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از شایعه تا واقعیت 

باالخره پس از بیش از یک دهه انتظار، با تالش های بی وقفه 
فعالین حقوق کودک، کلیات الیحه حمایت از حقوق کودکان 

و نوجوانان در صحن خانه ملت تصویب شد...

شهردار مشهد در حاشیه برگزاری نخستین دوره مسابقات 
بین المللی کشتی نوجوانان یادوار مرحوم سیدجعفر موسوی درباره 
واگذاری تیم فوتبال پدیده به شهرداری گفت...

در صفحه 7 بخوانید

شهردار مشهد
مسئوالن پدیده بیالن مالی روشنی بدهند 
تا تیم را تحویل بگیریم

آشوک کومار نماینده اتحادیه جهانی کشتی مطرح کرد

سالمت نوجوانان 
مهم تر از برد و باخت

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

نگرانی ها برای منابع
 و بی برنامگی ها

درد و دل های فعالین بخش خصوصی با وزیر تازه کار

بربط محترم و خوش لهجه

بررسی خالء های الیحه حمایت از کودکان و نوجوان 

کودک آزاری جرم نیست؟

رد پای موساد در ماجرای کپنهاگ

این نمد کاله نمی شود 

پرواز پدیده در آسمان لیگ
نماینده مشهد به یک پیروزی دیگر در رقابت های لیگ 

برتر فوتبال دست پیدا کرد

ساعت 8 شب بود كه با اتمام كار زودتر از هميشه به منزل برگشتم باديدن مادرم متوجه 
اضطراب وي شدم اما نفهميدم چرا سالمم را به سردي جواب داد. از وي پرسيدم حالتان 

خوب نيست ، مادر كه انگار غمي بزرگ در دل داشت...

قطع اينترنت ايران از 13 آبان كليد واژه جديد جنگ روانی آمريکاست، كه اين روزها در 
فضای مجازی و حتی در بين مسئولين مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تهديدی 

عجيب كه جدا از صحت آن، عملی شدنش هم اما و اگرهای فراوانی بدنبال دارد...

»صبح امروز« از عاقبت قماربازی  مجازی گزارش می دهد

اینترنت ایران
 13 آبان قطع می شود؟

دوئل نامرئی 

تحلیل روز 2

گزارش ویژه 4

خبر ویژه 7

در این شماره می خوانیم

در صفحه 4 بخوانید
در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید
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روز پنج شنبه 57 امین جلسه شورای گفت وگوی سردبیرقاسم شمسایی
استان خراسان رضوی در  و بخش خصوصی  دولت 
محل استانداری برگزار شد. این جلسه یک مهمان 
از  پیش  که  شریعتمداری  محمد  داشت.  هم  ویژه 
و  جمهور  رئیس  اجرایی  معاونت  سمت های  با  این 
وزر صنعت، معدن و تجارت در این جلسات شرکت 
رفاه  و  کــار  تعاون،  وزیــر  عنوان  به  حــاال  می کرد، 
پای صحبت بخش خصوصی نشست که  اجتماعی 

در ادامه می خوانید.
رئیس اتاق ایران:

منابع در جای درست هزینه می شود؟
رئیس اتاق صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: 
موضوعی که در بخش خصوصی بسیار مطرح بوده، 
نیز  حاضر  حال  در  است،  روستایی  پایدار  اشتغال 
بوده که منابع موجود زود جذب شود  این  بر  اصرار 
قابل  منابع  این  که  دارد  نگرانی وجود  نظر  این  از  و 
هزینه  آن  عالی  اهداف  به  رسیدن  جهت  در  توجه 

خواهد شد یا جز این خواهد بود. 
 20 افزود:  شافعی  غالمحسین  ایسنا،  گزارش  به 
تا 26 درصد اقتصاد کشور در وزرات کار مستقر بوده 

و این درصد و رقم در اقتصاد کشور بی مانند است. 
در  وزارتخانه  این  عملکرد  اثرگذاری  افــزود:  وی 
می تواند  و  است  تاثیرگذار  بسیار  کشور  اقتصاد 
 13 حدود  باشد.  داشته  آن  در  جدی  مداخله  در 
و  بوده  نیز در آن  بانک  اقتصادی که  مجموعه بزرگ 
شرکت های بزرگی که در اقتصاد کشور نقش اساسی 
نیز  تاکنون  و  هستند  مستقر  کار  وزارت  در  دارند، 
مسائل و مشکالتی در این ارتباط مطرح بوده است. 

وعده های شما دلگرم کننده است
در  شما  شریعتمداری  جناب  کــرد:  تاکید  وی 
نطق های انتخاباتی و اتاق بازرگانی وعده های دلگرم 
کننده ای را در این ارتباط مطرح کردید و امیدواریم 
و  ببینیم  موفق  را  شما  وعده ها،  این  به  عمل  در 
تاثیرگذاری تصمیمات شما را در این وزارتخانه شاهد 

باشیم. 
مهم  موضوع  دو  اینکه  بیان  با  ایران  اتاق  رئیس 
بعد  شریعتمداری  جناب  و  خصوصی  بخش  توسط 
یکی  کــرد:  عنوان  اســت،  شده  مطرح  انتخاب  از 
است  وزارتخانه  این  در  جانبه گرایی  سه  موضوع 
یکی  داشتند  تاکید  آن  بر  شریعتمداری  آقای  که 
که  بوده  تعاونی  و  خصوصی  بخش  خواسته های  از 
به مرحله  آن  زودتر شاهد رسیدن  امیدواریم هر چه 

عمل باشیم.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی مخصوصا 
دارد  تعلق  ما  به  بیشتر  اجتماعی  تامین  صندوق 
از  اما  است  تعاونی  و  خصوصی  بخش  به  مربوط  و 
این صندوق قطع شده  را در  ما  مدتی قبل مداخله 
آقای  نیست.  مطلوب  قانونی  نظر  از  رویه  این  که 
شریعتمداری شما این وعده را دادید که در اصالح 
داد. هیئت  انجام خواهید  را  اقداماتی  این موضوع 
و  دارنــد  برعهده  را  صندوق  این  اداره  که  امنایی 
صاحبان اصلی آن از داخل صندوق بیرون افتادند. 

نگرانی در اشتغالزایی روستایی
در  که  دیگری  موضوع  کرد:  خاطرنشان  شافعی 
پایدار  اشتغال  بوده،  مطرح  بسیار  خصوصی  بخش 
روستایی است. در حال حاضر نیز اصرار بر این بوده 
که منابع موجود زود جذب شود. از این نظر نگرانی 
وجود دارد که این منابع قابل توجه در جهت رسیدن 
این  جز  یا  شد  خواهد  هزینه  آن  عالی  اهــداف  به 
پول  تقسیم  در  دوباره  منابع  این  اینکه  بود.  خواهد 
ایجاد  حاصلی  و  شود  هزینه  روستایی  اقشار  بین 
از  اینکه  و  بوده  نگرانی مطرح  عنوان یک  به  نشود، 
اقتصاد  و توسعه  پایدار  این منابع در جهت اشتغال 

روستا استفاده شود، بحث دیگری است.
این  نگران  همه  کــرد:  اضافه  ایــران  اتــاق  رئیس 
کار  به  روستا  اقتصاد  توسعه  جهت  در  که  هستند 
گرفته نشود. این منابع گاهی باعث تخلیه روستاها 
و افزایش جمعیت حاشیه نشین شهرها شده است. 

این موضوعی بوده که با حضور آقای شریعتمداری 
در وزرات کار باید به آن توجه شود و ما این منابع را در 
راه اهدافی که برای آن تعیین کردیم هزینه کنیم تا 
اقتصاد روستا احیا شده و مهاجرت را نه تنها متوقف 

بلکه مهاجرت معکوس ایجاد شود. 
وی تاکید کرد: این نشانه توفیق است و جز این ما 
مجددا به حال سابق بر خواهیم گشت که روستایی 
نخواهد  مهاجرت  جز  راهی  و  بود  خواهد  نیازمند 

داشت.
به  مجلس  نمایندگان  قاطع  رای  گفت:  شافعی 
وزرا  دوش  بر  مجلس  از  را  خوبی  توقعات  حتما  وزرا 
خراسان  از  استاندار  که  شدیم  باخبر  ما  می گذارد. 
مشغول  دیگری  جای  در  و  کرد  خواهند  مکان  نقل 

خواهند شد.
رئیس خانه صنعت خراسان رضوی:

توقع داشتیم که وزیری با برنامه جلوی ما بنشیند
در ادامه این جلسه، رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی خطاب به وزیر کار گفت: در 
راستای مشکالت واگن و ارز مسائلی را فرمودید اما 
توقع داشتیم  ما  از مسائل اجرایی نشد،  هیچ کدام 

امروز وزیری با برنامه جلوی ما بنشیند.
به وزرا و  سید حسن حسینی افزود: زمانی که ما 
نمایندگان مراجعه می کنیم تا مشکلی را طرح کنیم، 
قدری  به  آن ها  می کنند،  طرح  مشکل  صد  آن ها 
کنیم.  حل  را  آن ها  مسائل  باید  ما  که  دارند  مسئله 
چگونه ممکن است که چنین اتفاقی در جامعه رخ 

دهد.
ارزش  از  شما  شریعتمداری  آقــای  ــزود:  اف وی   
و  می کنید  صحبت  دیگر  مسائل  و  بهره ها  افــزوده، 
کسی  چه  می زند،  را  حرف ها  همین  هم  مجلس 
پیشنهاد  به  کند؟  حل  را  مشکالت  این  می خواهد 

بخش خصوصی احترام بگذارید.
چگونه  شریعتمداری  آقای  کرد:  بیان  حسینی 
را خودتان می خواهید،  که مطلبی  زمانی  می شود، 
طی یک نامه اجرایی کرده و انجام می دهید اما در 
دستورالعمل های  و  می شود  کوتاهی  مسائل  بقیه 
عاجلی صادر نمی شود؟ در راستای مشکالت واگن 
مسائل  از  کدام  هیچ  اما  فرمودید  را  مسائلی  ارز  و 
اجرایی نشد. ما توقع داشتیم امروز وزیری با برنامه 

جلوی ما بنشیند.
ما دغدغه معیشت کارگران را داریم

خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  رئیس 
رضوی گفت: ما در حال نزدیک شدن به شب عید 
داریم.  را  خود  کارگران  معیشت  دغدغه  ما  هستیم. 
این کارگر چگونه باید زندگی  خود را تامین کند؟ ما 
مختلف  عناوین  به  البته  کنیم  کمک  که  نداریم  هم 
برنامه ای  چه  مجلس  و  دولت  اما  می کنیم  کمک 

دارد؟
دهید.  برنامه  مردم  به  عملیاتی  داد:  ادامه  وی 
امــروز  ــردم  م داد.  شعار  و  ــده  وع تنها  نمی توان 
و  مجلس  ــت،  دول در  که  اتفاقی  هر  می فهمند، 
دستگاه قضا بیفتد مردم می فهمند و رصد می کنند.

درد و دل های فعالین بخش خصوصی با وزیر تازه کار؛

نگرانی ها برای منابع و بی برنامگی ها

قدس  آستان  تولیت  حضور  با 
رضوی و فرمانده نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ایران، سردار علی 
به عنوان فرمانده  ناجا  با حکم فرمانده  افراسیابی  اکبر 
معارفه  و  منصوب  رضوی  قدس  آستان  حفاظت  یگان 
تأکید  با  این مراسم  شد.تولیت آستان قدس رضوی در 
بر اینکه حرم مطهر رضوی همواره مورد هدف دشمنان 
قرار داشته است، گفت: بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( 
دستگاه انسان سازی و مقاوم سازی و محلی برای تربیت 
مضجع  این  کنار  از  است،  پوالدین  اراده  با  انسان هایی 
نورانی شهید حججی ها و دیگر شهیدان و جانبازان گرانقدر 
به مقام واالی شهادت نائل آمده اند و به همین دلیل همواره 

این بارگاه نورانی مورد خشم دشمنان قرار دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه برای اولین بار 

یگان حفاظت حرم مطهر رضوی تأسیس می شود، گفت: 
دلیل تشکیل این مجموعه، پیگیری قانونمند فعالیت هایی 
است که صبغه انتظامی دارند.وی خاطر نشان کرد: یکی از 
مأموریت های ما حفظ اماکن متبرکه از هرگونه آسیب است 
زیرا همیشه این اماکن مورد طمع افراد شرور و و شیاد قرار 
دارد.تولیت آستان قدس رضوی در پایان گفت: آرامش 
زائر نکته ای بسیار کلیدی است و این آرامش با سخنرانی و 
بخشنامه به دست نمی آید بلکه برای ایجاد آن باید فرآیندی 
طی شود تا زائران با خاطر آسوده زیارت دلنشینی را تجربه 
کنند.گفتنی است؛ یگان حفاظت آستان قدس رضوی با 
موافقت ستادکل نیروهای مسلح تشکیل شده است که 
مأموریت آن صیانت و حفاظت از زیرساخت ها، اماکن و 
اموال و انجام بخشی از وظایف انتظامی و حفاظتی آستان 

است.

فضلی  رحمانی  عبدالرضا 
حامد  حکمی  طی  کشور  وزیر 
جدید  فرماندار  سمت  به  را  قربانی 

شهرستان گناباد منصوب کرد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، در حکم رحمانی 

فضلی خطاب به حامد قربانی آمده است:
استاندار  پیشنهاد  به  بنا  و  حکم  این  موجب  »به 
شهرستان  فرماندار  سمت  به  رضوی  خراسان  محترم 

گناباد منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب 
وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های 
و سیاست های  ایران  نظام مقدس جمهوری اسالمی 
معظم  رهبر  منویات  از  پیروی  و  امید  و  تدبیر  دولت 
خامنه ای  العظمی  ا...  آیت  حضرت  اسالمی  انقالب 

"مدظله العالی" موفق باشید.«
کارشناسی  فارغ التحصیل  قربانی  است  گفتنی 
سمت های  در  تاکنون  و  بــوده  سیاسی  علوم  ارشــد 
شهرستان  فرمانداری  انتظامی  امنیتی  کارشناس 
بخشدار  تایباد،  شهرستان  فرماندار  معاون  مشهد، 
مشغول  جام  تربت  نصرآباد  بخشدار  و  سبزوار  داورزن 

فعالیت داشته است.

گفت:  تــایــبــاد  ــدار  ــان ــرم ف
حادثه  یک  در  گذشته  دوروز 
کیلومتری   10 در  تــیــرانــدازی 
آباد  قدوس  روستای  حوالی  و  قلعه  اسالم 
در افغانستان، اتوبوس حامل مسافران این کشور مورد 
فضای  در  اشتباه  به  حادثه  این  و  گرفتند  قرار  حمله 

مجازی به تایباد نسبت داده شد.
به گزارش ایسنا، حسین شرافتی راد اظهار کرد: این 
حادثه تیراندازی هیچ ربطی به تایباد نداشته و در 10 
آباد  قدوس  روستای  حوالی  و  قلعه  اسالم  کیلومتری 

کشور افغانستان اتفاق افتاده است.
دستگاه  یک  سوار  که  ناشناس  فرد   2 افــزود:  وی 
مورد  را  حرکت  حال  در  اتوبوس  بودند  موتورسیکلت 

حمله قرار دادند و در این حادثه 6 نفر مصدوم شدند.

شرافتی راد بیان کرد: بالفاصله پس از اعالم این خبر 
پذیرش مصدومان  و  انتقال  تمهیدات الزم جهت  تمام 
در بیمارستان خاتم االنبیا )ص( شهر تایباد انجام شد 
و مجروحان که شامل چهار نفر مرد و 2 نفر زن بودند 

مداوا شدند.
وی بر انتقال درست اخبار از طریق رسانه ها و فضای 
مجازی، تاکید کرد و گفت: شهرستان مرزی تایباد در 
همجواری با کشور ناامن افغانستان است و در امنیت 
کامل به سر می برد اینکه عده ای بر حسب بی تدبیری 
اخباری که موجب ناامنی می شود را به این شهرستان 
لحاظ  از  و  بوده  اشتباه  بسیار  کاری  می دهند  نسبت 

حرفه اخالقی جوابگو هستند.

اشتباه در انتقال یک خبرفرماندار جدید شهرستان گناباد منصوب شدفرمانده یگان حفاظت آستان قدس رضوی معارفه شد

رد پای موساد در ماجرای کپنهاگ

این نمد کاله نمی شود

در آستانه اجرای دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران 
در روز 13 آبان، جنجال تازه ای علیه ایران به راه افتاد که 
زمینه ساز این جنجال کشور دانمارک است، مقامات این 
کشور مدعی شده اند که دستگاه امنیتی ایران به دنبال 
ترور یک چهره مخالف در دانمارک بوده است. این ادعا از 
سوی وزارت خارجه ایران تکذیب شده، اما دانمارک بر آن 
پافشاری می کند. در پی مطرح شدن این ادعا، دانمارک 
سفیر خود را از ایران فراخواند و خواستار اعمال تحریم 
علیه ایران شد. ایران نیز در مقابل، سفیر دانمارک در 
تهران را احضار کرد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، 
به  و  داد  نشان  واکنش  ماجرا  به  سریعا  خود  توئیتر  در 

دانمارک تبریک گفت. 
قول  از  اسرائیلی  رسانه های  گذشته،  چهارشنبه  روز 
یک دیپلمات اسرائیلی اعالم کردند موساد به دانمارک 
و سوئد اطالعاتی درباره عملیات ادعایی ایران داده که 

منجر به خنثی شدن این عملیات شده است.
علنی  را  خــود  خارجی  عملیات  معموال  موساد 
نمی کند. اما این بار صهیونیستها  تصمیم گرفته اند که 
نقش خود در یک سناریوی ضدایرانی را آشکار کنند. 
چرا؟ محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در توئیتر 
را  آن  و  دانست  "گمراه کننده"  را  موساد  عملیات  خود 
محکوم کرد. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، 
با  اروپا  کردن  همراه  برای  اقدامی  را  دانمارک  ماجرای 
آمریکا دانست و در حساب توئیتری خود نوشت: "بعد 
از شکست طرح الف. )7 آبان( کیس سازی برای همراه 
کردن اروپا با تحریم آمریکا با بهانه تروریسم کلید خورد. 
اعتراف موساد و تبریک زودهنگام پمپئو دم خروس را 

نشان داد. خالص کردن عربستان از فشار بین المللی 
از  این توطئه است؛ غافل  قتل خاشقجی هدف دیگر 
آنکه دست ایران پر است و موساد کیس سوخته را حراج 

کرده است".
دیگر نه سیرک نتانیاهو در سازمان ملل و تورقوزآباد او 
و نه ماجرای تازه و سناریو نویسی در کپنهاک نمی تواند 
هیچ گاه آن وقایع ابتدایی دهه نود میالدی )بحران در 
روابط ایران و اروپا بر سر ماجرای تیراندازی در رستوران 
میکونوس در برلین( را تکرار کند، رویایی که اسرائیل و 
آمریکا آن را در سر می پرورانند و می خواهند پرونده تازه 

ای برای ایران به هر طریق ممکن باز کنند.
 تندروهای حاکم بر کاخ سفید و همکاران آنها در تل 
ایران  با  مواجهه  در  راهبردی  اشتباه  یک  مرتکب  آویو 
هستند، اشتباهی که بخش عمده ای از آن برآمده از 
مشورت های مبارزان جاهل و شکست خورده ای است 
که چند دهه پیش در برابر سیستم حاکم در جمهوری 
اسالمی قد برافراشتند و با گذشت چهار دهه هنوز در 

عوالم گذشته سیر می کنند و به هیچ 
پیش  زمانه  تحوالت  و  تغییر  با  روی 
عقب  جمعی  آنکه  نتیجه  اند،  نیامده 
ترین  مهم  روزها  این  سیاسی!  مانده 
حاکمان  برای  استراتژی  تعیین  منابع 
کاخ سفید و تل آویو هستند و سناریو 
نویسی های آنان آنچنان نخ نما شده 
سرویس  برای  ریزی  آبرو  جز  که  است 
های امنیتی پر ادعا چیزی برای آنان 

رقم نمی زند.
از کم و کیف تحوالت آن برهه  فارغ 
میکونوس  در  که  ماجرایی  و  زمانی 
که  ــود  ب آن  نکته  حــداقــل  گــذشــت، 

سرویس های امنیتی و قضایی آلمان در 
آن برهه شواهد و قرائن مقدماتی برای 
طرح ادعاهای ضد ایرانی خود داشتند 
هزاره  دوم  دهه  انتهای  در  اکنون  اما 
سوم و در زمانی که جمهوری اسالمی 
به لحاظ رویه های سیاسی و مولفه های 
ژئوپلتیکی در جایگاهی بسیار متفاوت 
از آن زمان قرار داشته و اقتداری مشهود 
در عرصه های مختلف دارد، راهی جز 
سناریو نویسی های عجیب و غریب و 
مضحک برای اتهام زنی علیه ایران باقی 
آخری  مورد  دو  این  در  و  است  نمانده 
مضحک  ــران،  ای علیه  اتهامات  طرح 

بودن ادعاها بسیار توی ذوق می زند!
ایرانی که در جریان مذاکرات هسته 
یک  قالب  در  آن  از  پس  اتفاقا  و  ای 
کشور متعهد به عهد و پیمان و توافقات 
و  داده  نشان  را  خــود  المللی،  بین 
چارچوب های اطمینان افزایی و بازی 
هوشمندانه در عرصه دیپلماسی را می 
از سر  را  شناسد و تجربه چند دهه ای 
گذرانده، در زمین معادالت دیپلماتیک 
شکست  چندین  حقوقی  فرآیندهای  و 
پی در پی را نصیب طرف مقابل کرده 
نیز  خــود  که  آنها  مقابل  ســوی  در  و 
و  متعارف  قواعد  اساس  بر  دانند  می 

از  ندارند،  ایران  برابر  در  حرفی  چارچوبمند  مناسبات 
طریق فضا سازی و پروپاگاندای سیاه در پی آسیب زنی 
به ایران هستند. اما عطف به همان مشاوران کوته بین و 
فسیل شده و نیز دستان خالی که با بازی های درست و 
هوشمندانه ایران، میان تهی مانده با ادعاهای بی اساس 

به میدان مبارزه آمده اند.
ایرانی که تاسیسات پیشرفته دانش هسته ای را دارد 
و همراهی افکار عمومی داخلی را برای استیفای حقوق 
عرصه  در  آفرینی  اعتماد  برای  و  داشته  خود  بدیهی 
با  و  را در منظر جهانیان  اتمی خود  برنامه  جهانی هم 
برنامه زمان بندی شده مورد توافق پی خواهد گرفت، 
تادیب  برای  که  همانطور  نــدارد  تورقوزآباد  به  نیازی 
تروریست های زبون تجزیه طلب و حامیان آنها نه فقط 
محکومیت جهانی و انزجار داخلی را پشتوانه خود دارد 
که پاسخ چند گلوله را با موشک های دوربرد می دهد، 
نیازی ندارد که فالن مدعی  و رهبر گروه تروریستی را 
ترور کند! چه ارزش افزوده و کدام دستاوردی را می توان 

برای این ادعاها متصور بود؟
که  ای  هنگامه  در  ــت  درس آنهم 
با  و  سابقه  بی  شکل  به  اروپا  اتحادیه 
حساب  همیشه  از  بیش  صراحتی 
خود را از یکجانبه گری زیان بار ایاالت 
قد  تمام  و  کرده  جدا  ترامپی  متحده 
پشت ایران در برجام مانده و در آستانه 
برای  ایران  به  مشوق  های  بسته  ارائه 
متحده  ایــاالت  های  تحریم  شکست 
تــرور رهبر االحــوازیــه جز در  اســت؟ 
راستای منویات و مالحظات و عالیق 
تندروهای اسرائیلی و آمریکایی است؟

و  مـــدارک  کشف  بــا  نــه  آنهم  ــرور  ت

مستندات و اسلحه و  تیم ترور و جسد و .. ظن به ترور! 
آنهم بواسطه عکاسی یک نروژی ایرانی االصل! گویی 
کافی است یک فرد ایرانی یا یک ایرانی نسب، مسیرش 
جمهوری  که  شود  مشخص  تا  کند  کج  خیابان  در  را 
اسالمی قصد یک اقدام شنیع و غیر انسانی داشته و هر 
چه سریعتر باید ایران را با سیلی از اقدامات تند و تحریک 

آمیز و تهدید کننده به استقبال رفت!
و  متعدد  های  رسانه  با  سوم  هزاره  در  دنیا  که  البته 
 90 دهه  ابتدایی  روزهای  آن  با  متفاوت  خبری  منابع 
نفتی  دالرهــای  با  عربستان  که  آنچنان  و  کرده  تفاوت 
و  آمریکا  کند،  ماستمالی  را  خاشقجی  قتل  نتوانست 
اسرائیل و شرکا نیز با هیچ وصله و پینه الکی نمی توانند 
از این پرونده دانمارک برای خود نمدی ببافند، آنچنان 
که موگرینی چهارشنبه شب گفت که این اتفاقات هیچ 
تاثیری بر همکاری اروپا در برجام نخواهد گذاشت؛ نقطه 

سر خط.
الاقل  ــران  ای ــادان  ن دشمنان  خوبست  که  البته  و 
که  برگزینند  برای خود  و خرد  با کمی عقل  مشاورانی 
این طرح های  مسخره و نخ نما شده را ندهند و از روش 
های معقوالنه تری برای مقابله با ایران هزاره سوم که راه و 
رسم بازی را حداقل در عرصه سیاست خارجی خوب بلد 

است، بهره بگیرند! شاید افاقه ای کرد!!
البته که با اجرای تحریم های تازه و فشارهای مضاعف 
دانست  خواهند  آن  تازه  حاکمان  و  متحده  ایاالت  نیز 
راه مواجهه با ایران نه از مدار فشار که از مسیر تعامل 
و مذاکره متوازن و به دور از ارعاب و تهدید می گذرد و 
بعد از چهار دهه دو طرف می بایست بدانند که هم دنیا 
عوض شده و هم ایران و هم مناسبات حاکم بر مردمان 

ایران و جهان.

