمربع قسمتی از پالک 8۷5 فرعی از ۲ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در ابوطالب ۲۱ بیست متری حجت ۲۱ بن بست 

اول پالک ۹ متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 8۲8
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/08/۱۳ - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/08/28

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۰۷5 هیات اول موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای/ خانم سکینه باستان  فرزند 
محمدحسین بشماره شناسنامه ۲۶۰۷ صادره از قوچان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت۱۰۴/85متر مربع قسمتی ازپالک ۱8۹ فرعی از ۲ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در ابوطالب ۲8 گلبرگ 
جنوبی ۲ بعد از چهارراه اول سمت راست پالک ۴5 خریداری از مالک رسمی آقای محمد فدایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 ۷۶8
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/07/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/08/۱۳

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۰۷۰ مورخ 

۱۳۹۷/۰۶/۱۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای/ خانم سید احمد حسینی جهانگیری  فرزند سید ابراهیم بشماره شناسنامه ۹ صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت۱۴۰/5۰مترمربع قسمتی ازپالک 
فرعی از ۶8 اصلی بخش ۹ مشهد واقع در طبرسی شمالی 5۹ بعد از چهارراه اول سمت چپ پالک ۱۳8 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیرالدوله محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 ۷۷۶

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/07/28 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/08/۱۳
حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۱۱۷۰ و ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۱۱۷۱ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد ساالر علی آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۷۰8 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۱۱۱/۲۷ متر مربع و اقای محمد رضا صدیق ابریشمی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۲۲۴ صادره از فردوس در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۱۲ متر مربع ازپالک 
۲۲۶ فرعی از ۳۰۲۷  اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای امیر کاوسیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز 

آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/07/24 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/08/09

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
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 ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۱۲۴۶ و رای اصالحی شماره 

۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۱۰۰۲۴۳۷ 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 آقای قاسم برسالنی فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 55۱۹۹ صادره ازمشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱5۱/۲۶ متر مربع قسمتی از پالک ۱8 و ۱۹ فرعی از ۱5 
اصلی بخش ۹ مشهد واقع در مهرآباد عبادت ۲8 جنب قصابی شریفی پالک ۳۶ خریداری از مع الواسطه از آقای عباسعلی بیفه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله ۱5 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 8۳۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/08/۱۳ - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/08/28

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۴۰۰ 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 آقای جواد احمدی خور فرزند 
ابوالقاسم بشماره شناسنامه ۳۰۳۰ صادره ازمشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۱۰5/۶۰ مترمربع قسمتی از ۷۱ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در بلوار مسلم شمالی ۱۱ پالک 5۳8 
اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 8۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳97/08/۱۳ - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳97/08/28

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

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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مفقود

کارت سبز و سند کامیون کشنده اسکانیا مدل به شماره پالک 42 ایران 499 ع 23 شماره موتور 5270414 و شماره شاسی 1091153 
بنام احمد نامنی فرزند حسین بشماره ملی 0780283341 صادره از سبزوار  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب پرونده کالسه اجرایی صادره از شعبه  ۴ دادگاه حقوقی به شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰/۱۷/۹۶۰۱۹۲حکم به فروش به ماترک مرحوم علی اصغری صادر و مقرر گردید که ماترک 

مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان  در تاریخ۱۳۹۷/۰8/۲۶ از ساعت ۱۱ الی ۱۱:۴5 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام 
مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس ۶ ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده 

اقدام گردد ضمنا حداقل ۱۰٪ از بهای مورد مزایده  نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به 
عهده فروشنده و تخلیه  تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد ، شرح اموال مورد مزایده :

 یک باب منزل مسکونی قولنامه ای واقع در مشهد، گاز شرقی، بین گاز ۱۲ و ۱۴، پالک 5۷۲، به مساحت کل حدود ۱۳۰ متر مربع و اعیان مشتمل به یک ساختمان مسکونی و یک دربند 
مغازه تجاری به مساحت کل حدود ۱۳۰ متر مربع قدیمی ساز با سقف طاق ضرب و نما سنگ، ساختمان مسکونی دو طبقه، هر طبقه یک خواب، هال و پذیرایی و آشپزخانه، حمام و یک سرویس 

