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کریمی قدوسی

درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد که به خاطر اظهار 
نظرهای جنجالی اش نه تنها در بین رسانه ها و مردم مشهد بلکه 
به واسطه فضای مجازی...

در صفحه 2 بخوانید

50 درصد این مجلس 
به دنبال فروپاشی نظام جمهوری اسالمی است

اعتراض روزنامه نگاران به 
بی عدالتی دردستگاه قضایی

در گفت و گو با رئیس کمیسیون عمران وشهرسازی 
شورای شهرمشهد مطرح شد

درآمد شهرداری ها ؛ 36 سال پس از 
استقالل هم چنان ناپایدار

بررسی یک آسیب اجتماعی و واکنش آقای وزیر

»ازدواج سفید« 
نیازمند تحقیقات ویژه است

نمره بیست اهالی تئاتر به شورای نظارت

همه برای شورا و شورا برای همه

مدیرکل سازمان تعزیرات استان خراسان رضوی خبر داد

نظارت ویژه تعزیرات بر بازار شب 
یلدا در مشهد

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد

فسادگزارش کنید جایزه بگیرید

داستان دوتابعیتی ها از آن دسته موضوعاتی شده است که پایش را از فضای بحث منطقی 
و قانونی فراتر گذاشته و آنقدر این چند وقت اخیر حاشیه درست کرده که شاید اصل 

موضوع به فراموشی سپرده شد. موضوعی که از مجلس شروع شد و...

رئیسی:خدا رحم کرد که من 
رئیس جمهور نشدم

اگر به جای رئیسی، قالیباف می ماند 
انتخابات به دور دوم می رفت

گل به خودی 
در میدان استیضاح 

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد 
گفت: سال 62 بنا شد که اعتبارات شهرداری ها

 از دولت قطع و...

گفت و گوی ویژه 6

گزارش ویژه

در صفحه 3 بخوانیددر صفحه 2 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 8 بخوانید

5

4

3

6

قانون پایستگی مشکالت!

در این شماره می خوانیم

گالیه بخش خصوصی از »کمبود واگن برای صادرات«

ابراهیمی:  در جنگ و تحریم، حقوق دولتی ها 
ذره ای آسیب نمی بیند و فشار مشکالت بر دوش بخش خصوصی است

آقای کریمی قدوسی! لطفا نماینده دوتابعیتی مجلس را شناسایی کنید

واکنش قربانزاده به اظهارات رئیسی 
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کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد که به خاطر اظهار 
مردم  و  رسانه ها  بین  در  تنها  نه  جنجالی اش  نظرهای 
مشهد بلکه به واسطه فضای مجازی و حضور پرنگش در 

توئیتر این روزها به چهره ای خبرساز تبدیل شده است. 
و شاید اعراق نباشد که بگوییم اگر اسم ایشان را در 
گوگل سرچ کنیم بیشترین عناوینی که کنار اسم کریمی 
قدوسی ظاهر می شود، کلماتی است نظیر: ادعای... 

تکذیب... شکایت...
اینگونه در  کریمی قدوسی در آخرین اظهار نظرش 

توئیتی نوشت:

نظام  فروپاشی  دنبال  به  مجلس  این  درصد   ۵۰  «  
جمهوری اسالمی است، سران فتنه ۸۸ به دنبال سقوط 
امروز ۵۰ درصد  و حاال  بودند  نظام جمهوری اسالمی 
نمایندگان مجلس پشت تریبون می روند و از سران فتنه 

دفاع می کنند.«
اما این اظهار نظر نماینده مشهد بی جواب نماند و 
تنها ساعتی بعد یک عضو شورای مرکزی فراکسیون امید 
کریمی قدوسی  اخیر  ادعای  اسالمی  شورای  مجلس 
مبنی بر اینکه ۵۰ درصد مجلس به دنبال فروپاشی نظام 
است را خالف منافع ملی و توهین به شعور مردم دانست 
بررسی  در  بیشتر  دقت  خواستار  نگهبان  شــورای  از  و 

صالحیت چنین افرادی شد.
خود  توییتر  شخصی  صفحه  در  سروش  ابوالفضل 

نوشت:

» ادعای اخیر کریمی قدوسی علیه نمایندگان مجلس 
خالف منافع ملی و توهین به شعور مردم است. امیدوارم 
شورای نگهبان صالحیت امثال کریمی قدوسی را که 
حضور و مواضع شان مصالح انقالب، نظام، مردم و وحدت 
ملی را به خطر می اندازد را با دقت بیشتری بررسی کند.«
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سرویس سیاسی

قسمت اول

نگاه
کریمی قدوسی

50 درصد این مجلس به دنبال 
فروپاشی نظام جمهوری اسالمی است 

آشنایی با قوانین حمل موجود زنده 
در هواپیما

مدیرکل سازمان تعزیرات استان خراسان رضوی 
خبر داد:

نظارت ویژه تعزیرات بر بازار شب 
یلدا در مشهد 

موضوعاتی  دسته  آن  از  دوتابعیتی ها  داســتــان 
شده است که پایش را از فضای بحث منطقی و قانونی 
فراتر گذاشته و آنقدر این چند وقت اخیر حاشیه درست 
فراموشی سپرده شد.  به  که شاید اصل موضوع  کرده 
موضوعی که از مجلس شروع شد و حتی هیئتی )که 
داده  توضیح  موردش  در  مفصل  صورت  به  ادامه  در 
می شود( برای تحقیق و تفحص در این باره در مجلس 
تشکیل شد. و بعد از آن بود که بازار اعداد و ارقام عجیب 
غریب و تکذیب پشت تکذیب داغ شد. تا جایی که این 
بحث ها به موضوعات دیگری کشیده شد. البته شایان 
ذکراست که بیشترین این اختالف نظرها بین افرادی 
بود.  کشور  وزارت  و  تفحص  و  تحقیق  هیئت  همین  از 
همین  سمت  به  جریان  این  پیکان  نوک  انگار  حاال  و 

هیئتچرخیده است.
موافق  نمایندگان  از  یکی  بودن  دوتابعیتی  شائبه 
استیضاح ظریف در حالی این روزها در فضای رسانه ای 
داغ شده که گفته می شود نماینده مذکور از اعضای 

کمیته تفحص از مدیران دوتابعیتی نیز بوده است.
که  بود  پیش  دوسال  حدود  خبرآنالین،  گزارش  به 
طرح تحقیق وتفحص از مدیران دوتابعیتی به تصویب 
بودند  آن  دنبال  به  که طراحان  مجلس رسید، طرحی 
در  گرین کارت  دارای  و  دوتابعیتی  افــراد  وضعیت  تا 
آن  قانونی  و خالءهای  ارشد  مدیران  و  حوزه مسئوالن 

را شناسایی کنند.
تفحص  هیات  اعضای  احکام  طرح،  تصویب  از  پس 
کننده زده شد، احکامی که به نام جواد کریمی قدوسی 

حاجی  حسینعلی  رئیس،  عنوان  به 
به  ابطحی  جــواد  محمد  و  دلیگانی 
عنوان نواب رئیس و ابوالفضل ابوترابی 

و برخی دیگر از نمایندگان صادر شد.
از  تفحص  کمیته  عضو  نمایندگان 
بررسی  جریان  در  دوتابعیتی  مدیران 
را  متفاوتی  ادعاهای  وتفحص  تحقیق 
کریمی  توضیحات  از  کردند،  مطرح 
مدیر   ٣٠٠ ــود  وج ــاره  دربـ قــدوســی 
اطالعات  آوری  جمع  و  دوتابعیتی 
گرفته  جامعه  کف  از  ها  دوتابعیتی 
درباره  ابوترابی  ابوالفضل  ادعــای  تا 
روحانی؛  حسن  ــودن  ب دوتابعیتی 
ابوترابی  بعد  چندی  البته  که  ادعایی 
اسناد  اســاس  بر  نه  که  کرد  اعتراف 

متقن و دقیق، بلکه به دلیل برخی شک  و شبهه ها این 
مسأله مطرح شده  است.

اقدامات و اظهارات تند و تیز اعضای کمیته تفحص 

از مدیران دوتابعیتی ادامه دار بود تا اینکه چندی پیش 
قرار  کار  دستور  در  خارجه  امور  وزیر  استیضاح  طرح 
اسامی  استیضاح،  دالیل  از  فارغ  که  طرحی  گرفت، 
قرار  توجه  مرکز  در  بودند  کرده  امضا  را  آن  که  افرادی 

گرفت.
رشته توییت های معنادار

امضا  اسامی  اعالم  از  بعد  بالفاصله 
امور  وزیــر  استیضاح  طرح  کنندگان 
خارجه بود که رشته توییت هایی خبر 
از وجود نماینده ای دو تابعیتی در بین 
خارجه  امور  وزیر  کنندگان  استیضاح 

می داد.
بالفاصله  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
محمد  ظریف،  استیضاح  طرح  از  بعد 
در  اصولگرا  رسانه ای  فعال  مهاجری 
از  یکی  دربــاره  که  کرد  اعالم  توییتی 
را  ظریف  استیضاح  که  نمایندگانی 
وجود  تابعیتی  دو  شبهه  کرده  امضا 

دارد.
افغانی  نماینده  این  که  بود  گفته  توییت  این  در  وی 
کشور  تبعه  هنوز  شــود  ــن  روش باید  و  اســت  ــل  االص

زادگاهش است یا دو تابعیتی است؟
فرید  طوریکه  به  نشد  ختم  جا  همین  به  اما  ماجرا 
به  خود  های  توییت  در  را  هراتی  هشتگ  هم  مدرسی 

کار برد. او در توییتی انتقادی به صداو 
شخصی  نام  از  بردن  نام  بدون  سیما 
اعالم کرد که مجری صدا و سیما توییت 
می  ســوال  عنوان  به  را  هراتی  هــای 
نماینده  به  کنایه  که  هشتگی  پرسند. 

مذکور بود.
دو  شائبه  که  بود  ها  توییت  همین 
تابعیتی بودن یک نماینده  مجلس را بر 
سر زبان ها انداخت، موضوعی که البته 

هنوز رد یا تایید نشده است.
جمالی  جواد  محمد  زمینه  این  در 
بر  نظارت  هیات  سخنگوی  نوبندگانی 
سندی  اینکه  بیان  با  نمایندگان  رفتار 
ارایه نشده  این هیات  به  زمینه  این  در 
است، درباره ورود این هیات به موضوع 

دوتابعیتی بودن نماینده مذکور گفت: اگرچه بر رفتار 
درباره  مساله ای  اگر  اما  می کنیم  نظارت  نمایندگان 
مربوط  ما  به  باشد،  داشته  وجود  نمایندگان  تابعیت 

نمی شود و مراجع دیگری صالحیت رسیدگی دارند.
او در پاسخ به اینکه چنانچه دوتابعیتی بودن نماینده 
ای به اثبات برسد آیا در تایید صالحیت او در دور بعد 
گفت:  بود،  خواهد  تاثیرگذار  مجلس 
شورای  سخنگوی  باید  زمینه  این  در 

نگهبان اظهارنظر کند.
سوال  این  پاسخ  به  رسیدن  بــرای 
سراغ عباسعلی کدخدایی سخنگوی 
به  پاسخ  او در  رفتیم،  نگهبان  شورای 
تابعیت  گفت:  زمینه  این  در  ســوال 
مدنی  قــانــون  مــوجــب  بــه  مضاعف 
های  پست  برخی  برای  موانعی  جزو 
مجلس  نمایندگی  جمله  از  سیاسی 
است که اگر احراز شود کسی تابعیت 
بررسی  در  طبیعتا  دارد  مضاعف 

صالحیت ها مدنظر قرار می گیرد.
احتمال وجود نماینده دوتابعیتی

توییت  محتوای  اساس  بر  اگرچه 
های منتشر شده در فضای مجازی برخی حدسهایی 
در این رابطه زدند اما تا به امروز شاهد هیچ واکنشی از 
سوی نماینده مورد اشاره نبودیم با این حال حسینعلی 

ظریف  استیضاح  امضاکنندگان  از  دلیگانی  حاجی 
دو  مدیران  از  تفحص  و  تحقیق  کمیته  رئیس  نایب  و 
افغانی  ادعــای  ها  رسانه  با  وگویی  گفت  در  تابعیتی 
طرح  کننده  امضا  نمایندگان  از  یکی  بــودن  االصــل 
استیضاح ظریف را رد کرده اما در همین مصاحبه تاکید 
کرده که ممکن است چنین چیزی وجود داشته باشد. 
در  دارد  اطالعاتی  کسی  اگر  گفته  دلیگانی  حاجی 

اختیار ما و مجلس قرار دهد تا بررسی شود.
اخبار پیرامون دو تابعیتی بودن یکی از ۲۵ نماینده 
موافق استیضاح ظریف در حالی همچنان در رسانه ها 
تایید آن شنیده  یا  بر رد  مطرح است که خبری مبنی 

نمی شود.
در این شرایط جای این سوال از رئیس کمیته تحقیق 
و تفحص از مدیران دو تابعیتی باقی است که آیا جواد 
از  تفحص  و  تحقیق  پرونده  در  که  قدوسی  کریمی 
مدیران دوتابعیتی ادعا داشت ٣٠٠ مدیر دوتابعیتی را 
بر اساس اطالعاتی از کف جامعه مشخص کرده، می 
تواند از بین ۲۵ نفر از امضا کنندگان استیضاح ظریف 
نماینده مورد نظر را شناسایی کند؟ موضوعی که می 
تواند بسیاری از شائبه ها را برطرف و فضا را شفاف کند.

کدخدایی: تابعیت 
مضاعف به موجب 

قانون مدنی جزو 
موانعی برای برخی 

پست های سیاسی از 
جمله نمایندگی مجلس 

است که اگر احراز شود 
کسی تابعیت مضاعف 

دارد طبیعتا در بررسی 
صالحیت ها مدنظر قرار 

می گیرد

,,
جمالی نوبندگانی: 

اگرچه بر رفتار 
نمایندگان نظارت 

می کنیم اما اگر مساله ای 
درباره تابعیت 

نمایندگان وجود داشته 
باشد، به ما مربوط 
نمی شود و مراجع 

دیگری صالحیت 
رسیدگی دارند

,,

ماجرا از این قرار بود که بالفاصله بعد از طرح استیضاح ظریف، محمد مهاجری فعال رسانه ای اصولگرا در توییتی اعالم کرد که درباره یکی از نمایندگانی که استیضاح ظریف را امضا کرده شبهه دو تابعیتی 
وجود دارد. وی در این توییت گفته بود که این نماینده افغانی االصل است و باید روشن شود هنوز تبعه کشور زادگاه اش است یا دو تابعیتی است؟

,,
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خراسان  استان  تجارت  و  صنعت،معدن  دبیرخانه 
رضوی گفت: مشکالت در کشور ما از قانون پایستگی 

انرژی تبعیت می کنند.
به گزارش »صبح امروز« فیروز ابراهیمی روز یکشنبه 
و  واگن  شدید  بحران  پیرامون  مطبوعاتی  کنفرانس  در 
چالش های حمل و نقل ریلی که در صبح روز یک شنبه 
که در محل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
و باحضور فعالین اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد، 
افزود: حدود ۵۰ درصد صادرات استان خراسان رضوی 
همین  به  می شود  انجام  ریلی  نقل  و  حمل  طریق  از 
دلیل مشکل کمبود واگن برای ما حائز اهمیت بوده این 
در صورتی است که ما هر ساله با چالش کمبود واگن 
مواجهیم و این مشکل در کشور ما حل نشده تنها از سالی 

به سال دیگر منتقل می شود.
کاهش قدرت خرید و افزایش تولید

وی تصریح کرد: ظرفیت تولید در طی ۱۲ سال گذشته 
حدود دوبرابر افزایش پیدا کرده این در صورتی است که 
قدرت خرید مردم طی این سال ها به شدت کاهش پیدا 
کرده است و طی بررسی از سال ۸۰ تا ۹۵ میزان تورم 
رسمی کشور حدود ۱۷.۵ درصد نرخ تورم را داشته و تنها 

۱۲.۵درصد افزایش حقوق ساالنه را شاهد بودیم.
ابراهیمی اظهار داشت: به عبارتی طی این بررسی ۱۵ 
ساله یک فاصله ۵درصدی بین تورم و قدرت خرید مردم را 
شاهد بوده به این معنی که در سال ۹۴ نسبت به سال ۸۴ 
، ۷۵ درصد از قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و سفره 

مردم کوچک تر شده است.
وی متذکر شد: در کشوری که ظرفیت تولید دوبرابر 
افزایش داشته و قدرت خرید مردم روند کاهشی را در بر 
گرفته تنها راه امید و کمک به تولیدکننده ها صادرات است 
و خانه صنعت و معدن از حدود یک سال گذشته تمرکز 

خود را بر روی صادرات گذاشته ایم.
ابراهیمی اشاره کرد: یکی از اقدامات ما پس از کاهش 
فروش  اقساطی  طرح  تولید  افزایش  و  خرید  قــدرت 
محصوالت در داخل کشور که در هفته گذشته با همکاری 
بانک شهر و شرکت سایان و خانه صنعت و معدن و تجارت 

شروع شد.
وی یکی دیگر از اقدامات در حوزه خارجی و صادرات 
را این گونه تشریح کرد: مهیا کردن بازار عمان برای عرضه 
جمله  از  کشتی رانی  ناوگان  از  استفاده  و  محصوالت 
اقدامات شاخص بوده است ولی باز هم برای صادرات 

استان نیازمند واگن مسقف هستیم.

ابراهیمی ادامه داد: کمبود واگن هر ساله از ابتدای 
تابستان شروع شده و تا پایان سال ادامه دارد و هم چنان 
این چالش بر جای خود باقی بوده و هرساله ما بسیاری 
از بازارهای فروش و صادرات خود را به خاطر تصمیم های 

نادرست از دست می دهیم.
اسیبی  دولتی ها  تحریم  و  جنگ  در 

نمی بینند
در  کــرد:  خاطرنشان  آخر  در  وی 
شرایط تحریم و جنگ های داخلی و 
هرگونه تحریم حقوق کارکنان و مدیران 
دولتی ریالی آسیب نمی بیند این در 
صورتی است که اگر چه امروزه چرخه 
خصوصی  بخش  دوش  بر  اقتصادی 
ــده نشده و  اســت امــا ایــن بخش دی
نمی شود.متاسفانه  توجهی  آن  به 
فعالین اقتصادی در بخش خصوصی 

بیشترین آسیب را می بینند.
خمل

کنفرانس  و  نشست  این  ادامــه  در 
مدیره  هیئت  عضو  مطبوعاتی 
صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: 
یکی از مولفه های اصلی و شاخص در 
تجارت و صادرات و واردات حمل و نقل 
بوده و حمل و نقلی چابک و سریع و 

خوب برای زیرساخت اقتصادی نیاز است.