تحلیل روزخبر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به  است  آقایان 1- هادی رحمانی 2- حامد رحمانی محکوم  احکام 110/7/961057  اجرای  بایگانی  به شماره  دادگاه حقوقی مشهد  از شعبه 10  اجرائی صادره  پرونده کالسه  به موجب   
پرداخت مبلغ 1/170/680/853 ریال درحق آقای خسرو محسن زاده و نیز مبلغ 58/534/042 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است 
حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 
1397/08/26از ساعت 08:45 الی 09:30صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسبد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل 
از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل٪10 از بهای مورد مزایده نقدأ و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم 

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

یک دانگ و 6644 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ متعلق به محکوم علیه آقای حامد رحمانی واقع در مشهد، بزرگراه امام علی )ع( خیابان ارمغان 5، قطعه 4، سمت راست، مشتمل به 
یک قطعه زمین به صورت محصور رو به شمالی جنوبی که دیوارهای شمالی و جنوبی متعلق به ملک و دیوار شرقی و غربی متعلق به مجاورین می باشد و دارای پالک ثبتی 16305 فرعی از 176 
اصلی بخش ده مشهد به مساحت حدود 248/39 متر مربع دارای تراکم متوسط 135 درصد و سطح اشغال 55 درصد که شش دانگ ملک مطابق با تصویر هیات سه نفره کارشناسی به مبلغ 

4/220/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 1/170/680/853 ریال به فروش می رسد.
 مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 56 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/7/961047 آقای علیرضا شیرنژاد محکوم است به پرداخت مبلغ 6/566/874/472 
ریال درحق آستان قدس رضوی و نیز مبلغ 328/343/701 ریال نیم عشر دولتی و نیز مبلغ 10/5/027/440 ریال هزینه دادرسی در حق دولت، نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت 
دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی 
و مقرر گردیده در تاریخ 1397/08/26از ساعت 8 الی 8:45صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی 
از طریق مزایده حضوری به فروش برسبد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل٪10 از بهای مورد مزایده نقدأ و فی المجلس از برنده وصول خواهد 

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

دو دانگ و 5190 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ اعیان و منافع استیجاری عرصه ملک متعلق به محکوم علیه واقع در مشهد، بلوار حر، بین حر 68 و 70 ) شهرک شهید رجایی و باهنر( 
جنب مصالح ساختمانی غالم حسینیان، دارای پالک ثبتی 2491 فرعی از 24 اصلی مفروز از اصلی مذکور بخش نه مشهد به مساحت عرصع 2085/52 متر مربع موقوفه آستان قدس رضوی و 
اعیان مشتمل بر یک دستگاه سوله به مساحت 327/25 متر مربع و انباری و دفتر که به جهت محل بازیافت پالستیک می باشد، مستحدثات ضلع جنوب شرقی به مساحت حدود 90 متر مربع با 
دیوارهای جانبی آجری، سقف طاق ضربی و انبار غیر مسقف به مساحت حدود 5 متر مربع که قسمتی از ضلع شمالی و غربی فاقد دیوار به مساحت 87/10 متر مربع می باشد، مستحدثات ضلع 
جنوب غربی مشتمل بر ساختمان دو طبقه به مساحت حدود 54 متر مربع، هم کف به صورت دفتر کار، راه پله ، طبقه اول فلزی، یک اطاق، سقف کاذب، سیستم گرمایشی بخاری- نفتی و سرمایشی 
کولر آب، و مستحدثات ضلع شمال غربی دستگاه خشک کن، سقف، ایرانیت، دیوارهای جانبی باربر به مساحت حدود 27 متر مربع و مستحدثات ضلع شمالی سالن اصل به مساحت 327/25 
متر مربع با دیوارهای جانبی آجری با آستر سیمان، فلزی سقف ایرانیت، حیاط ضلع شمالی دارای مستحدثاتی در ضلع شمال غربی و شمال شرقی می باشد و مستحدثات ضلع شمال غربی به 
صورت انباری، سقف طاق ضربی و کف سیمان و مستحدثات ضلع شمال شرقی ساختمان دو طبقه به مساحت هم کف حدود 27 متر مربع و اول حدود 33 متر مربع، حمام، راه پله به طبقه اول 
فلزی، سقف طاق ضرب که شش دانگ منافع استیجاری عرصه، اعیانی به شرح فوق به انضمام دیوار کشی، حیاط سازی، کلیه انشعابات شامل یک کنتور برق سه فاز 120 کیلو وات با لوازم اندازه 
گیری و یک کنتور آب 1/2 اینچ غیر مسکونی مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 15/641/400/000 ریال بر آورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 6/566/874/472 ریال به فروش می رسد. 

 مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سیدمحمدرضا تشنگر

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002380 مورخ 1397/07/12 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 میمنت شایگی نیک 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 38608 صادره ازمشهد در دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 64324/03 مترمربع قسمتی از پالک شماره 50 اصلی بخش 9 مشهد واقع 
در اراضی نیزه متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 822
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/28

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقولحمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
 به موجب پرونده کالسه اجرائی صادره از شعبه 47 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/7/951365 آقای حسین گنج آوران محکوم است به پرداخت مبلغ 180/242/657 
ریال درحق آقای رضا صالحی و نیز مبلغ 9/012/132 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل 
در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/08/26از ساعت 11:45 الی 12:30صبح 
در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسبد مزایده از قیمت ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت 
به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل٪10 از بهای مورد مزایده نقدأ و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل وانتقال مطابق با مقررات و رویه 

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

75 هزارم سهم مشاع از 12 سهم متعلق به شخص ثالث آقای حسن نیرومند از پالک باقیمانده 42 اصلی بخش ده مشهد موسوم به خیاطان واقع در بلوار شاهنامه )جاده فردوسی( شاهنامه 76 
جاده دهشک قبل از روستای خطایان که مساحت کلی پالک معادل 41000 متر مربع می باشد و ارزش ملک پالک مطابق با نظریه هیئت سه نفره کارشناسی به مبلغ 16/400/000/000 ریال 

برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 102/499/999 ریال به فروش می رسد. 
 مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  خور  صیامی  مهدی  آقای   110/5/960521 احکام  اجرای  بایگانی  شماره  به  مشهد  حقوقی  دادگاه   29 شعبه  از  صادره  اجرائی  کالسه  پرونده  موجب  به   
501/886/708 ریال درحق خانم شهره رزیان و نیز مبلغ 25/094/335 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له 
اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/08/26از ساعت 10:15 
الی 11صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسبد مزایده از قیمت 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا 
نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل٪10 از بهای مورد مزایده نقدأ و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل وانتقال مطابق با مقررات و 

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

15 دانگ مشاع از شش دانگ ملک متعلق به شخص ثالث آقای محمدرضا صیامی خور واقع در روستای خورعلیای کالت نادر، دارای پالک ثبتی 1737 فرعی از 388 فرعی از 107 اصلی بخش 
نه مشهد مشتمل بر شش دانگ یک باب منزل به مساحت 400/05 متر مربع و اعیان شامل دو طبقه اعیانی )همکف و اول( همکف انباری و اول مسکونی، اول دارای 4 اتاق، 2 آشپزخانه که به 
صورت بنایی احداث شده است، به مساحت کل حدود 120 متر مربع که شش دانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 480/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 

120/000/000 ریال )معادل تعهد شخص ثالث( به فروش می رسد.
 مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سیدمحمدرضا تشنگر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرایی صادره از شعبه  31 دادگاه حقوقی به شماره بایگانی اجرای احکام 110/7/961113آقای محمدحسین حسن زاده محکوم است به پرداخت 1- مبلغ 194/100/000 
ریال در حق آقای هادی عرب بنی شیبانی و نیز مبلغ 9/705/000 ریال نیم عشر دولتی و 2- مبلغ 788/375/147 ریال محکوم به بعالوه مبلغ 39/418/758 ریال نیم عشر دولتی بابت کالسه 
پرونده 110/14/970132 نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر 
دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/08/23 از ساعت 8:45 الی 9/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده 
واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10٪ از بهای 
مورد مزایده  نقدا 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 :
 4210 ده هزارم یک ملک مشاع از شش دانگ ملک متعلق به محکوم علیه آقای محمد حسین حسن زاده واقع در بلوار مصلی، بین مصلی 11 و 13، به نام پاساژ سینا، دارای پالک ثبتی 3045 مفروز 
و مجزی از 37 فرعی از 20 اصلی بخش نه مشهد، مشتمل به یک مجتمع تجاری شامل 32 باب مغازه در زیر زمین به متراژ 829/26 متر مربع فاقد پایانه کار و در شرایط فعلی 29 باب مغازه فعال و 4 باب 
تعطیل می باشد، به گفته مالک 29 باب فوق سرقفلی مغازه ها واگذار شده است و محکوم علیه مالک 4 باب مغازه کامل ) حق مالکانه و سقفلی( می باشد و 29 باب فقط حق مالکانه بدون سرقفلی را 

دارد، که ملک با وضع موجود مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 14/000/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 982/475/147 ریال به فروش می رسد.  
مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد - سید محمد رضا تشنگر

آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب پرونده کالسه اجرایی صادره از شعبه  37 دادگاه حقوقی به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/950271حکم به فروش به ماترک مرحوم اکبر حسن زاده بقال صادر و مقرر گردید که 
ماترک مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان  در تاریخ1397/08/19 از ساعت 8:45 الی 9/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام 
مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد 
ضمنا حداقل 10٪ از بهای مورد مزایده  نقدا 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 :
 ششدانگ یک باب منزل واقع در طالب بین ابوریحان و مفتح 11 پالک 163 دارای پالک ثبتی 12/1960 اصلی بخش 9 مشهد با عرصه به مساحت 119/44 متر مربع و اعیان 180 متر مربع شامل 
2 طبقه ساختمان قدیمی، سقف طاق ضربی نما سیمانی، دارای انشعابات آب و برق و گاز و دارای یک دربند مغازه تجاری به مساحت 16/8 متر مربع عرصه ملک موقوفه می باشد و یکی از مغازه های 

ملک از ماترک خارج می باشد که ملک مطابق شرایط مذکور فوق مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 26/950/000/000 ریال برآورد و به فروش می رسد. 
دادورز واحده مزایده مجتمع اجرای احکام مدنی مشهد

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002383 مورخ 1397/07/12 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 ناحید شایگی نیک 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 57166 صادره ازمشهد در دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 64324/03 مترمربع قسمتی از پالک شماره 50 اصلی بخش 9 مشهد واقع 
در اراضی نیزه متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 818
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/28

حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
 به موجب پرونده کالسه اجرایی صادره از شعبه  24 دادگاه حقوقی به شماره بایگانی اجرای احکام 110/13/960743آقای دانیال صحرائی محکوم است به پرداخت مبلغ 403/495/592ریال در 
حق آقای سید محمود حسینی و نیز مبلغ 20/174/779ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در 
قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ1397/08/14 از ساعت 11 الی 11/45 صبح در مجتمع 
قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال 
مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10٪ از بهای مورد مزایده  نقدا 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 دانگ و 252 ده هزارم یک دانگ مشاع از 1/5 دانگ متعلق به شخص ثالث آقای کامران صحرائی از شش دانگ اعیان یک باب آپارتمان واقع در مشهد امامت 36 چهارراه اول پالک 42 طبقه دوم 
شمالی دارای پالک ثبتی 65718 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به مساحت 82/14 متر مربع و 2/40 متر مربع انباری با قدمت 17 سال با سهم العرصه متعلق به آستان قدس رضوی به میزان 28/38 
متر مربع با نمای ساختمانی سنگ تراورتن ترکیبی، 2 خواب، آشپزخانه اپن، پذیرائی، کف ها کال سرامیک، کابیت ام دی اف، سیستم گرمایش رادیاتور و سرمایش کولر گازی، ساختمان دارای آسانسور 

که شش دانگ ملک مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 2/300/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق از سهم شخص ثالث به مبلغ 403/495/592 ریال به فروش می رسد. 
مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد - سید محمد رضا تشنگر

شریعتمداری در مشهد مطرح کرد:

صیانت از اشتغال نیازمند اقدام فوری 
از  صیانت  گفت:  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
اشتغال و نیروی کار موجود باید اقتصاد ملی پای کار آمده 
و با یک سری اقدامات محوری ، سریع و فوری نسبت به 

حل مشکالت این حوزه بویژه کارآفرینان اقدام کرد.
در  مشهد  به  سفر  جریان  در  شریعتمداری  محمد 
از جمله مباحثی اساسی که  افزود :  جمع خبرنگاران 
تولیدی  فعالیت  تداوم  و  موجود  اشتغال  از  صیانت  به 
کارآفرینان می انجامد حل مشکل مالیات بر ارزش افزوده 
مهمترین  از  امروز  که  است  تولیدی  واحدهای  برخی 

گرفتاری های این بخش است.
شورای  مجلس  در  موضوع  این  اینکه  بیان  با  وی   
این  در  اظهار کرد:  اسالمی در دست رسیدگی است، 
رابطه پیشنهادی هم به دبیرخانه شورای هماهنگی سران 
سه قوه تقدیم شده تا بتوانیم به صورت میانبر حداقل به 
صورت موقت در برخی از شاخه ها و رشته ها از نظر بخش 
خصوصی تبعیت و شرایط را برای فعالیت آنان تسهیل 

کنیم.
واحدهای  درصد   70 اصلی  مساله  گردش  در  سرمایه 

تولیدی مشکل دار
 وی ادامه داد: مشکل دسترسی به سرمایه درگردش 
واحدهای تولیدی از دیگر معضالت جدی این حوزه است 
چنانکه نتیجه یک بررسی مشترک وزارتخانه های تعاون ، 
کار و رفاه اجتماعی ونیز صنعت، معدن و تجارت از تمامی 
واحدهای تولیدی مشکل دار نشان داد که مساله 70 

درصد این واحدها دسترسی به سرمایه در گردش است.
 شریعتمداری افزود: از این رو از جمله ضرورت ها آن 
است که دسترسی به سرمایه در گردش را تسهیل کرده و 
نظام بانکی با همه مشکالت خود پای کار بیاید که در واقع 

صیانت از اشتغال موجود در گرو تامین این هدف است.
 وی در این میان کاهش نرخ سود تسهیالت اعطایی 
به بخش تولید را مهم خواند و گفت: با توجه به اینکه 
قانونگذار 32 هزار میلیارد تومان از منابع از طریق بودجه 
عمومی مصوب کرده که در استان های مختلف به نسبت 
تسهیالتی بانکی که به واحدهای تولیدی اعطا می شود 

نرخ سود را برای این واحدها کاهش دهیم.
بنابراین نرخ  و  باال نیست  بازده در کشور  امروز نرخ   
سود را حتما برای فعاالیت های تولیدی در کشور کاهش 
دهیم که بدین منظور32 میلیارد تومان تسهیالت از محل 
تبصره ماده 18 قانون بودجه کشور در سال جاری تعیین 
شده که اگراین رقم در قالب کمک های فنی و تخصصی 
با نظارت استانداران تخصیص استانی یابد و در اختیار 
واحدهای تولیدی قرار گیرد در واقع تسهیالت با نرخ بهره 

پایین تری در اختیار بخش خواهد بود.

خبر

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: توطئه 
های آمریکا علیه انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران 
همانند آنچه ظرف 40 سال اخیر اتفاق افتاده همچنان 

محکوم به شکست است.
ا... سید احمد علم الهدی در  ایرنا، آیت  به گزارش 
خطبه های آیین عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد در 
حرم امام رضا )ع( افزود: اکنون آمریکا به خیال خود و از 
سر استیصال می خواهد بار دیگر تحریمهای ناجوانمردانه 
را به ملت ایران تحمیل کند اما همه به یقین این کالم 
وحی گونه امام راحل رسیده اند که آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند. وی ادامه داد: این سخن و نظر من 
نیست، یک آقایی با نام فرانس ژیرس که از او به نام استاد 
دانشگاه جنگ یاد می شود در مقاله ای نوشته است ایران 
قدرت آن را دارد که اگر جلوی صدور نفتش گرفته شود 
نگذارد یک قطره نفت از خلیج فارس صادر شود. امام 
جمعه مشهد گفت: این شخص می نویسد تمام تنگه 
هرمز مین گذاری شده که کنترل آن دست نیروی دریایی 
ایران است. ایران همان روز نخست می تواند سه نفتکش 
عبوری عربستان را مصادره و تمام سکوها و فرودگاهها 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را ظرف کمتر از 
30 دقیقه نابود کند. از سوی دیگر انصارا... نیز می تواند 
پاالیشگاه آرامکو عربستان را با موشک نابود کند. در این 
حالت با فلج شدن کشورهای عربی قیمت نفت به بشکه 
ای بیش از 400 دالر خواهد رسید. وی افزود: این آقا 
که برخی می گویند رئیس اتاق جنگ ناتو است اینگونه 
قدرت موشکی ایران را ترسیم می کند. حاال درک می 
کنیم که دشمن چرا از قدرت دفاعی ما که همه در زیر 
سایه مدیریت کار آمد مقام معظم رهبری پدید آمده می 
ترسند و در می یابیم دولتها و مجلسهای گذشته اگر به 
توصیه های رفاهی اقتصادی آقا توجه کرده بودند االن 
کجای کار بودیم که توجه نکردند. آیت ا... علم الهدی 
ادامه داد: آمریکا بار دیگر در صدد حیله جدیدی است 
گرچه به گفته امام راحل هیچ غلطی نمی تواند بکند 
ولی به جامعه شوک وارد می شود اما اقدامات و پدافند 
دولتیان و مجلسیان چیست؟ در شرایط خطیر و ویژه سه 
وزیر تازه نفس آورده اند که اگر از اوضاع خبر ندارند به 
درد نمی خورند و اگر خبر دارند به مردم بگویند چه برنامه 
ای دارند. وی همچنین گفت: شیعه استکبارستیزی را 
از زینب)س( به ارث برده و میراثدار آن است. یزید می 
خواست با جنایت عاشورا صدای اهل بیت)ع( را خاموش 
کند اما با رفتار و خطبه های حضرت زینب)س( خود را در 
آن کاخ باشکوه ذلیل و کوچک دید و از سر استیصال برای 
اینکه صدای زینب و اثر کالم حق وی را قطع کند چوب بر 

دهان و لبهای سر بریده امام حسین)ع( زد.

نماز جمعه
امام جمعه مشهد

آمریکا هیچ غلطی نمی تواند 
بکند

جدید  واژه  کلید  آبان   13 از  ایــران  اینترنت  قطع 
فضای  در  روزهــا  این  که  آمریکاست،  ــی  روان جنگ 
مجازی و حتی در بین مسئولین مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته است. تهدیدی عجیب که جدا از صحت آن، 

عملی شدنش هم اما و اگرهای فراوانی بدنبال دارد.
چگونه  و  کجا  از  حدیث ها  و  حرف  این  شروع  اما 
سردار  پیش،  چندی  نیوز،  اقتصاد  گزارش  )به  بود؟ 
اظهار  در  عامل  غیر  پدافند  سازمان  رئیس  جاللی، 
صورت  در  کرد  اعالم  خبرساز،  و  بحث برانگیز  نظری 
قطع اینترنت ایران در آبان ماه توسط آمریکا، تدابیری 
حفظ  کشور  ضروری  کارکردهای  که  شده  اندیشیده 
شود و شبکه ملی اطالعات بتواند به نیازهای اساسی 
اظهارات  این  بدهد.  پاسخ  مردم  نیاز  مورد  خدمات  و 
موجب نگرانی کاربران از احتمال قطع اینترنت ایران 
وجود  به  آن  از  پس  زیادی  حدیث های  و  حرف  و  شد 

آمد. 
رئیس  مصاحبه ی  از  پس  نبود،  ماجرا  تمام  این  اما 
تنها  ناخواسته  یا  غیر عامل، خواسته  پدافند  سازمان 
بخشی از آن در رسانه ها و به خصوص در شبکه های 
نشد.  پرداخته  آن  ادامه   به  زیاد  و  شد  بولد  اجتماعی 
بود:ما  گفته  فوق  اظهارات  ادامه   در  جاللی  سردار 
در  می دانیم.  ضعیف  را  ایران  اینترنت  قطع  احتمال 
قدرت  ابر  و  نیست  متقارن  توانمندی  سایبری،  حوزه 
در سایبر نداریم. حتی یک کشور کوچک هم می تواند 
کشوری  کند.  نقش آفرینی  قدرت  ابر  یک  اندازه ی  به 
آمریکایی ها  باشد.  سایبری تر  که  است  آسیب پذیرتر 
زیرساخت هایشان  و  هستند  سایبری تر  ما  به  نسبت 
از ما سایبری است، پس طبیعتا نسبت به  هم بیشتر 
را یک  آمریکا  تهدید  ما  البته  آسیب پذیرتر هستند.  ما 
می دانیم.  اجتماعی  شبکه  بستر  بر  ترکیبی  تهدید 
ابزار شبکه، رسانه، گوشی و  با  آنها می خواهند  یعنی 
اینترنت مردم را تحریک و سازماندهی کنند و به جان 
حکومت بیندازند. بنابراین اگر اینترنت را قطع کنند، 

دست خودشان کوتاه می شود.(
آمریکا، ایران را تهدید به قطع اینترنت نکرده است

پس از این مصاحبه بود که زمزه های قطع اینترنت 
تا اینکه 28  توسط کاربران در فضای مجازی پیچید، 
با  مجلس،  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  ماه  مهر 
بیان اینکه شبکه ملی اطالعات فراگیری ندارد گفت: 

در جایی مشاهده نکرده ایم که مسئولین کشور آمریکا 
اعالم کند که از آبان ماه ارتباط ایران با سرورهای این 
کشور قطع می شود، مباحثی که در این زمینه توسط 
مسئولین کشور مطرح شده بیشتر اعالم آمادگی برای 

جایگزینی سرورها است.
قطع  احتمال  خصوص  در  زرآبــادی  حمیده  سیده 
آمریکا در دور جدید تحریم ها و  اینترنت توسط  شدن 
داشت:  اظهار  داخلی،  سیستم های  جایگزینی  توان 
سیستم های شبکه داخلی باید پاسخگو باشند و باید 
چه  به  داده اند  انجام  که  تهدید  از  آنها  منظور  ببینیم 

شکلی بوده است.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
آمریکا  با  دیگر  کشورهای  اگر  اینکه  بیان  با  اسالمی 
همکاری کنند تا به سرورهای دیگر دسترسی نداشته 
تنها  و  می شود  قطع  کشور  بین الملل  ترافیک  باشیم 
گفت:  کنیم،  استفاده  داخلی  ترافیک  از  می توانیم 
شبکه داخلی کشور در حال حاضر فعالیت می کند اما 

فراگیری زیادی ندارد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه شبکه ملی اطالعات برخی 
بردوش  که  اهدافی  اگر  و  دارد  خدماتی  بسترهای 
اجرایی می شد  به صورت کامل  شبکه ملی اطالعات 
می توانستیم اعالم کنیم که در بخش ترافیک داخلی 
خدماتی  داد:  ادامه  ندارد،  وجود  مشکلی  هیچگونه 
پیام رسان ها،  مانند  دارد  وجــود  حاضر  درحــال  که 
ملی  در شبکه  باید  بانکی  و خدمات  جست وجو گرها 

کامل  صورت  به  متاسفانه  که  می شد  ارائه  اطالعات 
انجام نشده اند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه ما تنها از سرورهای بین المللی آمریکا استفاده 
نمی کنیم، تصریح کرد: در صورت قطع ارتباط توسط 

این کشور امکان استفاده از سرورهای 
جایی  در  دارد،  وجود  کشورها  سایر 
مشاهده نکرده ایم که مسئولین کشور 
آمریکا اعالم کند که از آبان ماه ارتباط 
قطع  کشور  این  سرورهای  با  ــران  ای
زمینه  این  در  که  مباحثی  می شود، 
شده  مطرح  کشور  مسئولین  توسط 
جایگزینی  برای  آمادگی  اعالم  بیشتر 

سرورها است.
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
پایان  در  اســالمــی  شـــورای  مجلس 
ایران  اینترنت  قطع  کرد:  خاطرنشان 
این  زیــرا  نشود  انــجــام  ــال  اص شاید 
و یک کشور  بین المللی است  موضوع 
خصوص  این  در  تنهایی  به  نمی تواند 

اقدامی انجام دهد.
یک فضاسازی داخلی است

پای  که  بــود  مصاحبه  ایــن  از  بعد 
ماجرا  این  به  نیز  خراسانی  نمایندگان 

درباره  هاشمی  زاده  قاضی  احسان  سید  و  شد  باز 
تشدید  ادامه  در  آمریکا  سوی  از  اینترنت  قطع  شایعه 

تحریم ها از سوی این کشور در روز سیزده آبان گفت: 
بعید می دانم چنین مسئله ای اتفاق بیفتد، اصوال این 
حرف ها ناشی از یک فضای جنگ روانی و بیشتر از آن 