بهداشتی در حیاط برای هر دو طبقه مغازه به متراژ ۳۰ متر مربع، زیرزمین، انباری تجاری به متراژ ۳۰ متر مربع و بالکن به متراژ فعلی حدود ۴ متر و امتیازات آب و برق و گاز که مطابق نظریه 
کارشناسی به مبلغ 5/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و به فروش می رسد. 

دادورز واحده مزایده مجتمع اجرای احکام مدنی مشهد

آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب پرونده کالسه اجرایی صادره از شعبه  ۳5 دادگاه حقوقی به شماره بایگانی اجرای احکام ۱۱۰/۱۷/۹5۰۳۱۹حکم به فروش به ماترک مرحوم محمدرضا کارآمد نیت صادر و مقرر گردید 
که ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان  در تاریخ۱۳۹۷/۰8/۲۹ از ساعت ۱۱:۴5 الی ۱۲:۳۰ صبح در مجتمع قضائی اجرای 

احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس ۶ ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد 

مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل ۱۰٪ از بهای مورد مزایده  نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به 
عهده فروشنده و تخلیه  تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد ، شرح اموال مورد مزایده :

 ملک واقع در مشهد تقاطع خیابان بیهقی و خیابان هاتف )نبش جنوب شرقی( با کاربری تجاری- اقامتی و تراکم ۴۰۰ درصد شامل یک باب منزل با عرصه حدود ۱5۳ متر مربع و ۳۲۳ متر مربع 
اعیان )اسکلت فلزی و نمای آجر( و در ۲ طبقه همکف و اول که در همکف سه مغازه دارد )سرقفلی مغازه آرایشگاه متعلق به غیر است( منزل در حال حاضر به صورت ۴ سوئیت می باشد عرصه بخشی 
از سند اجاره 8۳8۹۳- 58/۷/۱5 به مساحت ۴۲۶/۳۷ متر مربع که موجر آستان قدس و مستاجر غیر است. گرمایش ساختمان بخاری و سرمایش کولر همچنین دارای یک امتیاز آب ۲ برق و ۲ گاز 

است فاقد پایانکار، پروانه و سند مالکیت و در خصوص مغازه ها مجوز ساخت تجاری ارائه نشده است که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ ۶/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به فروش می رسد. 
دادورز واحده مزایده مجتمع اجرای احکام مدنی مشهد

میز خبر
شورای نگهبان CFT را تأیید نکرد/CFT در کمیسیون امنیت ملی بررسی می شود

شش میلیون دستگاه کولرآبی و گازی مجانی سرویس می شود/ استفاده ترکیه از حسگرهای فیبر نوری در مرز ایران
 جزئیات طرح هند برای پرداخت بهای 

نفت ایران به روپیه
به احتمال  که  کشورهایی  از  یکی  به عنوان  هند 
علیه  نفتی  تحریم های  معافیت های  از  قریب به یقین 
کردن  نهایی  حال  در  شد،  خواهد  بهره مند  ایــران 
از  خریداری شده  نفت  بهای  پرداخت  برای  فرایندی 
ایران با ارز روپیه، در یکی از بانک های هندی است. 
داد،  گزارش  هند«  »تایمز  روزنامه  یکشنبه،  بامداد 
برای  قدیمی  سازوکاری  احیای  دنبال  به  دهلی نو 
پرداخت بهای نفت به ایران از طریق بانک »یوسی او« 
بنابراین،  و  ندارد  بین المللی  بانک، شعبه  این  است. 
در  این،  به رغم  نیست.  آسیب پذیر  تحریم ها  برابر  در 
روپیه  برحسب  نفت  بهای  از  درصد   ۴5 گذشته  روال 
در بانک یوسی او نگهداری می شد و 55 درصد مابقی 
را  پول  کل  ایران  بار،  این  می شد.  پرداخت  یورو  به 
برحسب روپیه دریافت خواهد کرد. به نوشته روزنامه 
وارد  برای  پول  این  از  ایران  می رود  انتظار  هندی، 
کردن برخی محصوالت از هند استفاده کند./ تابناک