کاظم شیر دل افزود: استفاده از کامیونت های تریلر به 
خاطر گران بودن هزینه ها و طوالنی بودن مسیر و نیز به 
دلیل یک سری مشکالتی که ایران با کشورهای آسیای 
جاده ای  نقل  حمل و  از  که  نیست  صرفه  به  دارد  میانه 
استفاده کنیم در نتیجه تنها راه ایمن و چابک تجارت به 
آسیای میانه از طریق حمل و نقل ریلی 

است.
صادرات  برای  ما  کرد:  تصریح  وی 
خود نیازمند به ناوگان حمل و نقل ریلی 
این روش  از  برای استفاده  هستیم که 
حمل  و نقل به شدت با کمبود واگن رو 
به رو هستیم و به دلیل نبود واگن مسقف 
تابستان  سه ماهه  بازار  طالیی  دوره  ما 

خود را از دست دادیم.
شیردل اظهار داشت: چالش کمبود 
واگن مربوط به امسال و این ماه نیست 
بلکه ما ۱۵ سال است که با این کمبود 
روبرو بوده و از اول فروردین سال جاری 
این کمبود به نهایت خود رسید و عمال 
عالوه بر بازار فصل تابستان بازار ژانویه 
صادرات را نیز از دست دادیم و تنها امید 

ما برای صادرات به هشت مارس است.
صادرات محتاج خطوط ریلی

وی با اشاره به این موضوع که تجارت 
و صادرات ما به آسیای میانه محتاج واردات واگن مسقف 

روسی است، بیان کرد: این فشاری که امروز بر تولیدکننده 
و صادر کننده وارد می شود تنها به دلیل عدم چاره اندیشی 
برای این چالش بوده و االن بسیاری از تولیدکننده های 
ما حدود چند ماه است که بارهای صادراتی خود را انبار 

کرده اند چرا که واگنی برای صادرات ندارند.
شیر دل تقاضای خود از راه آهن را این گونه توضیح 
داد: ما از شرکت راه وآهن تقاضا داریم تا در کنار بخش 
حاضر  حال  در  دلیلی  هر  به  اگر  و  بایستد  خصوصی 
امکان واردات واگن را ندارند بخش خصوصی را برای حل 
این کمبود فراخوانده و در کنار هم به رفع این مشکل و 
بهبود صادرات کمک کرده و قدمی جدی برداریم چرا که 
اعتقاد همه بر این است وظیفه ذاتی راه آهن فراهم نمودن 

خطوط ریلی است.
ایران۲۰ سال پیش؛ اولین حمل و نقل ریلی 

در ادامه جلسه، یک فعال حوزه صادرات و حمل و نقل 
ریلی گفت: در سال ۱۳۷۵ راه آهن ایران از طریق مرز 
سرخس به کشورهای آسیای میانه با هدف مسیری امن و 

اقتصادی برای دسترسی به خلیج فارس متصل شد.
رضا سلطانی افزود: بر اساس ماده ۱۶۳ برنامه پنجم 
برای  ساالنه  کار  سازو  ایجاد  بر  موظف  دولت   ، دولت 
افزایش که  این  که  بوده  افزایش ۱۰ درصدی صادرات 
محقق تشد هیچ ما روند کاهشی صادرات را نیز به خاطر 
کمبودها شاهد هستیم که با نزایای حمل و نقل ریلی 

متناقض است.
وی تصریح کرد: سهم راه آهن از حمل و نقل ریلی باید 
حدود ۳۰ درصد معادل ۱۲۰میلیون تن در سال از تجارت 
و صادرات باشد که امروزه یک /چهارم آن نیز پس از ۲۰ 

سال محقق نشده است.
بازار هدف تولیدکننده

بازار  به  باتوجه  ما  صادرکننده  کرد:  اظهار  سلطانی 
هدف خود به تولید کاالیی می پردازد که در ایران کارایی 
باید  فصلی  در  نیز  این  و  نداشته  آن چنانی  استفاده  و 
این  به خاطر  امــروزه  به فروش رسیده و صادر کند که 
مشکالت صادرکننده نمی تواند این کاالی خود را به بازار 
هدف در زمان مشخص شده برساند در غیر این صورت 
باید منتظر فصل دیگر شد که این موضوع برابر است با از 

بین بردن هزینه تاجر و تولید کننده باید ضرر کند.
وی خاطر نشان کرد: راه آهن ایران هرساله این مشکل 
کمبود  و  موضوع  این  برای  اما  داشته  را  واگن  کمبود 
واگن چاره اندیشی نداشته و این مشکل پس از ۲۰ سال 
هم چنان پابرجا باقی بوده و تولیدکننده ما تنها به خاطر 
این بی فکری راه آهن نه تنها صادراتی نداشته و ارزی وارد 

چرخه اقتصاد نکرده که خود نیز به ضرر نشسته است.

گالیه بخش خصوصی از »کمبود واگن برای صادرات«؛

قانون پایستگی مشکالت!
ابراهیمی:  در جنگ و تحریم، حقوق دولتی ها ذره ای آسیب نمی بیند و فشار مشکالت بر دوش بخش خصوصی است

آقای کریمی قدوسی! لطفا نماینده دوتابعیتی مجلس را شناسایی کنید

گل به خودی در میدان استیضاح 

هر شرکت هواپیمایي با توجه به مقررات کشورهاي 
مبدا,مقصد, ترانزیت و نوع هواپیماهاي خود قوانین 
مختلفي را در جهت ارائه سرویس حمل موجود زنده 
براساس کدهاي یاتا AVIH وضع مي نماید. ممکن 
است در کشورهاي مختلف محدودیت ها یا الزامات 

و بازرسي در خصوص حیوانات صورت پذیرد.
سعي  هواپیمایي  هاي  شرکت  اساس  برهمین 
به  توجه  با  و  روشها  و  قوانین  ارائه  ضمن  تا  دارند 
جامعه کنوني که در تمامي مسافرت ها و گردش ها 
حیوان به همراه خانواده مي باشد با تجربه و مهارت 
خاطر  اطمینان  و  آسودگي  خــود,  ساله  چندین 
دلسوزانه  و  مطمئن  سرویس  یك  ارائه  با  را  مسافر 

فراهم سازد.
به طور کلي جهت حمل موجود زنده ۲ راه وجود 

دارد:
۱.از طریق پایانه هاي مسافري )همراه(

به علت مسائل ایمني و بازرسي خارج از اختیارات 
در  حیوانات  کنترل  عدم  همچنین  و  هواپیمایي 
پرندگان  و  اهلي  حیوانات  ورود   , اضطراري  مواقع 
به کابین مسافري )PETC ( مجاز نمي باشد و این 
پایانه مسافري  در  تا حیوان  فراهم مي شود  امکان 
سالن  در  مقصد  فرودگاه  در  ورود  هنگام  و  پذیرش 
مي  شود.مسافران  تحویل  مسافر  به  بار  دریافت 
مند  بهره  مقاصد  اکثر  در  سرویس  این  از  توانند 

گردند.
باربري )غیرهمراه /کارگو  پایانه هاي  ۲.از طریق 

,بارنامه(
درسفر  مسافرنتواند  علتي  هر  به  که  هنگامي 
همراه حیوان خود باشد این سرویس در اختیار وي 
قرار داده مي شود. حیوان اهلي یا وحشي مسافر در 
پایانه باربري پذیرش و در فرودگاه مقصد به مسافر 
محل  در   , شده  معرفي  بارنامه  در  که  شخصي  یا 

ترخیص بارنامه تحویل داده مي شود.
ادامه دارد...

آسمان

رضوی  خراسان  استان  تعزیرات  سازمان  مدیرکل 
گفت: نظارت ویژه تعزیرات بر بازار شب یلدا در مشهد 

دنبال می شود.
حمیدرضا کریم با بیان  این که مقابله با گران فروشی 
در استان خراسان رضوی به شدت در حال انجام است، 
افزود: بحث گران فروشی یکی از معضالتی است که 
اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  و  می کند  اذیت  را  مردم 
نامناسب برخی از مردم، این اقدام در چرخه زندگی 
سازمان  مأموران  لذا  می کند  ایجاد  خلل  هموطنان 
و  افراد  با  رضوی  خراسان  استان  حکومتی  تعزیرات 
شرکت هایی که اقدام به احتکار و گران فروشی کاالهای 

اساسی مردم می کنند به شدت برخورد خواهند کرد.
لوازم  شرکت  یک  گذشته  هفته  در  داد:  ادامه  وی 
با  شرکت  این  مسئوالن  که  کردیم  کشف  را  خانگی 
اقدام  بازار،  ارزی موجود در  نوسانات  از  سوءاستفاده 
به گران فروشی اجناس خود می کردند لذا پرونده این 
تخلف در سازمان تعزیرات تشکیل و برای بررسی های 
این  مسئوالن  شد؛  ارسال  قضائی  مراجع  به  بیشتر 
شرکت دو نوع فاکتور را برای مشتریان یکی با قیمت 

واقعی و دیگری با قیمت قانونی صادر می کردند.
رضوی  خراسان  استان  تعزیرات  سازمان  مدیرکل 
تصریح کرد: پس از بررسی های صورت گرفته توسط 
مراجع قضائی، گران فروشی این شرکت ثابت و متهم 
ریال  میلیون   ۶۰۰ و  میلیارد   ۴ پرداخت  به  پرونده 

محکوم شد.
تعزیرات  سازمان  مأموران  گفت:  پایان  در  کریم 
با  بازار حضور دارند و  مشهد به صورت نامحسوس در 
گران فروشی و افرادی که با احتکار کاال زندگی مردم 
را دچار مشکل می کنند برخورد خواهند کرد و مردم 
نیز باید در صورت مشاهده تخلفات احتمالی از سوی 
شرکت ها و فروشگاه ها پلیس را در جریان قرار دهند 
در  کامل  به طور  گران فروشی  مشکل  خدا  امید  به  تا 
استان خراسان رضوی برطرف شود؛ همچنین با توجه 
خواهیم  بازار  بر  ویژه ای  نظارت  یلدا  شب  نزدیکی  به 
با  را  خود  اجناس  نتوانند  سودجو  افــراد  تا  داشــت 

قیمت های باال و غیرقانونی به فروش برسانند.

بازار

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰۶۰۷ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ایوب میری فرزند احمد بشماره شناسنامه ۱۱۲۸ صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۷۲/۴۵ مترمربع قسمتی از پالک ۱۱۷۲ فرعی از۴ اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی زهره و حسن بیابانی احدی از ورثه حسینعلی بیابانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰9/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/1۰/۰4

غالمرضا گنج بخش  - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰۳۹۶ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی اصغر پروانه فرزند عباس بشماره شناسنامه ۶۰۹ و کدملی ۵۷۲۹۴۹۶۱۷۶ صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴/۵۵ مترمربع قسمتی از 
پالک ۶۰۹ فرعی از۴ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم منتخب نبوی احدی از ورثه خورشید نبوی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجعه قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰9/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/1۰/۰4

غالمرضا گنج بخش  - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم صدیقه عابری دارای شناسنامه ۳۱۰۹ به شرح دادخواست به کالسه ۹۷/۴۲۰ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان غالم عباس معصوم شاهی به شناسنامه ۵۶ در تاریخ ۹۵/۰۵/۲۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱- علی معصوم شاهی فرزند غالم عباس ش.ش ۱۵۲ ت.ت ۱۳۵۹ فرزند متوفی
۲- رضا معصوم شاهی فرزند غالم عباس ش.ش ۱۶۵ ت.ت ۱۳۵۷ فرزند متوفی

۳- حسن معصوم شاهی فرزند غالم عباس ش.ش ۰۸۹۰۵۷۷۸۲۸ ت.ت ۱۳۶۸ فرزند متوفی
۴- مریم معصوم شاهی فرزند غالم عباس ش.ش ۳۳۳۰ ت.ت ۱۳۶۰ فرزند متوفی

۵- مژده معصوم شاهی فرزند غالم عباس ش.ش ۱۴۲ ت.ت ۱۳۶۴ فرزند متوفی
۶- صدیقه عابری فرزند حسن ش.ش ۳۱۰۹ ت.ت ۱۳۳۸ همسر متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استنادماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد شد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۰۳۰۱۹۴۰۷ 
و رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۰۶۰۰۳۰۱۰۱۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رسول جهاندیده چهار کواره  فرزند میرزا یوسف بشماره شناسنامه ۲۱۶۱۹ صادره از مشهد در ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت ۱۴۳/۳۸ متر مربع قسمتی از پالک ۹فرعی از ۸۳ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در جاده کالت کیلومتر ۳ روستای عوض ارشاد ۱/۵ پالک ۹۷/۲ خریداری از 
محمود رکنی یزدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: ۹۷۵

تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰9/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/1۰/۰4
حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد     

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا نعمتی دارای شناسنامه ۱۰۸۱ به شرح دادخواست به کالسه ۹۷/۳۷۶ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان رضا علی نعیمی به شناسنامه ۳۲ در تاریخ ۹۷/۰۶/۳۱ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱- فاطمه نعیمی فرزند رضا علی ش.ش ۵۷ ت.ت ۱۳۶۱/۰۶/۳۰
۲- راضیه نعیمی فرزند رضا علی ش.ش ۲۴ ت.ت ۱۳۵۵/۰۱/۰۲
۳- محمد نعیمی فرزند رضا علی ش.ش ۳۰ ت.ت ۱۳۵۹/۰۱/۰۵

۴- زهرا نعیمی فرزند رضا علی ش.ش ۱۰۸۱ ت.ت ۱۳۵۶/۱۰/۲۲
۵- زینب نعیمی فرزند رضا علی ۵۷۲۰۱۱۲۶۲۶ ت.ت ۱۳۷۳/۰۶/۱۹
۶- الهام نعیمی فرزند رضا علی ش.ش ۱۵۵۵۸ ت.ت ۱۳۶۷/۰۶/۲۵

۷- جواد نعیمی فرزند رضا علی ش.ش ۳۱۳۹ ت.ت ۱۳۶۴/۰۵/۲۶
۸- عصمت نعیمی ثانی فرزند ابراهیم ش.ش ۸۷۶ ت.ت ۱۳۳۵/۰۴/۰۲۳۰

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استنادماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و االگواهی صادر خواهد شد.
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ی
مفقود

ی
مفقود

ی
مفقود

برگ سبز اتومبیل خودرو سواری پژوGLX 405 دوگانه سوز مدل 1395 به شماره پالک 65 ایران 132 ق 88 ، شماره موتور
 124K 0957748و شماره شاسی  NAAM 11 VE 1 GK 494627 مربوط به سلیم ستوان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

برگ سبز خودرو سواری پژو T5  405 مدل 1397 به شماره پالک 42 ایران 152 ل 13 ، شماره موتور B 0177225 164 و شماره شاسی 
NAAM 31 FE 4 JK 105060 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

برگ سبز اتومبیل وانت پیکان مدل 1390 به شماره پالک 32 ایران 153 ن 43 ، شماره موتور 11490038224 و شماره شاسی
 NAAA 46 AA 2 B 209199 مربوط به اسماعیل قوی پنجه شهن آبادی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوال 
یکی از دانشجویان که پرسید »فکر می کنید اگر رییس 
جمهور می شدید، وضع کشور بهتر از این بود؟« گفت: 
خدا رحم کرد که من رییس جمهور نشدم که دالر ۵ هزار 

تومان شود.
به گزارش »انتخاب«، حجت االسالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام عصر امروز در جمع دانشجویان 
استبداد  با  مبارزه  روز  را  آذر  بهشتی۱۶  دانشگاه شهید 
داخلی و استعمار خارجی برشمرد و گفت: ماهیت جنبش 

دانشجویی عدالتخواهی است.
وی با اشاره به اینکه اصالح گری همواره در نگاه جنبش 
دانشجویی است و اگر نقصی ببیند همواره از در نقادی در 
می آید، اظهار داشت: این خصلت دانشجویان است که اگر 

نقصی ببینند، برنتابند و عکس العمل داشته باشند.
رئیسی حضور دانشجویان را همواره امیدآفرین خواند و 
تصریح کرد: بعد از پیروزی انقالب اسالمی همواره دانشگاه 

را به عنوان جایی که دغدغه انقالب را دارد، می شناسیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که پرسیده بود 
»فکر می کنید اگر رییس جمهور می شدید، وضع کشور 
بهتر از این بود؟« خاطرنشان کرد: خدا رحم کرد که من 

رییس جمهور نشدم که دالر ۵ هزار تومان شود.
کشور  استقالل  به  که  است  کسی  واقعی  روشنفکر 

بیاندیشد
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: ما در دشمنی 
های بسیاری که با نظام انجام شده چه در جنگ سخت 
و چه جنگ نرم، مقاومت کردیم. دشمن دیده است که 
سیاست او در جنگ سخت و نرم شکست خورده است و 
امروز نوع جدیدی از جنگ را که تلفیقی از جنگ سخت و  
نرم است را علیه ملت ما آغاز کرده است. جنگ اقتصادی 
و روانی که امروز علیه ما برنامه ریزی کردند برای تسلیم 

کردن ملت ایران است تا به نتایج خود برسند. در این راهبرد 
قراردادهایی را پیش روی ملت ایران می گذارند اما به واقع 

می خواهند، نوعی خود تحریمی برای ما به بار بیاورند.
وی تاکید کرد: یقین داریم صبوری و ایستادگی جامعه 
مردم ما را در مقابل این نقشه هم پیروز خواهد کرد. وظیفه 
همه مسئوالن است که به داشته های خودمان اعتماد کنند 
و بدانند راهکار برون رفت از مشکالت اعتماد به خدا و 

اعتماد به نفس است.
بسیاری از مشکالت محصول بی تدبیری ها است

حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه مردم ما کشور را در 
بسیاری از حوزه ها نظام را موفق می دانند، گفت: فقر، 
تبعیض و  فساد اداری زیبنده نظام اسالمی نیست. چطور 
ما در حوزه های مختلف موفقیت های فراگیر داریم اما در 

بخش هایی دچار عدم تدبیر هستیم.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: بسیاری از مشکالت 
محصول بی تدبیری ها است و در شرایط فعلی که فشار 
به  دست  همه  که  است  این  راهکار  دارد،  وجود  دشمن 
دست هم بدهند و با کار و  تالش همه به یک جهت نگاه 
کنیم. یقین داشته باشیم در این مسیر موفقیت وجود دارد. 
د و قطبی کردن جامعه و آدرس غلط دادن به نفع کشور 
نیست. مسئله اصلی مردم مسئله اقتصادی است. بسیاری 
از تهدیدها و تحریم ها می تواند به فرصت تبدیل شود. امروز 
می توان مشکالت را درون کشور حل کرد. اینکه برخی 
مشکالت اصلی را مشکالت اقتصادی نمی دانند و دنبال 
راهکار سیاسی هستند، اشتباه می کنند. رهبر انقالب 
اختیارات ارزشمندی را به رؤسای سه قوه دادند و مردم از 

آنها انتظار دارند.
وی گفت: خدا را شکر که من رئیس جمهور نشدم که 
قیمت دالر افزایش پیدا کند. در گزارشات مرکز پژوهش های 
اصلی  مشکل  که  شده  گفته  اسالمی  شــورای  مجلس 
این  مگر  اســت.  مالی  مشکالت  وجــود  تولیدکنندگان 

تولیدکننده می تواند با این سودهای بانکی وام بگیرد؟ اگر  
نقدینگی  کشور در اختیار تولید قرار نگیرد در هر بخشی 
برود، مشکل ایجاد می کند. مبلغ بسیار باالیی از واردات 
کاالها مربوط به کاالهای لوکس است که مورد نیاز کشور 
نیست. درصد بسیار باالیی از سوداگر ی ها با مالیات حل 

می شود.
آستان  سوی  از  مالیات  پرداخت  درباره  رئیسی  پاسخ 

قدس
تولیت آستان قدس رضوی در همین زمینه افزود: حاال 
نه؟  یا  می دهد  مالیات  قدس،  آستان  می گویند  بعضی 
گفته ایم در این دو سال که رفته ایم آستان قدس مالیات 
داده است اما باید مالیات را از یقه سفیدها گرفت. اگر از 
کسانی که درآمد باالیی دارند مالیات گرفته شود، بسیاری از 
مشکالت حل می شود. اگر ما بودیم تولید مسکن را متوقف 
نمی کردیم و در محیط زیست قانون فرانسه را بر قانون 
خودمان ترجیح نمی دادیم. ما اگر بودیم، مرکز هوشمند 
مدیریت سوخت را تعطیل نمی کردیم که این قاچاق در 

کشور شکل بگیرد.
دلیل کناره گیری قالیباف از انتخابات ریاست جمهوری

از  قالیباف  کناره گیری  درباره  رئیسی  االسالم  حجت 
انتخابات گفت: ایشان ابتدا قصد حضور در انتخابات را 
نداشتند اما چون سابقه حضور در انتخابات را داشتند، 
نمی کنیم.  جلوگیری  هیچ کس  حضور  از  که  گفتیم  ما 
جلسه ای با آقای جلیلی داشتیم که گفتند اگر شما بیایید 
انتخابات  به  قالیباف هم گفتند من  آقای  من نمی آیم. 
می آیم و تا آخرین مناظره حضور خواهم داشت، بعد به 
نظر سنجی ها نگاه می کنیم، اگر رای من پایین تر بود،کنار 
می روم. من به هیچکدام از کاندیداها نگفتم شما نیایید تا 

من بیایم. آقای قالیباف بعد از مناظره سوم کنار رفتند.
وی افزود: البته دوستان ستاد درباره کنار رفتن ایشان 
حرف داشتند و  می گفتند، نگذارید ایشان کنار برود. حتی 

آقای میرسلیم هم قبل از انتخابات تماس گرفتند و گفتند، 
برخی می گویند به نفع شما کنار بر وم که من گفتم آنچه 

صالح می دانید، عمل کنید و ایشان هم کنار نرفتند.
اتفاقات سال ۶۷  دربــاره  رضوی  آستان قدس  تولیت 
تصریح کرد: شما جوانان در جریان اقدامات جریان نفاق در 
سال های ابتدایی انقالب نیستید. جریان نفاق ۱۷۰۰۰ نفر 
را در این کشور ترور کردند. بسیاری از مقامات کشور و ائمه 
جمعه کشور تحت اقدامات آنها ترور  شد. قهرمان مبارزه با 
نفاق در این کشور امام خمینی است. تمام کسانی که در 
این کشور با نفاق برخورد کردند، باید تشویق شوند. چرا 
برخی برای جلب رای افراد ضدانقالب از ادبیات نامناسب 

استفاده می کنند؟
وی در پاسخ به یکی از دانشجویان درباره اینکه آیا شما از 
مشکالت مردم خبر دارید یا خیر؟ اظهار داشت: زمانیکه 
مسئولیت قضایی داشتم روزی را برای ارتباط با مردم داشتم 
و در حال حاضر با حضور در حرم حضرت رضا از مشکالت 
مردم با خبر می شویم. معتقدم بسیاری از مشکالت مردم 
توسط مدیران توانمند قابل حل شدن است. معتقدم بخش 
مهمی از راه حل مشکالت مربوط به مدیریت ها است. 
شما دیدید بعد از انتخابات هم آقایان همان حرف های ما 
را زدند. چرا مرکز پژوهش های مجلس در ایام انتخابات هر 
روز یک جزوه علیه حرفهای ما منتشر می کرد. ما می گفتیم 
این حرف ها عین قانون کشور است. باید رئیس  جمهور 

براساس قانون عمل کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به سوالی 
درباره شکایت های رئیسی درباره انتخابات سال ۹۶ گفت: 
به گفته رئیس  شورای نگهبان این انتخابات از پرتخلف ترین 
انتخابات های کشور بود. علیرغم بسیاری از کارهایی که 
کردند به همه مسئوالن کشور گفتم درخواست می کنم 
به تخلفات رسیدگی  شود.اما به نظر شورای نگهبان به 
عنوان فصل الخطاب احترام می گذارم. باید به این تخلفات 

رسیدگی شود تا دیگر تکرار نشود و د ولت مستقر به خود 
اجازه ندهد، هر کاری کند. باز هم من پیگیر قضیه هستم. 
هرکسی در این عرصه بیاید باید بداند انتخابات کامال سالم 

و بدون هرگونه شائبه ای صورت می گیرد.
فریب  اال  و  باشد  همراه  عمل  و   اقدام  با  باید  امیدبخشی 

تلقی  می شود
وی یادآور شد: امید بدون اقدام و عمل سراب است. 
مردم باید بیینند امیدبخشی همراه با اقدام و  عمل باشد 
و اال ممکن است فریب تلقی  شود. شرکت های اقتصادی 
آستان قدس امروز تحت حسابرسی بیرون از این آستان 
قرار دارد. شاید حدود ۱۰ درصد از درآمدهای آستان توسط 
این شرکت ها تامین می شود و ۹۹ درصد آن از موقوفات و 

نذورات تامین می شود.
ــاره اجــرای قانون منع به  حجت االســالم رئیسی درب
کارگیری بازنشستگان در آستان قدس رضوی گفت: اصل 
این تصمیم را درست می دانم و  وظیفه خودم می دانم به 
قانون عمل کنم. تاکنون چند نفر ار بازنشستگان را مرخص 
کردیم. برای چند نفر از بازنشستگان هم دنبال جایگزین 
هستیم . این قانون را در تمام سطوح آستان اجرا می کنیم.