یک فضاسازی داخلی است.
کرد:  خاطرنشان  مجازی  فضای  فراکسیون  رئیس 
از  که  است  این  آن هــا  هدف  اتفاقا 
داخل  در  اینترنت  گسترش  طریق 

کشور  جریان سازی  داشته باشند.
که  ــوال  س ــن  ای بــه  پاسخ  در  وی 
باتوجه به این که مردم به شبکه های 
برای  اوال  ندارند  اعتمادی  داخلی 
ثانیا  ــرد  ک باید  چــه  اعتمادسازی 
دولت چه وظیفه ای دارد، گفت: یک 
ضرورت است که شبکه داخلی ملی 
اطالعات داشته باشیم و این بر عهده 
شرح  جزء  و  است  ارتباطات  وزرات 
است  وزراتخانه  این  جدی  وظایف 
اما متاسفانه  بیفتد  راه  این شبکه  که 
نداشته  آن چنانی  توفیق  تاکنون 

است.
شـــورای  مجلس  نــمــایــنــده  ایـــن 
مردم  اعتماد  جلب  دربــاره  اسالمی 
داخلی  شبکه های  از  استفاده  برای 
اطالعات، عنوان کرد: باید نیاز مردم 
را بتوانند درست تامین کرد؛ زیرا رفع نیاز با کوچ دادن 
طور  به  را  مردم  نیاز  باید  بلکه  نمی دهد  رخ  اجباری 

صحیح پاسخ داد.
وی افزود: بحث عرضه و تقاضا در بازار است اگر یک 
کاالی  یک  مقابل  در  ارزان  نرخ  با  را  کیفیت  با  کاالی 
بی کیفیت گران ارائه کنند مشخص است که استفاده 
درست  را  نیاز  باید  می رود  بهتر  شرایط  پی  در  کننده 

تامین کنیم.
قطع اینترنت دروغ است

در  فر  سبحانی  رمضانعلی  نظر  اظهار  آخرین  در 
نشست پدافند غیر عامل شهرستان سبزوار با اشاره به 
عملیات روانی و رسانه ای دشمن افزود: قطع اینترنت 
دروغ است و دشمن هیچ غلطی در این باره نمی تواند 

انجام دهد.
این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت استفاده از 
شبکه های داخلی اطالعات اظهار داشت: زیر ساخت 
های الزم برای تقویت و توانمندسازی پیام  رسان  های 
رفع  آنها  مشکالت  زودی  به  و  شده  فراهم  داخلی 

خواهد شد.
شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
با بیان اینکه موضوع تحریم های دشمن در  اسالمی 
13 آبان حاصل جنگ روانی و فضاسازی داخلی است 
و هیچ مشکل  انجام شده  تمهیدات الزم  تمام  گفت: 

خاصی در کشور به وجود نخواهد آمد.
سبحانی فر افزود: برای خرید نفت ایران نیز مشکلی 
خام  نفت  فــروش  اکنون  هم  و  شد  نخواهد  ایجاد 
از کشورها  بسیاری  و  بورس عرضه شده  در  صادراتی 

برای خرید نفت ایران در صف انتظار هستند.
استکبار  با  مبارزه  نماد  آبان   13 اینکه  بیان  با  وی 
تصمیم  داشت:  اظهار  است،  اسالمی  جمهوری  در 
روز، عزم  این  به تحریم ها در  آمریکا  رئیس جمهوری 
ملت ایران در مقابله با دشمن و شرکت در راهپیمایی 

باشکوه علیه استکبار جهانی را راسخ تر می کند.
فاکتور  نیز  را  اگرها  و  اما  این  تمام  اگر  پایان  در 
بگیریم، باید به یک سوال پاسخ داد که چرا آمریکا در 
دوره ای که کامال قبیحانه تمام قراردادهای بین المللی 
با  همیشه  از  بیشتر  را  دشمنی اش  و  زیرپاگذاشته  را 
چنین  به  دست  باید  کرده است،  آشکار  ایران  کشور 
تهدیدی بزند؟ آن هم در بستری که درست بیشترین 
هزینه را برای جنگ روانی بر علیه ایران انتخاب کرده 
فضای  زدن  برهم  در  قصد  جدید  ترفندی  با  روز  هر  و 
داخلی ایران دارد. با در نظر گرفتن این پیش فرض و 
اظهار نظرهای مجلسی ها واقعیت داشتن این موضوع 

بسیار دور از تصور به نظر می رسد.

از شایعه تا واقعیت 

اینترنت ایران 13 آبان قطع می شود؟

Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

خبرنگارعلی روغنگران

سردار جاللی: در صورت قطع اینترنت ایران در آبان ماه توسط آمریکا، تدابیری اندیشیده شده که کارکردهای ضروری کشور حفظ شود و شبکه ملی 
اطالعات بتواند به نیازهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم پاسخ بدهد

,,

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان 
رضوی گفت: انتظار ما، اعتماد به کارآفرینان است که 

حرف آن ها را با حوصله بشنویم.
به گزارش ایسنا، علی شریعتی مقدم، ظهر 5شنبه 
در بازدید از رونمایی طرح توسعه ارزش های روستایی 
)تار( در یک کارخانه تولید زعفران، افزود: عزم ملی 
است.  مهمی  امری  صــادرات  جهش  و  توسعه  برای 
تا بتوانیم از ظرفیت های خود  همه باید تالش کنیم 

استفاده کنیم.
وی ادامه داد: ما کارآفرینان در بخش عمل و اتصال 
با مردم همواره تالش خواهیم کرد که رو به پیشرفت و 
توسعه گام برداریم و مشکالت بر سر راه خود را تا حد 

امکان رفع و تحمل کنیم.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان 
و  کارآفرینان  کارگران،  از  بسیاری  کرد:  بیان  رضوی 
مسئولین ما شکست ناپذیر هستند و در برابر مشکالت 

مقاومت خواهند کرد.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان 
رضوی عنوان کرد: در سال گذشته واحد تولیدی بنده 
به عنوان صادرکننده نمونه معرفی شد، اما متاسفانه 

امسال نتوانستیم صادرات انجام دهیم. 
به  نمی توانیم  امروزه  اینکه  بابیان  مقدم  شریعتی 
امروز  ارائه کنیم، تصریح کرد:  مشتریان خود قیمت 
باید واقعیت هایی را مانند محیط کسب و کار، انتقال 
برای  ملی  پول  ارزش  و کاهش  اولیه  مواد  ارز، خرید 
آن  اساس  بر  و  کنیم  بازنگری  خود  تولید  و  صادرات 

بازنگری تعاریف جدیدی را ارایه دهیم.
وی تاکید کرد: انتظار ما، اعتماد به کارآفرینان است 
بخش  در  بشنویم.  حوصله  با  را  آن ها  حرف  اینکه  و 
تعهد ارزی نیز می دانیم که آقای شریعتمداری پیگیر 

خواهند بود تا این مشکل حل شود.
بازرگانی  اتـــاق  ــاورزی  ــش ک کمیسیون  ریــیــس 
خود  روستاهای  در  ما  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان 
نهایت  ها  آن  از  باید  که  داریم  نهفته ای  ظرفیت های 
بهره را ببریم، افزود: یکی از آرزوهای من این است که 
با کاهش 50 درصدی مصرف بتوانیم ارزش تولیدات 
کشاورزی استان را حفظ کنیم. در بخش تار که توسعه 
ارزش های روستایی است، ما به دنبال کشف ارزش ها 

هستیم. 
وزارت  و  سازمان  تار  طرح  در  اینکه  بیان  با  وی 
جهادکشاورزی بسیار ما را همراهی کردند، تاکید کرد: 
همچنین این سازمان ها تاکید بر کشاورزی قراردادی 
دارند  و این امر سبب می شود که تکلیف تولیدکننده 

روشن باشد و بازار نیز مشتری داشته باشد.

تولید
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 

خراسان رضوی:
انتظار ما اعتماد به کارآفرینان است
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قاضی زاده هاشمی: بعید 
می دانم چنین مسئله ای 
اتفاق بیفتد، اصوال این 

حرف ها ناشی از یک 
فضای جنگ روانی 

و بیشتر از آن یک 
فضاسازی داخلی است

,,

بعد از شکست 
طرح الف. )7 آبان( 

کیس سازی برای 
همراه کردن اروپا با 

تحریم آمریکا با بهانه 
تروریسم کلید خورد. 

اعتراف موساد و تبریک 
زودهنگام پمپئو دم 
خروس را نشان داد

,,
آنچنان که عربستان با 

دالرهای نفتی نتوانست 
قتل خاشقجی را 

ماستمالی کند، آمریکا 
و اسرائیل و شرکا نیز 

با هیچ وصله و پینه 
الکی نمی توانند از این 
پرونده دانمارک برای 

خود نمدی ببافند

,,
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خبرنگارمحمد رضا سرساالری

4جامعه

خبرنگارسعید بابایی

خبر

خبر

تئاتر نذری برای زائران پیاده 
امام رضا)ع(

بازیگر مشهدی تلویزیون و تئاتر

بزودی با اثری تازه به روی صحنه می آیم

روی  به  اشراق  تماشاخانه  در  خون«  »ناِن  نمایش 
صحنه رفت.

وحید«،  »رضا  نویسندگی  به  خون«  »نان  نمایش 
طراحی و کارگردانی »کریم جشنی« از روز پنجشنبه 
به  اشراق  تماشاخانه  در   18 ساعت  از  و  آبان ماه   10

روی صحنه رفت.
نظریان«،  »سعید  چون  بازیگرانی  نمایش  این  در 
»سجاد  ــوری«،  ــب ص »محمد  حسینی«،  »ملینا 

»مسعود  حسن پور«،  »محمدحسن  جعفریان«، 
به  بوعلی«  »هستی  و  صدایی«  »علی  رضاخواه«، 

ایفای نقش می پردازند.
مشاور  عنوان  به  طهرانی  معمار  حامد  همچنین 
دستیار  عنوان  به  تربتی  محمدرضا  و  کــارگــردان 

کارگردان، »ناِن خون« را همراهی می کنند.
امام  پیاده  زائران  نذر  نمایش،  این  عواید  تمامی 
بلیت  رزرو  جهت  عالقه مندان  و  شد  خواهد  رضا)ع( 

می توانند به سایت مشهدگیشه مراجعه کنند.
 22 و   20 هاشمیه  بین  مشهد  اشراق  تماشاخانه 

واقع شده است.

با  بــزودی  گفت:  تئاتر  و  تلوزیون  مشهدی  بازیگر 
نمایشی جدید به روی صحنه می آیم.

سعید صادقی که یکی از بازیگران فعال تئاتر مشهد 
حضور  نیز  تلویزیونی  مختلف  در سریال های  و  است 
داشته است درباره آخرین فعالیت هایش بیان کرد: به 
تازگی بازی در نمایش »سردسیر« را به پایان رساندم و 
مشغولی تمرین اثری به کارگردانی مهران سلیمانی و 
نویسندگی آقای آقاجانی هستم و خانم زینب مشعل 

دار نیز نقش قابل من را بازی می کنند.
پیشنهاد  من  به  نیز  دیگری  نمایش  داد:  ادامه  وی 
شده است که درحال بررسی آن هستم. همچنین در 
مهدی  کنندگی  تهیه  به  استانی  شبکه  برای  سریالی 
محمدی مشغول بازی هستم و مراحل فیلمبرداری آن 
درحال انجام است. در این سریال بهمراه خانم مشعل 

دار نقش زن و شوهری یزدی را بازی می کنیم که برای 
مختلفی  اتفاقات  درگیر  و  آمده اند  مشهد  به  زیارت 

می شوند. 
بازیگر سریال »شهرزاد« درباره آخرین نمایشش که 
»سردسیر« نام داشت اظهار کرد: آ»طوری که انتظار 
داشتیم از این نمایش استقبال نشد که یکی از دالیل 
آن فعالیت ضعیف سالن محل اجرا در چندماه گذشته 
بود که باعث شد ارتباط مردم با آن کم شود. زمان اجرا 

و شرایط اقتصادی نیز روی این اتفاق تاثیر گذاشت.
صادقی خاطرنشان کرد: »سردسیر« نمیش شریفی 
تیم  و در کنار  افتخار می کنم  آن  به حضور در  بود که 
خوب آن برای مخاطب عام و خاص جذابیت داشت. 
انگیزه  تا  شود  حمایت  بیشتر  باید  نمایش ها  اینگونه 
حمایت  عدم  باشد.  بیشتر  کار  ادامه  برای  هنرمندان 
عالقه  کم  کم  بااستعداد  تئاتری های  می شود  باعث 

خود را برای فعالیت از دست بدهند.
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گفت وگو با خبرنگار فعال خراسانی؛

خبرنگاران زن از حضور در بعضی نشست های خبری منع می شوند
بررسی خالء های الیحه حمایت از کودکان و نوجوان ؛

کودک آزاری جرم نیست؟

قابل  و  بین المللی  زبانی  اگر  را  بی شک موسیقی 
تمام  برای  و  ها  تمدن  و  ها  فرهنگ  تمام  برای  فهم 
صواب  از  دور  اعتقادی  بدانیم،  ها  دوران  و  اعصار 
اینکه  بدون  که  داشت.هنری  نخواهیم  حقیقت  و 
اندیشه  و  جان  با  باشد  داشته  ترجمه   به  احتیاج 
آمیخته  گوناگون  های  زبان  و  فرهنگ   با  انسانهایی 
آالت  از  بسیاری  که  نشان  این  به  است.نشان  شده 
و تمدن های گوناگون قدمتی  موسیقی در کشورها 
این است که هنوز  چندین هزار ساله دارند و جالب 
فرهنگ  اهالی  و  موسیقی  عالقمندان  بین  در  هم 
از  شگفت  باز  و  ناپذیرند  وصف  ارزشی  و  ارج  دارای 
این که قابلیت انعطاف پذیری و همرنگ سازی بسیار 
دارند. و مدرن   تازه  نگاه های  و  با سلیقه ها  خوبی 
نوشتاری  ادبیات  در  که  بربط  ساز  همان  یا  و  عود 
ایران بارها و بارها نام و آوازه آن را شنیده ایم یکی از 
تا  البته  همین سازهای خوش نوا و محترم است که 
باز هم  باقی مانده است که  ناشناخته  زیادی  حدود 
صد البته که تقصیر این مشکل به عهده هنرمندان 
وافی  و  کافی  اندازه  به  که  است  فرهنگی  متولیان  و 
به جوان  ایرانی  این ساز اصیل  سعی در شناساندن 
ترها نداشته اند. به همین جهت و بر حسب وظیفه 
به سراغ یکی از هنرمندان و فعاالن موسیقی مشهد 
گفتگو  به  او  با  عود  با  رابطه  در  را  دقایقی  و  رفتیم 

نشستیم.
فرزند  و  مشهد  1358در  قلم"متولد  زرین  "پدرام 
قلم"  زرین  "علی  استاد  مشهد  پیشکسوت  نوازنده 
کودکی  از  و  است  کامپیوتر  کرده  تحصیل  او  است. 
موسیقی  های  دستگاه  و  موسیقی  با  پدر  سایه  زیر 
ایرانی آشنا شده و از همان کودکی شروع به نواختن 
با  کنون  74تا  سال  قلم"از  "زرین  است.  کرده  ساز 
گروه های شناخته شده خراسان همکاری دارد و در 

اجراهای متعددی  شرکت داشته است.
بیشترعالقمندان هنر با نام ساز عود آشنا هستند و 
احتماال با مشخصات این ساز آشنایی زیادی ندارند. 
از این ساز داشته  اولین سوال معرفی کوتاهی  به عنوان 

باشید؟
ساز عود از اصیل ترین سازهای ایران زمین بشمار 
می رود.در ایران پیش از اسالم به نام بربط شناخته 
می شد. این ساز در دوره ساسانی بیش از همه ادوار 
باستانی   آثار  از  که  تصاویری  ،در  است  داشته  رواج 
این دوره بدست آمده به وفور دیده می شود. الزم به 

ذکر است که پیشینه این ساز به 1970 سال پیش از 
میالد مسیح می رسد.در بیشتر آثار گذشتگان مثل 

فارابی، عبدالقادر مراغه ای و صفی 
الدین ارموی و... در مباحث فواصل 
کامال  عود  از  استفاده  موسیقایی 

مشهود است.
از مشخصات فیزیکی هم بگویید؟

و  شکل  گالبی  ســاز  ــن  ای شکل 
 ، باشد  می  کوتاه  ای  دسته  دارای 
چوب  جنس  از  کاسه  روی  سطح 
و  کوتاه  خــرک  یک  دارای  و  اســت 
تعداد   ، است  کشیده  ای  انــدازه  تا 
عدد   13 تا   10 از  عــود  سیمهای 
از  زوج  بــصــورت  کــه  ــت  اس متغیر 
خرک تا گوشیها بسته شده و از روی 

شیطانک عبور می کند
چیست  ساز  این  ویژه  خصوصیات 
که اینقدر در بین فرهنگ های گوناگون 
برای خود جا باز کرده و دارای مخاطب 

است؟.
یکی از خصوصیات این ساز لهجه 
مانند  چون  است  آن  زیــاد  پذیری 
که  است  سازموسیقایی  یک  ویولن 

برای نوازنده این امکان را فراهم می کند که در بیان 
از انعطاف بیشتری  حاالت و جمالتی  که می نوازد 
این  شاهد  امروزه  و  باشد  برخوردار 
هستیم که عود تنها ساز ایرانی است 
که مانند ویولن جهانی شده ودر هر 
با  سرعت  به  و  شده  وارد  سرزمینی 
گردیده  عجین  سرزمین  آن  فرهنگ 
لهجه  با  ترکیه  در  مثال  برای   ، است 
این  خودشان  خاص  تکنیک های  و 
ساز را می نوازند و اعراب به صورتی 
دیگر و...ضمنا به خاطر صدای بم و 
خسته  شنونده   ، ساز  این  دلنشین 
زیادی  و میتواند مدتهای  نمی شود 
به این ساز گوش فرا دهد و لذت ببرد
که  ایـــن  ــرای  بـ شــمــا  پیشنهاد 
حال  عین  در  و  سنتی  موسیقی 
سالم و سازنده در بین مردم خصوصا 
و  و جوانان عالقمند شیوع  کودکان 

وقوع بیشتری پیدا کند چیست؟.
که  هستیم  ــن  ای شاهد  ــروزه  امـ
موسیقی جای خود را در بین مردم از 
موبایل  گوشیهای   ، تلویزیون  طریق 
و...  نمایشگاهها   ، خرید  مراکز   ،

مدارس،  و  کودکستانها  در  است  بهتر  ولی  کرده  باز 
گذاشته  کودکان  برای  موسیقی  عنوان  به  درسی 
شود تا از همان کودکی با انواع ساز و موسیقی آشنا 
نوازندگان  بایستی  و  کنند  درک  را  آن  ارزش  و  شوند 
این سازها و اساتید فن از طریق رسانه های مختلف 
دیداری و شنیداری مورد توجه قرار بگیرند تا شناخت 
پیدا  افزایش  این سازهای سنتی  از  و آگاهی جامعه 

کند.
به طور خاص در مورد ساز عود چه تجویز و پیشنهادی 

دارید؟.
ایرانی  ارزشمند  ساز  یک  عنوان  به  را  عود  6_ساز 
با تکنیک ها و ظرافت های خاص موسیقی ایرانی هم 
از دایره ای که گفتم مستثنی نیست و استادان این 
ساز اصیل ایرانی هم در قالب همین برنامه هایی که 
را  به هنرجویان معرفی  عرض کردم می توانند عود 
آنان قرار دهند و  کرده و تجربیات خود را در اختیار 
می  را  قول  ،این  بگویم  خودم  مورد  در  بخواهم  اگر 
دهم که در راه آموزش و انتقال آن چه آموخته ام ،به 

عالقمندان  کوتاهی نکنم.
ولی  است  اصیل  و  ایرانی  ساز  یک  عود  ساز  گفتید 
تجربیات  از  توانیم  می  چقدر  ما  که  است  این  من  سوال 
ساز  خاص  طور  به  و  موسیقی  ارتقا  راه  در  کشورها  دیگر 

عود استفاده کنیم؟
بسیاری  که  بپذیریم  تعصب  داشتن  بدون  باید   
زیادی  سالیان  اعراب  خصوصا  دیگر  کشورهای  از 
هست که در نواختن این ساز از ما پیشی گرفته اند و 
آگاه شدن از متدها و تکنیکهای آنها حتما سودمند 
با  ساز  این  که  بایستی  نهایت  در  ولی  بود  خواهد 
تکنیک ها و ظرافتهای موسیقی ایرانی نواخته شود 
تا بتواند در جامعه فراگیر بشود.اساسا هر هنری اگر 
از فیلترهای فرهنگ فراگیر یک جامعه اگر عبور کند 
بسیار ماندگار تر و زیباتر و در عین حال قابل پذیرش 

تر خواهد بود..
کالم آخر

موسیقی  خصوص  به  و  موسیقی  من  اعتقاد  به 
حتی  و  شده  واقع  مظلوم  روزها  این  بسیار  سنتی 
هم  فراگیرتر  زیادی  حدود  تا  که  جمعی  های  رسانه 
هستند به اندازه کافی به موسیقی به ویژه در حوزه 
آموزش رغبتی نشان نمی دهند.من بسیار امیدوارم 
دیگر رسانه ها هم به تبعیت از مطبوعات که به تازگی 
حرکات مفید و خوبی را درآنها می بینم ،به این مهم  
توجه بیشتری داشته باشند.در پایان از شما و روزنامه  
زمینه  درایــن  که  حساسیتی  خاطر  به  امــروز  صبح 

دارید تشکر می کنم.

گفت و گو درباره سازی اصیل و ایرانی با یک نوازنده مشهدی؛

بربط محترم و خوش لهجه

 

باید بدون داشتن 
تعصب بپذیریم که 

بسیاری از کشورهای 
دیگر خصوصا اعراب 
سالیان زیادی هست 

که در نواختن این ساز 
از ما پیشی گرفته اند 
و آگاه شدن از متدها 

و تکنیکهای آنها حتما 
سودمند خواهد بود 

ولی در نهایت بایستی 
که این ساز با تکنیک ها 

و ظرافتهای موسیقی 
ایرانی نواخته شود تا 

بتواند در جامعه فراگیر 
بشود

,,

فراخوان اولین جشنواره فیلم مستند  »پیاده تا بهشت« 
اعالم شد. 

موسسه آفرینش های هنری آستان مقدس رضوی در 
راستای اهداف فرهنگی خود مبنی بر پاس داری از میراث 
هنر اسالمی، توسعه فرهنگ رضوی، ترویج آموزه های 
اهل بیت)ع( و تبیین رابطه مردم با امام اهل بیت )ع( در 
میان مجاوران و زائران و... فراخوان اولین جشنواره فیلم 

مستند  »پیاده تا بهشت« را برگزار می کند.
موضوع جشنواره، زائرین پیاده رضوی است و در این 
جشنواره مجموعه ی قصه ها،حاالت، توسالت و روایت 
جاده ای  و  بیابانی  مسیرهای  در  پیاده  زائرین  سلوک 
منتهی به حرم امام رضا )ع(، داستان بانیان سفر زائرین 
خدمتگزاران در مسیر و... می تواند سوژه مستندسازان 

باشد.
 جشنواره دارای دو بخش حرفه ای و موبایلی است و 

شرایط آثار به شرح زیر است:
- تولید فیلم ها در دو بخش حرفه ای و موبایلی از سال 

1395 به بعد و حداکثر زمان هر اثر 40 دقیقه باشد.
- قطع و فرمت فیلم ها در بخش حرفه ای باید HD یا 

Full HD و در بخش موبایلی HD باشد.
- در بخش فیلم های موبایلی دوربین باید در حالت 

افقی تصاویر را ضبط کرده باشد.
- هر یک از فیلم ها می بایست جهت بازبینی به صورت 
مستقل، بر روی لوح فشرده یا فلش مموری به دبیرخانه 

ارسال شوند.
- 2 قطعه عکس از پشت صحنه فیلم و یک عکس 

کارگردان بر روی لوح فشرده ارائه شود. 
- مشخصات فیلم و فیلم ساز به طور کامل همراه اثر 

ارسال شود.
مقررات جشنواره به این صورت است که محدودیتی 
و دبیرخانه جشنواره  ندارد  ارسالی وجود  آثار  تعداد  در 
ضمن تالش برای نگهداری مطلوب آثار، هیچ مسئولیتی 
را در قبال آسیب های وارده، بر اثر ارسال ناصحیح پستی 
برعهده نمی گیرد. همچنین تصمیم گیری پیرامون مسائل 

پیش بینی نشده بر عهده ی دبیرخانه ی جشنواره است.
دبیر جشنواره فیلم مستند »پیاده تا بهشت« مسعود 
زارعان، مدیر اجرایی، محمدصادق آقاسی زاده و مسئول 

دبیرخانه، حوریا هدایتی هستند. 
نشانی  و  است   97/10/15 ــار،  آث دریافت  مهلت 
دبیرخانه، مشهد، خیابان کوهسنگی 9، عدالت 18، 

موسسه آفرینش های هنری آستان قدس است. 
بیشتر  اطـــالعـــات  کــســب  بـــرای  ــاس  ــم ت تلفن 
آدرس  و   09120246266 و   05138445142

اینترنتی، www.aqart.ir است.