 استقبال امارات از بازگشت تحریم های 
آمریکا علیه ایران

امارات  خارجی  امور  در  مشاور  وزیر  قرقاش  انور 
علیه  خصمانه ای  اظــهــارات  دیگر  ــار  ب شنبه  روز 
جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد. وی مدعی شد، 
به  منجر  زیادی  حد  تا  ایران  خصمانه  سیاست های 
شده  تهران  علیه  آمریکا  تحریم های  دوباره  بازگشت 
است. روز دوشنبه، پنجم نوامبر )۱۴ آبان ماه( بسته 
جمهوری  علیه  آمریکا  یک جانبه  تحریم های  دوم 
قصد  که  شد  خواهد  گذاشته  اجرا  به  ایران  اسالمی 
اقتصاد  به  ادعای کاخ سفید ضربه جدی  دارد طبق 
ترامپ  دونالد  دولت  سازد.  وارد  اسالمی  جمهوری 
تحریم های  سیاه  فهرست  به  را  ایرانی  شرکت   ۷۰۰
ایران  نفتی  واردات  تحریم  همچنین  و  افزوده  خود 
تحریم های  بسته  نخستین  می گذارد.  اجرا  به  نیز  را 

آمریکا در ماه آگوست اجرا شده بود./ تابناک
فیبر  حسگرهای  از  ترکیه  استفاده   

نوری در مرز ایران
یکی  و سوریه،  ایران  مرز  در  بتنی  دیوارهای  احداث 

از پروژه های کالن و پرخرج ترکیه است که در دو سال 
اخیر انجام شده و تاکنون برای انجام آن ده ها میلیون 
دالر هزینه صرف شده است. وزارت دفاع ترکیه به عنوان 
عهده دار اصلی این پروژه، تصمیم گرفته در مرز ۹۱5 
کیلومتری ترکیه و سوریه و همچنین مرز 5۶۰ کیلومتری 
ایران و ترکیه، دیوارکشی انجام می دهد و تاکنون بخشی 
از این پروژه به پایان رسیده است. استان های حکاری، 
ایران  و  ترکیه  استآن هم مرز  سه  به عنوان  وان  و  اغدیر، 
در سه پروژه هم زمان، دیوارکشی بتنی را آغاز کردند و 
بخش قابل توجهی از آن به پایان رسیده است. مقامات 
از  استفاده  با  کرده اند،  اعالم  همچنین  ترکیه  امنیتی 
هواپیماهای بدون سرنشین و تجهیزات ویژه فضایی و 
نقشه کشی، در دو سال از تمام جغرافیای ترکیه عکس 
ترکیه  کامل  اطلس  است  قرار  و  تهیه کرده اند  نقشه  و 
راه ها  تمام  تصاویر  دقیق،  شکل  به  اینترنتی  بستر  در 
عالقه مندان  دسترس  در  را  ترکیه  جغرافیای  و  مرزها 
قرار دهد و هر دو سال یک بار این نقشه ها با استفاده از 
خواهند  به روزرسانی  جدید،  هوایی  عکس برداری های 

شد./ تابناک
 فرستاده ویژه پوتین به دیدار شمخانی 

می رود
برای  سوریه  امور  در  پوتین  والدیمیر  ویژه  نماینده 
تهران  به  شمخانی  علی  دریابان  با  گفت وگو  و  دیدار 