سطوح  تمام  در  بازنشستگان  کارگیری  به  منع  قانون 
آستان قدس اجرا می شود

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه قوه قضائیه 
نقش بسیار مهمی درباره اجرای عدالت در کشور دارد، 
تاکید کرد: این  قوه با اجرای عدالت می تواند این اعتماد را 
در مردم به وجود آورد که هر دستی که به بیت المال دراز 
شود را قطع می کند. مردم کار آمدی نظام را می خواهند و  
بی عدالتی چه در قوه قضائیه، چه دولت و چه مجلس ناکار 

آمدی نظام است و از نظر ما پذیرفته نیست.
همان  انتخابات  در  شرکت  درباره  برگردیم  عقب  به  اگر 

تصمیم را می گیرم
حجت االسالم رییسی درباره عملکرد اصولگرایان و جمنا 

عنوان کرد: جمنا کار خوبی بود که ایراداتی هم داشت. 
جوان گرایی در جمنا با اشکال روبرو بود. البته آمدن من 
در انتخابات خواسته یک  حزب و جریان نبود. آمدن من در 
انتخابات به خاطر احساس تکلیف و وظیفه بود. من از این 
تصمیم هرگز پشیمان نیستم و اگر به آن زمان برگردم، همان 
تصمیم را می گیرم. مسئله ما مسئله حفظ آرمان های امام و 
رهبری و  حفظ گفتمان انقالب است. در انجام این وظیفه 

هرگز مالمت کنندگان من را از میدان خارج نخواهد کرد.
وی درباره موضوع اعدام های سال ۶۷ تصریح کرد: 
افرادی که پرونده آنها مورد رسیدگی قرار گرفت، و حکم 
داده بود و دادگاه عالی این حکم را تایید کرده بود، این افراد 
در رده هایی نبودند که حکم در مورد آنها اجرا شود، در زندان 
نگهداری می شدند. حکم امام مبنی بر این بود که افرادی 
که محارب هستند و ثابت شده که با سازمان منافقین در 
ارتباط هستند. هیئت هایی پرونده های این افراد را بررسی  
کردند تا وضعیت این افراد، حکمشان که صادر شده و هم 

جرمشان که اثبات شده را روشن کنند.
شد  مطرح  کسانی  سمت  از  حرف ها  برخی  انتخابات  در 

که فرق معاون دادستان و قاضی را نمی دانند
رئیسی با بیان اینکه متاسفانه منافقین از آن طرف و 
افرادی هم در داخل با آنها همصدا شدند، اضافه کرد: 
از لوث وجود  را  با جریان نفاق، کشور  معتقدیم برخورد 
تسویه  بنده  با  می خواستند  برخی  کرد.  پاک   منافقین 
حساب کنند در صورتی که به حکم امام که مراجعه کنید 
نامی از من برده نشده است. آن زمان من معاون دادستان 
بودم. اما از زمانیکه در دستگاه قضایی آمدم پیگیر حقوق 
مردم بودم و با چپاول گران اقتصادی برخورد کردم. برخی 
حرف ها در ایام انتخابات از سوی کسانی مطرح شد که 
و  دادستان  معاون  فرق  ولی  را حقوقدان می دانند  خود 

قاضی را نمی دانند.

گزارشخبر

رئیسی

خدا رحم کرد که من رییس جمهور نشدم

کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
در مجلس شورای اسالمی گفت: 
آنچه که ما از وزارت کشور خواسته ایم 
این است که در مسئله مهم انتخاب استاندار حتمًا نظر 

نمایندگان استان را بگیرند.
خصوص  در  خراسانی  شیران  رضا  ایسنا،  گــزارش  به 
آخرین وضعیت انتخاب استاندار خراسان رضوی، اظهار 
کرد: همانگونه که اعالم شده نمایندگان به صورت مستقیم 
و صریح در جریان انتخاب استاندار خراسان رضوی قرار 
نگرفته اند، اما به صورت ضمنی مطالبی مطرح شده است.

استاندار نشدن  برای  برخی تالش ها  وی در خصوص 
رزم حسینی، تصریح کرد: در جریان تالش ها برای استاندار 
نشدن آقای رزم حسینی نیستم، اما آنچه که ما از وزارت 
کشور خواسته ایم این است که در این مسئله مهم حتمًا 

به  توجه  با  همچنین  و  بگیرند  را  استان  نمایندگان  نظر 
شرایط استان و این که یک استاندار در خراسان رضوی چه 

شاخصه هایی باید داشته باشد، عمل کنند.
شیران خراسانی در خصوص این که آیا رزم حسینی گزینه 
مجمع نمایندگان استان برای استانداری خراسان رضوی 
است، خاطرنشان کرد: آقای رزم حسینی را صریحًا به ما 
اعالم نکردند و ما نیز ضمنی متوجه حضور ایشان در میان 
گزینه های مدنظر دولت شده ایم و دولت هنوز کسی را به ما 

به صورت صریح اعالم نکرده است.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
به  به صورت صریح  را  اگر دولت گزینه هایی  اضافه کرد: 
نمایندگان اعالم کند، آن زمان مجمع نمایندگان نیز نظر 

رسمی خود را در این زمینه اعالم خواهد کرد.

مشهد  فرمانداری  سرپرست 
گفت: امروز باید شکل مبارزه با 
دشمن را تغییر داد و بهترین شکل 

مبارزه با آمریکا تالش در عرصه علمی و فناوری است.
در  نیت  خوش  حیدر  برنا،  خبرگزاری  گــزارش  به 
دانشگاه  در  دانشجو'  'روز  آذر  گرامیداشت ۱۶  مراسم 
فرصت  دانشجو  روز  افزود:  مشهد  واحد  اسالمی  آزاد 
آن  طی  باید  که  است  کشور  مهم  شرایط  بازخوانی 
قضاوت  از  و  نظر  اظهار  واقعیات  اساس  بر  و  مستند 

سطحی پرهیز شود.
وی ادامه داد: شرایط امروز کشور محصول مدیریت 
دیروز است. باید دید هر کسی در هر جایگاهی چگونه 
سوی  به  را  اتهام  انگشت  اینکه  و  کرده  نقش  ایفای 

دیگران دراز کنیم درست نیست.

سرپرست فرمانداری مشهد گفت: دشمنان در فضای 
به  نامیدی  و  یاس  القای  پی  در  غیرمجازی  و  مجازی 
را نشانه گرفته  انسجام مردم  و  اتحاد  و  جامعه هستند 
اند. در این شرایط نباید دفاع از منافع ملی را با هیچ 
چیز عوض کنیم. اتحاد و انسجام با حرف بوجود نمی 
آید بلکه با تحمل مخالف و سعه صدر درک متقابل ایجاد 
می شود و باید بپذیریم که سالئق و دیگاهها متفاوت 

هستند.
وی افزود: در ادبیات سیاسی امروز مبارزه از طریق 
با تالش سربازان  و  از همین روش  و  است  دیپلماسی 
شکاف  ایجاد  دشمنان  صفوف  در  دیپلماسی  عرصه 

کرده ایم و قطعا نام این افراد ماندگار خواهد بود.

مدیر کل سیاسی و انتخابات 
اســتــانــداری خــراســان رضــوی 
دانشجویان  و  دانشگاهها  گفت: 
این استان از پویایی و نشاط سیاسی الزم 

برخوردار نیستند.
به گزارش ایرنا، احمد قربانی روز شنبه در مراسم گرامی 
داشت روز دانشجو در مجتمع آموزش عالی گناباد افزود: 
از ظرفیت دانشگاهها و دانشجویان و تشکلهای آنها برای 
رفع مشکالت جامعه استفاده الزم نشده و این قشر نقد 

درست از عملکرد مسئوالن ندارند.
تشکلهای  و  دانشجویی  جلسات  داشت:  اظهار  وی 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در این استان بسیار کم 
رنگ است و از آنها برای رفع تنگناهای فرهنگی، سیاسی 

و اجتماعی جامعه بهره گرفته نشده است.

مشارکتهای  و  مسئوالن  و  مــردم  اعتماد  جلب  وی 
اجتماعی و مردمی را بسترساز رفع کمبودها و مشکالت 
دانست و گفت: جلب این مشارکت در آموزش و پرورش 
در قالب ظرفیتهای خیرین ثمرات خوبی به دنبال داشته 
که گسترش آن در سایر بخشها منشا اثرات مطلوبی است.
تشکلهای  فعالیت  نتایج  مهمترین  ــزود:  اف قربانی 
دانشجویی کادرسازی در عرصه های اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی است و دانشجویانی که در دوران تحصیل خود 
در این بخش مشارکت داشته اند بعد از دانش آموختگی 

در عرصه های اشتغال و کارآفرینی نیز موفق بوده اند.
وی اظهار داشت: نقد سازنده دانشجویان و بهره گیری 
بیشتر از ظرفیت دانشگاهها مشکالت و خطاها را کاهش 

می دهد.

قربانی

دانشگاه ها و دانشجویان نشاط سیاسی ندارند
خوش نیت

باید شکل مبارزه با دشمن را تغییر داد
شیران خراسانی 

از وزارت کشور خواستیم تا نظر نمایندگان را هم بگیرد

در کشوری که ظرفیت تولید دوبرابر افزایش داشته و قدرت خرید مردم روند کاهشی را در بر گرفته تنها راه امید 
و کمک به تولیدکننده ها صادرات است و خانه صنعت و معدن از حدود یک سال گذشته تمرکز خود را بر روی 

صادرات گذاشته ایم

,,

 ما از شرکت راه وآهن 
تقاضا داریم تا در کنار 

بخش خصوصی بایستد 
و اگر به هر دلیلی در 

حال حاضر امکان واردات 
واگن را ندارند بخش 

خصوصی را برای حل 
این کمبود فراخوانده و 
در کنار هم به رفع این 

مشکل و بهبود صادرات 
کمک کرده و قدمی جدی 

برداریم چرا که اعتقاد 
همه بر این است وظیفه 

ذاتی راه آهن فراهم 
نمودن خطوط ریلی 

است

,,



بیداد  تورم  و  اقتصادی  مشکالت  که  درشرایطی 
میکندو معیشت مطبوعات و خبرنگاران به تار مویی 
بنداست ، دستگاه قضایی با صدور بخشنامه ای آگهی 
های دادگستری ها را به روزنامه تحت پوشش خودش 
اختصاص داد. این درحالی است که حمایت از این 
روزنامه به بهای برباد رفتن دهها روزنامه دیگر و بیکاری 

صدها تن از شاغالن مطبوعاتی منجر خواهد شد.
به گزارش قدس آنالین چندی قبل ،  دیوان عدالت 
اداری پیرو شکایت یک حقوقدان تمامی ارگان های 
دولتی و عمومی را ملزم کرد مطابق قانون، آگهی های 
خود را جهت انتشار در مطبوعات به وزارت ارشاد ارسال 
کنند .اما چند سالی است علیرغم الزامی بودن ارسال 
آگهی ها به وزارت ارشاد برای درج در تمامی نشریات 
کشور، برخی  از نهادها و دستگاه های اجرایی چندان 
توجهی به آن نکرده و اغلب در نشریات خاصی اقدام به 

انتشار آگهی می کنند.
اما امسال و درشرایطی که مشکالت اقتصادی گلوی 
معیشت مطبوعات را بیش از هرزمان میفشارد و انتظار 
میرود مسووالن دست یاری به سوی نشریات دراز کنند 
،  قوه قضائیه ،که باید منادی عدالت درکشور باشد ،در 
بخش نامه ای تنها محل انتشار آگهی های خود را 

روزنامه حمایت )روزنامه وابسته به قوه قضائیه( و سامانه 
الکترونیکی این نهاد اعالم کرده است که این بخشنامه 
موجب اعتراض عمومی اهالی مطبوعات شد و مدیران 
مسئول۵۰ روزنامه خصوصی در بیانیه ای خواستارلغو 

این بخشنامه شدند.
مدیران مطبوعاتی کشور بر این باورند که در شرایط 
فعلی مطبوعات با مشکالت عدیده ای دست و پنجه 
بر  اقتصادی کشور  و سایه معضالت   کنند  نرم می 
فضای نشریات سنگینی میکند،  کاهش آگهی های 
دولتی و قوه قضاییه  شرایط را برای مطبوعات  سخت 

تر از گذشته خواهد کرد.
فلسفه اصلی انتشار آگهی ها

دراین خصوص ، مدیرحوزه درآمد موسسه فرهنگی 
قدس در این باره گفت: یکی از دالیل انتشار آگهی 
روزنامه  در  دادگستری  مسائل  حوزه  در  مردم  های 
های کثیراالنتشار این است که جامعه از انها اطالع 
پیدا کنند ، در صورتی که تیراژ و گستره توزیع روزنامه 
حمایت محدود و در بسیاری از استان ها غیر قابل 
دسترس می باشد که این امر بر خالف فلسفه  اصلی 

انتشار این آگهی ها است .
مهدی یزدی نژاد در ادامه تصریح کرد: انتشار اگهی 
های دادگستری در مطبوعات فرصت های شغلی به 
صورت مستقیم برای افراد ایجاد کرده بود اما با شرایط 
فعلی و انتشار این اگهی ها در روزنامه حمایت این افراد 

نیز از کار بیکار شده اند.
کشوراز  مکتوب  نشریات  کردن  محروم  افزود:  وی 
درج آگهی های دادگستری به عنوان یکی از منابع 
درآمدی، در شرایط فعلی و نابه سامان اقتصادی منجر 
به افزودن گرفتاری های آنها شده و باعث خواهد شد 

مطبوعات کشور در تنگنایی جدی قرارگرفته و به  دور 
شدن از وظایف و مسئولیت های اصلی فرهنگی و 

اجتماعی مطبوعات می انجامد.
وزارت ارشاد انگیزه ندارد

یزدی نژاد با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد در 
چنین موضوعاتی باید حامی مطبوعات و در کنار انها 
باشد، افزود: انتظار ما این است که این درخواست به 
عنوان یک درخواست صنفی از طرف خانه مطبوعات 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  ادارات   و  وکشور  استانها 
استان ها پیگیری شود ،  اگرچه خانه مطبوعات در 
با امضا  مطبوعات صادر کرده  بیانیه ای را  باره  این 
است اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که متولی امور 
مطبوعات کشور است و باید پیگیر حقوق مطبوعات 
باشد تاکنون در این باره سکوت کرده و برغم درخواست 
جلسه از سوی مطبوعات در این باره هیچ واکنشی 
نشان نداده است و ان طور که از شواهد پیدا است 

انگیزه ای برای پیگیری این موضوع ندارد.
استفاده از ظرفیت تمام مطبوعات

انتقال  وسیله  که  اهالی مطبوعات  ما  افــزود:  وی 
صدای مردم به مسئوالن هستیم از قوه قضائیه که 
مجری عدالت در جامعه است تقاضا داریم که با حجم 
کار وسیعی ای که این قوه دارد ،  انتشار این آگهی ها 
را به مطبوعات سراسر کشور واگذار نماید واز ظرفیت 
آنها در این کار استفاده کند زیرا انتشار این آگهی ها 
ایجاد  باعث  اینکه  بر  عالوه  سراسری  مطبوعات  در 
ظرفیت های شغلی در کشور می شود از طرفی باعث 
خواهد شد که این آگهی ها واقعا دیده شوند و صرفا 
موضوع انتشار ان مد نظر قرار گرفته نشود زیرا آگهی 
های دادگستری معموال در مورد موضوعات حساسی 

هستند که نیاز به اطالع رسانی عمومی و گسترده 
دارند.

باید حمایت کافی صورت بگیرد
درهمین راستا ، عضو فراکسیون مطبوعات مجلس 
در  مطبوعات  داشــت:  اظهار  نیز  اسالمی  شــورای 
یارانه کاغذ، آگهی ها و  موضوعات مختلف همچون 
خدمات حوزه خبرنگاری از دولت  دلخور هستند زیرا با 
تورم روز افزون فعلی نمی توانند معیشت کارکنان  خود 

را تامین کنند.
سیداحسان قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: در 
مورد بخش نامه اخیر قوه قضائیه درباره انتشار آگهی 
ها، نیز مطبوعات درخواست ها و پیشنهاد های خود 
را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال کنند تا این 

موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
رضوی  خراسان  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
افزود: بعد از بررسی موضوع در کمیسیون، از دوطرف 
یعنی قوه قضائیه و نمایندگان مطبوعات دعوت خواهد 
شد تا در کمیسیون حضور پیدا کنند و با حضور آنها 
این مسئله انتشار آگهی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار 

خواهد گرفت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه در شرایط کنونی که روزنامه ها برای 
انتشار با مشکالت متعدد مالی مواجه هستند، باید 
حمایت کافی از آنها صورت بگیرد، ادامه داد: مشکالت 
مالی مطبوعات باعث شد آنها توانایی اجاره غرفه و 
تجهیز و تزئین آن در نمایشگاه سراسری مطبوعات را 
نداشته باشند که این عامل یکی از دالیل عدم برگزاری 

نمایشگاه سراسری مطبوعات پس از ۲۵ سال بود.