خبر
فراخوان اولین جشنواره فیلم مستند 

»پیاده تا بهشت«
انجمن هنرهای نمایشی استان، به 

تئاتر کودک و نوجوان بی توجه است

خبرنگار  همکاران  با  مصاحبه  و  خبرنگاری  حرفه  از  کردن  صحبت 
غنی  فرهنگ  به  عشق  جنس  از  خبرنگاری  اما  است  سخت  بسیار 
هنری  و  فرهنگی  امور  پای  در  اش  زندگی  تمام  که  زمین  ایران 
هم  و  سخت  هم  که  جذابی  حرفه  این  از  خشنود  و  شده  صرف 
دیگر  دنیایی  خودش  هنرمند  جماعت  با  بودن  محشور  و  شیرین 
خروشان  رودی  مانند  و  قبل  از  پویاتر  بسیار  ما  جامعه  زنان   . دارد 

روند. می  پیش  به  جامعه  مسیر  در 
فنی  دیپلم  و  معماری  کارشناسی  دارای  زاده  حسین  مرجانه 
فعالیت  پیشینه  با  فرهنگی  خبرنگار  و  دیجیتال  عکاسی  ای  حرفه 
ده  از  بیش  های  عمومی  روابط  همچون  بیشماری  فرهنگی  های 
روابط   ، بارثاوا  فرهنگی  ماهنامه  تئاتر  سرویس  دبیر  و  نمایش 
دبیر   ، کوهسر  کتابکده  عمومی  روابط   ، کودک  تئاتر  بنیاد  عمومی 

باشد. می  و  بوده   .... و  خراسان  تئاتر  ایران  سایت  تحریریه 
چیست؟ خبرنگار  از  شما  توصیف  

است  ساز  سرنوشت  و  ساز  جریان  حیاتی؛  ای  حرفه  خبرنگاری 
رشته  به  را  ها  راستی   و  کند  می  بیان  را  ها  کاستی  و  نقصان  که 

آورد می  در  تحریر 
نیست،  بودن  مسئولین  و  مردم  بین  ارتباط  فقط  خبرنگاری 
خدمت  از  زیباتر  چیزی  چه  و  است  جامعه  نیازهای  مطالبه  خبرنگاری 

؟ مردم  به 
دارد؟ حسی  چه  بودن  فرهنگی  خبرنگار 

هست.  اشتیاق  و  شور  و  ذوق  سراسر  بودن  فرهنگی  خبرنگار 
در  که  گقتگوهایی  و  ها  مصاحبه  که  اینست  هم  علتش  بزرگترین 
از  عظیمی  خیل  با  را  خبر  عرصه  فعاالن  افتند  می  اتفاق  حوزه  این 
از  نام خیلی  بعضا  ادبی آشنا می کند که  و  و هنری  مفاخر فرهنگی 
بوده  و شنیده  دیده  کتابها  و  در مطبوعات  تنها  آن  از  قبل  تا  را  آنها 

انجامد. می  شخص  فردی  رشد  به  حرفه،  بر  عالوه  آشنایی  این  و 

داریم  زیادی  های  آدم  ما  و  هست،  جذاب  کل  در  فرهنگ  حوزه 
کسی  فرهنگی  خبرنگار  اما  دارند؛  بالقوه  فرهنگی  های  دغدغه  که 

کند بالفعل  را  ها  دغدغه  این  که  است 
کنید؟ توصیف  را  خبرنگاری  در  عشق 

و  مردم  بین  ارتباط  و  نوشتن  و  رسانی  اطالع  صرفا  خبرنگاری 
درک  با  تو  یعنی  خبرنگاری  در  عشق  نیست.  بــودن  مسئولین 
جذاب  موضوعات  روی  دست  جامعه  نیازهای  و  مشکالت  از  درست 
تو  که  است  اینگونه  کنی،  منعکس  درستی  به  را  وقایع  بگذاری، 
یعنی  خبرنگاری  در  عشق  باشی.  مردم  رسای  صدای  می توانی 
را  سوژه  و  باشی  ع  موضو دنبال  خودت  و  نباشی  تفاوت  بی  اینکه 
گذران  باشد،  این  از  غیر  اگر  بکشی.  بیرون  شهر  دیوار  و  درب  از 

است. وقت 

کنید؟ عنوان  را  داشتید  خبرنگار  یک  عنوان  به  که  دردسرهایی 
این  وارد  که  و کسی  است  نامنظم  و  پر مشغله  و  پرتنش  این حرفه 
بپذیرد؛  را  آن  و  باشد  گاه  آ نظمی  بی  این  از  باید  شود  می  حوزه 
روزمره  و  شود  می  مواجه  فراوانی  های  آسیب  با  اینصورت  غیر  در 
ها  نظمی  بی  این  طبعا  خب  می کند.  تغییر  دستخوش  را  اش  گی 
موقع  بی  اند..آفیشهای  شده  آفرین  مشکل  هم  من  برای  گاهی  گه 
یا  محتوا  تهیه  درگیر  گاهی  هم  تعطیل  روزهای  اینکه  ناگهانی.  و 
تلفن  نمی توانیم  هیچوقت  اینکه  بود.  خواهیم  اخبار  رصدکردن 
آدم  حرفه  این  در  بدهیم.  قرار  سکوت  حالت  روی  را  همراهمان 

باشد..   آماده  و  دست  به  چمدان  باید  همیشه 
می کند؟ نگاه  خبرنگارانش  به  چگونه  جامعه 

پاسخگویی  و  احترام  تنها  ها  سلبریتی  و  مسئولین  از  ما  انتظار 
هستند  مردم  با  ارتباطشان  راه  خبرنگاران  بدانند  باید  آنها  هست. 
نفع  به  پاسخگویی  از  پرهیز  هستند  محبوبیت  دنبال  به  اگر  و 

نیست       خودشان 
دارد؟ وجود  جامعه  در  مرد  و  زن  خبرنگار  بین  تفاوتی  آیا 

گفتِن  دارد.  زیــادی  اجتماعی  موانع  بانوان  بــرای  حرفه  این 
بیشتر  آقایان  برای  امتیازات  همیشه  کاری  محیط های  در  اینکه 
میزاِن  چشمگیر  اختالف  شده.  ای  کلیشه  و  تکراری  دیگر  هست، 
نسبت  مدیریتی  باالی  های  رسته  در  بانوان  مشارکت  و  حضور 
دیگری  ناخوشایند  اتفاق  اما  است.  حرف  این  مبین  آقایان  به 
مسری  دارد  و  هستم  آن  شاهِد  وفور  به  هست  دوسالی  یکی  که 
یک  برای  بانوان  اینکه  هست،  حقوقی  شکاف  ع  موضو می شود؛ 
نمونه  می کنند.  دریافت  کمتری  حقوق  همتراز؛  شغلی  جایگاه 
آفیش  بعضی  در  خبرنگار  بانوان  حضور  منع  اش  مصداقی  های 
بانوان  از  خیلی  یا  نامناسب  پوشش  بهانه  به  است  دولتی  های 
کالن  های  گزاری  سیاست  یا  ریزی  برنامه  شورای  در  حضور  از  را 
سهولت  به  ها  خبرگزاری  در  آقایان  استخدام  پروسه  می کنند.  منع 
آمیز  تبعیض  و  دشوار  ها  خانوم  برای  روند  این  و  افتد  می  اتفاق 

است.

فعالین  بی وقفه  تالش های  با  انتظار،  دهه  یک  از  بیش  از  پس  باالخره 
در  نوجوانان  و  کودکان  حقوق  از  حمایت  الیحه  کلیات  کــودک،  حقوق 
مرگ  از  پس  نوشداروی  هرچند  که  اتفاقی  شد.  تصویب  ملت  خانه  صحن 
وضعیت  بهبود  برای  امیدی  نقطه  می تواند  اما  است  بسیاری  سهراب های 
کودکان باشد. عالوه بر نقاط قوت متعدد در این الیحه، مانند در نظر گرفتن 
درزمینه  مختلف  ارگان های  وظایف  تعیین  هویتی،  اوراق  فاقد  کودکان 
پیشگیری و تعقیب کودک آزاری و ایجاد مراکز حمایتی توسط قوه قضاییه، 

اشکاالتی نیز به آن وارد است. 
در شماره قبل طی مصاحبه با رضا مشتاقی، دانش آموخته حقوق، درباره 
کلیت و روح حاکم، نقاط قوت و خالهای موجود در الیحه حمایت از حقوق 
کودکان و نوجوانان گفتیم. در شماره امروز قسمت پایانی این گفت و گو را 

بخوانید.

خالء های موجود در این الیحه
عامدانه  ــودک آزاری  ک از  جرم زدایی  را،  الیحه  این  خأل  بزرگ ترین  باید 
قانون   4 ماده  در  کردم،  عرض  که  همان طور  کنم.  اعالم  روانی  و  جسمی 
سال 81 کودک آزاری جسمی، روانی و از روی غفلت را به صورت کلی جرم 
انگاری کرده بودیم که اگرچه جرم انگاری ضعیفی بود و مجازات سبکی در 
نظر گرفته شده بود. طبق ماده 51 این الیحه، قانون قبلی صریحًا الغا شده 
و ازاین پس برای تشخیص جرائم و مجازات فقط باید به این الیحه و قوانین 

عمومی دیگر مراجعه کنیم. 
براثر  جنسی  و  عاطفی  جسمی،  ــودک آزاری  کـ از  الیحه   9 مــاده  در 
در  و  شده  صحبت  بشود  مشخص  آسیب های  به  منجر  که  سهل انگاری 
ماده دیگری از الیحه ما کودک آزاری عامدانه جسمی و روانی را نمی بینم، 
از  غفلت  مثل  کــودک آزاری  از  مختلفی  و  متفاوت  مصادیق  که  همان طور 
سالمت و بهداشت را در این الیحه نداریم. درصورتی که این الیه تأیید بشود 

با خأل قانونی بسیار بزرگی مواجه می شویم و کسی که کودکی رو عامدانه 
آزار جسمی بدهد به طوری که موجب سلب منافع او، نقصان اعضا، جرح و 
این  نشود،  تعزیرات  کتاب  اسالمی  مجازات  قانون   614 ماده  شروط  دیگر 
تعزیری  مجازات  هیچ گونه  و  داشت  خواهد  پی  در  دیه  صرفًا  کودک آزاری 
وجود  الیحه  این  در  که  است  بزرگی  نقصان  این  و  داشت  نخواهد  دیگری 

دارد.
عدم مشارکت سمن ها 

ندادن  مشارکت  به  می توانیم  الیحه  این  در  موجود  خألهای  دیگر  از 
سمن ها در امر حمایت از کودکان، پیشگیری از کودک آزاری و سپس تعقیب 
وقوع کودک آزاری اشاره کنیم. خب همان طور که می دانید در سالیان اخیر 
دارند.  مشارکت  و  گرفته اند  قوت  مختلف  امور  در  مدنی  جامعه  و  سمن ها 
ازجمله مواردی که سمن ها مشارکت فعالی دارند، مسئله حقوق کودکان، 
متأسفانه  است.  کــودک آزاری  قبیل  از  معضالتی  و  اجتماعی  آسیب های 
در  سمن ها  کردن  دخیل  به  حاضر  بایدوشاید  آن چنان که  ما  قانون گذار 
این موارد نشده است. قبالً در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، حق 
شکایت را برای سمن ها در مواردی که علیه حوزه حمایتشان جرمی اتفاق 
بسیار  ماده  بعدی  اصالحات  در  را  حق  این  اما  بودیم.  شده  قائل  می افتد 
تضعیف کردیم به طوری که در حال حاضر سمن ها صرفًا حق یک اعالم جرم 
ساده را دارند و حق شکایت، پیگیری و تجدیدنظرخواهی را ندارند. انتظار 
پتانسیل خاصی که سمن ها  و  قابلیت ها  به  توجه  با  این الیحه  می رفت در 
حوزه  در  حداقل   66 ماده  ایرادات  داده اند.  نشان  کودکان  از  حمایت  در 
کودکان برطرف می شد و مداخله فعال تری در دیگر زمینه ها هم به سمن ها 
از  ماده   2 در  که  می بینیم  نیفتاد.  اتفاق  این  که  می شد  داده  اختصاص 
سمن ها نام برده می شود: یکی در مورد حق حضور در دادگاه قانون گذار به 
قاضی این اختیار را داده که در موارد الزم، نماینده سمن را در جلسه دادگاه 
بخواهد که البته این حق خاص و چشمگیری نیست چون قاضی می تواند 
نام  به نظر می رسد  و  به جلسه دادگاه احضار کنند  را که بخواهد  هر کس 
اینکه گفته شده قاضی  امتیاز سوری است. دو  از سمن ها صرفًا یک  بردن 
و  دولتی  سازمان های  به  را  بزه دیده  یا  خطر  معرض  در  کودک  می تواند 

غیردولتی جهت نگهداری، مراقبت و انجام امور حمایتی بسپارد.

گفت:  انگشتی«  سبز  »تیستو  نمایش  کــارگــردان 
حمایت ها در این سال ها به شدت کم رنگ شده  است و 
انجمن هنرهای نمایشی استان، به تئاتر کودک و نوجوان، 

بی توجه است. 
در  نمایشش  بــا  ــت  اس قـــرار  کــه  جهان پا  محمد 
بین المللی  ــواره  ــن ــش ج دوره  بیست وپنجمین 
کودک ونوجوان همدان شرکت کند افزود: بی تردید مشهد 
حوزه  در  کشور  شهرهای  پراهمیت ترین  جزو  دیرباز  از 
تئاتر کودک و نوجوان بوده است. حضور موفق و پرثمر در 
جشنواره های مختلف کشوری و کسب عناوین مختلف 
و همچنین حضور نویسندگان خوش فکر و کارگردانان 
جوان و صاحب ایده ای که این روزها در مشهد مشغول 
کار هستند، نویددهنده  روزها و سال های پرباری برای 

تئاتر مشهد است.
وی درباره اهمیت این جشنواره نیز بیان کرد: جشنواره 
نمایشی  اتفاقات  مهم ترین  رصد  برای  جایی  همدان، 
و  دیدوبازدیدها  همچنین  است.  گذشته  سال  یک  در 
رفاقت های هنری که در این جشنواره شکل می گیرد، 
کارگاه های  بــرگــزاری  و  صاحب نام  اســتــادان  حضور 
تخصصی، ازجمله اتفاقات موثر جشنواره برای هنرمندان 

است.
جهان پا امتیاز نمایش »تیستو سبز انگشتی« را حضور 
سه نسل از بازیگران در کنار هم دانست و درباره آن اظهار 
داشت: موضوع این نمایش، درباره پسربچه ای است که 
انگشت هایش خاصیت سبزکنندگی دارد و بذر هر گیاهی 
که با انگشت های او تماس پیدا می کند، شکوفا و تبدیل به 
گل می شود. وی ادامه می دهد: آنچه باعث رقم خوردن 
این اثر نمایشی شد، موضوع جذاب و روز آن بود. صلح 
و انسان دوستی، مهم ترین مقوله  بشری است که در این 
تیستو،  و  می گیرد  قرار  مخاطبان  پیش روی  نمایش، 
قهرمان کوچک نمایش، با سالح ُگل درمقابل زشتی ها و 

بدی ها می ایستد.
گفتنی است نمایش »تیستو سبز انگشتی« به کارگردانی 
محمد جهان پا، هنرمند مشهدی، براساس اعالم هیئت 
بین المللی  جشنواره  دوره  بیست وپنجمین  داوران 
این  در  آبان  اواخر  است  قرار  همدان،  کودک ونوجوان 
جشنواره حضور پیدا کند و روی صحنه برود. جهان پا 
پیش از این نیز با دو نمایش »دیواکوال« و »مورچه  ای به 
نام موری« در جشنواره بین المللی همدان شرکت کرده 
و توانسته  بود جوایز بی شماری را در بخش های مختلف 
جشنواره به دست آورد. حال او در سومین حضورش در 
جشنواره همدان، نمایشی را براساس داستان مشهور 
»تیستو سبز انگشتی«، اثر موریس دروئون، با همکاری و 

نویسندگی عماد نصرآبادی روی صحنه خواهد برد.

خبر

خبر گفت و گوخبر پرونده

ساز عود از اصیل ترین سازهای ایران زمین بشمار می رود.در ایران پیش از اسالم به نام 
بربط شناخته می شد. این ساز در دوره ساسانی بیش از همه ادوار رواج داشته است ،در 

تصاویری که از آثار باستانی  این دوره بدست آمده به وفور دیده می شود
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علوم  دانشگاه  دارو  مدیر 
بودن  ممنوع  بر  مشهد  پزشکی 
فروش دارو در عطاری های مشهد 

تاکید کرد.
دانشگاه علوم  مواد تحت کنترل  و  دارو  امور   مدیر 
بودن  ممنوع  بر  تاکید  ارائــه  افــزود:  مشهد  پزشکی 
فروش دارو در عطاری ها داروهای غیر استاندارد و یا 
را  مکمل های غیر مجاز در عطاری ها سالمت مردم 
تهدید می کند و فروش آن در عطاری ها ممنوع است.

فعالیت عطاری های  اینکه  بیان  با  علی روحبخش 
غیر مجاز از چالش ها در حوزه سالمت به شمار می 
رود گفت: بر اساس بررسی های انجام شده در برخی 
های  عطاری  در  که  دارویی  های  مکمل  و  داروها  از 
از  است  شده  یافت  مخدر  مواد  شود  می  ارائه  مجاز 

این رو مردم هر گونه مکمل و دارو اعم از شیمیایی و 
گیاهی را از داروخانه ها تهیه کنند.

فعال  داروخانه در مشهد  این که  600  بیان  با  وی 
طور  به  بازرسی  و  نظارتی  های  گروه  ــزود:  اف است 
زیر پوشش  از داروخانه های فعال در مناطق  مستمر 

بازدید می کنند.
علوم  دانشگاه  کنترل  تحت  مواد  و  دارو  امور  مدیر 
پزشکی مشهد تاکید کرد: داروهایی که تایید سازمان 
غذا و دارو نداشته و در قالب قاچاق وارد کشور شده 
می  قانونی  برخورد  متخلفان  با  و  آوری  جمع  باشد 
افزود: هم اکنون  60 شرکت پخش  شود. روحبخش 
دارو در شهر مشهد فعال است که بسیاری از آن ها کل 
پوشش  تحت  تدارک  و  توزیع  برای  را  رضوی  خراسان 

خود قرار داده اند.

مدیر کل نهاد کتاب خانه های 
از  بهره برداری  از  استان  عمومی 
کتاب خانه مرکزی مشهد در ایام دهه 
فجر خبر داد.حجت االسالم والمسلیمن علی اکبر سبزیان 
در سومین جلسه انجمن کتاب خانه های عمومی استان 
سخن می گفت، اظهار کرد: طبق وعده دبیر کل و استاندار، 
ایام دهه فجر به بهره برداری  کتاب خانه مرکزی مشهد در 
خواهد رسید. ضمن این که جلسه ای در فرمانداری برگزار 
شد و از محل مطالبات معوق نیم درصد نهاد کتاب خانه ها از 
شهرداری، منابع استانی و شهرستانی و همچنین 6 میلیارد 
که از محل سفر ریاست محترم جمهور اختصاص یافت، قرار 
شد کتاب خانه مرکزی تکمیل و تجهیز شده و تا اوایل دی ماه 
تحویل نهاد داده شود که البته از پایان آبان ماه جهت تجهیز 
به نهاد تحویل داده خواهد شد. وی افزود: همچنین، شورای 

فرهنگ عمومی کشور مصوبه ای نیز در جلسه 692 خود 
در تاریخ 23 آبان ماه سال 96 مبنی بر برنامه ترویج فرهنگ 
کتاب و کتاب خوانی، بحث فرهنگ سازی، ایجاد، گسترش 
و تجهیز کتاب خانه ها، اجرایی سازی، نظارت و پایش در حوزه 
کتاب خوانی داشتند که بر این اساس برای دستگاه ها تکالیفی 
را مقرر کرده و به تصویب رساندند.سبزیان خاطرنشان کرد: به 
طور مثال، در بحث فرهنگ سازی، برگزاری نمایشگاه ها، 
ساعات  اختصاص  کتاب خوانی،  مسابقات  و  جشنواره ها 
مطالعه در سطوح مختلف تحصیلی در مدراس سراسر کشور 
توسط وزارت آموزش و پرورش، تشکیل جلسات معرفی و نقد 
کتاب و تقدیر از دانشگاهیان مولف و مترجم در مراکز آموزش 
عالی و پژوهشی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
وزارت بهداشت، و دانشگاه آزاد اسالمی از جمله برنامه های 

مطرح شده در این مصوبه است.

رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد 
سازمان بهزیستی با بیان اینکه حدود 
80 درصد تماس گیرندگان با »خط مّلی 
اعتیاد«، زنان هستند، گفت: بیشترین تماس ها به ترتیب 

مرتبط با شیشه، تریاک، گل و هروئین بوده است.
 به گزارش ایسنا، ماریت قازاریان، با اشاره به اینکه در 
6 ماه نخست امسال بیش از 202 هزار نفر با »خط مّلی 
اعتیاد« تماس گرفته اند، گفت: تعداد تماس ها نسبت به 
6 ماه نخست سال گذشته حدود 2 درصد افزایش یافته و 

حدود 3 هزار تماس بر این تعداد افزوده شده است.
وی ضمن تشریح نسبت زنان و مردان تماس گیرنده 
نیز اظهار کرد: زنان حدود 80 درصد تماس گیرندگان با 
خط مّلی اعتیاد هستند، اما این به آن معنی نیست که 

زنان بیشتر از مردان مصرف کنندگان مواد مخدر هستند، 
بلکه ممکن است به دلیل نگرانی یا کسب اطالعات بیشتر 
بگیرند  تماس  مخدر  مواد  با  مرتبط  موضوعات  ــاره  درب
و  مادران  عمدتا  زنان  این  کنند.  مطرح  را  سواالتشان  و 
همسران مصرف کنندگان هستند.رئیس گروه پیشگیری 
از اعتیاد سازمان بهزیستی، درباره نوع موادی که درباره 
آنها با خط مّلی اعتیاد تماس گرفته شده است، نیز تصریح 
کرد: بیشترین تماس ها به ترتیب مرتبط با شیشه، تریاک، 
گل و هروئین بوده است. البته الزم به ذکر است که با توجه 
به راه اندازی کارزار رسانه ای مبارزه با مصرف گل در یک 
بازه زمانی، تماس های مرتبط با گل افزایش یافت که این 
اتفاق به دلیل حساس سازی مردم بود و به این ترتیب افراد 

بیشتری درباره »گل« با خط مّلی اعتیاد تماس گرفتند.

و  امنیتی  سیاسی،  مــعــاون 
خراسان  استانداری  اجتماعی 
رضوی گفت: باید با خالقیت و پویایی 
زمینه جذب جوانان و نوجوانان به کتابخانه ها را فراهم 

کرد.
محمد رحیم نوروزیان روز پنجشنبه در نشست انجمن 
کتابخانه های عمومی خراسان رضوی افزود: نهادهای 
و  این خالقیت  باید  پــرورش  و  آمــوزش  ویژه  به  مختلف 
پویایی را ایجاد کنند.نوروزیان بیان کرد: آموزش و پرورش 
نقش مهمی در جذب دانش آموزان و جامعه به مطالعه و 
کتابخوانی دارد، اگر بتوان خانواده ها را در مطالعه درگیر 
مطالعه کرد، کار ارزشمندی است .وی با اشاره به اینکه 
از کتابخانه ها و فضاهای موجود کتابخوانی در استان به 
درستی استفاده نمی شود، برای افزایش سرانه مطالعه باید 

در درجه اول باید مردم را با کتاب آشنا کنیم.وی خاطرنشان 
کرد: فضاهای استاندارد برای کتابخوانی و مطالعه باید 
وجود داشته باشد، در خیلی از فضاهاها و نهادها کتابخانه 
وجود دارد ولی امکان جذب افراد در آنها کم است.نوروزیان 
ادامه داد: ارائه آمار از تعداد کتابخانه های عمومی خیلی 
نمی تواند در خصوص وضعیت کتاب و کتابخوانی ما را 
به نتیجه برساند، به آمار جامع تر نیاز است، با هماهنگی 
شهرداری،  اوقــاف،  کل  ادراه  نظیر  دیگر  های  دستگاه 
آموزش و پرورش، ادارات و سایر نهادها آمار دقیقی از سرانه 
فضاهای کتابخانه ای و کتاب کسب کرد.وی تاکید کرد: 
باید شاخص هایی در این خصوص تعیین و متناسب با آن 
به سمت رفع کاستی ها برویم، خراسان رضوی و مشهد 
دارای سبقه فرهنگی در کشور هستند، باید در بحث کتاب 

و کتابخوانی در کشور رتبه دار باشیم.