می آید.
پوتین  والدیمیر  ویژه  نماینده  الورنتیف  الکساندر 
و  دیدار  برای  سوریه  امور  در  روسیه  رئیس جمهوری 
گفت وگو با دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم 
جمهوری  مّلی  امنیت  عالی  شورای  دبیر  و  رهبری 
می کند.  سفر  تهران  به  دوشنبه  ایــران  اسالمی 
ابتکارهای  پیشبرد  خصوص  در  رایزنی  و  گفت وگو 
سیاسی، نظامی و امنیتی مشترک و همچنین بررسی 
روند همکاری های دو و چندجانبه در حوزه مقابله با 
تروریسم و پایان دادن به بحران سوریه ازجمله اهداف 

سفر الورنتیف به تهران است./ تسنیم
 شورای نگهبان CFT را تأیید نکرد

شورای نگهبان الیحه الحاق ایران را به کنوانسیون 
شرع  خالف   )CFt( تروریسم  مالی  تأمین  با  مبارزه 

نکرد.  تأیید  را  آن  و  دانست  مبهم  و  اساسی  قانون  و 
شورای  نوشت:  خود  توییتر  در  کدخدایی  عباسعلی 
نگهبان الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 
را   )CFt( تروریسم تأمین مالی  با  کنوانسیون مبارزه 
و واجد  در جلسات متعدد خود موردبررسی قرار داد 
موارد  شامل  نظر  این  دانست.  ابهاماتی  و  ایــرادات 
خالف شرع، خالف قانون اساسی و ابهام، در موعد 
مقرر برای مجلس شورای اسالمی ارسال شده است. 
 ۱5 یکشنبه  روز  اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  الحاق  با  مهرماه 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 
)CFt( موافقت کردند. در این رأی گیری از مجموع 
موافق،  رأی   ۱۴۳ جلسه،  در  حاضر  نماینده   ۲۷۱
به  ممتنع  رأی  نماینده  پنج  و  مخالف  نماینده   ۱۲۰
الیحه  این  دادنــد.  کنوانسیون  این  به  ایــران  الحاق 
است  پیوست  یک  و  مــاده   ۲8 مقدمه،  یک  شامل 
به  الحاق  ایــران  اسالمی  جمهوری  آن  اســاس  بر  و 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 

را با شروطی پذیرفت./ ایرنا
گازی   شش میلیون دستگاه کولرآبی و 

مجانی سرویس می شود
 ۶ گفت:  انــرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
کاهش  هدف  با  آبی  و  کولرگازی  دستگاه  میلیون 
می شود.  دوره ای  سرویس  مجانی،  به صورت  مصرف 
برنامه   ۱۱ از  یکی  طرح  این  افزود:  حائری  همایون 
وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در تابستان ۹8 
دارد.  قرار  توانیر  شرکت  اولویت  در  اکنون  که  است 
برنامه در بودجه  این  ادامه داد: سازوکار اجرایی  وی 
سال آینده دیده خواهد شد و منابع اعتباری آن نیز از 

طریق منابع بودجه ای تأمین می شود./ ایرنا
 برونشیت در کودکان افزایش یافته است

کودکان  عفونی  بیماری های  تخصص  فوق  یک 
به  برونشیت  و  تنفسی  سیستم  عفونت های  گفت: 
است.  یافته  افزایش  کودکان  در  هوا  آلودگی  علت 
روی  بر  مخربی  آثار  اخیر  دهه های  در  هوا  آلودگی 
سالمت کودکان گذاشته است و بیماری های جدید و 
کشنده ظهور یافته است که برخی از آن ها نیز تغییر 

وی  گرفته اند.  خود  به  جدیدی  ابعاد  و  داده  شکل 
مانند  بیماری هایی  به  مبتالیان  اظهار داشت: شمار 
عفونت های  و  برونشیت  آلرژیک،  واکنش های  آسم، 
در  هــوا  آلودگی  علت  به  امــروزه  تنفسی  سیستم 