در این زمانه دانشجویان رشته هنر از نبود آینده اقتصادی  
و  مشق  و  به درس  دلی  و  دلسرد  تحصیلی شان  رشته هنری 
این شرایط  باز هم در  اما   . از درس  و گریزان  قلم نمی دهند 
سخت و دشوار بازار کار هنری اگر نگاهی نو به رشته تحصیلی 
به  را  راه  بازاری خواهیم شد که  وارد  آنگاه  باشیم  خود داشته 
سوی درهای باز اقتصادی باز خواهد کرد . سمانه معادیخواه  
هنر  دانشگاه  از  هنر  پژوهش  لیسانس  ،فوق  اسفراین   متولد 
زاهدان  هنر  دانشگاه  از  فرش  طراحی  لیسانس  با  اصفهان. 
و فضای  اینترنت  در  آنالین  به صورت  او   و مدرس گرافیک.  
با رویکرد حمایت از کسب کار آنالین و  مجازی  مشغول به و 
تولید داخلی با تاکید بر هویت هنری آوانگارد در لباس و تفکر 
پوشش به روز زنان ایرانی با توجه به ماهیت ایرانی بودن قدم 

بر می دارد .
نمایشگاه لباسهایی با طراحی او از تاریخ ۱۶ الی ۲۲ آذر در 

نگارخانه رادین شهرمان برپاست .
طراحی لباس در ایران را چگونه می بینید ؟

طراحی لباس در ایران شاید فقط چند سال هست که بروز 
پیدا کرده اون هم به صورت خیلی کم. چون طراحی لباس نیاز 
به بستری برای به وجود امدن دارد و الزمه آن شناخت انسان 
از هویت خودش است. چه هویت فردی و چه هویت جمعی. 
شخص  عنوان  به  را  خودش  از  شناخت  بتواند  انسان  یعنی 
شناخت  باشد.  داشته  جامعه  از  بخشی  عنوان  به  و  خودش 
تواند به  این هویت می  بروز آن. در این صورت  و  هویت خود 
در  شود.  لباس  انتخاب  و  لباس  طراحی  وارد  رگه  یک  عنوان 
واقع جامعه ای که هویت در آن مهم باشد به سمت طراحی تازه 

لباس یا هرگونه نشانه و ساختار تازه ای که داللت بر ان هویت 
داشته باشد در حرکت است. مسئله ظریف تر از هویت، فردیت 
است. انسان در عصر مدرن سعی در نشان دادن هر چه بیشتر 
فردیت خودش است یکی از راه ها برای بروز فردیت انتخاب 
لباس است. اما امروزه این فردیت در بازترین جوامع هم قادر 
بروز نیست و دلیل ان را در صنعت مد، پسند بورژوازی، پسند 
بازار، فرهنگ مصرف گرایی یا بازیهای جذاب و قدرتمندی که 

رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی فراهم میکنند، میتوان دید.
رنگ در طراحی لباس و تبدیل به یک پدیده چگونه به وجود می 

اید؟ 
رنگ در طراحی لباس معموال بنابر طرح انتخاب می شود. و 
البته جنس پارچه هم باز بستگی به طرح دارد. در واقع میتوان 
گفت طرح است که رنگ و نوع پارچه را انتخاب می کند. هویت 
بصری یک اثر هنری در واقع همان نگاه و طرح است که بر دل 

و جان هنرمند می نشیند .
هارمونی در طراحی لباس را چگونه تعریف می کنید؟ 

هارمونی در یک لباس وابسته به فاکتورهای درونی و بیرونی 
است. فاکتورهای درونی مثل المانهای بصری) ترکیب بندی 
و  طراحی  کانسپت  لباس(  های  برش  و  هندسی  فرم  رنگ، 
ها،  فصل  مثل:  بیرونی  فاکتورهای  لباس  ماهیت  و  فلسفه 

شرایط اقلیمی، روند سلیقه عام و خاص
بودن  شاد  سوی  به  لباس  طراحی  با  را  جامعه  شود  می  چگونه 

سوق داد؟
حمایت از طراحان نوگرا و حمایت از فضای ساختارشکنانه 
و تزریق طیف گوناگونی از رنگ ها؛ همان طور که در پیشینه 
تاریخی و قومی ایران نیز شاهد آن هستیم مثل سوزن دوزی 
های بلوچ ها و طرح های ترکمن ها و گل دوزی های کرمانج 
ها و... . امروزه فضای مدرن شهری این تنوع را به سمت یک 
دستی کسل کننده متاثر از مکانیزم های سازمانی مسلط بر 

جامعه می باشد.

در  احتمالی  تغییرات  داغ  بحث  است  چندی 
شورای نظارت بر نمایش مشهد بر سر زبان ها افتاده 
و هنرمندان این عرصه را که از وضعیت کنونی راضی 

هستند آشفته و نگران کرده است.
نام آشنایی  در این شورا پیشکسوتان سرشناس و 
و محمد ملتجی حضور  همچون حمیدرضا سهیلی 
دارند و در عمر حدود هشت ساله این شورا اتفاقات 
های  مقام  کسب  از  است.  داده  رخ  تئاتر  در  خوبی 
اقبال  افزایش  تا  گرفته  کشور  سطح  در  مختلف 
مردمی به این هنر و فضای نسبتا باز حاصل کار این 
شورا است و مورد اقبال و حمایت اکثریت تئاتری ها 

است. 
دچار سوتفاهم شده اند

امروزه  دوره  گفت:  امروز  صبح  به  ملتجی  محمد 
من  که  است  تئاتری  دوره  بهترین  نظارت  شورای 
تئاتر  کارنامه  هستند.  راضی  همگی  و  دارم  یاد  به 
خراسان در جشنواره فجر کامال روشن است و سعی 
بتوانند  هنرندان  که  کنیم  ایجاد  را  فضایی  کردیم 

کیفیت آثار را باال ببرند.
اخیر  حواشی  درخصوص  تئاتر  پیشکسوت  این 
افزود: رئیس اداره ارشاد مشهد موضوعی را مطرح 
استادی  آقای  طرح  طبق  نشد.  آن  پیگیر  اما  کرد 
قرار است ۵نفر انتخاب شوند و ابالغ آن ها از تهران 
صادر شود و هرکدام از آن ۵ نفر نیز ۵نماینده داشته 
ایده  این طرح  رای خواهند داشت.  باشند که حق 
خوبی است راه ورود بانوان را نیز به شورا باز می کند. 
شورای  است  قرار  که  بود  این  معترضین  استنباط 

فعلی عوض شود اما اینطور نیست.
در  هنوز  مشهد  ارشاد  اداره  پیشنهادی  لیست   
معاونت هنری بررسی نشده و صرفا پیشنهادی است 
سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در ابتدای 
برنامه آوانسن که شنبه ۱۷ آذرماه با موضوع »بررسی 
مشهد«  نمایش  بر  نظارت  شورای  در  تحول  و  تغییر 
طبق  مشهد  ارشاد  اداره  لیست  گفت:  شد؛  پخش 
روال اداری ابتدا باید در معاونت هنری مورد بررسی 
قرار بگیرد و صرفا پیشنهادی است و به محض بحث 
و بررسی روی آن به مدیر کل ارجاع داده خواهد شد 
و بعد از تایید و نظر نهایی جناب آقای مروارید؛ برای 
تایید تهران  به  ابالغ اعضای شورای نظارت؛  صدور 
خواهد رسید. بنابراین لیست منتشر شده در فضای 

مجازی لیست نهایی نیست.
محمدرضا محمدی با اشاره به اتمام تاریخ اعتبار 
ابالغیه  لیست قبلی شورای نظارت اظهار داشت: با 
توجه به پیشنهاد لیست جدید ریاست ارشاد مشهد  

شورای قبلی در حال حاضر شورای 
ها  بازبینی  و  نیست   فعال  قبلی 
انجام نمی شود که این جای نگرانی 
دارد و ما همه تالش مان را خواهیم 
کرد که در اولین فرصت این مشکل 
اقای  آنکه  ضمن  کنیم.  برطرف  را 
بسیار  ارتباط  جوانان  با  استادی 
را  مان  تالش  ما  لذا  و  دارند  خوبی 
مشورت  ایشان  با  که  کرد  خواهیم 
خروجی  شورا  این  خروجی  و  کنیم 

قابل قبولی باشد.
محمدی در پاسخ به سوال مجری 
باید  جوانگرایی  چرا  اینکه  بر  مبنی 
از شورای نظارت مشهد شروع بشود 
نقد  با  تحولی  و  تغییر  هر  ــزود:  اف
تحوالت  این  گاهی  اما  است  همراه 
است  جلو  سمِت  به  پیشرفت  الزمه 
به  تحوالت  این  باشید  مطمئن  اما 
خواهد  استان  تئاتر  هنرمندان  نفع 

بود.
خصوص  در  هنری  امور  معاونت 
تئاتر  به سالن اصلی  مسائل مربوط 

شهر بیان کرد:  مقرر شد ما یک کارشناس مطلع از 
اداره هنرهای نمایشی تهران را دعوت کنیم  تا ابتدا 
مشکالِت عمده و اصلی سالن  را شناسایی کنیم و 
موارد اورژانسی را در ابتدا رفع کنیم و بعد بازسازی 
که  کنیم  موکول  زمانی  به  را  سالن 
بنابراین  نباشد  سالن  پیک  زمــان 
نگرانی ما در وهله اول سقف سالن 
زمان  هفته  یک  احتماال  که  است  

خواهد برد.
بین  ــده  ش امضا  صورتجلسه 
کارگردانان متقاضی سالن اصلی تئاتر 

شهر، الزام آوری برای اجرا نبود
خصوص  در  خــیــرآبــادی  آرش 
طبق  کرد:  اظهار  سالن  تعمیرات 
برآوردی که شده بود و در ابتدا فکر 
ببرد  زمان  ماه  یک  سالن  میکردیم 
مقرر  محمدی  آقای  قول  طبق  اما 
بکنند  کار  شیفته  سه  کارگران  شد 
یک  حداقل  به  سالن  تعمیرات  تا 
تا  ببرد  زمان  روز  حداکثرده  و  هفته 
کمترین میزان تعطیلی سالن اصلی 
را داشته باشیم و به احتمال خیلی 
نمایش  از  بعد  اصلی  سالن  زیــاد 
تیستو سبز انگشتی تعطیل خواهد 

شد.
نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس 

اصلی  سالن  اجراهای  ترتیب  خصوص  در  استان 
کرد:  تصریح  سالن  تعمیرات  به  توجه  با  شهر  تئاتر 
مجوز  به  منوط  شهر  تئاتر  اصلی  سالن  اجراهای 
آن هم  از  بعد  و  نظارت است  و شورای  فنی  شورای 
ما باید هر نمایشی را در شورای سیاستگذاری تئاتر 
آگاه  قضیه  این  از  شورا  این  که  کنیم  مطرح  استان 
است اما منوط به اینکه نمایش محمد نیازی و امین 
بگیرند؛  را  نظارتشان  شورای  مجوِز  اردانی  رضایی 
تئاتر  سیاستگذاری  شــورای  در  را  ها  نمایش  این 
استان بررسی میکنیم تا جدوِل مرضی الطرفینی را 
نمایشی  از گروه های  که هیچ کدام  خواهیم بست 

ناراضی نباشند.
خیرآبادی پیرو صورتجلسه ای که در تاریخ ۹ آبان 
کارگردانان  بین  نمایشی  هنرهای  انجمن  در  ماه 
افزود:  امضا شده  گروه های متقاضی سالن اصلی 
اجرا  برای  آوری  الزام  صورتجلسه  صورتجلسه،  آن 

نبود
ما در آن جلسه به یک ترتیب اجرایی رسیده بودیم 
اما این راهم لحاظ کرده بودیم که اگر نمایشی  مجوز 
شورای فنی و شورای نظارت داشته باشد می تواند 
در این نوبت قرار بگیرد اما در نمایش های آن لیست 
فقط نمایش آقای رضایی و آقای اردانی این مجوزها 

را دارند.
شــورای  در  ما  مبنای  گفت:  خیرآبادی  آرش 
لحاظ  با  که  بود  این  استان  تئاتر  سیاستگذاری 
سه  این  به  ای  جلسه  بشیری،  آقای  نمایش  کردن 
شود  داده  ترتیب  اندیشی  هم  برای  متقاضی  گروه 
تا کمترین تفاوت و اختالف نظر در اجراها را داشته 

باشیم.
افزود:  خونی  باغ  نمایش  خصوص  در  خیرآبادی 
تهیه  نمایش کشور  انجمن  به سفارش  نمایش   این 
ما  با  شان  مالی  های  هزینه  برآورد  برای  آنها  شده. 
گفتگویی داشتند و من به اقای نیلی عرض کردم که 
چون قبل از این نمایش گروه های نمایشی مشهد 
متقاضی اجرا در سالن اصلی تئاتر شهر بوده اند لذا 
تاخیر  به  حداقلی  اختالف  با  را  خونی  باغ  نمایش 

خواهیم انداخت.
رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان در خصوص 
لیست جدید شورای نظارت بر نمایش مشهد تاکید 
وارد  تکنیکال  صورت  به  تواند  نمی  انجمن  کرد: 
بحث انتخاب اعضای جدید شود. ما نظرمان را برای 
لیست پیشنهادی دادیم اما اینکه اعمال شود یا خیر 

بسته به نظر اداره ارشاد است.

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن مشهد به ۵ بیمار نیازمند 
عضو اهدا شد.

علوم  دانشگاه  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  واحد  مسئول 
پزشکی مشهد ظهر یکشنبه با اعالم این خبر اظهار کرد: عمل 
اهدا عضو نوروز علی نظری  ۵1 ساله پس از انجام مراحل تأیید 
مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد 

انجام شد.
ابراهیم خالقی افزود: کلیه زنده یاد  نوروز علی نظری  به خانم ۵۵ 
ساله ساکن مشهد که سال ها از نارسایی کلیه رنج می برد و با دیالیز 

تحت درمان بود به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.
وی گفت: کبد  مرحوم نیز در بیمارستان بوعلی سینا شیراز به 
آقای ۵7 ساله  ساکن قوچان به صورت رایگان اهدا و قسمتی از 
پوست مرحوم نیز  به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا )ع( 

جهت پیوند ارسال شد.

امور  مدیریت  و  هماهنگی  معاونت  سرپرست  حضور  با 
اجرای  اندرکاران  دست  از  رضوی  خراسان  استانداری  زائران 

طرح»مدارس گام های عاشقی « تقدیر شد.
سید جواد حسینی در این مراسم گفت: دهۀ پایانی صفر به 
حسن  امام  ؛  )ص(  اسالم  مکرم  نبی  رحلت  شهادت  مناسبت 
مجتبی)ع( و امام هشتم علی ابن موسی الرضا )ع( تبدیل به یک 

جریان فرهنگی،  دینی و اجتماعی شده است.
وی افزود:  در سال 97 با 10 درصد رشد نزدیک به پنج میلیون 
و 200  هزار زائر که 43۵ هزار آن زائران پیاده ای بودند در قالب 

بیش از 4800 کاروان به مشهد مقدس مشرف شدند. 
سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراسان رضوی اظهار داشت: این جریان نیرومند فرهنگی – 
از سه قلمرو قابل تامل است؛ نخست از حیث چیستی  دینی 
جریان دهۀ پایانی صفر است که در سه بعد دینی ، فرهنگی و 
اجتماعی و به طور طبیعی آثار دینی ، اجتماعی و فرهنگی از 
خود بر جای می گذارد و در بعد دینی در این جریان سه مقولۀ 
مقدس مکان ، زمان و رویداد دینی با همدیگر پیوند می خورد. 
مکان مقدسی چون مضجع منور رضوی؛ زمانی چون شهادت و 
رحلت نبی مکرم اسالم )ص( ، امام حسن مجتبی )ع( و امام رضا 
)ع( و رویداد مهمی چون حضور ۵ میلیون و 200 هزار زائر و 43۵ 

هزار زائر پیاده که به جالی روح ، طهارت نفس و اخالق رضوی 
کمک می کند.

با  اجتماعی  رویـــداد  یک  حــال  عین  در  افـــزود:  حسینی 
کارکردهای مخصوص به خود نیز هست. در این جریان به ویژه 
در مقولۀ زائرین پیاده یک زندگی سالم و پاک در این ایام تجربه 
می شود. صفا و صمیمیت ، مهربانی، گذشت، ایثار ، فداکاری 
، دیگرخواهی ، وفاداری ، عشق ، تواضع و اخالق در اوج خود 
تجلی می یابد. صفاتی که در سطح زندگی اجتماعی سخت بدان 
نیازمندیم و باید در گسترش آن در جامعه تالش کنیم. در عین 
حال دهۀ آخر صفر یک جریان نیرومند فرهنگی نیز به حساب 
می آید.سه هزار روحانی در این جریان تالش می کنند که تولید 

فضیلت های تربیتی و فرهنگی آن را به جامعه بگسترانند.
سرپرست معاونت هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری 
خراسان رضوی دومین قلمرو را اینگونه تشریح کرد: نکتۀ دوم 
اصول حاکم بر برنامه ریزی دهۀ پایانی صفر به منظور افزایش 
 ، دینی  بزرگ  حرکت  این  از  مناسب  ــرداری  ب بهره  و  کیفیت 

اجتماعی و فرهنگی است.
حسینی ادامه داد: این اصول در برنامه ریزی ها عبارتند از: 
برنامه محوری : ما در این زمینه تالش می کنیم سند راهبردی 

مراسم دهۀ پایانی صفر را تدوین کنیم.
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پـــرورش  و  ــوزش  ــ آم ــر  ــدی م
حادثه  پــی  در  گفت:  کاشمر 
چندی پیش جان باختن سه دانش 
و  مدرسه  حوالی  رانندگی  سانحه  در  بردسکنی  آموز 
نقطه حادثه  ترافیکی ۳۰  به مسائل  حساسیت نسبت 
خیز در ارتباط با مدارس این شهرستان شناسایی شد.

علی طاهریان شنبه شب در نشست شورای آموزش 
و پرورش کاشمر افزود: این نقاط به صورت مکتوب به 

شورای ترافیک و شهرداری کاشمر اعالم شده اند.
داد: همچنین مقرر شد شورایی متشکل  ادامه  وی 
از شهرداری، آموزش و پرورش، راهنمایی و رانندگی، 
نیروی انتظامی و مسئوالن انجمن و نمایندگان مدارس 
برای پیگیری موضوع نقاط حادثه خیز پیرامون مدارس 

تشکیل شود.

با  برخی  گفت:  نشست  این  در  نیز  کاشمر  فرماندار 
آموزش  علیه  حاشیه  سازی  دنبال  به  سیاسی  اغراض 
را  مهم  نهاد  این  کنند  می   تالش  و  هستند  پرورش  و 

خدشه  دار کنند.
و  مشکالت  فرهنگیان  افــزود:  پور  محمدعلی  نبی 
تقدیر  قابل  زحماتشان  اما  دارند  بسیاری  کمبودهای 
رخ  ای  مدرسه  در  که  اتفاقی  دلیل  به  نباید  لذا  است 
مطرح  مجدد  را   ۲۰۳۰ سند  جمله  از  بحثهایی  داده 
نمود. حتی برخی افراد تندرو خانواده ها را ترغیب می  
کنند تا دانش آموزان خود را از آموزش و پرورش بگیرند 
و به مدارس آنها بسپارند. عده ای که بر اساس سالیق 
شخصی آموزش و پرورش را زیر سئوال می برند باید در 

رفتارشان تجدید نظر کنند.

خــراســان  جــراحــی  کنگره 
عــوارض  مدیریت  محوریت  با 
مشهد  در  آذر  بیستم  از  جراحی 
برگزار می شود. این کنگره در محورهای کنترل عفونت 
جراحی،  اعمال  در  درد  مدیریت  جراحی،  اعمال  در 
تازه های مراقبت پرستاری در اعمال جراحی، جایگاه 
و نقش مدیریت پرستاری، مامایی در عوارض و نقش 
کاندید  بیماران  در  روان  سالمت  ارتقاء  در  پرستاری 
عمل جراحی، ۲۰ تا ۲۳ آذر در مشهد برگزار می شود.

کاهش  در  مراقبتی  خود  و  بیمار  به  آموزش  نقش 
عوارض جراحی، راهکارهای کاهش عوارض جراحی 
بلند  مراقبت های  و  بازتوانی  و  پذیر  آسیب  گروه های 
این همایش  از دیگر محورهای  از جراحی  مدت پس 
شامل  کارگاه  دو  همچنین  همایش  این  در  اســت. 

»مدیریت زخم« و »کنترل عفونت« برگزار خواهد شد.
اورولــوژی،  ارتــوپــدی،  مانند  مختلفی  گروه های 
اتاق  تکنسین  عمومی،  پزشکان  پرستاری،  بیهوشی، 
جمله  از  اورژانس  طب  و  انکولوژی  رادیوتراپی  عمل، 

گروه های هدف همایش به شمار می روند.
اطفال،  رشته های  در  جراحی  گروه های  همچنین 
و  ــروق  ع زنـــان،  ــس،  ــوراک ت ترمیمی،  و  پالستیک 
بینی،  و  و گلو  اندوواسکوالر، قلب، کولورکتال، گوش 
هدف  گروه های  درمیان  نیز  عمومی  و  اعصاب  و  مغز 

قرار می گیرند.
عالقه مندان به شرکت در این کنگره می توانند برای 
www. اینترنتی  نشانی  به  بیشتر  اطالعات  دریافت 

InTkCs.org مراجعه کنند.