ــرورش  پـ و  آمــــوزش  ــر  ــ وزی
و  شکل  ایــن  به  گفت:کنکور 
و  ــوزش  آم ریشه  به  تیشه  شیوه، 
پرورش زده است و کار معلم و مدرسه را از مسیر خود 
به انحراف کشانده است.به گزارش مهر، سید محمد 
بطحایی وزیر آموزش وپرورش به منظور بازدید از روند 
استان  به  امروز  صبح  آموزشی  و  عمرانی  های  طرح 
و  گلپایگان  شهرهای  از  بازدید  و  کرده  سفر  اصفهان 
خوانسار در برنامه وی است.بازدید از مراکز آموزشی، 
جلسه  در  فرهنگیان  با  ــدار  ودی زنی  کلنگ  مراسم 
های  برنامه  جمله  از  شهرستان،  پــرورش  و  آمــوزش 
وزیر آموزش و پرورش در این سفر استانی است.وزیر 
آموزش و پرورش در سفر به گلپایگان گفت: کنکور به 
این شکل و شیوه، تیشه به ریشه آموزش و پرورش زده 

است و کار معلم و مدرسه را از مسیر خود به انحراف 
ها  خانواده  تمام  از  داد:  ادامــه  اســت.وی  کشانده 
شدن  دور  باعث  که  موانعی  زدن  کنار  در  خواهم  می 
آموزش و پرورش از مسیر اصلی خودش شده، کمک 
آغاز  را  مسیر  این  اصــالح  پــرورش  و  آمــوزش  کنند. 
و رسانه ها دعوت می کنم  از همه خانواده ها  کرده، 
بیان کرد:  بیابند.بطحایی  و پرورش  به کمک آموزش 
فرزندانش  نیاز  که  کشوری  برای  است  بد  خیلی  این 
تمرین مهارتهای زندگی است، اما منافع برخی از بازار 
کاذب کنکور و مهارت های بیهوده تست زنی از چند 
ده هزار میلیارد تومان سر بزند.وی گفت: من مطمئنم 
بزودی و با کمک همه دلسوزان تعلیم و تربیت، آموزش 
گردد.سیطره  می  بر  خود  اصلی  مسیر  به  پرورش  و 

کنکور در کار مدارس ما اختالل ایجاد کرده است.

فرهنگی  مــیــراث  مدیرکل 
و  تهیه  از  ــوی  رضـ ــان  ــراس خ
برای  گردشگری  کتابچه  تدوین 
داد.ابوالفضل  خبر  رضوی  خراسان  شهرستان   28
و  فرهنگی  تولیدات  کمیته  که  این  بیان  با  مکرمی فر 
انتشارات به ریاست مدیرکل و 9 نفر عضو از مسئوالن 
و  کارشناسان واحدهای مختلف تشکیل شده است، 
بررسی  کمیته،  این  مصوبه  نخستین  داشت:  اظهار 
مشخص  و  گذشته  در  کمیته  این  عملکرد  استراتژی 
دیگر  و  بود  آینده  برنامه های  ــداز  ان چشم  نمودن 
گردشگری  محورهای  کتاب  تولید  جلسه  مصوبات 
با  رضوی  خراسان  کتاب  این  که  بود  رضوی  خراسان 
تالشی شبانه روزی قبل از اسفند ماه آماده و برای ایام 

نوروز 97 تولید و توزیع شد.

گردشگری  محورهای  کتاب  داد:  ادامه  فر  مکرمی 
شده  توزیع  و  تولید  پالتویی  قطع  در  رضوی  خراسان 
به 11  از مشهد  این کتاب محورهای اصلی  است.در 
استان  مختلف  شهرستان های  در  گردشگری  محور 
خراسان  فرهنگی  میراث  است.مدیرکل  شده  معرفی 
رضوی با بیان این که نقاط گردشگری و بنای تاریخی 
در این محورها  معرفی شده اند، گفت: در این کتابچه 
تاریخی  آثار  و  گردشگری  جاذبه های  زمانی  فاصله 
محورهای  در  گردی ها  بوم  است.همچنین  شده  قید 
صنایع  از  بخشی  به  و  شده اند  معرفی  گردشگری 
دستی، مشاغل سنتی و سوغات سفر این محورها نیز 
پرداخته شده است.در دومین جلسه کمیته انتشارات 
دو  در  کل  اداره  این  انتشاراتی  های  برنامه  استان 

مرحله برنامه ریزی و پی ریزی شد.

مدیر دارو دانشگاه علوم پزشکی؛

فروش دارو در عطاری ممنوع است
مدیرکل نهاد کتاب خانه های عمومی خراسان رضوی خبر داد:

کتاب خانه مرکزی مشهد، آماده بهره برداری در ایام دهه فجر سال جاری
رئیس گروه پیشگیری از اعتیاد بهزیستی مطرح کرد؛

چگونگی دستگیری معتادان عمده سوال »خط ملی اعتیاد«
معاون استاندار خراسان رضوی :

ظرفیت سازی برای جذب جوانان ونوجوانان به کتابخانه ها
وزیر آموزش و پرورش:

کنکور تیشه به ریشه آموزش و پرورش زده است
کتابچه گردشگری ۲۸ شهرستان خراسان رضوی تهیه می شود

چند قدم تا سالمت

پزشکی  عــلــوم  دانــشــگــاه  علمی  هــیــات  عــضــو 
دردمقدمه  و  تــرس  چرخه  شکستن  مشهدگفت: 
نوزادان  و  مــادران  سالمت  وضامن  طبیعی  زایمان 

است.
آمــوزشــی  پایگاه   79 ایــجــاد  از  بدیعی  شــاپــور 
خصوصی  و  دولتی  مراکز  در  زایمان  برای  آمادگی 
افزود:  و  داد  خبر  دانشگاه  پوشش  زیر  مناطق  در 
و  باردار  مادران  های  گاهی  آ و  اطالعات  افزایش  با 
استرس  و  ها  ترس  بر  توان  می  آنان،  توانمندسازی 

کرد. غلبه  مادران 
پایگاه ها در مراکز بهداشتی  این  اینکه  بیان  با  وی 
مامایی  مشاوره  مراکز  یا  و  ها  بیمارستان  درمانی، 
باردار  مادران  کرد:  تصریح  است،  شده  اندازی  راه 
شرکت  کالسها  این  در  ــارداری  ب  20 هفته  از  باید 
فیزیولوژیک  کردن  طی  برای  را  الزم  توانمندی  و 

کنند. کسب  زایمان 
مشهدخاطر  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
نشان کرد: این دوره ها  با هدف، همراهی و حمایت 
باردار و پدران در  توانمندسازی مادران  از خانواده و 
دوران  بخش  لذت  کردن  سپری  برای  فرزند،  انتظار 
مادر  قابلیت  کسب  خوشایند،  زایمان  تجربه  انتظار، 
بودن و پدر شدن و پاسخ به سواالت برگزار می شود.
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمــان  مــعــاون 
رشد  مراحل  بدن،  فیزیولوژیک  تغییرات  کرد:  تاکید 
سالم،  تغذیه  بــارداری،  شایع  شکایات  رفع  جنین، 
آرام سازی  تکنیک های  زایمان،  مراحل  خطر،  عالئم 

زایمان،  درد  کاهش  غیردارویی  روشهای  فراگیری  و 
از  نوزاد  از  مراقبت  و  شیردهی  زایمان،  روز  مدیریت 
دوره  دراین  عملی  و  تئوری  آموزشی  مباحث  جمله 

به شمار می رود. ها 
بزرگ ترین  و  مهم ترین  اینکه  بیان  بــا  بدیعی 
شکستن  زایمان،  برای  آمادگی  کالس های  هدف 
با  افـــزود:  ــت،  اس درد  و  اضــطــراب  ــرس،  ت چرخه 
و  ــاردار  ب مــادران  های  گاهی  آ و  اطالعات  افزایش 
استرس  و  ها  ترس  بر  توان  می  آنان،  توانمندسازی 

کرد. غلبه  مادران 
اضــطــراب،  و  اســتــرس  اینکه  بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
می تواند  که  می کند  ترشح  بدن  در  را  هورمون هایی 
یا  زایمان  نکردن  پیشرفت  زودرس،  زایمان  احتمال 
زایمان  درد  همچنین  و  کم وزن  نوزاد  آمدن  دنیا  به 
می تواند  آموزشی  کالس های  گفت:   ده،  افزایش  را 
خطرات  برخی  از  بــارداری  استرس های  کاهش  با 

کند. جلوگیری  نیز  احتمالی 
مشهد،  پزشکی  علوم  دانشگاه  ــان  درم معاون   
یاد  دوره  این  طی  در  باردار  مادر  کرد:   خاطرنشان 
دوران  مشکالت   و  دردهــا  از  بسیاری  که  می گیرد 

کند. کنترل  غیردارویی  روش های  با  را  بارداری 

»صبح امروز« از عاقبت قماربازی  مجازی گزارش می دهد؛

دوئل نامرئی

ساعت 8 شب بود که با اتمام کار زودتر از همیشه به منزل 
برگشتم بادیدن مادرم متوجه اضطراب وی شدم اما نفهمیدم 
چرا سالمم را به سردی جواب داد. از وی پرسیدم حالتان 
خوب نیست ، مادر که انگار غمی بزرگ در دل داشت بدون 
پاسخ رفت و به همراه برگه ای وارد شد و با نشان دادن آن به 

من علت را جویا شد.
برگه کاغذ چیزی جز یك احضاریه نبود، مادر که غم بزرگی 
در ظاهرش بود از من پرسید تا به حال پلیسی به درب خانه 
مراجعه نکرده بود یك عمر با احترام و عزت زندگی کردیم حال 
چه شده است که پلیس تورا فراخوانده نکند خدایی نکرده 

مرتکب خطایی شدی؟
من که انگار از موضوع چیزی نفهمیده بودم باتعجب به 
مادر نگاه کردم و با حالتی بهت زده اظهار بی اطالعی کردم 
و گفتم تا به پلیس فتا نروم علت و دلیل این احظاریه را نمی 
دانم اما تا انجایی که خاطرم هست کار خطایی از من سر 

نزده است!
حدود 9 ماهه قبل هنگامی که در حال سپری کردن کالس 
دوازدهم بودم یکی از دوستانم مرا به گروه بزرگی از دختران و 
پسران دعوت کرد و از آنجایی که زیاد اهل این روابط نبودم 
فقط چت های دیگران را نگاه کرده و متوجه شدم در این 
گروه عده ای از دختران و پسران برای خودنمایی مطالبی را 
در گروه پست و در مقابل عده ای از آنها، مطالبی در خصوص 
روکم کنی ارسال کرده و همین طور این موضوع ادامه داشت 
تا این که یکی از دختران گروه به شخصی من آمد و از ٌحسن 
و  ادب و تربیت من تعریف کرد که در آن گروه "بی هدف 
تقریبا بی ادب" چطور مودب هستم و رفتار مودبانه ای دارم 
و تقاضای پذیرش دوستی و ارتباط بیشتر را به دلیل اینکه 
خارج از کشور است و خودش را نیازمند حمایت معنوی من 
می دانست. با توجه به تصاویری که ارسال کرد و نشانی هایی 
که داد باورم شد که در خارج از کشور است و به او گفتم اگر 

کاری در داخل ایران داشته باشد برایش انجام خواهم داد.
او نیز در ادامه توسط برنامه های ارتباط از راه دور به من 
گفت که می خواهد به ایران بیاید اما پول کافی در اختیار 
در  را  است  نیز  دوم  رمز  دارای  که  پدرش  کارت  اما  ندارد 
اختیار دارد و با دادن شماره کارت و رمز دوم از من خواست 
تا در سایتی عضو شده و با پیش بینی مسابقات فوتبال پول 
سفارش را فراهم کنم من هم برای اینکه به هم وطن راه دورم 

کمکی کرده باشم این کار را انجام دادم.
پس از عضویت در سایت پیش بینی بازی های فوتبال و 
والیبال اقدام نمودم در ابتدا طی مراحلی برد و باخت را تجربه 
کردم اما پس از مدتی ظاهرا به رفتن به سایت و پیش بینی 

شده  شرطی  امری  برایم  و  کرده  عادت  فوتبال  های  بازی 
بود تا روزانه حداقل چند مرتبه اقدام به پیش بینی نمایم در 

ابتدا مبلغ ورود به سایت و پیش بینی با 
هزارتومان انجام شد اما وقتی به خود آمدم 
متوجه شدم کل کارت مذکور خالی شده 
در ابتدا گمان نمی کردم کال بازنده شده ام 
کارت  در  اصلی  سرمایه  می کردم  فکر  و 
موجود است اما بعدا فهمیدم تمام مبلغ 
داده  از دست  ماه  را طی حدود 4  کارت 
و البته تمام موارد برد و باخت را به اطالع 
با  دانستم  نمی  اما  بودم  رسانده  شاکیه 
توجه به این که برداشت از حساب و حضور 
در سایت اینترنتی پیش بینی دقیقا متوجه 
خودم بوده و در حال حاضر متهم شده ام و 
باید تاوان برداشت از حساب را پس بدهم و 

بسیار از اعتمادم پشیمان می باشم!
پیشگیری در اولویت

کل  دادستان  مجازی  فضای  معاون 
کشور گفت: عمده کاله برداری ها  به دلیل 
عدم آگاهی و فرهنگ صحیح استفاده از 
مردم  و اعتماد بیش از حد مردم در فضای 
مجازی و حقیقی و به صورت فیزیکی به 

دیگر افراد است.
جواد  امــروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
جاویدنیا در مصاحبه با خبرنگار این رسانه 

مججازی  فضای  افــزود:  مجازی  قماربازی های  پیرامون 
بستری  ایجاد  امکان  دارد  که  مزایایی  و  خوبی ها  کنار  در 
آن جا  از  و  بوده  جرائم  انواع  برای  مناسب 
که پیش گیری بر درمان و یا به تعبیری به 
مجازات ارجحیت دارد؛ باید به جای تعریف  
حلی  راه  اندیشه  در  جدید  مجازات های 
پیش گیری  امر  جهت  در  موثر  و  درســت 

باشیم.
وی تصریح کرد: یکی از عمده ترین دالیل 
جو  ایجاد  مجازی  فضای  به  مردم  اعتماد 
سازی در این فضا بوده و حضور گشت های 
پلیس فتا به صورت 24 ساعت و آنالین در 
فضای مجازی وجود دارد اما این حضور را 
نمی توان به معنای عدم به وقوع پیوستن 
در  وفرهنگ سازی  باشد  این فضا  در  جرم 

این زمینه خیلی می تواند موثر واقع شود. 
بحث  در  ــت:  داشـ اظــهــار  جاویدنیا 
در  گــاهــا  کــه  مــجــازی  پیش بینی های 
نیز  رسمی  تلویزیون  نمایشی  برنامه های 
پیامک  فرستادن  با  مــردم  و  شده  برگزار 
یک مبلغی را دریافت و پس از آن با انجام 
که  نفری  به  و  شده  انجام  نیز  قرعه کشی 
قرعه به نامش درآمده جایزه ای اهدا میشود 
و مطلوب یا غیر مطلوب بودن این موضوع 

در رسانه ملی را فعال بررسی نمی کنیم.

شرط بندی یعنی قمار
بندی  شرط  با  که  کاری  نوع  هر  انجام  کرد:  عنوان  وی 
انجام شود قمار نام گرفته و به این معنا که تعدادی از افراد 
با گذاشتن مبلغی بر روی موضوعی شرط بسته و در صورت 
برنده شدن هر فردی تمام پول هایی که گذاشته شده به فرد 

برنده رسیده و دیگر افراد مبالغ خود را از دست می دهند.
جاوید نیا توضیح داد: در حال حاضر درگاه های پرداخت 
رسمی که فرد با ورود به این درگاه انتقال پولی را انجام دهند 
به شدت از ناحیه بانک مرکزی تحت نظارت  و کنترل بوده 
و نیز درگاه هایی که شناسایی می شوند مسدود شده و اگر 
در مواردی ثابت شود که درگاه های پرداختی معتبر عامدانه 
این درگاه را در اختیار شرکت های قمار قرار دادند به عنوان 

پول شویی با آنها برخورد می شود.
پیش بینی فوتبالی راحت ترین مدل

فضای  در  که  اقدامی  بیش ترین  امروزه  داد:  ادامه  وی 
مجازی و در خصوص سایت های پیش بینی و قمار به این 
صورت این که فرد با اعالم شماره کارت از افراد در خواست 
کرده که مبلغ معینی را بابت قمار به کارت مزبور واریز کنند 
و این تبادل شماره کارت در فضای خصوصی افراد انجام 
شده و به صورت عمومی نمایش داده نشده تا پلیس و مراجع 

قانونی با ورود به سایت متوجه وقوع جرم شود.
ورود به سایت قمارباری یک جرم

جاوید نیا بیان کرد: بیش ترین گزارشاتی که مبنی بر وقوع 
جرم قماربازی به ما ارجاع داده می شود برخورد الزم و قطعی 
با این افراد انجام می شود اما متاسفانه به دلیل گرایش افراد 

ایجاد  و  فضا   این  مجازی  بودن  جذاب  و  سایت ها  این  به 
برای فرد فریب خورده فرد رغبت  برنده شدن  فرصت های 
بیش تری به انجام این پیش بینی ها پیدا کرده و به یک باره 

یک مبلغ هنگفتی را از دست می دهد.
وی خاطر نشان کرد: بعد از این که فرد مبلغ هنگفتی را 
از دست داد به فکر راه حل و شکایت از سایت های مزبور 
شده و این افراد باید بدانند کسی که وارد بازی قمار شده نیز 
مجرم محسوب می شود و تحت تعقیب قرار گرفته و این یکی 
از عمده ترین دالیلی بوده که افراد پیگیر مبالغ از دست داده 

و کاله برداری انجام شده نمی شوند.
هر نوع شرط بندی خالف قانون

رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی گفت: پیش بینی 
مسابقات فوتبال و شرطبندی در فضای مجازی جرم بوده 
و از نظر قانونی هم قمارباز و هم دایرکننده مرکز قمار چه 
در فضای فیزیکی و چه در فضای مجازی به استناد مواد 
705،708،710 و 780 قانون مجازات اسالمی مجرم بوده و 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
سرهنگ جهانشیری افزود: فعالیت سایت های شرطبندی 
و قمار که بواسطه وجود اینترنت و شبکه  های اجتماعی تحت 
وب افزایش پیدا کرده است دامی برای جوانان و نوجوانان 
از  با استفاده  بوده  و مدیران این سایت ها سعی می کنند 
تبلیغات جذاب و اغوا کننده، کاربران را به پیش بینی نتایج 
مسابقات مختلف ترغیب کنند و در اکثر موارد بعد از جلب 
اعتماد کاربران، اقدام به کالهبرداری از آنان در قالب های 

مختلف می کنند. 

برنده شدن دروغین شگرد قمار بازان
و  مشتری  جذب  بــرای  سایت ها  کرد:این  تصریح  وی 
جلوگیری از شک کاربران، افرادی را به عنوان برنده اعالم 
کم  مبالغ  با  کوچک  جایزه های  پرداخت  به  اقدام  حتی  و 
می کنند تا از این طریق کاربران را به سرمایه گذاری بیشتر 
ترغیب کنند. پس از جلب اعتماد قربانی مبنی بر فعالیت 
سایت  کالن،  مبالغ  با  افراد  گذاری  سرمایه  و  سایت  مجاز 
مذکور تمام سرمایه کاربران را بلوکه کرده و از آن به بعد به 

پیام های کاربران و قربانیان خود پاسخ نمی دهد.
سرهنگ جهانشیری با اشاره به  مشروح تعریف قانون گذار 
از سایت های شرط بندی و قمار گفت: ماده 705 قانون 
مجازات اسالمی-قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین 
آن به یک تاشش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شالق و درصورت 

تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می گردند.
مجازات در انتظار شرکت کنندگان قمار

جرم  این  تحقق  برای  کردن  بازی  صرف  داد:  ادامه  وی 
رایانه ای نظیر پاسور،شطرنج ،  بازیهای  کافی بوده و کلیه 
بازی با نرم افزارسیمز ، استفاده از نرم افزارهای شرط بندی 
نظیر بازی استراتژی همگی چون از آالت قمار هستند چه 
در فضای واقعی وچه در فضای سایبر اگربا شرط  بندی همراه 
باشد قمار بوده ومطابق ماده 705 مجازات اسالمی جرم 

است .
جهانشیری خاطرنشان کرد: اگر مرتکبین اعمال خود را 
به گونه ای آشکار و بی پروا در مرئی و منظر دیگران به نمایش 
گذاشته به نحوی که دیگران متوجه آن شده نظرشان نسبت 
به آن جلب شود صرف وانمود کردن به بازی قمار کفایت 
نمی کند بلکه مرتکبین باید واقعًا در حال بازی قمار باشند تا 

مشمول مقرارت این ماده شوند.
قماربازان سربار جامعه

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از قمار بازان به دلیل اینکه 
تومان  هزاران  ممکن  زمان  حداقل  ودر  شده  برنده  گاهی 
سرمایه دیگران را به ناحق به دست آورده؛حاضرنشده تن 
به کارهای تولیدی و اقتصادی بدهند، درنتیجه چرخ های 
ودرست  می شود،  لنگ  نسبت  همان  به  تولیدواقتصاد 
اجتماع  بازان سربار  قمار  تمام  که،  می بینیم  کنیم  اگردقت 
هستند، و بدون اینکه کمترین سودی به این اجتماع برسانند 
از دست رنج آنها استفاده می کنند، وگاهی هم که در بازی 
قمار باختند، برای جبران آن دست به هنجار شکنی می زنند.
بدین ترتیب زیانهای ناشی از قمار عامل بسیاری از عوامل 

ناهنچاری و بزه در جامعه می باشد.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در خاتمه توصیه کرد: 
به هیچ عنوان فریب تبلیغات دروغین و فریبنده اینترنتی 
برخی از افراد را نخورند، زیرا این تبلیغات اغوا کننده بیشتر 
در راستای ترغیب کاربران برای پذیرش درخواست آنان و 

کالهبرداری از آنها صورت می گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبرداد؛

شکستن چرخه ترس و درد مقدمه 
زایمان طبیعی

جهانشیری: صرف 
بازی کردن برای تحقق 

این جرم کافی بوده و 
کلیه بازی های رایانه ای 
نظیر پاسور،شطرنج ، 

بازی با نرم افزارسیمز ، 
استفاده از نرم افزارهای 

شرط بندی نظیر بازی 
استراتژی همگی چون 

از آالت قمار هستند چه 
در فضای واقعی وچه 
در فضای سایبر اگربا 

شرط  بندی همراه باشد 
قمار بوده ومطابق ماده 

705 مجازات اسالمی 
جرم است

,,

علیرضا خادم باشی
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عملیات الیت برای جریمه 
روز گذشته در یکی از شبکه های اجتماعی 
شورای  عضو  شهال  امیر  به  وابسته  کانالی 
و  الیت  مامور  یک  از  تصویر  چند  مشهد  شهر 
می داد  نشان  را  رانندگی  و  راهنمایی  مامور 
مامور  ماشینی می روند  به سراغ  یکدیگر  با  که 
الیت برگه  اخطار الیت را پشت شیشه خودرو 
راهنمایی  مامور  هم  بالفاصله  و  می کند  نصب 
و رانندگی خودرویی که برگ اخطار الیت روی 
جریمه  را  اســت،  شده  گذاشته  اش  شیشه 
مامور  همقدمی  و  همراهی  این  البته  می کند. 
این  از  پیش  و  نیست  اتفاقی  الیت  و  پلیس 
ابزاری  به  پلیس  نظر  به  اما  داشت  وجود  هم 
برای کسب درآمد الیت  و دریافت پول از مردم 

تبدیل شده است.
می گویند؟ چه  شهروندان 

هم  تصاویر  همراه  به  که  شهروند  پیام  در 
امیر  به  خطاب  پلیس  و  الیت  مامور  قدمی 
آقای  سالم  اســت:  آمــده  ــورا،  ش عضو  شهال 
را  قوه قهریه  با  پول  گرفتن  گفته  بودید   شهال! 
ِد نکرده اید برادر، نکرده اید!  تعطیل کرده اید. 
راضــی  ازتـــان  ــدا  خ نیستیم.  ــی  راض کــه  مــا 
9:30صبح،  ساعت  فلسطین،  بولوار  باشد.. 

محفوظ امضاء  10آبان1397.  پنجشنبه 
الیت پول می گیرد... از  پلیس 

شورای  در  قبل  سال  چندین  و  این  از  پیش 
در  شورا  نقل  و  حمل  کمیسیون  رئیس  چهارم 
الیت  تشکیل  مبنای  اســت:  گفته  بــاره  این 
بر  عالوه  است  رانندگی  و  راهنمایی  قانون 
شده  انجام  الیت  و  پلیس  بین  تفاهمی  این 
است که اگر خودرویی بیش از 10 هزار تومان 
تمایل  عــدم  معنای  به  ایــن  باشد،  بدهکار 
خودرو  تواند  می  پلیس  و  است  پرداخت  برای 
الیت  مامور  که   صورتی  در  کند.  جریمه  را 
که  کند  اعــالم  راهنمایی  مامور  به  مستندا 
جریمه  تواند  می  راهنمایی  مامور  دارد  بدهی 
کند. وی درباره پرداخت هزینه به پلیس برای 
اساس  گفت:بر  الیت  با  مامورپلیس  همراهی 
به  پلیس  که  میزانی  به  شده  انجام  توافق 
دریافت  کاری  غیر  نوبت  در  کار  اضافه  عنوان 
درشیفت  الیت  با  همکاری  ازای  به  کند،  می 

غیر کاری ساعتی پول می گیرد.
است معبر  دو  هر  محیط 

هوشمند  ترافیک  شرکت  مسئوالن  سراغ  به 

فاطمی  علی  رویــم،  می  الیت 
ترافیک  شرکت  سخنگوی  نسب 
الیت درباره همقدمی  هوشمند 
ــور  راه پلیس  و  الــیــت  مــامــور 
پلیس  زیرمجموعه  ما  می گوید: 
راهور  پلیس  و  نیستیم  راهــور 
اما  نیست  ما  زیرمجموعه  نیز 
محیط کاری هر دو معبر است.