کودکان افزایش یافته است./ ایرنا
 CFT درباره  نگهبان  شورای  ایرادات   

رفع شده بود
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رییسه  هیات  عضو 
در   CFt درباره  نگهبان  شورای  ایــرادات  و  ابهامات 
جلسات با مقامات ارشد دولت رفع شده بود. علیرضا 
به  الحاق  نوشت:  توییتی  در  پیش  دقایقی  رحیمی 
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFt را )با 
الحاقی مجلس( همچنان برای  وجود شرایط ۷ گانه 
امنیت ملی ایران مفید می دانیم، منافع ملی کشور با 

تعامل دستگاه ها بهتر محقق می شود.
حفظ  در  شهرداری ها  و  استانداری ها   

آثار تاریخی همکاری کنند
استانداری ها  همکاری  ضرورت  بر  رئیس جمهوری 
کرد.  تأکید  تاریخی  ــار  آث حفظ  در  شهرداری ها  و 
ــی«  ــان حــجــت االســالم والــمــســلــمــیــن »حــســن روح
مرمت  »پایان  گزارش  دریافت  از  پس  رئیس جمهوری 
عالی قاپو« در نامه ای به رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری نوشت: »از سازمان تقدیر 
شود. حفظ آثار باستانی به ویژه آثار ارزشمند در اصفهان 
و  استانداری ها  زمینه  این  در  دارد.  ویــژه ای  اهمیت 
شهرداری ها باید همکاری نمایند.« علی اصغر مونسان 
رئیس سازمان میراث فرهنگی ۲8 مهرماه در سفر به 
اظهار  ضمن  و  بازدید  عالی قاپو  عمارت  از  اصفهان 
اثر جهانی دستور تنظیم و ارائه  رضایت از مرمت این 
گزارش کامل و دقیق روند مرمت این اثر را صادر کرد. 
سنگین،  پروژه ای  به عنوان  عالی قاپو  مرمت  عملیات 
پس از ۱۳ سال تالش مستمر و کارشناسی، در دولت 

دوازدهم با موفقیت به پایان رسید./ ایرنا
 CFT در کمیسیون امنیت ملی بررسی 

می شود
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس 
مجلس گفت: الیحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی 

سرکشی  از  پس  جلسه  اولین  در   )CFt( تروریسم 
می شود./  بررسی  انتخابیه  حوزه های  به  نمایندگان 

ایرنا
 واحد تصفیه هیدروژنی نفت پاالیشگاه 

بندرعباس راه اندازی شد
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت: واحد 
تصفیه هیدروژنی نفت گاز پاالیشگاه نفت این شرکت 
با  مطابق  و  تولیدی  گاز  نفت  کیفیت  بهبود  هدف  با 

استاندارد یورو ۴ در این پاالیشگاه راه اندازی شد./ ایرنا
سازوکار  ایجاد  برای  تالشش  به  اروپا   

ویژه مالی سرعت داد
آبان   ۱۴ دوشنبه  روز  از  حالی  در  آمریکا  دولــت 
را  ایران  علیه  تحریم هایش  بازگشت  از  مرحله  دومین 
به  اروپایی  کشور  سه  هم زمان  که  درمی آورد  اجرا  به 
نمایندگی از اتحادیه اروپا اعالم کردند تالش هایشان 
برای ایجاد سازوکار ویژه مالی جدید با ایران را سرعت 
بخشیدند. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی 
بازگشت تمامی  از اعالم  بعد  اروپا روز جمعه  اتحادیه 
که  مشترکی  بیانیه  در  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های 
آلمان  و  بریتانیا  فرانسه،  دارایی  و  خارجه  وزیران  با 
تالش های  اروپــا  اتحادیه  کرد:  اعالم  شد،  منتشر 
در  را  ایران  با  جدید  مالی  سازوکار  ایجاد  برای  خود 
هفته های اخیر تشدید کرده است. در این بیانیه آمده 
ناپذیری"  خلل  جمعی  "اراده  اروپا  اتحادیه  که  است 
برای تکمیل سازوکار مالی دارد و دراین باره با چین و 