ــرورش  پ و  آمـــوزش  مدیرکل 
تکیه  با  گفت:  رضــوی  خراسان 
می توان  معلوالن  توانمندی های  بر 

فضای مناسبی جهت رشد و ارتقای آنان ایجاد کرد.
خمینی  امام  فرمایش  به  اشاره  با  خدابنده  مجید   
اسالم  مکرم  نبی  به  خدمت  معلولین  به  خدمت  )ره( 
است، افزود: عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی حکم 
محدودیت ها  دارای  آمــوزان  دانش  برای  که  می کند 

اقدامات دوچندانی صورت بگیرد.
دانش  آموزش  در  رضوی  خراسان  کرد:  تصریح  وی 
این  و  است  سرآمد  کشور  در  ویژه  نیاز های  با  آموزان 
با  ــوزان  آم دانــش  جایگاه  به  اهمیت  دهنده  نشان 

نیاز های ویژه در استان است.

بیان  با  رضوی  خراسان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
توصیه هایی برای زندگی معلوالن گفت: باید با واقعیت 
محدودیت کنار بیاییم و بپذیریم، اگرچه که کار سختی 
است، باید محیط زندگی خود را متناسب با ظرفیت ها 
ساماندهی و به توانمندی ها به جای محدودیت ها فکر 

کنیم.
متولیان  عنوان  به  ما  وظیفه ی  داد:  ادامه  خدابنده 
باید  هم  که  است  ســازی  فرهنگ  پــرورش  و  آمــوزش 
اقدامات پیشگیرانه نظیر آگاه سازی مردم، مشاوره های 

قبل از ازدواج و دیگر روش ها را به کار گیریم.

30 نقطه حادثه خیز مدارس کاشمر شناسایی شد
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی:

تکیه بر توانمندی های معلولین زمینه ساز رشد آنان است خراسان رضوی میزبان کنگره جراحی خراسان 

بررسی یک آسیب اجتماعی و واکنش آقای وزیر؛

»ازدواج سفید« نیازمند تحقیقات ویژه است

سال هاست که معضلی به اسم »ازدواج سفید« در 
میان نسل جوان جامعه رواج پیدا کرده است. پدیده 
ای که مثل هزاران آسیب اجتماعی دیگر در مراحل 
از  و هر چه  قرار می گرفت  انکار مسئولن  مورد  اولیه 
آن  بروز  درباره  شناسان  جامعه  و  روانشناسان  سوی 
هشدار صادر می شد از مسئولین انکار شاهد بودیم. 

آیا این ازدواج »سفید« است؟
هم خانگی بدون ازدواج یا ازدواج سفید، پدیده ای 
یکدیگر  با  هم خانه  عنوان  به  پسر  و  دختر  که  است 
رسمی  پیوند  آن ها  میان  آنکه  بی  می کنند،  زندگی 
در  آن  رواج  باشد.  شوهری  و  زن  رابطه  و  ازدواج 
جامعه زنگ هشدار کارشناسان را به دلیل مخاطرات 
کرده  بلند  آن  اجتماعی  و  روانی  حقوقی،  گسترده 

است.
در این پدیده، دختر و پسر و یا زن و مرد مجرد به 
عنوان هم خانه با یکدیگر زندگی می کنند، بی آنکه 
میان آن ها پیوند زن و شوهری باشد. در دنیای غرب، 
با توجه به تغییر سبک زندگی و در کنار آن، افزایش 
ازدواج  به  میل  کلی  طور  به  اقتصادی،  فشارهای 
شرعی و رسمی کاهش یافته و روابط، بیشتر بر پایه 
ارضای غرایز و آزمایش گونه شکل می گیرد، به همین 
به  و  انتظار  از  دور  آن  رواج  ایران  در  که  است  دلیل 

معنای تغییر بنیادین در فرهنگ جامعه است.
علل گرایش به ازدواج سپید

به گزارش باشگاه خبرنگاران، علی اصغر نژادفرید- 
روانشناس- دلیل اصلی ظهور پدیده ازدواج سپید را 
نبود مسئولیت پذیری حداقل در یک طرف از رابطه 
ریسک   مسئولیت پذیری،  نبود  می گوید:  و  می داند 
فاکتوری اساسی برای زندگی محسوب می شود؛ چرا 
که در چنین روابطی افراد مسئولیت عملکرد خود را 

برعهده نمی گیرند.
وی با تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری زن و مرد در 
یک رابطه می گوید: چنین عاملی می تواند در تداوم 
زندگی مشترک تاثیر بسیار زیادی داشته باشد این در 
و  نیست  مناسب  ازدواج  فضای  اکنون  که  حالیست 
افراد به علت مشکالتی مانند مسائل اقتصادی تمایل 

به ازدواج و رفتن زیر یک سقف را ندارند.
پیامدهاي حقوقي ازدواج سفید

خانواده  حقوقی  مشاور  و  وکیل  احمدی،  علی 
آن  حقوقی  پیامدهای  و  ازدواج  نوع  این  مورد  در 
تلقی  زنا  و  نامشروع  ای  رابطه  »چنین  می گوید: 
می شود و فرزند ناشی از آن فاقد مشروعیت قانونی 

اثبات  قابل  پدر  با  او  فرزندی  نسبت  چون  اســت، 
نیست.«

از بی  پرهیز  به خاطر  اغلب زن  در چنین مواردی 
آبرویی به دنبال اثبات رابطه ابویت فرزند و والد نمی 
در  است،  بوده  صیغه  که  کند  ادعا  اگر  حتی  و  رود 
انکار مرد، ادعای زن، به خاطر ثبت نبودن،  صورت 

قابل اثبات نیست.
ای  خانواده  بی  و  پدر  بی  فرزندان  میان  این  در 
باقی می مانند که نه آن ها از والدین ارث می برند و نه 
والدین از آن ها. گرچه سایر حقوق این کودکان چون 
بقیه کودکان است، اما معموالً کسی حضانت آنان را 
پیچیده  پروسه  یک  اینکه  مگر  گیرد،  نمی  عهده  بر 
به  حضانت  سپردن  موارد  این  در  شود.  طی  قانونی 
چه  و  روانی  نظر  از  چه  زن  و  است  تر  محتمل  مادر 
باقی  بالتکلیف  و  خــورده  شکست  حقوقی  نظر  از 

می ماند.
این افراد خانواده را نمی شناسند

سهیال معروفی روانشناس نیز با انتقاد از رواج سبک 
چنین  می گوید:  جامعه  در  مشترک  زندگی  جدید 
افرادی برداشت درستی از خانواده و کارکردهای آن 
و  تعهد  برای  الزم  فکری  بلوغ  به  دیر  خیلی  ندارند، 
مسئولیت پذیری ازدواج می رسند و از آن می گریزند 
زیرا یک الگوی موفق در مورد ازدواج و خانواده تجربه 

نکرده اند.
وی می افزاید: تحقیقات نشان داده است زنان در 
دچار  ازدواج  دیگر  انواع  از  بیش  رابطه هایی  چنین 
از  زودتر  روابطی  چنین  و  می شوند  خانگی  خشونت 

ازدواج های رسمی و شرعی از هم می پاشد.
چنین  که  کسانی  است:  معتقد  روانشناس  این 
انتخاب  را  پیوند  فاقد  خانگی  هم  زندگی  از  سبکی 
نزد  زیرا  ندارند  باور  را  خانواده  کارکردهای  می کنند 

نزدیکان خود آن را تجربه نکرده اند.
وزیر کشور:

تحقیقات ویژه انجام شود
است  آن  از  حاکی  ها  نشانه  برخی  خوشبختانه 
که  چرا  اند.  گرفته  جدی  را  هشدارها  مسئولین  که 
اجتماعی  شورای  جلسه  در  گذشته  روز  کشور  وزیر 
موضوع  در  گفت:  و  کرد  اشاره  آسیب  این  به  کشور 
ازدواج سفید دستگاه های ذیربط گزارش هایی را کار 
کرده اند و مواردی را نیز بررسی کرده اند، اما روی این 

موضوع تحقیقات ویژه ای باید انجام شود. 
عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به ارائه گزارش 
کلی به رهبر معظم انقالب اسالمی در مورد موضوع 
رهبری  به  گزارشی  خصوص  این  در  افــزود:  طالق 
ارائه و مقرر شد از این به بعد دستگاهها هر سه ماه 
یکبار گزارشی از عملکرد خود را در این خصوص ارائه 

دهند.
ازدواج   وزیر کشور همچنین درباره قانون تسهیل 
که از سوی فراکسیون خانواده در این نشست مطرح 
ظرفیت  ازدواج  تسهیل  قانون  کرد:  تصریح  نیز  شد 
در  اما  است  شده  تصویب  قانون  این  و  است  خوبی 
از  مهمی  گزارش  است.  نیفتاده  مهمی  اتفاق  عمل 
های  دستگاه  توسط  بایست  می  قانون  این  اجرای 

ذیربط ارائه شود.
رحمانی فضلی درباره مقوله ازدواج سفید تصریح 
ذیربط  دستگاه های  سفید  ازدواج  موضوع  در  کرد: 
بررسی  نیز  را  مواردی  و  کرده اند  کار  را  گزارش هایی 
کرده اند اما روی این موضوع تحقیقات ویژه ای می 

بایست انجام شود.
دستگاههای  افزایی  هم  به  اشاره  با  کشور  وزیر   
ذیربط در مورد آسیب های اجتماعی نیز گفت: هم 
افزایی دستگاهها در حال انجام است و تقسیم کار در 
باید بین دستگاه ها  حوزه آسیب های اجتماعی نیز 
انتظار است که دستگاه های  و  انجام شود  به خوبی 
مسئول در حوزه های خود, هم افزایی و نقش خود را 

به خوبی ایفا کنند.
باید  اجرایی  های  دستگاه  ورود  اعالم  به  توجه  با 
چگونه  ویژه  تحقیقات  نتایج  که  دید  و  ماند  منتظر 

اعالم و از آن بهره برداری می شود.

حوادث
کالهبرداری  با  3نفره  باند  اعضای  دستگیری 

1۲میلیارد ریالی در مشهد
دستگیری  از  استان،  انتظامی  فرمانده 
کالهبرداری  به  اقدام  که  ای  نفره   3 باند  اعضای 
استان  در  شهروند   39 از  ریالی  میلیارد   1۲
کارآگاهان  توسط  بودند،  کرده  رضوی  خراسان 

پلیس آگاهی استان خبر داد.
جزئیات  تشریح  در  تقوی  محمدکاظم  سردار 
این خبرافزود: در پي شکایت یکی از شهروندان 
به  اقدام  سودجو  افرادی  یا  فرد  اینکه  بر  مبنی 
کالهبرداری از وی به صورت کارت به کارت کرده 
دستور  در  ویژه  صورت  به  موضوع  پیگیری  اند، 

کار کاراگاهان پلیس قرار گرفت.
کارآگاهان  افزود:  انتظامی  ارشد  مقام  این 
خصوص  در  گسترده  تحقیقات  از  پس  پلیس 
عضو  که  نفر   3 دریافتند  پرونده،  این  موضوع 
هویتي  مدارک  جعل  با  بودند  نیز  خانواده  یک 
نیز  و  دار  سابقه  افراد  مدارک  از  استفاده  سوء  و 
پخش صداي افراد داراي سمت در سطح کشور، 
با  و  هدایت  عابربانک  دستگاه  پاي  را  شهروندان 
ترفندهاي خاص و ذکر کدهاي چند رقمي پس 
وجوه  تجمیع  به  اقدام  آنان،  حساب  تخلیه  از 

ربوده شده در حساب هاي خامي می کردند.
شبانه  تالش  با  کرد:  تصریح  تقوی  سردار 
آگاهی  پلیس  کارآگاهان  فنی،  اقدامات  و  روزی 
البرز مطلع و  باند در استان  این  از حضور اعضاء 
پس از شناسایی محل اختفاء آنها، با هماهنگی 
و دریافت نیابت قضائي در عملیاتی غافلگیرانه 
و ضربتی اعضای این باند را دستگیر و به پلیس 

آگاهی استان خراسان رضوی داللت دادند.

در  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
 ۲۲ متهمان،  منزل  از  اینکه  به  اشاره  با  پایان 
یک  و  غیر  افراد  به  متعلق  بانکی  کارت  عدد 
خاطرنشان  شد،  کشف  بانکی  حساب  دفترچه 
را در  39  شاکي اظهارات خودشان  تاکنون  کرد: 
1۲ میلیارد  خصوص کالهبرداري از آنان به مبلغ 
خراسان  آگاهي  پلیس  به  افراد  این  توسط  ریال 

رضوي منعکس کرده اند.
در  مقدماتي  هاي  پرونده  است  ذکر  شایان 
این خصوص تنظیم و به جهت تعیین و تکلیف 
ناحیه  انقالب  و  عمومي  دادسراي  به  قضائي 
متهمان  براي  و  ارجاع  مقدس  مشهد  هفتم 
در  تحقیقات  و  صادر  قضائي  مناسب  قرارهاي 

رابطه با این پرونده به صورت جدی ادامه دارد.

ارتکاب جرم  سارق گوشواره دانش آموز در محل 
شد دستگیر 

مشهد  چهار  ناحیه  پرورش  و  آموزش  رئیس 
آموز  دانش  یک  گوشواره  که  جوانی  زن  گفت: 
بازگشت  در  بود  ربوده  مدرسه  محل  در  را  دختر 
به محل ارتکاب جرم شناسایی و دستگیر شد.

یکشنبه  روز  رکنی  صفیه  ایرنا،  گزارش  به 
تعویض  ساعت  در  جوانی  زن  پیش  هفته  افزود: 
در  دخترانه  ابتدایی  مدارس  از  یکی  به  نوبت 
با معرفی خود به عنوان مربی  و  مشهد مراجعه 
از  یکی  های  گوشواره  ربودن  به  اقدام  بهداشت 

دانش آموزان در محل مدرسه کرده بود.
به  دوباره  نیز  دیروز  فرد  همین  داد:  ادامه  وی 
با  و  کرد  مراجعه  ساعت  همان  در  مدرسه  محل 
مورد  که  دختری  دانش آموز  مدرسه،  مدیر  اقدام 

سرقت قرار گرفته بود با این زن روبه رو و اقدام به 
این  پلیس  به  اطالع  با  لذا  کرد  سارق  شناسایی 

فرد دستگیر شد.
مشهد  چهار  ناحیه  پرورش  و  آموزش  رئیس 
در  والدین  آمد  و  رفت  بر  نظارت  و  کنترل  گفت: 
و  دقت  با  ابتدایی  مدارس  نوبت  تعویض  ساعت 
از  زن  این  اما  شود  می  انجام  باالیی  حساسیت 
سرقت  به  موفق  و  کرده  سوءاستفاده  شلوغی 
مدرسه  مدیرت  هوشمندی  با  که  بود  شده 

شد. شناسایی 

بهزیستی  معلول  بگیران  مستمری  شمار 
سبزوار دو برابر شد

گفت:  سبزوار  بهزیستی  اداره  رئیس 
نوبت  در  معلول   5۰۰ و  هزار  مندی  بهره  با 
پوشش  زیر  معلوالن  تعداد  مستمری،  دریافت 
برابر  دو  به  امسال  شهرستان  این  در  بهزیستی 

افزایش یافت.
شش  افزود:  یکشنبه  روز  کسرایی فر  مرضیه 
بهزیستی  اداره  پوشش  زیر  معلول   4۰3 و  هزار 
مستمری  آنها  نفر  هزار  سه  که  هستند  سبزوار 
میلیارد  سه  ماهیانه  کنند.  می  دریافت  ماهیانه 
زیر  معلوالن  به  مستمری  ریال  میلیون   5۰۰ و 
پرداخت  سبزوار  شهرستان  بهزیستی  پوشش 

می شود.
پوشش  زیر  معلول  تعداد  این  از  داد:  ادامه  وی 
معلول  دو  دارای  خانوار   ۲۰۰ بهزیستی  خدمات 

به باال هستند.
یکی  همچنین  سبزوار  بهزیستی  اداره  رئیس 
برای  مسکن  تامین  را  نهاد  این  اولویتهای  از 

واحد   ۲۰ اینک  هم  کرد:  بیان  و  اعالم  معلوالن 
درصد   8۰ باالی  اجرای  پیشرفت  با  مسکونی 
ریال  میلیارد  پنج  است.  ساخت  دست  در 
اعتبار ساخت این منازل از محل کمک بالعوض 

بهزیستی تامین می شود.

سانحه رانندگی منجر به مرگ موتورسوار شد
انتظامی  فرماندهی  راه  پلیس  رئیس 
یکی  در  رانندگی  سانحه  گفت:  رضوی  خراسان 
مرگ  به  منجر  فریمان  شهرستان  مسیرهای  از 

راکب موتورسیکلت شد.
افزود:  یکشنبه  روز  امیدوار  هادی  سرهنگ 
فریمان  سد  فرعی  مسیر  در  یکشنبه  شب 
دستگاه  یک  با  موتورسیکلت  دستگاه  یک 
راکب  حادثه  این  در  کرد.  برخورد  سواری  خودرو 

موتورسیکلت در دم جان باخت.

استخر کشاورزی باز هم قربانی گرفت
سرپرست ایستگاه هفتم آتش نشانی مشهد 
کشاورزی  استخر  در  ساله   7۰ مرد  یک  گفت: 

واقع در روستای ازغد غرق شد.
شب  افــزود:  یکشنبه  روز  فرزین  حمید 
استخر  در  فرد  این  شدگی  غرق  حادثه  گذشته 
سوی  از  و  اعالم  متر  شش  عمق  با  کشاورزی 

آتش نشانی طرقبه درخواست کمک شد.
وی بیان کرد: تیم غواصی آتش نشانی مشهد 
به محل اعزام شدند و جسد این پیرمرد را که به 
کرده  سقوط  استخر  داخل  به  نامعلومی  علت 

بود، به بیرون منتقل کردند.

نمره بیست اهالی تئاتر به شورای نظارت؛

همه برای شورا و شورا برای همه
شهر  زیبای  و  ایمن  شهر  فرهنگ سرای  مدیر 
»قصه های  جشنواره  از  هــدف  گفت:  مشهد 
است  کهنی  داستان های  آوری  جمع  سپید« 
و در جایی ثبت  نقل می شوند  به سینه  که سینه 

نشده اند. 
قصه های  جشنواره  خصوص  در  غالمی  طیبه 
قصه های  جشنواره  فراخوان  شروع  گفت:  سپید 
این  کلیت  و  است  بوده  ماه  آذر  از  قبل  در  سپید 
حوزه  بیشتر  ارتباط گیری  خصوص  در  طــرح 
این  در  ما  زیرا  است  فرهنگ سراها  با  سالمندان 

قسمت در فرهنگ سراها ضعف داریم.
وی ادامه داد: دلیل دیگر ما برای این کار، جمع 
آوری داستان ها و قصه های کهنی است که سینه 
به سینه نقل می شود و در جایی به ثبت نرسیده 
به عنوان مثال  نیز متفاوت است،  و روایات آن ها 
»حسن  مانند  داریم  قدیمی ای  داستان های  ما 
کچل« که از آن روایات مختلفی وجود دارد زیرا به 

صورت سینه به سینه نقل می شود.
مدیر فرهنگ سرای شهر زیبا و ایمن عنوان کرد: 
در ابتدا به تمامی فرهنگ سراها اطالع رسانی شد 
و  پدر  یا  دارد  مادربزرگی  یا  پدربزرگ  کس  هر  که 
مادری دارد که قصه هایی را می توانند نقل کنند 
برای فرهنگ سراها  و  را ضبط کرده  آن ها  صدای 

بفرستند یا در فلش به آن ها تحویل دهند.
غالمی بیان کرد: تا کنون تعداد زیادی داستان 
که  است  شده  جمع آوری  دقیقه ای   ۲۰ یا   ۱۵
قاعدتا کامل نبودند و ما در این جا یک کارگردان 
خوانش داریم که وی تمامی این صداها را گوش 
باشد  تر  بین آن ها صدایی که کامل  از  و  می کند 
داستان  و  باشد  داشته  فهم تری  قابل  لهجه  و 
انتخاب  را  باشد  داشته  جالب تری  داستان  نیز 

می کند.
وی افزود: پس از انتخاب داستان ها ما افراد را 
دعوت می کنیم به اتاق صوت و این افراد قصه های 
خود را می خوانند به صورت کامل و عالوه بر آن 
یک کارگردان محتوای قصه را نیز درست می کند 
و اگر قصه اشکالی داشته باشد نیز به آن ها کمک 
می کند و پس از آن یک گزینش دیگر نیز صورت 

می گیرد.
تشریح  ایمن  و  زیبا  شهر  فرهنگ سرای  مدیر 
می مانند  باقی  نهایت  در  که  داستان هایی  کرد: 
به صورت حرفه ای ضبط می شوند و پس از آن به 
نام  محصول  در  و  درمی آید  محصول  یک  صورت 
افراد ذکر می شود و محصول به نام آن ها می شود.