جریمه  قانون  برابر  پلیس 
می  کند

براساس  می دهد:  ادامه  وی 
به  رسیدگی  قانون   15 ــاده  م
رانندگی  و  راهنمایی  تخلفات 
باشد،  بدهکار  که  خــودرویــی 
ممنوع  توقف  تخلف  مشمول 
برابر  راهــور  پلیس  و  شود  می 
 20 مبلغ  ــد  ــوان ت مــی  ــون  قــان

را  متخلف  خودروی  تومان  هزار 
کند. جریمه می 

مامور  می دهد  اخطار  الیت 
می کند جریمه 

با بیان این که مبلغ جریمه  او 
ــده  ــازدارن ب تومانی  هــزار   20
ــح مــی کــنــد:  ــصــری ــیــســت، ت ن
را  قانون  که  فردی  بین  باالخره 
حقوق  و  حق  و  نمی کند  رعایت 
نمی کند،  پرداخت  را  شهری 
اشغال  را  پارک  فضای  که  فردی 
پرداخت  هزینه  امــا  کند  مــی 
وجــود  تــفــاوت  بــایــد  نمی کند 

باشد. داشته 
ماموران  عملکرد  دربــاره  وی 
مامورما  کند:  می  اظهار  الیت 
شیشه  پشت  را  اعتبار  اخطار 

خودرو قرار می دهد و مامور راهور هم جریمه 
می کند.

دارندگان  بــرای  فقط  شــارژ  پیامک  ارســال 
الیت! شارژ 

که  ایــن  بیان  با  الیت  شرکت  سخنگوی 
وجود  به  الیت  در  گذشته  نسبت  به  تغییراتی 
پنجم  شورای  زمان  از  می افزاید:  است،  آمده 
 30 روزانـــه  الیت  شرکت  جدید  مدیریت  و 
به  رایگان  صورت  به  شارژ  کسر  پیامک  هزار 
این  از  پیش  که  می شود  ارســال  شهروندان 
بوده  مورد   100 از  ها کمتر  پیامک  این  تعداد 

است.
شفاف  راستای  در  البته  یادآورمی شود:  وی 
که  هایی  پالک  برای  های  پیامک  این  سازی 
و  می شود  ارســال  باشند  داشته  الیت  شارژ 

برای بدهکاران به الیت ارسال نمی شود.
نیست شده  سازماندهی 

و  هماهنگ  ــدام  اق دربــاره  نسب  فاطمی 
تصاویر  در  الیت  مامور  با  پلیس  همراهی 
پلیس  از  شرکت  این  استفاده  و  شده  منتشر 
سازماندهی  صــورت  به  شــارژ  دریافت  بــرای 
سازماندهی  عملیاتی  این  گوید:  می  شده، 
ندارند  شــارژ  که  ــرادی  اف جریمه  بــرای  شده 
شارژ  بــدون  ــودرو  خ به  الیت  مامور  نیست، 
رانندگی  و  راهنمایی  مامور  و  دهد  می  اخطار 

هم جریمه می کند.
اتفاق  این ماجرا هیچ  این که در  بیان  با  وی 
غیر قانونی انجام نشده است، یادآورمی شود: 
نوشته  را  موضوع  این  تابلوها  روی  الیت  البته 
کنند  می  اعالم  مردم  به  هم  الیت  ماموران  و 
جریمه  مشمول  باشند  نداشته  شارژ  اگر  که 

خواهد شد.
منکر  الیت  شرکت  سخنگوی  چــه  ــر  اگ  
مامور  و  الیت  مامور  بین  ارتباط  و  سازماندهی 
از  پیش  که  شود  می  رانندگی  و  راهنمایی 
رئیس  شهر،  شــورای  گذشته  دوره  در  و  این 
مشهد  شهر  شــورای  نقل  و  حمل  کمیسیون 
انجام  توافق  اساس  بر  بود:  گفته  صراحت  به 
کار  اضافه  به عنوان  پلیس  میزانی که  به  شده 
ازای  به  کند،  می  دریافت  کاری  غیر  نوبت  در 
ساعتی  کاری  غیر  درشیفت  الیت  با  همکاری 

پول می گیرد.
در  توافق  گونه  این  از  الیت  سخنگوی  البته 

گذشته اظهار بی اطالعی کرد.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: خالء 
هایی هنوز در تأمین و تجهیز منابع و سامان دهی مسائل 

اقتصادی وجود دارد. 
به گزارش صبح امروز محمد رضا کالئی معاون مالی و 
پشتیبانی شهرداری در مراسم معارفه مدیران کل جدید 
این حوزه از مدیران حوزه مالی و اداری خواست که ضمن 
سامان دهی کارهای برزمین مانده از دوره گذشته مدیریت 
مازاد تالش کند. وی  فرایندهای  برای اصالح  شهری، 
گفت: امیدواریم در یک همکاری تنگاتنگ، شرایط به 
گونه ای فراهم شود که مدیریت شهری دغدغه ای در حوزه 

مالی نداشته باشد.
معاون مالی و پشتیبانی شهردار مشهد با بیان اینکه 
حوزه مالی معاونت اقتصادی نیازمند ادبیاتی جدید  است 
افزود: هنوز در حوزه تأمین و تجهیز منابع و سامان دهی 
با  مسائل اقتصادی خألهایی وجود دارد که امیدواریم 
رجوع  و  رفع  زمینه  جدید،  مدیر  ظرفیت  از  بهره گیری 

مشکالت فراهم شود.
بخش های  از  یکی  را  خزانه داری  کالیی  محمدرضا 
تازه     تأسیس در ساختار مدیریت شهری برشمرد و افزود: 
بر اساس ساختار جدید ابالغی از سوی وزارت کشور، به 
رغم تجمیع ١٠ عنوان مدیریت در معاونت شهرسازی در 
٣ اداره کل، در معاونت مالی و پشتیبانی ساختار جدیدی 

با عنوان خزانه داری ایجاد شده است.
برای  کشور  وزارت  سخت گیری های  داد:  ادامه  وی 
ایجاد خزانه داری در معاونت مالی و پشتیبانی شهرداری 
ویژه    بسیار  اهمیتی  از  حــوزه  این  که  می دهد  نشان 

برخوردار است.
در بحث  باید  کــرد: حــوزه خــزانــه داری  بیان  کالیی 
بهره گیری  و  غیرنقدی  و  نقدی  دارایی های  شناسایی 
در  و  باشد  شهری  مدیریت  امین  مالی،  فرصت های  از 

بخش های مختلف، وضعیت حوزه مالی را رصد کند.
وی ادامه داد: اگرچه در وضعیت فعلی، اولویت کاری 
خزانه داری سامان دهی حوزه مالی و خزانه در معاونت 
سامان دهی  زمینه  به تدریج  است،  پشتیبانی  و  مالی 
دارایی های غیرنقدی مدیریت شهری هم فراهم خواهد 
امیر جباری، مدیر  این،  از  به ذکر است پیش  شد.الزم 
مالی معاونت اقتصادی و احمد صالح آبادی، معاون مدیر 
مالی معاونت پشتیبانی شهرداری مشهد بودند به عنوان 
مدیر کل مدیرکل امور مالی و مدیرکل خزانه داری این 
از سوی محمدرضا  معاونت معارفه شدند.طی حکمی 
کالئی، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد، مدیر 
کل مدیرکل امور مالی و مدیرکل خزانه داری این معاونت 

منصوب شدند.

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
قوچان از صدور موافقت اولیه ایجاد 2 اقامتگاه بوم گردی 

در این شهرستان خبر داد. 
به گزارش صبح امروز علی سبحانی با اعالم این خبر 
افزود: 2 اقامتگاه بوم گردی در منطقه نمونه گردشگری 
دره یوسفخان، روستای یدک و منطقه نمونه گردشگری 

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

روستایی و عشایری است.
و  موضوع  اهمیت  به  توجه  با  اظهارکرد:  سبحانی 
افزایش گردشگران به منطقه برگزاری بازدیدهای آموزشی 
و توجیهی برای شوراها و دهیاران در روستاهای هدف 
گردشگری و ارائه طرح اقامتگاه های بوم گردی آغاز شده 

است.
شهرستان قوچان دارای 17 جاذبه گردشگری است که 
دره شمخال،سد تبارک و دره یوسفخان ،دره وروستای قره 
شاهوردی از مهم ترین جاذبه های طبیعی این شهرستان 
است هم چنین 138 اثر تاریخی این شهرستان شناسایی 
شده که47 اثر و محوطه تاریخی در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسیده است.

در  رضوی  پیاده  ــران  زائ برای  نذری  غذا های  توزیع 
خراسان رضوی خارج از موکب ها و ایستگاه های صلواتی 

ممنوع است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حمید جهاندخت 
دانشگاه  حرفه ای  محیط  بهداشت  کارشناس  مرعشی 
علوم پزشکی مشهد گفت: افرادی که می خواهند غذای 
نذری توزیع کنند باید به ایستگاه های صلواتی دارای مجوز 
مراجعه کنند وپس از تایید سالمت، نذورات در بین زائران 
تامین  آشپزخانه های  افزود:  وی  می شود.  توزیع  پیاده 
کننده غذای زائران پیاده نیز تحت نظارت هستند و بدین 
منظور امسال برای همه آشپز ها و کمک آشپز های فعال 
در این زمینه کارت بهداشتی پس از انجام آزمایش های 

مربوط به صورت رایگان صادر شده است.
جهاندخت مرعشی گفت: گروه های بازرسی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد همزمان با دهه پایانی ماه صفر بر 
توزیع غذای سالم و بهداشتی بین زائران پیاده رضوی با 
هدف پیشگیری از آلودگی های غذایی، بیوتروریسم و یا 
احتمال آلودگی های آب و مواد غذایی توزیع شده، نظارت 

می کند.
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معاون خدمات و محیط زیست 
برای  گفت:  مشهد  شــهــرداری 
دهه  زائــران  از  پذیرایی  و  استقبال 
پایانی ماه صفر 28 ایستگاه در ورودیها و نیز داخل این 

کالنشهر برپا شده است.
شش  چارچوب  این  در  ــزود:  اف کاظمی  ا...  خلیل 
های  جاده  سمت  از  مشهد  ورودی  مبادی  در  ایستگاه 
شاندیز،  و  طرقبه  کالت،  سرخس،  نیشابور،  قوچان، 
دو ایستگاه درون شهری در میدان قائم و عرصه میدان 
شهدا، دو ایستگاه ریلی جاده ای در پایانه مسافربری امام 
رضا)ع( و ایستگاه راه آهن و 18 ایستگاه نیز در داخل 
شهر مشهد در مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی 

فعال شده است.
وی گفت: همچنین برای مشارکت شهروندان مشهدی 

در امر خدمترسانی به زائران دهه آخر ماه صفر در 'سامانه 
مشهدی شو' به آدرس masHHaDisHo .ir تاکنون چهار 

هزار و 500 نفر نام نویسی کرده اند.
معاون شهردار مشهد افزود: خدمات به زائران پیاده را 
نظیر  استقبال شامل خدمات عمومی  ایستگاههای  در 
نظیر  تخصصی  خدمات  و  راهنمایی  پذیرایی،  ماساژ، 
کمکهای پزشکی، خبرنگاری، آشپزی، نانوایی و مشاوره 

مذهبی برشمرد. 
تلفن  عنوان  به  نیز   3135 تلفن  شماره  گفت:  وی 
خدمات گردشگری و زیارت همه روزه طی ساعات هفت 
به منظور  آمادگی  برای تماس شهروندان و اعالم  تا 20 
ارسال  از طریق  است. همچنین  فعال  نیز  خدمترسانی 
عدد هشت به شماره تلفن 1000181 نیز می توان برای 

نام نویسی خدمت رسانی اقدام کرد.

فرماندهی  راه  پلیس  رئیس 
گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی 
هم اینک 11 هزار زائر پیادهرضوی 
در مسیر جاده های این استان به سمت مشهد در حرکت 

هستند.
سرهنگ هادی امیدوار افزود: بر همین اساس 'طرح 
پوشش زائران پیاده' از سوی پلیس راه در مسیرهای جاده 

ای خراسان رضوی در حال انجام است. 
وی ادامه داد: همچنین به منظور حفظ ایمنی زائران 
پیاده دهه آخر ماه صفر طرحهای محدودیت ترافیکی از 
شنبه 12 آبان ماه در جاده های خراسان رضوی اعمال و 

اجرا می شوند.
رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: در این چارچوب 
در تمام جاده های استان به جز آزاد راه شهید شوشتری 

محدودیت سرعت با کاهش 20 کیلومتری سرعت مجاز 
اجرا می شود. 

وی افزود: اطالع رسانی الزم برای کاهش سرعت در طول 
جاده ها انجام شده لذا رانندگان باید به منظور تامین ایمنی 
زائران پیاده رضوی با دقت و احتیاط بیشتر در مسیرها 

برانند. 
سرهنگ امیدوار در ادامه همچنین گفت: هم اینک تمام 
جاده های خراسان رضوی باز و رفت و آمد خودروها در آنها 

بدون مشکل در جریان است.
طبق پیش بینیها 400 هزار زائر پیاده در دهه آخر ماه 

صفر امسال وارد مشهد می شوند.
که  دارد  راه  کیلومتر  و 575  هزار  رضوی 20  خراسان 
شش هزار و 422 کیلومتر آن بین شهری و 14 هزار و 152 

کیلومتر راه روستایی است.

نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
شهرداری  شهری  خدمات  بر 
مشهد از فعالیت 7000 پاکبان در 

شهر مشهد همزمان با روزهای پایانی ماه صفر خبر داد.
علیرضا صحراگرد با اشاره به فعالیت کاروان 550 نفری 
پاکبانان در شهر نجف اشرف، تصریح کرد: روز گذشته 
آخرین کاروان پاکبانان به شهر مشهد بازگشتند که بعد از 
چند روز استراحت فعالیت خود را در این کالنشهر برای 
میزبانی از زائران امام رضا )ع( در روزهای پایانی ماه صفر 

آغاز خواهند کرد.
شهری  خدمات  بر  نظارت  و  هماهنگی  مدیرکل 
استقبال  ویژه  برنامه های  در خصوص  شهرداری مشهد 
برای  کرد:  تصریح  صفر  ماه  پایانی  روزهای  در  زائران  از 
)ع(،  رضا  امــام  ــران  زائ به  تــوان  تمام  با  خدمت رسانی 

مرخصی تمامی همکاران حوزه خدمات شهری لغو شده 
است.

صحراگرد اضافه کرد: در این ایام 7000 پاکبان، 70 
متکدیان  جمع آوری  اکیپ   15 و  سدمعبر  رفع  اکیپ 

آماده باش هستند.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به برودت هوای شهر 
نفر  از6هــزار  بیش  ظرفیت  با  اضطراری  اسکان  مشهد، 

آماده باش هستند.
محور  روب 6  و  روفت  و  نظافت  کرد:  خاطرنشان  وی 
محدوده  از  خارج  کیلومتری   10 عمق  تا  شهر  ورودی 
با  خدماتی در مسیر زائران پیاده، فضاآرایی سطح شهر 
استفاده از بیلبوردها، تلویزیون های شهر، نظافت و شست 
از دیگر  و شوی معابر منتهی به حرم مظهر رضوی و... 
اقدامات برنامه ریزی شده برای روزهای پایانی صفر است.

فعالیت 7 هزار پاکبان مشهدی در روزهای پایانی ماه صفر11 هزار زائر پیاده درجاده های خراسان رضوی در حرکت هستند28 ایستگاه استقبال زائر در مشهد برپا شد
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در کانال یکی از شبکه های اجتماعی  منتسب به امیر شهال عضو شورای 
اسالمی شهر مشهد گزارش درباره فعالیت دفاتر شهرسازی شهرداری مشهد 

منتشر شده است، این گزارش را می خوانید:  
مردم خوب مشهد! سالم

حول وحوش سال1389 بود که شهرداری به فکر افتاد تا بخش اعظم خدمات 
فنی- مهندسی اش را، باهدف »کاهش تصدی گری« و »افزایش رضایت مندی 
شهروندان«، برون سپاری کند. »شورای سوم« این ایده را تصویب کرد و دفاتر 

این دفاتر  راه اندازی  با  بیرون  آمد.  آن مصوبه  از دل  »کارگزاری شهرسازی« 
قراربود ارتباط کاری شهروندان با شهرداری به صفر نزدیک  و تمامی خدمات، 
توسط آن ها به مردم ارایه شود. در این میان، مشکالتی پیش آمد که حصول این 
هدف را سخت و ناممکن ساخت. اول، تخلفات برخی دفاتر پیش خوان، که به 
سلب اعتماد و نارضایی فراگیر مردم انجامید. دوم: ناخرسندی برخی پرسنل 
مرتبط در شهرداری، که برو- بیای  ارباب رجوع را از دست داده بودند و این، 
گران شان می آمد. حاال پس از شش سال، حدود 300دفتر ارایه دهنده خدمات 
شهرداری، با بیش از 1600نیروی کار شکل گرفته، اما رضایت شهروندی، 
و  خیاطی  مدرک  با  بعضی،  نیامده است.  به دست  بود  انتظار  که  آن چنان 
روانشناسی، از شهرداری token گرفته اند و بعضی دفاتر، اصال وجود خارجی 
ندارند. قراربود صفر تا صد کار در این دفاتر انجام شود، اما حاال دفاتر تنها به 
محلی برای اسکن مدارک و تشکیل پرونده تبدیل شده و شهروند برای گرفتن  
پروانه ساختمانی، یک پایش باید در شهرداری و پای دیگرش در دفتر مهندسی 
باشد. این ها بخشی از درددل های نمایندگان دفاتر پیشخوان شهرداری بود 
که در جلسه با معاون برنامه ریزی شهرداری ابراز داشتند. معتقدبودند آن ها را 
در حوزه تصمیم گیری کنار گذاشته اند و »برون سپاری« را با »درون سپاری« 

اشتباه گرفته اند. چندهفته ای است به بهانه »شهروندسپاری«، عرصه بر آن ها 
تنگ تر شده و دسترسی دفاتر به بخش هایی از سیستم شهرسازی و آرشیوها را 
بسته اند. مثل صدور استعالمات الکترونیک یا صدور گواهی انتقال آپارتمان. 
خواب نما شده اند به همین زودی پایانکارهای تفکیکی و پروانه ها و بقیه امور 
را هم ازشان می گیرند تا بشوند شیر بی یال و دم و اشکم. بعد از شش سال، 
هنوز یک ریال تعرفه های شان اضافه نشده. درحالی که هزینه های شان هرسال 
افزوده می شود. آن ها البته قبول دارند برخی صاحبان token، آبروی بقیه 
همکاران متعهدشان را ریخته اند و برخی دفاتر، اصال وجود خارجی ندارند. 
از قضا خودشان، خواهان برخورد با این دست متخلفین هستند تا آن ها که 
شریف کار می کنند، با چوب ناشریف ها رانده نشوند. به اتفاق مهندس آل شیخ، 
دوساعتی حرف های شان را شنیدیم. خاطرشان جمع  شد هیچ نیم کاسه ای 
برای انحالل شان نیست، اما شهرداری برای شهروندمحوری و ایجاد دسترسی 
اجاره  tokenهــای  است.  مصمم  شهرسازی  سیستم  به  مردم  عموم  برای 
داده شده ضبط می شود و دفاتر سوری، جمع خواهندشد. قول هایی برای 
ترمیم تعرفه های شان درصورت تایید شورا گرفتند و خاطرشان بابت صیانت از 

نیروی انسانی  متخصص شان جمع شد. 

مسئول انتشارات وتولیدات فرهنگی اداره امور فرهنگی و روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی  از تهیه و تدوین کتابچه گردشگری 

برای 28 شهرستان خراسان رضوی خبرداد.
از  افزود: پس  این خبر  اعالم  با  امروز، مهدی ساعدی  به گزارش صبح 
انتصاب مکرمی فر به عنوان مدیرکل در حوزه های مختلف کمیته هایی از 

جمله کیمته تولیدات فرهنگی و انتشارات و تبلیغات  تشکیل شد.
وی با بیان این که کمیته تولیدات فرهنگی و انتشارات به ریاست مدیرکل و 
9 نفر عضو از مسوولین و  کارشناسان واحد های مختلف تشکیل شده است، 
اظهار کرد: اولین مصوبه این کمیته، بررسی استراتژی عملکرد این کمیته در 
گذشته و مشخص نمودن چشم انداز برنامه های آینده بود. و دیگر مصوبات 
جلسه تولید کتاب محورهای گردشگری خراسان رضوی بود که این کتاب 

خراسان رضوی با تالشی شبانه روزی قبل از اسفند ماه آماده و برای ایام نوروز 
97 تولید و توزیع شد.

ساعدی ادامه داد: کتاب محورهای گردشگری خراسان رضوی در قطع 
پالتویی تولید و توزیع شده است.

وی درباره محورهای گردشگری استان اظهار کرد: در این کتاب محوری 
های اصلی ازمشهد به 11 محور گردشگری در شهرستان ها مختلف استان 

معرفی شده است.
ساعدی با بیان این که نقاط گردشگری و بنای تاریخی در این محورها  
معرفی شده اند، گفت: هم چنین دراین کتابچه فاصله زمانی  جاذبه های 

گردشگری و آثار تاریخی قید شده است.
وی افزود: هم چنین بوم گردی های درمحورهای گردشگری معرفی شده 

اند وبه بخشی از صنایع دستی، مشاغل سنتی و سوغات سفر این محور ها نیز 
پرداخته شده است.

مسئول انتشارات اداره امور فرهنگی و روابط عمومی اداره میراث فرهنگی 
خراسان رضوی ادامه داد: در دومین جلسه کمیته انتشارات استان برنامه های 

انتشاراتی این اداره کل در   دو مرحله برنامه ریزی و پی ریزی شد.
وی مرحله اول را انتشارات و تبلیغات مکتوب و مرحله دوم را انتشارات 
دیجیتال اعالم کرد و گفت: به علت کمبود اقالم اطالع رسانی در اداره کل با 
قید فوریت مرحله اول در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد برای هر شهرستان 
یک کتابچه گردشگری به دو زبان فارسی و انگلیسی برای معرفی کلیه پتانسیل 

ها و ظرفیت های شهرستان تهیه شود.

خبر

خبر

 گزارش عضو شورا از دفاتر خدمات شهرسازی شهرداری مشهد:

دفاتر صوری جمع آوری می شود

 کتابچه گردشگری 28 شهرستان خراسان رضوی تهیه می شود

گفته  بودید گرفتن پول با قوه قهریه را تعطیل کرده اید. ِد نکرده اید برادر، نکرده اید! ما که راضی 
نیستیم. خدا ازتان راضی باشد.. بولوار فلسطین، ساعت ۹:۳۰صبح، پنجشنبه ۱۰آبان۱۳۹۷
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معاون شهردار در مراسم معارفه مدیران جدید

خالء هایی هنوز در تأمین  منابع مالی 
وجود دارد

صدور موافقت اولیه ایجاد ۲ اقامتگاه بوم 
گردی در قوچان 

ممنوعیت توزیع غذای نذری خارج از 
موکب ها 

سنحگوی الیت درباره 
اقدام هماهنگ و همراهی 

پلیس با مامور الیت در 
تصاویر منتشر شده ، 
می گوید: این عملیاتی 

سازماندهی شده برای 
جریمه افرادی که شارژ 

ندارند نیست، مامور الیت 
به خودرو بدون شارژ 

اخطار می دهد و مامور 
راهنمایی و رانندگی هم 

جریمه می کند

,,
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شهردار مشهد در حاشیه برگزاری نخستین دوره مسابقات 
سیدجعفر  مرحوم  ــادوار  ی نوجوانان  کشتی  بین المللی 
به شهرداری  پدیده  فوتبال  تیم  واگــذاری  درباره  موسوی 
گفت: مسئوالن تیم فوتبال پدیده بیالن مالی بدهند تا تیم را 
تحویل بگیریم. ما باید بدانیم که این تیم چه میزان بدهکاری 

دارد و آنگاه به دنبال خریدار تیم باشیم.
تقی زاده خامسی گفت: برای حمایت تنها تیم لیگ برتر 
خراسان رضوی کمر همت بسته ایم و با تمام توان از این 
تیم حمایت خواهیم کرد. وی ادامه داد: رشیدیان استاندار 
تیم  این  از  حمایت  به  عالقه مند  خیلی  رضوی  خراسان 
است و بارها به من گفته که هرکاری برای حمایت از این تیم 
می توانید انجام دهید.وی خاطرنشان کرد: مسئوالن پدیده 
بیالن عملکرد مالی خود را ارائه کنند تا ما خریدار برای تیم 
پیدا کنیم از طرف دیگر هنوز نمی دانیم سهامدار اصلی 
تیم حاضر به واگذاری تیم هست یا خیر؟ اگر قرار باشد 
شهرداری تیمی را زیر پوشش خود قرار دهد و سرمایه گذار 
برای تیم پیدا کند، نیاز به همکاری مسئوالن پدیده است تا 
روشن و واضح مشخص شود چه میزان بدهی دارند چون 
هربار یک حرفی می زنند. خامسی ادامه داد: در جلساتی 
که با مدیران و مسئوالن پدیده داشته ایم مبالغ متفاوتی 
مطرح شد و ترس ما از این است که اگر وارد گود شویم این 
مبلغ سیر صعودی داشته باشد، بنابراین الزم است قبل از 
هر اقدامی تکلیف بیالن مالی تیم برای ما روشن شود تا 

کمیته اقتصادی شهرداری وارد گود شود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره شایعه حضور ثابت 
مالک هتل داریوش برای خرید تیم پدیده گفت: این حرف 

از اساس کذب است و ما حامیان مالی خیلی قوی تری 
داریم که بخواهیم از وجود وی در کنار تیم بهره ببریم.