روسیه نیز همکاری دارد./ ایسنا
مردم  ان شـــاءا...  اژه ای:  محسنی   

تحریم ها را به فرصت تبدیل خواهند کرد
اقدامات  ان شاءا...  گفت:  قضاییه  قوه  اول  معاون 
با  ما  عزیز  مردم  و  می شود  مواجه  شکست  با  ترامپ 
فرصت  به  را  تحریم ها  این  خود  استقامت  و  بصیرت 
غالمحسین  حجت االسالم  کــرد.  خواهند  تبدیل 
عملیات  با  دارد  قصد  دشمن  افزود:  اژه ای  محسنی 
کورخوانده  ولی  کند؛  تضعیف  را  مردم  روحیه  روانی 
ترفندهای  بیداری  و  هوشیاری  با  ما  مــردم  اســت. 
مختلف دشمن و این عملیات روانی او را با حضور خود 
خواهند  رسوا  گذشته ها  مثل  خودشان  بصیرت  با  و 

با  این موقعیت فرصتی می سازند و جدی تر  از  و  کرد 
شما  که  کرد  خواهند  مبارزه  آمریکا  شیطانی  قدرت 
این را از شعارهای امروز و حضور گسترده مردم درک 
تحریم ها  این  داد:  ادامه  اژه ای  محسنی  می کنید. 
نیست؛  جدیدی  چیز  می زند،  را  حرفش  آمریکا  که 
اما  بیاورد؛  وجود  به  را  مشکالتی  است  ممکن  البته 
کرد  به فرصت خواهند  تبدیل  مردم  را  این مشکالت 
و ان شاءا... مردم با حضور خود این توطئه را از بین 

خواهند برد./ ایسنا
جاسوسی  النه  تسخیر  شیخ االسالم:   

آمریکا قانونی بود
گفت:  مذاهب  تقریب  مجمع  بین الملل  معاون 
ایران  مردم  سوی  از  آمریکا  جاسوسی  النه  تسخیر 
جمع  در  شیخ االسالم  حسین  بــود.  قانونی  کــاری 
راهپیمایان ۱۳ آبان در استان خراسان شمالی اظهار 
می گفتند  زمان  آن  در  روشنفکرنما  گروهی  کرد: 
تسخیر النه جاسوسی کاری غیرقانونی است اما باید 
بین الملل،  حقوق  منشور   5۱ بند  براساس  بدانند 
عکس العمل جوانان ما قانونی بوده است. وی با بیان 
داد:  ادامه  نیست،  عادالنه  بین الملل  قوانین  اینکه 
قوانین بین الملل توسط حاکمان نوشته شده است نه 
زیرا  نیست  عادالنه  جهت  همین  از  ملت ها  دست  به 
قدرت طلبان و زورگویان در نوشتن این قوانین دست 

داشتند./ ایسنا
جز  سرنوشتی  آمریکا  جدید  توطئه   

شکست در پی نخواهد داشت
وزیر اطالعات در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، اعالم 
توطئه های  همانند  نیز  آمریکا  جدید  توطئه  که  کرد 
قبلی سرنوشتی جز شکست در پی نخواهد داشت. 
خداوند  بر  اتکا  با  دهه  چهار  مدت  به  که  نظامی 
بی دریغ  حمایت  و  دوراندیش  رهبری  متعال،  قادر 
کشی ها  گردن  مقابل  اسالمی،  ایران  قهرمان  ملت 
محکم  سترگ،  کوهی  همچون  زیاده خواهی ها،  و 
همچون  نیز  دسیسه  این  یقینًا  و  ایستاده  مقاوم  و 
و  رسوایی  شکست،  جز  سرنوشتی  قبل  توطئه های 
نخواهد  پی  در  کینه توز  دشمنان  برای  سرافکندگی 

داشت./ ایسنا

امام علی )ع( فرمودند:
ایمان هیچ بنده ای راســتین نمی شــود مگر زمانیکه اعتمادش به آنچه نزد خداســت از 

اعتمادش به آنچه در دست خود دارد بیشتر باشد.

 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
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