خبر

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  مــیــراث  مدیرکل 
راهنمایان  گفت:  ــوی  رض خــراســان  گردشگری 
گردشگری  در  ــران  زائ ماندگاری  به  گردشگری، 
داخلی کمک می کنند و ضمن ایجاد ماندگاری، این 

اطالعات برای گردشگران نیز مناسب است.
روســـای  نشست  در  مــکــرمــی فــر  ابــوالــفــضــل 
گردشگری  راهنمایان  و  صنفی  انجمن های 
گردشگری  راهنمایان  کرد:  اظهار  کشور  سراسر 
مسافر  می توانند  بنا  یک  روی  توضیحاتشان  با 
در  را  مسافر  ماندگاری  یعنی  کنند؛  ماندگار  را 
ایجاد  ضمن  و  دهند  افزایش  داخلی  گردشگری 
مخاطب  و  گردشگر  برای  اطالعات  این  ماندگاری، 
نیز مناسب است و باعث توسعه گردشگری داخلی 
کامل  را  ایران گردی  ما  صورت  این  در  می شود؛ 
به  بعد  داخلی  گردشگری  به  ابتدا  یعنی  می کنیم؛ 

جهان گردی توجه می کنیم.
وی ادامه داد: در گذشته نام سازمان جهان گردی، 
و  ایران  باید  اول  ما  یعنی  بود؛  ایران گردی  سازمان 
بعد جهان را بگردیم. اکنون برعکس شده و ما اول 

جهان را می گردیم و بعد ایران را می گردیم. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  مــیــراث  مدیرکل 
گردشگری خراسان رضوی با بیان این که راهنمایان 
می توانند  ایــران  معرفی  خصوص  در  گردشگری 
راهنمایان  ایــن  کــرد:  تصریح  باشند،  تاثیرگذار 
اثرگذار  داخلی  گردشگری  توسعه  در  می توانند 
باشند؛ به ویژه می توانند در خراسان رضوی و برای 
۳۱ میلیون زائری که برای زیارت می آیند، ماندگاری 

مسافر را افزایش دهند.
این  ما  پیش بینی  کــرد:  خاطرنشان  مکرمی فر 
اثر  هــزار   ۱۰۰ حــدود  رضــوی  خراسان  که  اســت 
که  آنچه  و  دارد  معنوی  میراث  و  طبیعی  تاریخی 
و  است  اثر   ۱۵۶۰ شده،  ثبت  ملی  سازمان  دل  در 
آنچه که شناسایی شده، ۲۰۰۰ اثر است؛ یعنی ما 
۳۶۰۰ اثر را ثبت ملی کردیم که شناسایی شده اند 
و نسبت به ۱۰۰ هزار شاید دو تا سه درصد افزایش 

پیدا نکند.
آثار ما در کشور یک میلیون  وی اضافه کرد: کل 
تاریخی  تپه های  و  محوطه ها  اثر   ۲۰۰ و  است  اثر 
استان  در  باستان شناسی  بررسی های  هستند؛ 
این  اگر  و  نگرفته  صورت  جامع  صورت  به  خراسان 
کنار  نمایشگاه  تابلوی  یک  عنوان  به  را  اثر   ۳۵۰۰
هم بگذاریم، شاید چند روز طول بکشد که آن را به 

عنوان نمایشگاهی کار کنیم. 

گفت:  رضوی  خراسان  خون  انتقال  مدیرکل 
تعامل و همکاری انتقال خون و دانشجویان باید 

مداوم و هوشمندانه باشد.
سید حمیدرضا اسالمی مدیرکل انتقال خون 
خراسان رضوی در جمع دانشجویان اهداکننده 
 ، خون  انتقال  همکاری  و  تعامل  افــزود:  خون 

دانشگاه و دانشجو باید مدام تر باشد . 
در این دیدار جمعی از دانشجویان اهداکننده 
با  سازمان  این  مدیرکل  دفتر  در  حضور  با  خون 
وی دیدار و با روند فعالیت این اداره کل در تهیه و 
توزیع خون و فراورده های خونی آشنا شدند . در 
ابتدا دکتر اسالمی مدیرکل انتقال خون استان 
با  دانشجو،  روز  تبریک  و  گویی  خوشامد  ضمن 
، دستاوردها  اقدامات  مورد  در  توضیحاتی  ارائه 
و همچنین نحوه تعامل دانشجو با این اداره کل 
ارائه  را  مطالبی  خون  اهدای  فرهنگ  ترویج  در 
پاسخ  دانشجویان  به سووالت  ادامه  در  و  نموده 
این  در  است  ذکر  شایان   . دادنــد  را  الزم  های 
خراسان  خون  انتقال  سازمان  معاونین  جلسه 
رضوی نیز حضور داشته و ضمن ارائه توضیحات 
الزم به میهمان از حضور دانشجویان در کمک به 

همنوعان تشکر نمودند.
اذر   ۱۶ داشــت  گرامی  ــدار  دی این  از  هدف 
و  خون  انتقال  با  بیشتر  آشنایی  و  دانشجو  روز 
خدمات این سازمان عامل المنفعه توسط قشر 
سنت  با  جامعه  علمی  اقشار  آشنایی  و  فریخته 
به  دانشجویان  که  این  و  خون  اهــدای  حسنه 
اهدای  فرهنک  ترویج  علمی  مروجان  عنوان 
عنوان  شد  خواهند  محسوب  جامعه  در  خون 
و  لوح  ارائه  با  دانشجویان  از  پایان  در   . گردید 

هدایایی تقدیر گردید .

خبر چند قطره زندگی

سرویس اقتصادی 

 دوره امروزه شورای 
نظارت بهترین دوره 

تئاتری است که من به 
یاد دارم و همگی راضی 

هستند. کارنامه تئاتر 
خراسان در جشنواره 

فجر کامال روشن است و 
سعی کردیم فضایی را 
ایجاد کنیم که هنرندان 

بتوانند کیفیت آثار را 
باال ببرند

,,

لیست اداره ارشاد مشهد طبق روال اداری ابتدا باید در معاونت هنری مورد بررسی قرار بگیرد و 
صرفا پیشنهادی است و به محض بحث و بررسی روی آن به مدیر کل ارجاع داده خواهد شد 

,,

مجلس بان

در  خلیل  آباد  و  بردسکن  کاشمر،  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس به دنبال درآمد 

پایدار برای بیمه سالمت است.
بهروز بنیادی در همایش تجلیل از خیرین سالمت 
بردسکن پاشنه آشیل سالمت کشور را بیمه سالمت 
عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی با توجه به مسائل 
اقتصادی، بیمه سالمت یکی از بدهکاران بزرگ است 
حمایت  و  سیاستگذاری  با  مجلس  نمایندگان  لذا 
و  افزوده  ارزش  درصد  یک  کردند  تالش  خود   های 
همچنین ۱۰ درصد از هدفمندی یارانه  ها به وزارت 

بهداشت و درمان اختصاص یابد.
انجام  سیاستگذاری  با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
ایجاد  پایدار  منابع  سالمت  بیمه  برای  امسال  شده 
شود و با حمایت از بیماران خاص تحوالت خوبی در 

این بخش انجام شود.
ملموس  ترین  سالمت،  حــوزه  اینکه  بیان  با  وی 
خدمات را ارائه می دهد گفت: متولی تامین سالمت 
مردم دستگاه خاصی نیست بلکه تمام دستگاه  ها در 

این زمینه مسئولیت دارند.
بهداشت مجلس شورای اسالمی  عضو کمیسیون 
نفر ۲.۵  ازای هر هزار  به  نظر شاخص  ها  از  افزود: 
تخت بیمارستانی باید وجود داشته باشد که تا سال 
۱۴۰۴ باید به ازای این تعداد ۱.۵ تخت توسط دولت 

و یک تخت توسط بخش خصوصی ساخته شود.
با جمعیت ۳۵۰  ترشیز  منطقه  اظهار داشت:  وی 
هزار نفر نیازمند ۸۰۰ تخت بیمارستانی است که باید 

به مرور ساخته شود.
وی با اشاره به اعالم آمادگی خیرین بردسکن برای 
تامین پنج میلیارد ریال به منظور ساخت بیمارستان 
جایگزین گفت: به دلیل محدودیت  های بودجه ۹۸ 
پروژه  های جدید تعریف نمی  شود اما با قول مساعد 
وزیر بهداشت در صورت شروع و ۳۰ درصد پیشرفت 
پروژه از محل منابع پروژه  های نیمه تمام اعتباری در 

این زمینه اختصاص می یابد.
دستور  نیز  اورژانــس  توسعه  برای  افــزود:  بنیادی 
امیدواریم  که  داده شده  ریال  میلیارد  پنج  تخصیص 

هرچه زودتر به منطقه ارسال شود.

تعامل دانشجویان با انتقال خون 
باید مداوم باشد

نماینده کاشمر:
مجلس به دنبال درآمد پایدار 

برای بیمه سالمت است

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی:
راهنمایان گردشگری، به 

ماندگاری زائران کمک می کنند

مدیر فرهنگ سرای شهر زیبا و ایمن:
هدف »قصه های سپید« جمع آوری 

داستان های کهن است

اهدا
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اعضای بدن بیمار مرگ مغزی مشهدی به 
5 بیمار اهدا شد

تحول آفرینی در مدارس خراسان رضوی کلید خورد؛

مدارس گام های عاشقی 

»مدیترانه«  فیلم  کننده  تهیه 
شرکت  بــرای  فیلم  ایــن  گفت: 
جــشــنــواره  مسابقه  بــخــش  در 
نظر  بتوانیم  امیدواریم  و  می شود  آماده  امسال  فجر 

مخاطبان را جلب کنیم.
سینمایی  فیلم  داشــت:  اظهار  حاجتمند  رشید 
مرحله  در  حاجتمند  هادی  جدید  ساخته  مدیترانه 

ساخت موسیقی و صداگذاری  است.
حسین  و  فر  خزائی  حبیب  آقــایــان  افـــزود:  وی 
فیلم  این  صداگذاری  و  موسیقی  ساخت  ابراهیمی 

سینمایی را انجام خواهند داد.
تهیه کننده فیلم »مدیترانه« با اشاره به داستان فیلم 
گفت: فیلم سینمایی مدیترانه موضوعی اجتماعی را 
آن  بر  این مجموعه  تولید  تیم  و تالش  روایت می کند 

است تا زوایای جدیدی از یک اتفاق اجتماعی را روایت 
کند.

در  شرکت  برای  فیلم  این  کرد:  تصریح  حاجتمند 
و  میشود  آماده  امسال  فجر  جشنواره  مسابقه  بخش 

امیدواریم بتوانیم نظر مخاطبان را جلب کنیم.
بلند  فیلم  دومین  »مدیترانه«  کــرد:  اضافه  وی 
سینمایی هادی حاجتمند پس از »اشنوگل« محسوب 
می شود و  از بازیگران آن می توان به  مهراوه شریفی 

نیا، بهرنگ علوی و پوریا پورسرخ اشاره کرد.
تهیه کننده فیلم »مدیترانه« در ادامه اظهار داشت: 
سکانس های شهری این فیلم در شهر مشهد با بازی 
پورسرخ  پوریا  و  علوی  بهرنگ  شریفی نیا،  مهراوه 
سوریه  در  آن  از  قسمت هایی  و  شده  فیلمبرداری 

فیلمبرداری شده است.

میراث  پــایــگــاه  ســرپــرســت 
سبزوار  تاریخی  شهر  فرهنگی 
گفت: سه میلیارد ریال برای جداره 
تاریخی روستای زعفرانیه در  بافت  بازپیرایی  و  سازی 

این شهرستان هزینه شد.
محسن برآبادی افزود: از محل این اعتبار عملیات 
بازپیرایی و جداره سازی بخشهایی از شش اثر تاریخی 
کالنتر،  یخچال  کاروانسرا،  شامل  زعفرانیه  شده  ثبت 

قلعه کهنه، چاپارخانه، حمام و آب  انبار اجرا شد.
وی روستای زعفرانیه را واقع در مسیر جاده سبزوار 
- مشهد از مناطق هدف گردشگری سبزوار ذکر و بیان 
کرد: بازپیرایی این روستا با هدف حفظ بافت تاریخی 
و توسعه گردشگری عملیاتی می شود. زعفرانیه دارای 
شش اثر تاریخی، طبیعی و فرهنگی با قدمت ۱۰۰ تا 

۴۰۰ سال دارد.
او همچنین به بهره برداری طرح بوم گردی روستای 
زعفرانیه ظرف دو سال اخیر اشاره و بیان کرد: عبور 
جاده تهران - مشهد، جاده تاریخی ابریشم و مجاورت 
شیراحمد  وحش  حیات  پناهگاه  با  زعفرانیه  روستای 
سرمایه  برای  ای  ویژه  موقعیت  شور  کال  رودخانه  و 
گذاری و رونق گردشگری در این منطقه فراهم کرده 

است.

اســــتــــاد پــیــش کــســوت 
رضوی  خراسان  خوش نویسی 
قدس  آستان  فعالیت های  گفت: 
قابل  خوش نویسی  از  حمایت  در  رضوی 
افتتاحیه  حاشیه  در  مقامی  قائم  است.احمد  تقدیر 
نمایشگاه محفل عشق که عصر روز گذشته در نگارخانه 
ابراز  با خبرنگاران  در گفت وگو  برگزار شد،  رضوان مشهد 
کرد: یکی از امتیازاتی که هنر خوش نویسی مشهد نسبت 
به دیگر شهرهای کشور دارد، امکان ارائه آثار هنرمندان آن 
موسی الرضا)ع(  علی بن  حضرت  ملکوتی  بارگاه  جوار  در 
است. آثاری که بیشتر آن ها مرتبط با حوزه رضوی است.
وی با بیان اینکه نمایش و متبرک شدن آثار هنری به صحن 
و سرای رضوی، چه در موزه و چه فضاهای نمایشگاهی 
برای  تبرک  این  افزود:  است،  خوش نویس  هر  آرزوی  آن، 

نوعی  و  شود  خیری  منبع  و  منشأ  می تواند  اثر  صاحب 
فرهنگ هنری را در این فضای زیارتی اشاعه دهد. فضایی 
که هر زائری می تواند از آن دیدن کند و متوجه گره خوردن 
هنر و معنویت شود.مدرس مجرب انجمن خوش نویسان 
مشهد ادامه داد: مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی با بهره گیری از ظرفیت مکتب هنر رضوان و نگارخانه 
رضوان و برگزاری دوره های آموزشی متنوع خوش نویسی 
هنری،  رشته  این  در  انفرادی  و  گروهی  نمایشگاه های  و 
همکاری همه جانبه ای با خوش نویسان و همچنین دیگر 
هنرمندان دارد.قائم مقامی با اشاره به اینکه مکتب هنر 
رضوان با هدف اشاعه هنر خوش نویسی با جدیت از این 
هنر حمایت می کند، گفت: به عنوان یک پیش کسوت و به 
نمایندگی از خوش نویسان خراسانی از فعالیت های مجموعه 
آستان قدس رضوی در ترویج این رشته هنری تشکر می کنم.

فعالیت های آستان قدس رضوی در حمایت از خوش نویسی فیلم سینمایی »مدیترانه« در راه جشنواره فیلم فجر
قابل تقدیر است

گزارش منتخبخبر

سه میلیارد ریال صرف بازپیرایی بافت تاریخی زعفرانیه شد

اعتراض روزنامه نگاران به بی عدالتی دردستگاه قضایی
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نمایشگاهی برای افراد خاص 
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امورعمرانی  هماهنگی  مــعــاونــت  ســرپــرســت 
و  پایدارمحدوده ها  بازآفرینی  گفت:  استانداری 
محله های هدف شهری مساله ای صرفا اداری نیست 
محالت  این  مردم  ویژه  به  همه  مشارکت  نیازمند  و 

است.
بازآفرینی  استانی  ستاد  جلسه  در  قربانی  وحید 
افزود:  شهری  هدف  محله های  و  محدوده ها  پایدار 
سرمایه  محالت،  در  موجود  های  سرمایه  بزرگترین 
محالت  به  مردم  علقه  و  اجتماعی   ، فرهنگی  های 
خود است که زمینه جلب سرمایه گذار و رونق کسب 

و کار را فراهم می آورد.
وی عنوان کرد : دولت هم سعی می کند با همین 

سرمایه ها محالت را رشد دهد.
وی همچنین تاکید کرد: محوراصلی در بازآفرینی 
های  دستگاه  که  اســت  مشترکی  درک  محالت، 

اجرایی مسئول نسبت به موضوع بازآفرینی دارند.
امورعمرانی  هماهنگی  مــعــاونــت  ســرپــرســت 
بازآفرینی  دولـــت،  ــژه  ــاروی ک ــزود:  افـ اســتــانــداری 
برنامه ششم، توسعه صرفا  شهریاست، چنانکه طبق 
کالبدی در شهرمتوقف شده و رشد کالبدی به همراه 
توسعه اجتماعی و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته 

است.
بازآفرینی  مشترک  اقــدام  برنامه  جلسه،  این  در 
شهرگناباد برای ۷ محله با سرمایه گذاری بالغ بر۸۳۰ 
مشترک  اقــدام  برنامه  و  شد  تصویب  ریال  میلیارد 
از  رضوی  خراسان  استان  بازآفرینی  هدف  محالت 
بازنگری  و  بررسی  مورد   ، ملی  توسعه  صندوق  محل 

قرارگرفت.
، خراسان رضوی دارای  توسعه  برنامه ششم  طبق 
و  هزار   ۵۲ با  بازآفرینی  هدف  محله  و۵۸  شهر   ۳۱
هکتارمساحت  و۹۲۰۲  شهری  هکتارمساحت   ۸۴۵
محالت و ۴ میلیون و ۴۵۵ هزار و ۷۰۱  نفرجمعیت 
شهری و یک میلیون و ۷۱۷ هزار و ۸۸۸ نفرجمعیت 
محالت و ۶/۵درصد از کل وسعت برنامه ریزی شده 

برای بازآفرینی در کشور است.