شهردار مشهد خواستار حضور عالقه مندان و شهروندان 
تمام  با  کرد:  تصریح  و  شد  ورزشگاه ها  به  دوست  فوتبال 
وجود خادم شهروندان هستیم و امیدواریم عالقه مندان به 
فوتبال با حضورشان در میادین ورزشی و ورزشگاه ها تنها 
تیم فوتبال لیگ برتر را که به حق توانسته است، با تالش 
یحیی گل محمدی و بازیکنانش فوتبال خراسان رضوی را 
زنده کند، حمایت کنند. معاون هماهنگی امور اقتصادی 
و منابع استانداری خراسان رضوی نیز درباره واگذاری تیم 
پدیده با اشاره به جلسه اخیری که پیرامون وضعیت این 
تیم و مشکالت آن در استانداری خراسان رضوی باحضور 
طرف های درگیر درموضوع تشکیل شد، افزود: این تیم یا 
باید از سوی هیئت مدیره شرکت پدیده به درستی مدیریت 
و تامین مالی شده و مشکالت آن حل شود، یا واگذار گردد 
تیمی که از حدود 7 ماه گذشته با مشکل مدیریتی مواجه 
شده است و هیئت مدیره پدیده به دلیل برخی مسائل خود 
نتوانسته اند تعهداتشان را در قبال تیم انجام دهند.قربان 
میرزایی تصریح کرد: از این رو استانداری به موضوع وارد شد 
و در جلسه ای که اخیرا برگزار گردید، مقرر شد هیئت مدیره 
شرکت پدیده در صورتی که توان تیم داری و تامین مالی این 
باشگاه ورزشی را به  طور کامل دارد این تیم را حفظ کند. 
وی اظهار کرد : اما با توجه به اظهارات ونحوه عمل چند ماه 
اخیر هیئت مدیره پدیده و وضعیت این تیم، باید نسبت به 
تعیین تکلیف آن اقدام شود، ضمن آنکه موضوع واگذاری 
تیم به درخواست و اصرار هیئت مدیره شرکت پدیده در 
ستاد تدبیر استان مطرح و مصوب شد.میرزایی اظهارکرد: 
درجلسه چند روز قبل ، با کلیات درخواست واگذاری تیم 
ورزشی پدیده به شهرداری مشهد موافقت و قرار شد ظرف 
10 روز آینده راهکارهای قانونی ، عملیاتی و کارشناسی 

واگذاری تیم تهیه و اعالم شود.

مسئوالن پدیده بیالن مالی روشنی 
بدهند تا تیم را تحویل بگیریم

آشوک کومار نماینده اتحادیه جهانی کشتی در نشست داوران مطرح کرد:

سالمت نوجوانان مهم تر از برد و باخت

بین  مسابقات  دوره  نخستین  افتتاحیه  مراسم 
المللی کشتی نوجوانان یادواره مرحوم سید جعفر 
بهشتی  پنج شنبه گذشته در سالن شهید  موسوی 

مشهد برگزار شد.
نخستین  افتتاحیه  مراسم  گزارش  این  براساس 
مرحوم  یــادواره  نوجوانان  کشتی  مسابقات  دوره 
سید جعفر موسوی در سالن شهید بهشتی مشهد 

برگزار شد.
ابتدا مسعود ریاضی رئیس هیئت  این مراسم  در 
مدیران  و  مسئوالن  از  سخنانی  طی  استان  کشتی 
شهرداری، کادر اجرایی برگزاری مراسم و همچنین 
و گفت:  و تشکر کرد  تقدیر  استان  خادمان کشتی 
امیدواریم روند حمایتی از پیشکسوتان و نوجوانان 

کشتی مشهد تداوم داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: مرحوم موسوی بیش از 47 
سال از عمر مفیدش را در راه سازندگی و شناسایی 
امروز  و  کرد  صرف  خراسان  کشتی  استعدادهای 
از  هریک  که  است  کرده  تربیت  خلفی  شاگردان 

آنان وزنه ای در کشتی استان و کشور هستند.
در ادامه این مراسم فتاحی مدیر کل اداره ورزش 
با  رضوی  خراسان  ورزش  گفت:  استان  جوانان  و 
پله های  شهرداری  و  شهر  شــورای  حمایت های 
در  مشهد  شهردار  و  می کند  طی  را  ترقی  و  توسعه 
راه توسعه یافتگی ورزش استان قدم اول را برداشته 
ارگان های  و  سازمان ها  تمام  امیدواریم  و  است 
اصلی  صاحبان  همچنین  و  دولتی  غیر  و  دولتی 
در  می باشند  مردم  که  استان  در  قهرمانی  ورزش 
و مسئوالن ورزش دوست شهرمان  راه مدیران  این 
بیش  از  بیش  ورزشی  میادین  در  حضورشان  با  را 

کنند. حمایت 
را به نام کشتی می شناسند مشهد 

از مشهد  این مراسم شهردار مشهد  همچنین در 
وقتی  گفت:  و  کــرد  یــاد  کشتی  مهد  عنوان  به 
در  خراسان  نام  می شود،  برده  ایــران  کشتی  نام 
کشتی  در  خراسان  سال ها  می شود.  زنده  اذهان 
ــراداران  ب مــی زد.  جهان  و  ایــران  در  را  اول  حرف 
استاد  پرورده  دست  و...  توکلیان  زینل نیا،  خادم، 
نامش  حق  به  امروز  که  بودند  موسوی  سیدجعفر 

زنده شد و تا ابد زنده خواهد ماند.

شاهنامه  در  اینکه  به  اشاره  با  خامسی  تقی زاده 
باید  ــزود:  اف است  شده  یاد  کشتی  از  فردوسی 
تالش کنیم تا کشتی را دوباره به خانه مردم ببریم 
در  حضورشان  با  که  کنیم  تشویق  را  خانواده ها  و 
مورد  را  خراسان  اول  ورزش  ورزشــی،  سالن های 

حمایت و تشویق قرار دهند.
در ادامه این مراسم نایب رئیس کشتی استان از 
موسوی  گفت:  و  کرد  یاد  نیکی  به  موسوی  مرحوم 
حمایت  چتر  زیر  را  آنــان  و  بود  جوانان  سوز  دل 
برای  کمبودی  و  مشکلی  اگر  مــی داد،  قرار  خود 
حل  دنبال  به  می کرد  احساس  خــود  شــاگــردان 
برمی داشت.  را  اول  قدم  گیران  کشتی  مشکالت 
حال  کمک  تحصیلی  و  اجتماعی  مالی،  لحاظ  از 

جوانان بود. 
روحیه  دارای  باید  جوانان  افــزود:  طهماسبی 
میدان  کشتی  عرصه  در  بتوانند  تا  باشند  باالیی 
که  می کرد  تالش  موسوی  مرحوم  و  کنند  داری 
نداشته  کسری  و  کم  زندگی  در  کشتی  جوانان 
باشند و با روحیه و توان باالیی به ورزش بپردازند. 

در  باالیی  استعداد  موسوی  شــد:  ــادآور  ی وی 
جوانان  و  داشت  مستعد  گیران  کشتی  شناسایی 
ترغیب  و  تشویق  کشتی  ــه  ادام بــرای  را  مستعد 

می کرد.
نخستین  ــزاری  ــرگ ب حاشیه  در 
کشتی  المللی  بین  مسابقات  دوره 
یادواره مرحوم سید جعفر  نوجوانان 
در  داوران  کمیته  نشست  موسوی 
و  ورزش  کل  اداره  اجتماعات  سالن 

جوانان مشهد برگزار شد.
در این نشست که با حضور آشوک 
هند  کشور  از  المپیکی  داور  کومار 
رئیس  ریاضی  مسعود  شد،  برگزار 
هیئت کشتی خراسان رضوی ضمن 
و  اجرایی  مدیران  از  تشکر  و  تقدیر 
گفت:  کشتی  فدراسیون  نمایندگان 
پر  جمع  در  که  هستیم  خوشحال 
نوجوان  خوب  گیران  کشتی  محبت 
میزبان  بتوانیم  امیدواریم  و  هستیم 

خوبی برای شما باشیم. 
رضایی  جلسه  ایــن  ادامـــه  در 
گزارشی  ارائه  با  فدراسیون  نماینده 
اجرایی  کادر  و  ریاست  عملکرد  از 
خراسان  میزبانی  از  فــدراســیــون 
نخستین  بــرگــزاری  جهت  ــوی  رض

نوجوانان  کشتی  رقابت های  دوره 
از  که  موسوی  جعفر  سید  ــادواره  ی
استعدادیاب  و  کش  زحمت  مربیان 
تشکر  و  تقدیر  بود  رضوی  خراسان 
که  ناراحتیم  خیلی  گفت:  و  کــرد 
خادم  رسول  جدایی  شاهد  دیگر  بار 
کشتی  فدراسیون  ریاست  بدنه  از 
عزیزان  این  امــیــدوارم  اما  هستیم 

همچنان در کنار کشتی باشند.
بر اساس این گزارش آشوک کومار 
از هند که به عنوان نماینده اتحادیه 
را  مسابقات  این  در  نظارت  جهانی، 
نحوه  درباره  گزارشی  دارد  برعهده 
مقررات  و  قوانین  تغییرات  قضاوت، 
را  مطالبی  نوجوانان  کشتی  برای 
باید  که  آنچه  گفت:  و  کــرد  بیان 
برگزاری  حین  در  داوران  کمیته 
حفظ  کنند  توجه  آن  به  مسابقات 
سالمت کشتی گیران نوجوان است. 
و  قوانین  از  برخی  افـــزود:  وی 
نسبت  نوجوانان  کشتی  مقررات 
تغییرات  ــزرگــســاالن  ب کشتی  ــه  ب

محسوسی داشته است از جمله نحوه امتیاز دهی، 
به  توجه  تشک،  رئیس  با  هماهنگی  فنون،  اجرای 
تشک  از  گیران  کشتی  خروج  و  سالن  اسکوربرد 
توجه  آن  به  باید  مسابقات  این  در  داوران  که  و... 

باشند. داشته 
مسئله  این  به  باید  داوران  کرد:  اضافه  کومار 
شکست  و  پیروزی  که  باشند  داشته  بیشتری  توجه 
کشتی  سالمتی  حفظ  از  بعد  مسابقات  این  در 
کردند  احساس  اگر  و  است  اهمیت  دارای  گیران 
می تواند  فنی  اجــرای  مسابقه  برگزاری  حین  در 
می توانند  ــدازد  ان مخاطره  به  را  حریف  سالمت 

کشتی را قطع کنند.
وی خاطر نشان کرد: در قوانین جدید اگر کشتی 
سرپا بود می توانید کشتی را قطع کنید و اخطار به 
کشتی گیر خاطی بدهید، اما اگر دوکشتی گیر در 
خاک در حال اجرای فن بودند قبل از قطع کشتی 
امتیاز را می دهید و اگر مورد موافقت رئیس تشک 

قرار گرفت اقدام به قطع کشتی می کنید.
یادآور  تشک  رئیس  وظایف  درباره  ادامه  در  وی 
رئیس  باید  را  میدان  قاضی  اخطارهای  تمام  شد: 
تشک  رئیس  رای  با  فنی  ضربه  کند،  تایید  تشک 
قطع  درباره  نهایی  رای  همچنین  می شود،  تایید 

کشتی در هنگام مبارزه دو کشتی گیر با نظر رئیس 
تشک انجام می شود. 

هنگام  در  که  اتفاقاتی  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
داد  روی  فرانسه  در  کشتی  مسابقات  برگزاری 
تصریح کرد: قاضی میدان باید پس از پایان کشتی 
چک  تشک  رئیس  نظر  با  را  ورزشگاه  اسکوربرد 
برنده  تشک  رئیس  رای  شدن  نهایی  از  پس  و  کند 
کشتی را اعالم کند. ممکن است اختالفی سهوی 
بین برگه داوری و نتیجه حک شده روی اسکوربرد 
قبل  صورت  این  در  که  باشد  داده  روی  ورزشگاه 
میدان  قاضی  شود  صادر  اشتباهی  رای  که  این  از 
رئیس  می تواند  شده  داده  روی  اشتباه  به  نسبت 
نهایی  تایید  از  بعد  و  بگذارد  جریان  در  را  تشک 

رئیس تشک پیروزی کشتی گیر را اعالم کند.
شد:  ــادآور  ی کشتی  جهانی  اتحادیه  نماینده 
داوران برای تشخیص امتیازهای 2،4 و 5 امتیازی 
قرار  توجه  مــورد  را  نکته   3 گیران  کشتی  ــرای   ب
زمانی  از چه  فن  اجرای  استارت  اینکه  اول  دهند. 
یا  و  بوده  خاک  در  کشتی  جریان  است.  شده  آغاز 
حالت  در  کشتی گیر  فرود  فن  اجرای  از  بعد  سرپا، 
خطر بوده و یا خیر. همچنین زیبایی فن و نمایش 
میدان  داور  توجه  مورد  دقت  به  باید  آن  اجــرای 

جهت ارائه امتیاز به مجری فن قرار گیرد.
مربیان  تخصصی  نشست های  ایــن  ــه  ادام در 
تیم های شرکت کننده در نخستین دوره رقابت های 
کشتی آزاد نوجوانان یادواره بزرگداشت سید جعفر 
فدراسیون  نماینده  حضور  با  را  نشستی  موسوی 
نحوه  و  اطالعات  آخرین  دربــاره  و  برگزار  کشتی 
پایان  در  و  کردند  پیدا  آشنایی  مسابقات  برگزاری 

این نشست مراسم قرعه کشی تیم ها برگزار شد.
بین  رقابت های  دوره  نخستین  است  گفتنی 
یاد  زنده  ــادواره  »ی نوجوانان  آزاد  کشتی  المللی 
آبان ماه به مدت 2روز  از 10  سید جعفر موسوی« 
این  شد.  برگزار  مشهد  بهشتی  شهید  سالن  در 
مسابقات با حضور 10 تیم شامل پنج تیم خارجی 
و  ترکمنستان  اوکراین،  گرجستان،  ارمنستان،  از 
الف  تیم های  شامل  داخلی  تیم  پنج  و  آذربایجان 
به  تیم(   3( رضوی  خراسان  تیم های  و  ایران  ب  و 
صورت تیم به تیم و انفرادی در رده سنی نوجوانان 

و در رشته کشتی آزاد برگزار شد. 
در پایان این مراسم از پوستر و تمبر مرحوم سید 
مسئوالن  ورزشی،  مدیران  حضور  با  موسوی  جعفر 

شهری و شهردار مشهد رونمایی شد.

خبر

خبر

تاکسیران مشهدی 700 میلیون ریال اشیاء قیمتی را 
به مسافر عراقی بازگرداند.

با  مشهد  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گــزارش  به 
اشیاء  ریال  میلیون  مشهدی 700  تاکسیران  امانتداری 
قسمتی به مسافر تاکسی فرودگاه و زائر عراقی بازگردانده 

شد.
سید کریم تقوی تاکسیران مشهدی خط فرودگاه پس 
زائر  یک  قیمتی  اشیا  ریال  میلیون   700 کردن  پیدا  از 
عراقی که در تاکسی جاگذاشته بود، این امانت را به وی 

بازگرداند.
تاکسیران امانتدار مشهدی یک کیف با ارزش بیش از 
700 میلیون ریال اشیا قیمتی که در یکی از تاکسی های 
فرودگاه شهید هاشمی نژاد جا مانده بود به وی بازگرداد 
که پس از این اتفاق این زائر عراقی از سازمان تاکسیرانی 

و تاکسیران امانتدار قدردانی کرد.
سیستم  نظم  و  سرعت  امــانــتــداری،  خوشبختانه 
مزیت های  از  یکی  امــوال  بازگرداندن  در  تاکسیرانی 
اتفاق  این  نیز  بار  این  و  خطوط تاکسیرانی مشهد است 
و  شریف  انسان هایی  مشهدی  تاکسیرانان  داد،  نشان 

باایمان هستند. 

کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
درخــصــوص  گــفــت:  مشهدمقدس  شــهــر  ــورای  ــ ش
انجام  بوده  شهرداری  به  مربوط  که  آنچه  جمعه بازار، 
شده است و موضوع دسترسی نیز باید در شورای عالی 

ترافیک مطرح شود.
جمعه  وضعیت  آخرین  تشریح  به  فیضی  رمضانعلی 
بازار  اظهارکرد: جمعه  این خصوص  و در  پرداخت  بازار 
میامی نزدیک به 2 دهه در مکان قبلی خود مستقر بوده 
سنگینی  ترافیک  که  بود  شده  سبب  شهری  توسعه  و 
فراوان  نارضایتی  امر  و همین  ایجاد شود  نقطه  این  در 
اینکه  بیان  با  داشــت.وی  پی  در  را  منطقه  ساکنان 
جابجایی جمعه بازار بنا به خواسته و مطالبه شهروندان 
انعقاد  و  جانمایی  به  مربوط  مصوبه  گفت:  است،  بوده 

تفاهمنامه با سرمایه  گذار برای اجرای جمعه بازار مربوط 
به دوره قبل شورای شهر مشهد بوده و شورای پنجم در 

جهت اجرایی کردن مصوبات گام برداشته است. 
با  را  تمامی تصمیمات خود  اینکه  بر  تاکید  با  فیضی 
شفافیت به سمع و نظر شهروندان می رسانیم و پیوسته 
در  کنونی  بــازار  جمعه  افــزود:  هستیم،  آنها  پاسخگو 
مشکل  و  شده  ایجاد  هکتار   12 مساحت  به  فضایی 
را  خود  طرح  مشاور  خصوص،  این  در  دارد؛  دسترسی 
ارائه کرده و به زودی عملیات اجرایی، تسطیح، تعریض 
آغاز خواهد شد.رئیس  و برگشت  ایجاد دو الین رفت  و 
شورای  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون 
که  اجرایی  بخش  کرد:  خاطرنشان  مشهدمقدس  شهر 
مربوط به شهرداری بوده به شکل کامل انجام شده ولی 
وضعیت دسترسی نیاز به تصویب سازمان ترافیک دارد؛ 
جمعه بازار در حریم شهر و خارج از محدوده شهری قرار 
ترافیک  عالی  شورای  در  باید  موضوع  این  لذا  و  گرفته 

مطرح شود.

باز گشت 700 میلیون توسط تاکسیران 

تسهیل دسترسی جمعه بازار در گرو 
تصمیم شورای عالی ترافیک
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تقی زاده خامسی باید تالش کنیم تا کشتی را دوباره به خانه مردم ببریم و خانواده ها را تشویق کنیم که با حضورشان در سالن های ورزشی، ورزش اول خراسان را مورد حمایت و تشویق قرار دهند

,,

فتاحی: امیدواریم تمام 
سازمان ها و ارگان های 
دولتی و غیر دولتی و 

همچنین صاحبان اصلی 
ورزش قهرمانی در 

استان که مردم می باشند 
در این راه مدیران و 

مسئوالن ورزش دوست 
شهرمان را با حضورشان 

در میادین ورزشی بیش 
از بیش حمایت کنند

,,

پرواز پدیده در آسمان لیگ
نماینده مشهد به یک پیروزی دیگر در رقابت های لیگ برتر فوتبال دست پیدا کرد

زمان  در  تنها  بودیم  کرده  عادت  اخیر  سال های  در 
پرسپولیس در شهر مشهد هواداران  و  استقالل  حضور 
فراوانی را در ورزشگاه مشهدی ها ببینیم، اما از ابتدای 
لیگ هجدهم اوضاع به گونه ای دیگر پیش رفت. فعالیت 
به  هفته  به  هفته  تیم  این  برتری  و  مشهد  پدیده  تیم 
هواداران فوتبال در شهر مشهد اضافه کرد تا جایی که 
بازی های این روزهای این تیم حداقل پنج، شش هزار 

هوادار مشهدی را به ورزشگاه می کشاند.
بازی چشم نواز تیم پدیده مشهد و برتری این تیم در 
بازی های لیگ و رسیدن به صدر جدول و البته بازی در 
یاد  گونه  به  تا  شد  باعث  )ع(  رضا  امام  زیبای  ورزشگاه 
بازی های ابومسلم برای هواداران فوتبال در مشهد زنده 
شود و فوتبالی های این شهر را در زمان بازی های پدیده 

به مرکز شهر و ورزشگاه زیبای مشهد بکشاند.
پیروزی  یک  به  شد  موفق  گذشته  روز  مشهد  پدیده 
برایمان عجیب  دیگر  که  اتفاقی  کند.  پیدا  دیگر دست 
نیست و آنها این بار با از پیش رو برداشتن تیم نساجی 
چرای  و  چون  بی  مدعی  را  خود  همچنان  توانستند 

قهرمانی بدانند.
سرمربی تیم پدیده درباره برد برابر نساجی گفت: ما 
پیش بینی می کردیم که بازی سختی را خواهیم داشت. 
استفاده  خوبی  به  موقعیت هایمان  از  اول  نیمه  در 
از  توانستیم  و  داشتیم  کنترل  تحت  را  بازی  کردیم. 
موقعیت هایمان هم استفاده کنیم و بازی را به سود خود 
امتیاز  سه  این  گرفتن  صورت  هر  در  برسانیم.  پایان  به 
استرس زیادی به ما وارد کرده بود و به همین دلیل به 

دنبال این بودیم تا هرطور شده به پیروزی برسیم.

دوم  نیمه  در  نیز  حریفمان  تیم  البته  داد:  ادامه  او 
توانست بازی خوبی از خود نشان دهد. باید به بازیکنانم 
تبریک بگویم به خاطر این روحیه پیروزمندانه و حداکثر 
استفاده از فرصت ها. سه امتیاز بازی امروز را از هواداران 
داریم. واقعا برای تیم از جان مایه گذاشتند و امیدوارم 
همانطور  باشد.  داشته  ادامه  همچنان  حمایت ها  این 
که پیش از این نیز تشکر کرده بودیم باید بگویم باز هم 
از استاندار ممنونم که با توجه به مشکالتی که داشتیم 
پیش آمدند و امیدوارم این روند حمایتی همچنان از تیم 

ما ادامه داشته باشد.
باید  گفت:  نیز  نساجی  تیم  دربــاره  پدیده  سرمربی 
چنین  ساختن  برای  بگویم  تبریک  هم  نکونام  آقای  به 
تیمی، به هرحال با توجه به بازی آنها به دست آمدن این 
نتیجه کمی غیر معقول بود اما با توجه به فرصت طلب 

بودن بازیکنان ما به دست آمد. نساجی به نظر من تیم 
به جایگاهی که  فوتبالشان نسبت  و کیفیت  بود  خوبی 
به  بتوانند  آینده  در  امیدوارم  است.  باالتر  بسیار  دارند 

نتایج موفقیت آمیزی دست پیدا کنند.
گل محمدی درباره بازیکنان تیم خود نیز گفت: باید 
از بازیکنانم هم تشکر کنم که در هر بازی برای رسیدن 
رختکن  وارد  وقتی  می شوند.  زمین  وارد  پیروزی  به 
خونین،  بازیکن  مصدوم،  بازیکن  می بینیم  می شوم 
بازیکن سرشکسته، بازیکن لنگان و ... داریم و این نشان 
می دهد آنها با تمام وجود در زمین حضور پیدا می کنند.

مدیرعامل  ادعای  و  گذشته  هفته  اتفاقات  درباره  او 
رفتن  بین  از  درباره  قرارها  و  قول  و  مادر  پدیده  شرکت 
مشکالت گفت: روز بازی با فوالد خودشان با ما تماس 
گرفتند که بیاییم و صحبت کنیم و ما اصال درخواستی 

جلسه  من  با  خودشان  نداشتیم.  آنها  با  صحبت  برای 
گذاشتند و گفتند حمایت می کنیم و همه جوره هستیم، 
پیش  نفهمیدم چرا  و  نشد  دیگر خبری  باره  این  در  اما 
آمدند و چرا صحبت کردند و قول دادند و بعد هم گفتند 
می آییم سر تمرین اما نیامدند! ما که نفهمیدیم چرا قول 
می افتد.  عجیبی  اتفاق  اوقات  گاهی  گذاشتند.  قرار  و 
مهم نیست و نمی خواهیم فکرمان را اکنون مشغول آنها 
کنیم. ما آنقدر این روند را خوب ادامه می دهیم تا خود 

مسئوالن پیش قدم شوند و به مشکالت تیم بپردازند.
او درباره نظر استقاللی ها برای لغو دیدار این تیم برابر 
گرفتیم  لیگ  سازمان  از  که  برنامه ای  ما  گفت:  پدیده 
میدان  به  استقالل  برابر  باید  جمعه  روز  که  بود  این 
را گرفتیم  و هتل  بلیت هواپیما  به همین دلیل  و  برویم 
این  دادیم.  انجام  را  برنامه ریزی هایمان  کلی  طور  به  و 
لغو  را  بازی  این  می خواهد  فدراسیون  می شنویم  روزها 
کند که در آن صورت باید گفت اقتدار فدراسیون کامال 
زیر سوال می رود و اینکه برای خروج از بحران یک تیم 
بزرگ بخواهند بازی ما را لغو کنند اتفاق بسیار عجیبی 

محسوب می شود.
گل محمدی در این باره ادامه داد: اینکه بخواهند این 
بازی را لغو کنند و پس از فیفا دی آن را به انجام برسانند 
از نظر زمانی اصال امکان پذیر نیست و نمی دانم چرا این 
را می گویند. با توجه به تعطیلی های فراوان امسال حیف 
است لیگ این طور آسیب ببیند. ما اگر با استقالل بازی 
بازی  باید سه هفته بدون  تنها تیمی هستیم که  نکنیم 
بمانیم. این ظلم و جفا به تیم پدیده است که در شرایط 
بازی قرار دارد. این اتفاق اگر بیفتد اقتدار فدراسیون و 
سازمان کامال زیر سوال می رود. بهرحال مسئوالن تیم 
مسئوالن  با  بازی  لغو  عدم  برای  را  کافی  رایزنی  باید  ما 

سازمان لیگ داشته باشند.

گزارشخبر

گزارش تصویری از نخستین دوره مسابقات بین المللی کشتی نوجوانان یادواره مرحوم سید جعفر موسوی
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره کل ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306012001232 هیات اول / دوم 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 عباس مالداری فرزند علی 
بشماره شناسنامه 492 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 312/25 متر مربع ازپالک 73 فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی 
آقای قاسم افراشته و غالمحسین ادیب دانشمندی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/27

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

)  8/119( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 1516( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005004167هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم وجیهه مرشدلو فرزند اسمعیل 
بشماره شناسنامه 7641 صادره از زبرخان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 97 متر مربع از پالک شماره 1075 فرعی از 234 اصلی واقع در اراضی حدیره بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به 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 97/08/12 تاریخ 

انتشار نوبت دوم 97/08/27   م الف 1516
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

) 8/120 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )5898 ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005004041 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای سیدابراهیم دهنوخلجی فرزند 
محمدعلی بشماره شناسنامه 34 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2927/96 متر مربع از پالک شماره 54 اصلی واقع در اراضی دهنو خلج بخش 9 بخش حوزه ثبت 
ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمدکاظم امین اسالمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 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 97/08/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/08/27  م الف 5898 
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

آگهی مزایده 
محکوم له : سید محمد حسن زاده دیزقندی  فرزند سید محمود به آدرس تربت حیدریه- گلچین 28 پالک 5

محکوم علیه :1- سید عباس قرقچیان فرزند سید میرزا 2- سید محمود 3- بی بی مرضیه 4- بی بی طاهره 5- سید احمد 6- سید مجید 7- سیده فاطمه 8- بی بی زهرا شهرت همگی قرقچیان 
فرزند سید عباس به آدرس تربت حیدریه پشت باغملی خیابان معلم 2 کوچه بنفشه سمت راست پالک 39

محکوم به : مبلغ 2/937/450/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 200/000/000 ریال بعنوان بخشی از ثمن معامله و خسارت تاخیر تادیه و مبلغ 110/430/700 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 120/697/000ریال بابت هزینه های صورت گرفته در حق محکوم له ونیز مبلغ 146/872/500ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 40/15/97

مورد مزایده: 1- سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل پالک 272 فرعی از 236 اصلی به مساحت کل 183/68 مترمربع و اعیان همکف مسکونی 87/6 مترمربع انباری 3/08 متر مربع 
پارکینگ 14/25 مترمربع و طبقه اول  مسکونی 105/32 مترمربع سرویس پله 2/45 مترمربع واقع در پشت باغملی کوچه بنفشه به مبلغ 1/400/000/000 – 2- ششدانگ پالک 3282 فرعی 
از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از 137 ، 407 به مساحت 226/65 مترمربع عرصه و 120 مترمربع همکف و 46 مترمربع پیلوت و 92 مترمربع مسکونی و 3 مترمربع بالکن و 16 مترمربع 
بیوتات واقع در خیابان جنت گلچین 28 پالک 5 منزل جنوبی به مبلغ 2/410/000/000 ریال که طبق نظریه کارشناس جمعا به مبلغ 3/810/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده 
لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه تاریخ 1397/08/28 از ساعت 11 الی 12 بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای 
احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 
5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنًا حداقل 10٪ بهای مورد مزایده نقدًا از برنده وصول خواهد شد. این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت 

در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه – عباسی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306271002386 مورخ 1397/07/12 
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 زهرا شایگی  
نیک فرزند حسن بشماره شناسنامه 57167 صادره ازمشهد در دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 64324/03 مترمربع قسمتی از پالک شماره 50 اصلی بخش 9 
مشهد واقع در اراضی نیزه متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 820

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/08/12 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/08/28
حمیدرضا افشار - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی مزایده اموال غیر منقول
به  موجب پرونده کالسه 960419 اجراییه محکوم علیه خانم مهناز غفاری فر فرزند: حشمت ا... محکوم گردیده به پرداخت 140/000/000 ریال بعنوان اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از 
مورخه  93/09/18 تا یوم الوصول بر اساس شاخص بانک مرکزی و مبلغ  4/600/000 ریال بعنوان هزینه دادرسی در حق محکوم له علی اصغر درخشان فر و پرداخت 7/000/000 ریال مبلغ 

به عنوان نیم عشر دولتی در حق دولت. لذا با توجه به توقیف یک باب منزل مسکونی جهت مزایده و فروش به نشانی خلیل آباد پس از کارشناسی و تعیین وقت به شرح ذیل به فروش می رسد.
)توصیف اجمالی پالک در راستای ماده 138 قانون ا.ا.م بر اساس نظریه کارشناس محترم(

بلوار جانباز – خ دانش – مجتمع مسکونی شبکه بهداشت قطعه شماره 37 دارای عرصه 199/70مترمربع وعیان 124مترمربع به پالک ثبتی   – آباد  1-یک باب منزل مسکونی واقع در خلیل 
3251فرعی از 23 اصلی که به مبلف 1/200/000/000ریال ارزیابی می گردد.

)شرایط و زمان و مکان مزایده (
1-مزایده بصورت حضوری و در مورخه 97/08/29 راس ساعت 9 صبح در محل اجرای دادگاه عمومی حقوقی خلیل آباد برگذار می گردد.

2-فروش از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد.
3-طالبین شرکت در مزایده 5 روز قبل از زمان مزایده با هماهنگی این اجرا می توانند از ملک موصوف بازدید نمایند.

4-ده درصد بهای مورد مزایده از برنده اخذ و الباقی ظرف یک ماه از موعد مزایده به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی واریز و رسید آنرا ارایه نمایند درغیر اینصورت وفق ماده 129 ا.ا.م 
سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد.

5-تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده اجراییه خواهد بود و در صورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ تودیع شده عودت خواهد 
شد.

6-این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی در یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج می گردد.
7-این مزایده با حضور نماینده محترم دادستان صورت می گیرد.

8-انتقال قطعی مورد مزایده پس از انقضای مهلت قانونی و عدم اعتراض به مزایده خواهد بود.
9-هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهدبود.

دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی دادگستری خلیل آباد 

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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ی
مفقود

برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت سیستم تکرو تیپCDI 125مدل 1389به شماره پالک 91937 – ایران761 و شماره موتور 
فروش  نمایندگی  به  NBT125A8980058IRADD-VIN89139P980058مربوط  تنه  شماره  156FMI-91403755و 

موتورسیکلت امین ذاکری 1909 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

میز خبر
برخی فکر می  کنند بیت المال صاحب ندارد؛ با خود می گویند ببریم و بدزدیم/ آیت ا... مسعودی خمینی خطاب به آیت ا... یزدی: نامه شما توهین آمیز بود

اظهارات نماینده ای که دست روحانی را بوسید/ درخواست تازه افشانی از شورای شهر تهران

اصالحات  ــت  دول رئیس  واعــظــی:   
عالقه ای به حضور در نهاد ریاست جمهوری 

ندارند
تهیه دفتر کاری  رئیس دفتر رئیس جمهور درباره 
در  صحبت ها  گفت:  اصالحات  دولت  رئیس  برای 
این مورد انجام شده است و طبق قانون هر آنچه الزم 
پاسخ  در  واعظی  می دهیم.سیدمحمود  انجام  باشد 
به این سوال که در چند روز اخیر شاهد بودیم دفتر 
قانون  و طبق  از وی گرفته شد  سید محمد خاتمی 
روسای جمهور  برای  که  است  دولت ها  وظیفه  این 
بگیرد،  نظر  در  دفتر  عنوان  به  را  محلی  پیشین 
بله  گفت:  می کند،   اقدامی  چه  باره  این  در  دولت 
این وظیفه ماست، با بنده هم در این مورد صحبت 
داد:  ادامــه  رئیس جمهور  دفتر  است.رئیس  شده 
صحبت  مورد  این  در  انصاری  مجید  حجت االسالم 
انجام  را  کار  این  قانون  طبق  حتما  گفتم  من  و  کرد 
خواسته ایم  آنها  از  کــرد:  تاکید  داد.وی  خواهیم 
خودشان  که  را  مکانی  هر  و  کند  پیدا  را  جایی  که 
اگر  گذاشت.  خواهیم  اختیارشان  در  ما  بخواهند 
محل خاصی را در نظر داشته باشند و بخواهند اجاره 
به  پاسخ  در  نداریم.واعظی  خاصی  مشکل  ما  کنند 
در  دفتری  می تواند  خاتمی  آقای  آیا  که  سوال  این 
گفت:   باشد،  داشته  ریاست جمهوری  نهاد  محل 
خودشان عالقه ای ندارند که به اینجا بیایند و ایشان 
هم مثل بقیه روسای جمهور می خواهند دفتری برای 
مراجعان داشته باشند.وی تاکید کرد: دولت هرآنچه 
اجرایی  خودشان،  نظر  با  کرده  مشخص  قانون  که 
جهانگیری  سخنان  شناس:  حق  می کند. 

نگران کننده است
اخیر  سخنان  ــاره  درب تهران  شهر  شــورای  عضو 
جهانگیری مبنی بر نداشتن اختیار در دولت گفت: 
جمهور  رئیس  اول  معاون  سوی  از  حرف  این  گفتن 
مقام  دومین  جهانگیری  چــون  نیست  پسندیده 
باالترین  باید  و  است  جمهور  رئیس  از  بعد  اجرایی 

اختیار را داشته باشد.
 امکان بازتولید احمدی نژاد وجود دارد

با  امروز کشور  مقایسه شرایط  به  پاسخ  در  ایمانی 
سال های 81 تا 84 که منجر به پیروزی احمدی نژاد 
انتخابات  در  نژاد  احمدی  بازتولید  از  نگرانی  و  شد 
آینده، گفت: ببینید واقعیت این است که اگر مردم 
معلوم  باشند  ناراضی  دولت  یک  شرایط  از  مجموعا 
صندوق  از  بعدی  انتخابات  در  فردی  چه  که  نیست 
بیاید. ممکن است فردی کاندیدا شود که  آرا بیرون 
را جذب کند  آرا مردم  بتواند  با یک حرکت هیجانی 
که به هیچ وجه به نفع کشور نیست بنابراین امکان 
ادامه  دارد.ایمانی  وجــود  نــژاد  احمدی  بازتولید 
داد: در دولت دوم آقای خاتمی هم به دلیل برخی 
به  نوعی  به  کشور  طرفدارانش  و  دولت  رفتارهای 
آشوب سیاست داخلی کشیده شد بنابراین مردم از 
کسی  دنبال  به  و  داشته  نارضایتی  احساس  شرایط 
بودند که آرامش را به کشور و دولت بازگرداند، در این 
شرایط شخصی از صندوق بیرون آمد که هیچ کس 
حتی خودش هم تصور نمی کرد. این اتفاق هر زمان 
می  تاکید  بنابراین  دهد  رخ  است  ممکن  هم  دیگر 
برای تشکیل  و حامیانش  کنم که عملکرد دولت ها 
سیاسی  فعال  است.این  موثر  بسیار  بعدی  دولت 
اصولگرا تاکید کرد: برای حفظ انسجام باید همراهی 
داشته  وجود  طلبان  اصالح  و  دولت  بین  بیشتری 
شاهد  آینده  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  تا  باشد 
این اتفاق نباشیم.ایمانی با بیان اینکه مشکل اصلی 
دولت  طرفدار  طیف  و  طلبان  اصالح  که  است  این 
حمایت  در  را  خود  انتخاب  مسئولیت  خواهند  نمی 
طلبان  اصالح  اگر  افزود:  گیرند،  عهده  بر  دولت  از 
از دولت را  و طیف طرفدار دولت مسئولیت حمایت 
برعهده گیرند موضوع تا اندازه زیادی حل می شود، 
مردم  نزد  خود  تطهیر  و  فرافکنی  برای  ها  گروه  این 
به پرخاشگری سیاسی می پردازند که در نتیجه آن 
شاهد بهم ریختگی سیاسی در دولت و نوعی جنگ 
داخلی بین طیف های مختلف اصالح طلب هستیم.

 درخواست تازه افشانی از شورای شهر 
تهران

شهردار تهران درخواست کرده که تا مشخص شدن 

بکارگیری  منع  قانون  از  شهرداران  شدن  مستثنی 
مجلس،  های  کمیسیون  از  یکی  در  بازنشستگان 
را  جدید  شهردار  برای  گیری  رای  و  انتخاب  روند 
شهردار  درخواست  از  اعطا  اندازند.علی  تعویق  به 
تهران برای تاخیر در رای گیری اعضای شورای شهر 
داد. خبر  تهران  جدید  شهردار  انتخاب  منظور  به 

به  با اشاره  تهران  علی اعطا سخنگوی شورای شهر 
صحبتهایی که محمدعلی افشانی با اعضای شورای 
درخواست  تهران  شهردار  کرد:  اظهار  داشته،  شهر 
کرده که تا مشخص شدن مستثنی شدن شهرداران 
از  یکی  در  بازنشستگان  بکارگیری  منع  قانون  از 
گیری  رای  و  انتخاب  روند  مجلس،  های  کمیسیون 
اندازند.سخنگوی  تعویق  به  را  جدید  شهردار  برای 
به  اعضا  واکنش  خصوص  در  تهران  شهر  شــورای 
تا  شده  مقرر  حاضر  حال  در  گفت:  درخواست  این 
بندی کنیم که چگونه  این مورد صحبت و جمع  در 
درباره این موضوع اقدام شود.طبق برنامه ریزی های 
گزینه   5 اسامی  باید  فردا  تهران  شهر  شورای  قبلی 
این  چنانچه  و  شود  اعالم  تهران  شهرداری  تصدی 
اسامی فردا اعالم نشوند، این تلقی ایجاد می شود 
که شهردار تهران در حال تعیین تکلیف برای اعضای 

شورای شهر است.
 مقدم فر: حسن خمینی آب در آسیاب 

دشمن نریزد
مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده سپاه پاسداران 
راحل  خمینی  حسن  سید  علیه  اسالمی  انقالب 
ادعاهایی را مطرح کرد.حمیدرضا مقدم فر در پاسخ 
به سؤالی درباره موضع گیری سیدحسن خمینی به 
آیت ا...  به  ادب"  "اسائه  را  آن  که  یزدی  محمد  نامه 
مدعی  دراظهاراتی  بود،  خوانده  سیدموسیشبیری 
شد: سطح نازل بینش و تفکر سیاسی و اجتماعی، 
مسائلی  عجیب ترین  از  خمینی  سیدحسن  جناب 
آن  با  ایــران  سیاسی  جامعه  سال هاست  که  است 
انقالبی، همواره به خاطر  مواجه  است. جبهه مؤمن 
حرمت  کرده  سعی  کبیر،  بنیانگذار  به  عمیق  عشق 
جناب سیدحسن خمینی را نیز حفظ کند اما آن زمان 

را  امــام)ره(  شخصیت  و  امــام)ره(  میراث  ایشان  که 
واقعی  پیروان  و  انقالب  به حراج می گذارد، دلسوزان 
کرد:  ادعا  انتخاب اند.مقدم فر  به  مجبور  امــام)ره( 
خود،  مواضع  برخی  با  خمینی  سیدحسن  جناب 
موضع جریانی را تقویت می کند که عمالً امام)ره( را 
در موزه تاریخ می بینند، نه احترامی برای شخصیت 
امام قائلند و نه شعارهایش و نه آرمانهایش! با توجه 
اگر  خمینی،  حسن  آقای  سیاسی  عمل  سابقه  به 
نتوان از او انتظار تحلیل عمیق سیاسی داشت، اما 
از ایشان که همه داشته امروزش به سبب انتساب به 
روح ا... کبیر است، دست کم می توان انتظار داشت 
با دشمنان خط و آرمان پدربزرگ شریفشان همراهی 

نکند و آب به آسیاب دشمن نریزد./اقتصاد نیوز
پاداش های 100 میلیونی برای مدیران!

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس 
پرداخت  نجومی  های  حقوق  گذشته  در  گوید  می 
تا   80 حقوقهای  های  دریافت  اکنون  اما  شد  می 
مال  یوسفیان  ا...  است.عزت  بعید  میلیونی   100
به  اشــاره  با  ملت،  خانه  خبرگزاری  با  گفت وگو  در 
 100 تا   80 حقوق  دریافت  بر  مبنی  خجسته  ادعا 
میلیون برخی مدیران و بانک ها، اظهار داشت: در 
گذشته این اعداد و ارقام بسیار باالتر بود، در بانک 
ها پاداش های 100 میلیون تا یک میلیارد پرداخت 
نیز  تجارت  بانک  در  شود  می  گفته  اینکه  شد،  می 
700 میلیون پرداختی وجود داشته جای تاسف دارد 
بانک دولتی است.بعید است که کسی  این  چرا که 
جرأت کند حقوق 80 میلیون تومانی حتی در بانک 
کمیسیون  شود.عضو  صارد  خصوصی  و  دولت  ها 
اینکه  بیان  با  مجلس  ومحاسبات  بودجه  برنامه، 
ارائه کرد،  باال  از حقوق های  رقم دقیقی  توان  نمی 
ادامه داد: پرداخت حقوق های نجومی در بانک ها 
پرداخت  عهده  از  بانک  که  شد  باعث  ها  صندوق  و 
سپرده مردم برنیایند و مردم در اعتراض به خیابان ها 
بیایند و در نهایت دولت مجبور شد که از بیت المال 
از خزانه خسارت  تا  بگیرد  نظر  در  اعتباری  سیستم 

ها پرداخت شود.

به  خطاب  خمینی  مسعودی  ا...  آیت   
آیت ا... یزدی: نامه شما توهین آمیز بود

اخیر  نامه  مــورد  در  خمینی  مسعودی  ا...  آیت 
آیت ا... یزدی به حضرت آیت ا... العظمی شبیری 
به شفقنا گفت: مرجعیت، مقامی است که  زنجانی 
او باید بگوید چکار کنیم نه اینکه زیردستان او بگویند 
نامه  بد.او  یا  است  خوب  گرفته،  انجام  که  کار  این 
نگاری آیت ا... یزدی به این شیوه را توهین دانست 
شمردن  کوچک  نوعی  به  نامه  این  داد:  ادامــه  و 
مرجعیت است ضمن اینکه نامه نگاری با یک مرجع 
این  با  دارد  لطافت  که سابقه 50-60 سال  تقلیدی 
ادبیات سبب می شود که دیگران هم جسارت کرده و 
به خود اجازه دهند هرآنچه می خواهند به هرشکلی 

بگویند.
صاحب  بیت المال  می  کنند  فکر  برخی   

ندارد؛ با خود می گویند ببریم و بدزدیم
آیت ا... موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه 
تهران: بعضی ها خیال می کنند بیت المال صاحب 
ندارد پس بدزدیم من به این ها هشدار می دهم که 
دزدی از بیت المال خطرناک تر از جیب مردم است. 
روایت داریم بعد از ظهور حضرت مهدی)عج( انسان 
هایی که ذکات نمی دهند مجازاتشان اعدام است. 
اگر کسی از جیب کسی دزدی کند مجازاتش اعدام 
حیات  که  دزد  می  را  پولی  آدم  این  چراکه  نیست. 
روی  خواهد  می  آن  با  اسالمی  امت  و  است  جامعه 

پای خود بایستد.
توهین  ممنوعیت  طرح  اهواز:  نماینده 

به اقوام ایرانی به مجلس ارائه می شود
در  کارون  و  باوی  حمیدیه،  اهواز،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: طبق طرح صیانت از 
اقوام ایرانی، هرگونه توهین و جسارت به اقوام ایرانی 
جرم است به همین دلیل طرح ممنوعیت توهین به 
اقوام ایرانی به مجلس ارائه می شود. همایون یوسفی 
در گفت و گو با ایرنا افزود: ما باید در راستای حفظ 
اسالمی  انقالب  های  ارزش  از  دفاع  و  ملی  انسجام 
داشته  ایرانی  اقوام  از  صیانت  در  بیشتری  اهتمام 

باشیم. وی تصریح کرد: به عنوان یکی از نمایندگان 
ارائه طرحی به  با  مردم خوزستان بر خود الزم دیدم 
بیشتر  صاینت  راستای  در  اسالمی  شورای  مجلس 
به تمام  تا خدمتی  ایرانی گام بردارم  از حقوق اقوام 
و  حمایت  کرد:  نشان  خاطر  یوسفی  باشد.  اقــوام 
صیانت از ارزش های اقوام ایرانی می تواند به پر بارتر 
شدن ظرفیت های اجتماعی و انسانی کشور کمک 
کند و به طور حتم این صیانت ها سبب پر بارتر شدن 

درخت نظام جمهوری اسالمی می شود.
را  حجاب  که  کسی  شیراز:  جمعه  امام 

رعایت نمی کند، مستکبر است
در  شیراز  جمعه  امــام  ــام،  دژک لطف ا...  ــت ا...  آی
به  اشاره  با  شیراز  آبان   11 جمعه  نماز  های  خطبه 
درپیش بودن روز سیزدهم آبان و نامگذاری این روز 
به نام مبارزه با استکبار، گفت: اصل اسکتبار یعنی 
قیافه گرفتن در مقابل خداوند؛ هر کس که در مقابل 
نماز  که  کسی  است،  مستکبر  بگیرد  قیافه  خداوند 
را  حجاب  نمی آورد،  جا  به  را  واجبات  نمی خواند، 
رعایت نمی کند، مستکبر محسوب می شودبنابر این 
در جامعه خودمان مستکبر زیاد داریم؛ حال باید به 
این سئوال پاسخ دهیم که کسی حق دارد در مقابل 

خداوند قیافه بگیرد؟/ایسنا
روحانی  دست  که  ای  نماینده  اظهارات 

را بوسید
در  آمل  مــردم  نماینده  مال،  یوسفیان  ــزت ا...  ع
پرحاشیه ای  فیلم  دربــاره  اسالمی  شــورای  مجلس 
بوسیده  را  رئیس جمهور  دست  او  می دهد  نشان  که 
در  من  راهنمای  استاد  روحانی  آقای  گفت:  است، 
تنفیذ  دارنــد،  را  ملت  رأی  ایشان  بودند،  دانشگاه 
من  دارند.  را  اعتبارات  بزرگ ترین  دارند،  را  رهبری 
افتخار  آن  به  می بوسیدم  را  ایشان  دست  هم  اگر 
می کردم. فیلم دست بوسی این نماینده در حاشیه 
حضور رئیس جمهور در جلسه رأی اعتماد به وزرای 
پیشنهادی در مجلس در شبکه های اجتماعی بازتاب 
گسترده ای یافته و نظرات مخالف و موافق فراوانی را 

در پی داشته است.

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

نمك در آب، ذوب مى شود.

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

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

مولوی
طلوع آفتاب فردا: ۰۵:۵۶اذان مغرب: ۱۶:۵۲

اذان صبح فردا: ۰۴:۳۰

نیمه شب شرعی:۲۲:۳۱

غروب آفتاب:۱۶:۳۳

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: ۱۱:۱۵

اسرا

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

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

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  خوی  نادر  محسن  آقای   110/5/951172 احکام  اجرای  بایگانی  شماره  به  مشهد  حقوقی  دادگاه   48 شعبه  از  صادره  اجرائی  کالسه  پرونده  موجب  به   
1/049/762/214 ریال درحق آقای اصغر زجاجی و نیز مبلغ 52/488/110 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم 
له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 1397/08/26از ساعت 
09:30 الی 10:15صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس ، مدرس 6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسبد 
مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به 
این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا حداقل٪10 از بهای مورد مزایده نقدأ و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل وانتقال 

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

6320 ده هزارم یک دانگ مشاع از شش دانگ متعلق به شخص ثالث آقای محمد خانی واقع در مشهد، قاسم آباد، شهید فالحی 4/4، پالک ثبتی 17428 فرعی از باقی مانده 11670 فرعی از 
1175 اصلی بخش ده مشهد با عرصه به مساحت 249 متر مربع و اعیان مشتمل به یک ساختمان یک طبقه مسکونی، دو دربند مغازه تجاری به مساحت کل 161/107 متر مربع، واحد مسکونی 
به مساحت 121/80 متر مربع و دو دربند مغازه تجاری به مساحت 39/30 متر مربع ساختمانی به صورت نیمه اسکلت با پوشش سقف تیرآهن با طاق ضرب، بنای مسکونی دو خواب، کف موکت، 
آشپزخانه ام دی اف، پذیرایی سرامیک فرش و بدنه کاغذ دیواری، سیستم سرمایشیکولر آب و گرمایشی بخاری گازی دارای انشعابات آب و گاز مشترک با واحدهای تجاری و برق مستقل، نما آجر 
سه سانت، واحدهای تجاری با مساحت تقریبًا مساوی، سرقفلی، واحد سمت راست)واحد کسبی سوپر( به غیر واگذار شده است و واحد کسبی میوه فروشی )جنب درب ورودی( از خود مالک می 
باشد، که شش دانگ ملک به استثنا ارزش سرقفلی واحد واگذار شده و مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 7/500/000/000 ریال برآورد شده است و به میزان فوق به مبلغ 790/000/000 ریال 

)معادل تعهد شخص ثالث( به فروش می رسد. 
 مدیر واحده مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سیدمحمدرضا تشنگر