خبر

سرویس در شهر

در گفت و گو با رئیس کمیسیون عمران وشهرسازی شورای شهرمشهد مطرح شد:

درآمد شهرداری ها ؛ 36 سال پس از استقالل هم چنان ناپایدار
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مشهد مطرح کرد؛

نظامی جامع برای باشگاه داری 

مدیر کل ورزش و جوانان استان در حاشیه بازدید 
از یک مجموعه ورزشی در مشهد با بیان این مطلب 
گفت: تیم فوتبال پدیده مشهد با شرایط مالی فعلی 

نمی تواند در لیگ برتر ادامه دهد
کمک های  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  فتاحی  فرزاد 
شورای شهر و شهرداری به تیم فوتبال پدیده گفت: 
باید برای حفظ تیم های لیگ برتری برنامه های بلند 
و  شهرداری  همت  امــروز  گذاشت  اجرا  به  را  مدت 
این شورای  که  مهیاست  اقبال عموم  و  شورای شهر 
کند  استان کمک  ورزش  به  ورزش دوست  و  مردمی 

اما این همکاری موقت است
فرزاد فتاحی افزود: رونق و توسعه ورزش قهرمانی 
نیاز به برنامه ریزی بلند مدت و سرمایه گذاری خاص 
و ویژه دارد بنابر این تیم های لیگ برتری را با قدرت 
حفظ خواهیم کرد و برای قوت بخشیدن به این ایده 
ایم  داده  انجام  خصوصی  بخش های  با  را  مذاکراتی 

که طی همین هفته نهایی خواهد شد
ریاست  انتخاب  برای  مجمع  برگزاری  باره  در  وی 
کار  فوتبال  هیات  گفت:  نیز  استان  فوتبال  هیات 
گالیه  و  می دهد  انجام  خوبی  به  را  محوله  وظایف  و 
باید طی همین یکی  قانون  بر حسب  اما  ای نیست 
رییس  انتخاب  برای  عمومی  مجمع  جاری  هفته  دو 

هیات فوتبال استان برگزار شود
با  خبری  نشست های  برگزاری  بــاره  در  فتاحی 
فرصتی  که  داریم  دوست  گفت:  نیز  رسانه  اصحاب 
برگزار  صمیمی  نشستی  رسانه  اصحاب  شودبا  پیدا 
ورزش  کل  اداره  در  حضورم  ۲مــاه  طی  اما  کنیم 
بازنشستگان  و  دوشغله ها  درگیر  استان  جوانان  و 
هیات ها بودم و از سوی دیگر سفر به ۲۴ شهرستان 
نیازهای  و  ،امکانات  روسا  با  تا  سرگذاشتم  پشت  را 
شهرستان ها از نزدیک آشنا شوم وبعد از جمع بندی 

با دوستان رسانه ای نشست خود را برگزار کنم
در  ورزشــی  باشگاه های  مدیریت  ــاره  ب در  وی 
باشگاه  جوان  مسئوالن  و  مربیان  گفت:  نیز  مشهد 
سرمایه های ورزش استان هستند و خیلی خوشحالم 
برومندی  و  جوان  مربیان  ورزشکاران،  جمع  در  که 
هستم که با شور و نشاط چراغ ورزش استان را روشن 

نگه می دارند

گزارش

وزارت  ای  حرفه  و  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون 
ورزش و جوانان کشور هفته گذشته در همایشی که 
به مناسبت فعالیت های بخش خصوصی در ورزش به 
میزبانی خراسان رضوی برگزار شد، در گفت و گویی  
و تشکیل  از سازمان دهی  ما  با خبرنگار  اختصاصی 

نظام جامع باشگاه داری در کشور سخن گفت.
به گزارش »صبح امروز« محمد رضا داورزنی افزود: 
سازمان دهی نظام جامع باشگاه داری را در مجلس 
شورای اسالمی پی گیری می کنیم تا تمام افرادی که 
از  دارند  را  ورزش  در بخش  به سرمایه گذاری  تمایل 
تسهیالت رفاهی و معافیت های مالی برخوردار شوند 

تا ایجاد انگیزه شود.
بر اساس این گزارش معاون توسعه ورزش قهرمانی 
و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان کشور در حاشیه این 
همایش از یک سالن ورزشی بازدید و در پاسخ به سوال 
سرمایه گذاری های  عمومی  اقبال  درباره  ما  خبرنگار 
بخش خصوصی استان در ورزش گفت: خوشبختانه 
عنوان  به  مجرب  و  ورزشکار  مدیران  حضور  شاهد 
روسای باشگاه های ورزشی در استان بودم که باعث 

خوشحالی و افتخار جامعه ورزش کشور است
برای  ورزشــی  سالن های  در  حضور  و  ورزش  وی 
امری ضروری ذکر  را  تقویت قوای جسمانی جوانان 
اندازی و تجهیز  با راه  کرد و گفت: مربیان و مدیران 
سالن های ورزشی به جامعه خدمت می کنند بنابر این 
الزم است مورد حمایت و توجه مسئوالن قرار گیرند و 
ما گزارش های مثبت خود را به روسای کشور منتقل 

خواهیم کرد.
وی خاطر نشان کرد: امروز شاهد حضور جوانان، 
باعث  و  بودم  وررشــی  سالن  در  ورزشکار  نوجوانان 
جوان  تعداد  این  که  شد  من  شعف  و  خوشحالی 
ورزشکار شاداب، با نشاط و پرشور برای داشتن جسم 

سالم با جدیت تالش می کنند.
صنعتی  کارخانجات  و  صنایع  حضور  باره  در  وی 
برای  دنیا  گفت:  ورزش  در  ــذاری  گ سرمایه  بــرای 
برخورد می کند  اقتصادی  ادبیات  با  ورزش قهرمانی 
برای  خصوصی  بخش  که  هستیم  این  دنبال  به  و 
کنیم  فراهم  شرایطی  گذاری  سرمایه  و  کردن  هزینه 
تا  تا مدیران سرمایه گذار در شبکه ملی دیده شوند 
ایجاد انگیزه شود برای حضور جدی تر برای سرمایه 
گذاری در ورزش از طرف دیگر تالش می کنیم تا برای 
این سرمایه گذاران معافیت های مالیاتی و تسهیالت 

امر  در  شوند  ترغیب  و  تشویق  تا  کنیم  فراهم  رفاهی 
ورزش سرمایه گذاری کنند

به دیده  نیاز  یادآورشد:سرمایه گذار در ورزش  وی 
شدن دارد به این معنا که صاحب صنایع وقتی بخشی 
می کنند  هزینه  ورزش  برای  خودرا  سرمایه های  از 
نیاز به تسهیالت و تشویق هایی دارندبه عنوان نمونه 
خدمات تولیدی آنان در بهترین شرایط توسط رسانه 
مالیاتی  معافیت های  از  همچنین  شودو  دیده  ملی 

برخوردار شوند
مذاکراتی  و  پیگیری ها  با  کرد:  نشان  خاطر  وی 
که در وزارت خانه و مجلس دنبال می کنیم در صدد 
باره حضور صاحبان صنایع برای سرمایه  هستیم در 

گذاری در ورزش برنامه ها و تصمیماتی اتخاذ شود
سرمایه گذاری خوبی در باشگاه یکان صورت گرفته 
امکانات  این  تا  و در صدد هستیم کمک کنیم  است 
در جهت رونق و توسعه ورزش در استان از گیفیت و 
کمیت مطلوبتری برخوردار شود و امروز باعث مسرت 
و خوشحالی برای من است که مدیران ورزشی جوانان 
آکادمی  تاسیس  با  و  اند  برداشته  قدم  راستا  این  در 
ورزشی و باشگاه داری به بحث اشتغال مربیان کمک 

می کنند
تومان سرمایه در  میلیاردها  نشان کرد:  وی خاطر 
بستر  و  فرهنگ  تا  دارد  وجود  ورزشــی  باشگاه های 
رشد  و  رونق  کشور  سطح  در  همگانی  ورزش  توسعه 
پیدا کند بنابر این تالش می کنیم در بحث استاندارد 
سازی،قانونمند سازی ،محیط حقوقی،محیط سالم 
اتخاذ  مهمی  تصمیمات  ه ها  باشگا  در  بهداشتی  و 

نماییم
بخش خصوصی در واقع اهداف دولت را پی گیری 
ورزش  و  کنند  تالش  ما  جوانان  هرچقدر  می کند 
،بهره  سالمت  در  دارد  اثر  هزینه ها  رتمام  د  کنند 

وری،کاهش هزینه های درمانی تاثیر دارد.
جامعه  زندگی،  به  امید  ورزش  داد:  ــه  ادام وی 
به  هزینه  کمترین  با  را  سالمت  و  شادابی  بانشاط، 

ارمغان می آورد
در  دولت  سیاست  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
است؟  چگونه  قهرمانی  و  همگانی  ورزش  به  توجه 
گفت: ورزش همگانی و قهرمانی دوبال پرواز هستند 
نگاه ما به ورزش نگاهی توسعه ای و انگیزشی است 
یافته داریم ورزش  و ما به هردو قطب نگاهی توسعه 
برای  انگیزه  که  است  ای  قله  مانند  به  ما  قهرمانی 
دیگرورزشکاران و رشته های ورزشی ایجاد می کند در 
رشته های رزمی و کاراته که در کشور جایگاه مناسبی 
یدک  را  المپیک  و  جهانی  رتبه های  و  ایم  کرده  پیدا 
عالقه  و  جوانان  حضور  که  هستیم  شاهد  می کشند 
مندان از اقبال خوبی برخوردار است در سایر رشته ها 
کسب عناوین قهرمانی در سطح ملی مانند کشتی، 
برای  را  انگیزه  و...  شمشیربازی  والیبال،  فوتبال، 
ورزشی  این رشته های  در  نوجوانان  و  حضور جوانان 

افزایش می دهد .
وی ادامه داد: کشور ما ظرفیت و پتانسل قهرمانی 
خاطر  همین  به  راداراســت  ورزشی  سطوح  تمام  در 
ورزش  فرهنگ  اعتالی  برای  که  مربیانی  و  مدیران 
استان و شهرستان زحمت می کشند زیر چتر حمایتی 

ما قرار می گیرند.
در  سرمایه  صاحبان  مشارکت  به  ــاره  اش با  وی   
تمایل  ادامه داد: صاحبان صنایع در صورتی  ورزش 
به مشارکت در ورزش پیدا خواهند کرد که بسته های 
مسئوالن  جوانان،  و  ورزش  اداره  توسط  تشویقی 
ترویج  جهت  مناسب  تبلیغات  و  کشوری  و  مالیاتی 

محصوالت آنان تدارک دیده شود.
تا  می دانیم  فرض  برخود  کرد:  نشان  خاطر  وی 
ورزش  اعتالی  برای  برآید  دستمان  از  که  کمکی  هر 

خراسان رضوی هزینه کنیم.
تاسیس مدرسه کراس فیت

کمیته  رئیس  اسدی  محمد  مراسم،  این  ادامه  در 
اختصاصی  آکادمی  افتتاح  از  استان  فیت  کراس 
ورزش کراس فیت درمشهد خبر داد و گفت: بزودی 
مدرسه آموزشی و استعداد یابی رشته ورزشی کراس 
فیت استان را در ۳ طبقه با تمام امکنات و تجهیزات 
مدرن ورزشی راه اندازی و پیش بینی می کنیم حضور 
در  اختصاصی  صورت  به  مدرسه  این  در  مربی   ۱۰۰

رشته کراس فیت فعالیت خواهند کرد.
مشهد میزبان کراس فیت بانوان

رئیس کمیته کراس فیت استان از میزبانی مشهد 
بانوان  در برگزاری مسابقات کراس فیت باشگاه های 
باسهراب  که  جلساتی  طی  گفت:  و  داد  خبر  کشور 
کردیم  برگزار  کشور  فیت  کراس  کمیته  آزادرئیس 
باشگاه های  فیت  کراس  مسابقات  میزبانی  پیشنهاد 
بانوان کشوررا دادیم که موافقت شد و سعی می کنیم 

این مسابقات را بهمن ماه برگزار کنیم

نتایج مطالعات دانشمندان مختلف نشان می دهد که 
هنوز اتفاق نظری میان آنها درباره بهترین زمان ورزش 
کردن وجود ندارد ولی به نظر می رسد با توجه به ساعت 
زیستی بدن و دما و ترشح هورمون ها در بدن بهترین 

زمان، بعداز ظهرها و حدود ساعت ۶ بعد از ظهر است
مضرات  و  فواید  صبح  در  کردن  ورزش  حال  هر  به 
و  مثبت  نکات  به  با هم  بیایید  دارد.  را  خاص خودش 
قضاوت  و  بیندازیم  نظری  صبحگاهی  ورزش  منفی 

نهایی را بر عهده خود شما بگذاریم.
نکات مثبت ورزش صبحگاهی

 آلودگی هوا در صبح کمتر است و می توانید در هوای 
پاک صبح ورزش کنید.

اگر کمی زودتر از خواب بیدار شوید، زمان کافی برای 
ورزش کردن خواهید داشت .

می کنید،  ورزش  روز  اولیه  ساعات  در  که  هنگامی 
سرعت ضربان قلبتان را افزایش می دهید و در ساعات 

اولیه روز کالری های اضافی را می سوزانید.
ورزش کردن در ساعات اولیه روز به شما کمک می کند 
که انرژی جسمی و روحی کافی برای فعالیت روزانه به 

دست آورید.
ورزش صبحگاهی توانایی و قدرت فعالیت های ذهنی 

شما را افزایش می دهد.
در تابستان، در ساعات صبح معموال دمای هوا پایین 

تر است و شما می توانید بهتر ورزش کنید.
نکات منفی ورزش صبحگاهی

از  پیش  ساعت  سه  تا  یک  انسان،  بدن  ــای  ۱.دم
است.  خود  مقدار  ترین  پایین  در  خواب  از  برخاستن 
برای  مناسبی  زمان  شاید  روز  اولیه  ساعات  بنابراین 
انرژی  و  خون  جریان  چون  نباشد،  عضالنی  فعالیت 
کلی بدن در سطح پایین تری قرار دارد، برای فعالیت 
عضالنی باید خون با سرعت کافی به عضالت برسد و 
سلول های عضالنی، انرژی الزم را برای فعالیت داشته 

باشند
اولیه  ۲.ماهیچه های گرم نشده و سفت در ساعات 
برخاستن از خواب می توانند زمینه آسیب های ورزشی 

را فراهم آورند
را دوست نداشته  ۳.اگر شما ورزش کردن در صبح 
باشید و از آن لذت نبرید، بسیار دشوار است که به این 
برنامه ورزشی پای بند بمانید و به آن عادت کنید، در 
حالی که نام نویسی در یک باشگاه ورزشی در بعد از 
ظهر ها که سر حال تر هستید، می تواند مشوقی برای 

شما برای عادت کردن به ورزش روزانه باشد.
ادامه دارد...

سالمت
صبح یا عصر خودتان انتخاب کنید

مقدماتی  مرحله  رفــت  دور 
دوره  چــهــارمــیــن  و  بــیــســت 
مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون 
باشگاه های کشور جام خلیج فارس در گروه الف برگزار 
شد و تیم پاک چوب سیستان و بلوچستان با پیروزی برابر 

حریفان خود در صدر جدول دور رفت قرار گرفت.
و  نیشابور  طالیی  فروشگاه های  مجموعه  تیم های 
آکادمی بدمینتون شاهرود به ترتیب با کسب ٧ و ۵ امتیاز 
به ترتیب در مکان های دوم و سوم جدول دور رفت مرحله 

مقدماتی این مسابقات قرار گرفتند.
اول  دسته  لیگ  مسابقات  دوره  چهارمین  و  بیست 
بدمینتون باشگاههای کشور جام خلیج فارس با شرکت 

۷ تیم در قالب دو گروه الف و ب برگزار می شود.
در گروه الف این رقابت ها تیم های آکادمی بدمینتون 

شاهرود، پاک چوب سیستان و بلوچستان، فروشگاه های 
طالیی نیشابور و شهید بلباسی قائم شهر حضور دارند.

بر   ٣ شاهرود  بدمینتون  آکادمی  رقابت ها،  این  در 
چوب  کرد،پاک  مغلوب  را  قائمشهر  بلباسی  شهید   ۲
فروشگاههای  ۲مجموعه  بر   ٣ بلوچستان  و  سیستان 
مجموعه  همچنین  داد  شکست  را  نیشابور  طالیی 
شهید   ۱ بر   ۴ توانست  نیشابور  طالیی  فروشگاه های 

بلباسی قائمشهر را شکست دهد.
بر   ۵ بلوچستان  و  سیستان  چوب  پاک  نیز  ادامه  در 
۰ آکادمی بدمینتون شاهرود را شکست داد و آکادمی 
مجموعه  مغلوب   ۰ بر   ۵ نتیجه  با  شاهرود  بدمینتون 
فروشگاه های طالیی نیشابور شد و در نهایت پاک چوب 
قائمشهر  بلباسی  ۱شهید  بر   ۴ بلوچستان  و  سیستان 

شکست داد و در صدر قرار گرفت.

مدیر کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی گفت: در نوزدهمین جشنواره و نمایشگاه هفته 
48 ورکشاپ در حو زه های صنعت، خدمات و  گرامیداشت پژوهش و فناوری ما توانستیم 

هنر برگزار نماییم.
محسن رحییمی افزود:این ورکشاپ ها با تنوع گسترده در 35 حرفه و به صورت تخصصی 
این  در  خصوصی  بخش  حضور  شدن  پررنگ  در  رویکرد  تغییر  این  و  است  شده  انجام 

نمایشگاه و نحوه ارائه یکی از نقاط قوت این نمایشگاه بود.
فناوری  و  پژوهش  نمایشگاه  دوره  نوزدهمین  در  حضور  قوت  نقاط  از  کرد:یکی  تاکید  وی 
کارگاه های  و  ورکشاپ ها  برگزاری  نمایشگاه  این  در  تحقیقات  و  دستاوردها  ارائه  بر  عالوه 
نوزدهمین  از  پژوهشگران  و  کارشناسان  مردم،  گسترده  استقبال  موجب  تخصصی 

نمایشگاه بین المللی پژوهش و فناوری بود.

پزشکی  ــات  ــی ه ــس  ــی رئ
ــوی  ــان رض ــراس ــی خ ــ ورزش
دیگر  مرحله  آغـــاز  ــا  ب گــفــت: 
بازرسیهای باشگاههای ورزشی از ابتدای آذر ماه 
با  در مشهد  ورزشی  باشگاه  تاکنون ۱۵۰  جاری 

حضور چهار بازرس مورد بازرسی قرار گرفتند.
یکشنبه  روز  گلدوزیان  سیدرضا  ایرنا  گراش  به 
نظیر  مواردی  بازرسیها  این  چارچوب  در  افزود: 
بیمه ورزشی اعضا، وضعیت بهداشتی، مکملهای 
می  بررسی  باشگاه  مجوز  و  دوپینگ  ورزشــی، 

شود.
متخلف  باشگاههای  طرح  این  در  گفت:  وی 
هزار  می شود.۱۲۰  برخورد  آنها  با  و  شناسایی 

زیر پوشش خدمات  ورزشکار در خراسان رضوی 
به  نسبت  تعداد  این  که  دارند  قرار  ورزشی  بیمه 
داشته  افزایش  درصد   ۱۰ پارسال  مشابه  مدت 
های  باشگاه  در  نفر  هزار   ۳۲۰ بر  افزون  است. 

ورزشی خراسان رضوی فعالیت دارند. 

مسابقات  دوره  نخستین 
ورزش  های همگانی دانشجویان 
پزشکی  علوم  دانشگاه های  دختر 
شمال شرق کشور روز شنبه در تربت حیدریه برگزار شد.

استان  پزشکی  علوم  دانشجویان  ورزشی  مسابقات 
های خراسان در تربت حیدریه:

در رشته طناب زنی، فاطمه نجفی از بیرجند اول و 
زهرا صمدی و فاطمه شاکری هر دو از مشهد به ترتیب 

دوم و سوم شدند.
در رشته دارت، فهیمه گشتاسبی از اسفراین، محدثه 
مرادی از تربت حیدریه و عصمت ایروانی از سبزوار به 

ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند.
محدثه  و  فــوالدی  زینب  رومیزی،  فوتبال  رشته  در 
نگار  و  زاده  فرخ  فرناز  اول،  مشهد  از  دو  هر  نظرپور 

و  خادمان  زهرا  و  دوم  مشهد  وارستگان  از  مصطفوی 
صدف احسان از بیرجند سوم شدند.

و  اول  نیشابور  از  ابراهیمی  فهیمه  فریزبی،  رشته  در 
لیال سادات سید آبادی از تربت حیدریه دوم شد و پرستو 
یخکشی از سبزوار و محدثه صداقتی از مشهد به طور 

مشترک به مقام سوم رسیدند.
دبیر کمیته فنی مسابقات گفت: در این مسابقات ۵۰ 
دانشجو در قالب هفت تیم از دانشگاه  های علوم پزشکی 
اسفراین،  سبزوار،  بیرجند،  مشهد،  حیدریه،  تربت 

نیشابور و وارستگان مشهد با هم رقابت داشتند.
روح الله آرشی افزود: این ورزشکاران در چهار رشته 
دارت، فریزبی، فوتبال رومیزی و طناب زنی مدت ۲ روز 

با یکدیگر رقابت کردند.

مسابقات ورزشی دانشجویان علوم پزشکی استان های خراسان در 150 باشگاه ورزشی در مشهد بازرسی شدلیگ دسته یک بدمینتون کشور در نیشابور پایان یافت
تربت حیدریه

خبر

رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی جوانگرایی 
را عامل تحول و پیشرفت در ورزش کشور دانست.

حسین  رضوی ظهر روز گذشته در نشست خبری 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  جلسات  سالن  در  که 
خراسان رضوی برگزار شد، افزود: در گذشته اولویت 
با  اما  بود،  تیمی  بخش  در  استان  بدمینتون  هیئت 
توجه به سیاست های فدراسیون و اعزام های انفرادی، 
و  تمرکز  نیز  خراسان رضوی  در  تا  گرفتیم  تصمیم 
شناسایی بر افراد مستعد باشد و بعد از آن در لیگ 

برتر و دسته یک کشور تیم داری کردیم.
تأکید  با  خراسان رضوی  بدمینتون  هیئت  رئیس 
بر این موضوع که جوان گرایی ورزش کشور را دچار 
تالش  خراسان رضوی  هیئت  در  گفت:  کرد،  تحول 
کردیم با به خدمت گرفتن نیروهای توانمند در زمینه 
علم و ورزش جایگاه استان را در کشور ارتقا دهیم، 
از تجربیات پیشکسوتان  همچنین، در کنار جوانان 

این رشته بهره مند می شویم.
رضوی با بیان اینکه بدمینتون رشته ای خانوادگی 
در  بدمینتون  همگانی  بعد  در  داد:  ادامــه  اســت، 
بوستان و پارک های مشهد با استقبال خوبی مواجه 
است و مردم زیادی به این رشته می پردازند، ولی در 
بوده،  پرهزینه  از رشته های  بدمینتون  قهرمانی  بعد 
و  هیئت  کار  ارز  قیمت  و  ارزی  به مشکالت  توجه  با 

فدراسیون در این زمینه دشوار شده است.
در  هیئت  ساله  یک  عملکرد  درخــصــوص  وی 
حاضر،  حال  در  کــرد:  بیان  قهرمان پروری  زمینه 

خراسان رضوی در بخش آقایان سه و در بخش بانوان 
یک نماینده در تیم ملی دارد که به مسابقات آسیایی 
و جهانی نیز اعزام شده اند، این در حالی است که در 
دو دهه اخیر استان چنین شرایطی را تجربه نکرده 
بود و می توان گفت، رشد قابل مالحظه ای در زمینه 

قهرمان پروری داشتیم.
رضوی یکی از مهم ترین مشکالت هیئت بدمینتون 
به بخش  ورزشی  اماکن  واگــذاری  را  خراسان رضوی 
از  بعد  متأسفانه  کرد:  تصریح  و  دانست  خصوصی 
ورزشی  اماکن  واگذاری  قانون   ۸۸ ماده  شدن  اجرا 
چالش  دچار  سبزوار  مانند  استان  شهرستان های 
تأمین  ورزش  در  اسپانسرها  نبود  چراکه  شدند، 
با  هیئت  خوشبختانه  کــرده،  سخت تر  را  هزینه ها 
تعامل خوبی که با آموزش و پرورش و دیگر ارگان های 
دولتی دارد توانسته بخشی از این مشکالت را مرتفع 

کند.
رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی درخصوص 
چند  در  کرد:  عنوان  آموزشی  کالس های  برگزاری 
ماه گذشته، ۲ گردهمایی با حضور ۹۰ نفر از داوران 
سه  درجه  مربیگری  کالس های  همچنین  استان، 
ویژه آقایان و بانوان، کالس مربیگیری شاتل تایم ویژه 
برگزار  بین المللی  گواهینامه  اخذ  با  بانوان  و  آقایان 
شد، با توجه به اینکه بدمینتون یک رشته کامال علمی 
اولویت  مربیان در  و  داوران  بودن  به روز  و فنی است 

قرار دارد.
طرقبه،  حیدریه،  تربت  نیشابور،  رضوی  حسین 
از  را  والت  مه  و  درگــز  گلبهار،  فریمان،  کاشمر، 
شهرستان های فعال در استان معرفی کرد و گفت: 
در  تیم  دو  استان  در  انتخابی  مسابقات  برگزاری  با 
بخش آقایان و بانوان را تشکیل دادیم که از ظرفیت 

شهرستان ها نیز استفاده کرده باشیم.
رئیس هیئت بدمینتون خراسان رضوی درباره توجه 
هیئت به رده پایه، خاطرنشان کرد: در بدمینتون باید 
ورزشکاران از همان سنین پایه وارد این رشته شوند 
را  خود  رنکینگ  مختلف  رقبت های  در  حضور  با  تا 
اعزام  برون مرزی  به مسابقات  و  ارتقا دهند  در کشور 
همکاری  با  کرده  تالش  هیئت  رو  همین  از  شوند، 
آموزش و پرورش مسابقاتی را در راستای شناسایی 

نخبگان این رشته برگزار کند.
چهار  در  نفر  حاضر، ۲۵۰  حال  در  افزود:  رضوی 
هستند،  آموزش  حال  در  مشهد  شهر  سطح  پایگاه 
مدارس  در  استعدادیابی  از  مرحله  هر  در  همچنین 
حدود ۴۰۰ نفر انتخاب شدند و از بین آنها افراد برتر 

گزینش می شوند.
بیان  با  خراسان رضوی  بدمینتون  هیئت  رئیس 
اینکه ۶۸۱ ورزشکار سازمان یافته در خراسان رضوی 
وجود دارد، گفت: این رشته ورزشی از نظر همگانی 
مناسبی  جایگاه  از  کشور  در  و  داشته  خوبی  رشد 
این  در  آزادی  ورزشکاران  همچنین  بوده،  برخوردار 
نشده اند،  ساماندهی  هنوز  که  دارند  فعالیت  رشته 
ورزشکاران  تعداد  افزایش  هیئت  اهــداف  از  یکی 

سازمان یافته است.
وی با بیان اینکه آسیا قدرت اول بدمینتون است 
کشورهای اندونزی و مالزی کمپ های تمرینی خوبی 
تاسیس کرده اند و در این زمینه فعالیت خوبی دارند، 
نمی دهد،  را  ما  به ورزشکاران  قدرت نمایی  اجــازه 
در  و کشور  استان  ورزشکاران  از  برخی  متذکر شد: 
کشورهای آمریکایی و اروپایی زندگی می کنند که از 
این رشته درآمد قابل مالحظه ای دارند، در صورتی که 

وضعیت بدمینتون در ایران آن طور که باید نیست.

گزارش

وحید داودی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اعتبارات  بنا شد که  شهر مشهد گفت: سال ۶۲ 
شهرداری ها از دولت قطع و شهرداری ها خودکفا 
تعیین  که  بیاید  آیین نامه ای  ماه   ۶ و ظرف  شوند 
خواهد  کجا  از  شهرداری  پایدار  درآمدهای  کند 
بود، اما ۳۶ سال است که این آیین نامه نیامده و 
عمالً سنگ بنای این موضوع گذاشته شد و بخش 

زیادی از درآمدهای شهرداری ناپایدار است.
برنامه های  درخصوص  مهدی نیا  محمدهادی 
شورا برای سامان دهی ساخت وسازها در راستای 
ساماندهی  افزود:  مشهد  شهر  به  بخشی  هویت 
کالن  کاری  هویت  بازگرداندن  برای  ساختمان ها 
اما  باالتر است ،  از سطح مدیریت شهری  و  است 
با این وجود نظم و نسق دادن به حوزه ساختمان 
در چارچوب طرح های اداری و توسعه شهر اتفاق 
می افتد. در طرح جامع، طرح های تفصیلی و... 

به موضوع هویت شهر توجه می شود.
با ضوابط شهرسازی نمی توان هویت شهر را احیا  صرفاً 

کرد
تاکید  صرف  راستا  این  »در  اینکه  بیان  با  وی 
نیست«،  کافی  شرط  شهری،  مدیریت  طرح های 
ادامه داد: وقتی قرار است فرهنگ و هویت شهر 
را حفظ کنیم باید سراغ تمام مردم برویم و همه در 
این زمینه همراهی کنند تا اتفاق بیفتد. یعنی فقط 
برگرداندن  قابلیت  شهرسازی  ضوابط  صرف  به 
ساختمان  و  نما  طریق  از  شهر  هویت  احیای  یا 
ساختمان سازی،  مواد  شود.  انجام  نمی تواند 
نماهای  به صرفه بودن  مــردم،  ذائقه  و  فرهنگ 
یا نماهایی که به نوعی هویت ما را دوباره  سنتی 
به  که  هستند  زنجیره هایی  و...  می کنند  احیا 

یکدیگر متصل اند. 
مدیریت  به  آنچه  کرد:  خاطرنشان  مهدی نیا 
ــت کــه در حــوزه  ــن اس شــهــری بــرمــی گــردد ای
در  آن هــاســت،  مجری  ــودش  خ که  طرح هایی 
کند  عمل  نحوی  به  آن هــا  ــرای  اج نحوه  حــوزه 
از  اینکه  به  کند  کمک  کار  برآیند  نهایت  در  که 
شهرها  ایرانی اسالمی  هویت  ساختمان ها  طریق 
بوده  ما  کار  دستور  در  موضوع  این  شود.  حفظ 
بدنه  از  کردیم  سعی  اجرایی  مکانیزم های  در  و 
دارند،  اعتقاد  موضوع  این  به  که   متخصصانی 
اتفاق  این  هم  اجرا  فرآیند  در  که  کنیم  استفاده 
اختیارات  از  فراتر  موضوع  اصل  خود  اما  بیفتد 
ملی،  حوزه  در  باید  هم  است.  شهری  مدیریت 

هم در حوزه تکنولوژی و مدیریت ساخت و هم در 
حوزه فرهنگسازی و ذائقه مردم کار شود تا به مرور 

این موضوع رخ دهد.
پایدار  درآمدهای  آیین نامه  آمدن  برای  ساله   3۶ انتظار 

شهرداری ها
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
پرداختن  و  قوانین  دورزدن  درمورد  مشهد  شهر 
جریمه در ساختمان سازی گفت: در آلبوم بودجه 
از  شهرداری ها  اعتبارات  که  شد  بنا   ۶۲ سال 
دولت قطع و شهرداری ها خودکفا شوند و ظرف 
۶ ماه آیین نامه ای بیاید که تعیین کند درآمدهای 
پایدار شهرداری از کجا خواهد بود، اما ۳۶ سال 
است این آیین نامه نیامده و عمالً سنگ بنای این 
این  از  قبل  تا  موضوع گذاشته شد. شهرداری ها 
موضوع از بودجه دولتی استفاده می کردند که به 
یک باره قطع شد و جایگزینی هم برای آن نیامد. 
به همین دلیل شهرداری ها سراغ راحت ترین راه 
بین  فاصله  هم  آن  که  رفتند  درآمد  کسب  برای 
طرح های مصوب و خواست مردم بود که اسم آن 
این  شد.   و...  ساختمانی  تخلف  تراکم فروشی، 
موضوع تقریبًا تا سال های پایانی جنگ تحمیلی 
سال  بعد  از  اما  می شد  انجام  مالیم تری  شیب  با 
۶۸ و اتفاقاتی که در تهران به عنوان الگوی سایر 

شهرها افتاد با شیب خیلی بیشتری رخ داد. 
تخلف ساختمانی نباید اتفاق بیفتد

توسعه  و  شهری  رشد   هرچه  افزود:  مهدی نیا 
شهری بیشتر می شد که نیاز به اعتبار هم داشت، 
هم  شهرفروشی  و  تراکم  فروختن  طرف  آن  از 
رونق  بیشتری می یافت. امروز هم اگر قرار باشد 
ملی  می خواهد  عزم  اوالً  شود  انجام  اصالحاتی 
جمله  از  ملی  مقررات  و  قوانین  حــوزه  در  که 
جامع  قانون  شهری،  یک پارچه  مدیریت  قانون 
به  باید  شهری  پایدار  درآمد  الیحه  و  شهرسازی 
فرهنگی  لحاظ  به  دوم  برسند.  مقصود  سرانجام 
ساختمانی  تخلف  که  شود  فرهنگ سازی  باید 
نباید  و  دارد  حرمت  دیگر  تخلفات  بسیاری  مثل 
برای  که  داریم  را سراغ  انسان هایی  بیفتد.  اتفاق 
مراعات  زکــات  و  خمس  و  حق الناس  ریــال  یک 
می کنند اما ده ها و صدها متر تخلف ساختمانی 
هم انجام می دهند. شهرداری ها این حساسیت را 
اگر  دهند.  انجام  فرهنگ سازی  که  باشند  داشته 
حوزه  در  باشیم  امیدوار  باید  بیفتد  اتفاقات  این 

تخلفات ساختمانی به سمت کاهش برویم.
افزایش  در  تاثیری  شهر  حاشیه  اراضی  سنددارکردن 

حاشیه ندارد
خانه های  ــردن  ک ســنــددار  درخــصــوص  وی   

شهر  حاشیه  افزایش  با  آن  ارتباط  و  شهر  حاشیه 
تصریح کرد: خط  حریم و محدوده شهر مشخص 
حاشیه  در  شهرداری  حاضر  حال  در  آنچه  است. 
اراضی ای هستند که طبق  شهر سنددار می کند 
و دیگر حاشیه شهر  از شهرند  طرح جامع جزئی 
نیستند. به این دلیل که ما حاشیه شهر به معنای 
امالک  موظفیم  نداریم،  محدوده  و  حریم  خط 
وجود  که  روش هایی  از  را  شهر  محدوده  داخل 
دارد، شناسنامه دار کنیم. این موضوع تاثیری در 

افزایش حاشیه شهر نخواهد داشت.
وشهرسای  عمران  کمیسیون  رئیس  سوتیتر: 
شورای شهر مشهد: هرچه رشد  شهری و توسعه 
شهری بیشتر می شد که نیاز به اعتبار هم داشت، 
هم  شهرفروشی  و  تراکم  فروختن  طرف  آن  از 
رونق  بیشتری می یافت. امروز هم اگر قرار باشد 
ملی  می خواهد  عزم  اوالً  شود  انجام  اصالحاتی 
جمله  از  ملی  مقررات  و  قوانین  حــوزه  در  که 
جامع  قانون  شهری،  یک پارچه  مدیریت  قانون 
به  باید  شهری  پایدار  درآمد  الیحه  و  شهرسازی 
فرهنگی  لحاظ  به  دوم  برسند.  مقصود  سرانجام 
باید فرهنگ سازی شود که تخلف ساختمانی مثل 
اتفاق  نباید  و  بسیاری تخلفات دیگر حرمت دارد 

بیفتد

مهدی نیا: هرچه رشد  شهری و توسعه شهری بیشتر می شد فروختن تراکم و شهرفروشی هم رونق  بیشتری می یافت

,,

رضوی  خراسان  استانداری  عمرانی  معاونت  سرپرست 
مطرح کرد:

بازآفرینی محالت فرسوده و حاشیه 
نیازمند مشارکت

به همت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی برگزار شد؛
برگزاری 48 ورکشاپ در حو زه های صنعت، خدمات و هنر در نمایشگاه پژوهش و فناوری مشهد

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی خبر داد:
»پدیده« خصوصی می شود

نشست خبری هیئت بدمینتون خراسان رضوی برگزار شد

جوانگرایی و پیشرفت

سرویس ورزشی رئیس شورای اسالمی شهر مشهد به مناسبت روزجهانی 
مبارزه با فساد به این مسئله پرداخته است، در یادداشت 
محمرضا حیدری آمده است: فساد چه به معنای انحراف از 
یک امر و مقصود متعالی و چه به معنای تباهی یک مسیر، 
نیازمند توجه ویژه و مبارزه جدی با آن است. فساد، بالذات 
و در هرحالت و جایگاهی آفت آفرین و نکوهیده است؛ لذا 
نبایستی برای وجوه آن مرحله و اولویت تبیین کرد. مسئله 
فساد و ابعادش را باید به یک چشم نگریست و با آن برخورد 
کرد. خواه فسادی که منافع کوچک برای اشخاصی اندک 
دارد، خواه فسادی که در ابعاد بزرگ و در سطح دولت ها رخ 
می دهد، خواه فسادی که در ساختار زندگی روزمره مردم 
رایج و گسترده است. درنتیجه باید گفت با گسترش فساد، 
شاهد فروپاشی اخالقی جامعه در همه سطوح و جایگاه ها 
در جوامع  دادنش  رخ  عواقب  که  اتفاقی  بود.  خواهیم 
اسالمی چون ایران، به مراتب دردناک تر خواهد بود.اعتقاد 
قلبی بنده این است در جامعه ای که خود شهروندانش 
پیشگام پیشگیری و مبارزه با فساد اند، هیچ گاه فساد 
مجال بروز و ظهور پیدا نخواهد کرد. ما در مجموعه شورای 
شهر مشهد به عنوان نهادی شبه حکومتی تالش هایی را 
با تصویب طرح ها و لوایح مختلف آغاز کرده ایم. مصوباتی 
که مسیر تحقق شفافیت را هموار می سازند و در زمینه 
مقابله با فساد، پیشگیرانه عمل می کنند. بدیهی است 
که مسیر جاری مبارزه با فساد نیز همچون گذشته و در 
راستای اختیاراتی که قانون و رأی مردم به ما داده است 
همچون گذشته دنبال می شود و هیچ گاه از دنبال نمودن 

آن مسیرها نومید نبوده و نیستیم.
از جمله مهم ترین این طرح ها که در شورای شهر تصویب 
شد و با همت و پیگیری شهرداری مشهد به مرحله عمل 
رسید، راه انــدازی »سامانه فاش« است که درآن تمامی 
پروژه ها، مناقصات، مزایده ها و قراردادها به صورت شفاف 
در اختیار مردم قرار می گیرد. عالوه بر این، ساز و کاری 
را درنظر گرفته ایم که طی آن، درصورتی که شهروندان، 
فساد و تخلفی در زیرمجموعه های مدیریت شهری را به 
مسئولین گزارش دهند، طبق ضوابط و سازوکارهایی که 

شهرداری مشهد چیده است، پاداش خواهند گرفت.
اگر چه هنوز در رسیدن به نقطه مطلوب راه پر پیچ و 
خمی داریم و بایستی تمام ارکان جامعه و عموم شهروندان 
در این مسیر همراه ما باشند تا عوارض این غده چرکین از 

سطح پوست و الیه های زیرین جامعه محو شود.

یادداشت
رئیس شورای به مناسبت روزجهانی مبارزه با فساد مطرح کرد:

فسادگزارش کنید جایزه بگیرید
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برگ سبز و سند مالکیت خودرو سواری پراید تیپ 132 رنگ سفید روغنی مدل 1390 به شماره پالک 32 ایران 422 م 33 ، شماره 
موتور 4257430 و شماره شاسی S 1422290292993 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

562519 و شماره بدنه  14،شماره موتور  – مشهد   69812 86 رنگ نقره ای  به شماره پالک  سند و کارت موتور سیکلت هندا مدل 
8617667 مربوط به علی شاپسند فرزند اسکندر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

گزارش

به  واکــنــش  در  قالیباف  محمدباقر  مــشــاور 
زمان  در  گفت:  رئیسی  االسالم  حجت  اظهارات 
انتخابات یک تحلیل تکنیکال  سیاسی به ما می 
آقای  جای  به  رئیسی  آقای  رفتن  کنار  با  گفت 
در  ولی  خورد؛  می  رقم  بزرگتر  شوک  قالیباف، 
عمل آن چیزی که  اتفاق افتاد، دیدیم که ایشان 
حضور دارند و این شوک هم نیاز است و طبیعتا 
آقای قالیباف انصراف دادند ولی خوب این شوک 

 نتوانست تاثیر الزم را بگذارد. 
افزود:  قربانزاده  حسین  انتخاب،  گزارش  به 
آقای  که  اند  گفته  و  اند  زده  حرفی  رئیسی  آقای 
قالیباف نمی خواست کاندیدا  شود، باالخره این، 
آقای  که  شد  چه  پس  دارد؛  سیاهی  جعبه  یک 

قالیباف در انتخابات حضور پیدا کرد؟  
او ادامه داد: نکته اول اینکه باید از آقای رئیسی 
چون  چیست؟  جمله  این  ادامه  که  شود  سوال 
قرار  وقتی  گویند  می  و  دارد  ادامه  ایشان  جمله 
شد ایشان  در انتخابات حضور پیدا کند، مثال این 
اتفاق افتاد، باید تکلیف این موضوع روشن شود. 
شخصا  قالیباف  آقای  که  کنیم  می  تایید  هم  ما 
در  و  پیدا کند  انتخابات حضور  در   نمی خواست 

واقع اتفاقاتی افتاد.  
قربانزاده ادامه داد: نکته دوم درمورد این چیزی 
که درباره آرا گفته می شود و اینکه نظرسنجی ها 
باید تعیین کند، باید گفت افراد  در عین حالی که 
همه  باالخره  هستند،  پایان  تا  گویند  می  محکم 
نیز در نظر  را  اقبال مردمی  و  مالحظات سیاسی 
می گیرند. ما که  مثل آمریکا دو کاندیدای حزبی 
نداریم که دو کاندیدا از ابتدا تا آخر با هم رقابت 
به  شان  انتساب  به  بسته  افــراد  طبیعتا  کنند. 
جریان  های سیاسی، همه تحوالت را تا لحظه آخر 
رصد می کنند. ولی اینکه اراده شان بر این است 
نباشند،  موضوع  پوششی  و  باشند  کاندیدا  که 

دیگری است. 

داند  می  ابتدا  از  پوششی  کاندیدای  افزود:  او 
که قطعا کنار می رود مانند آقای جهانگیری. اما 
تا  را  هم  ها  نظرسنجی  کند  می  اعالم  که  کسی 
ولی  کار هست  پای  یعنی  این  ببینم،  آخر  لحظه 
باید همه تحوالت سیاسی را دنبال کند تا ببینید 
می  اینکه  تناقضی  با  یعنی  افتد  می  اتفاقی  چه 

گوید من تا لحظه آخر هستم، ندارد. 
اینکه  سوم  نکته  داد:  ادامــه  قالیباف  مشاور 
را  این  کارشناسان  همه  که  طور  همان  باالخره 
همین  موضوع  هم  نتیجه  در  و  کنند  می  تحلیل 
رقم خورد که لزوما با انصراف آقای قالیباف، آرای 
ایشان به سبد آقای رئیسی ریخته نمی شود. در 
به  قالیباف  آقای  از  سبد  ای  عمده  بخش  واقع 
نشان می دهد  این  و  روحانی رفت؛  آقای  سمت 
برای تصمیم گیری در مورد این که چه کسی باید 
کنار برود،  عوامل مختلفی را باید ارزیابی کنیم و 
بیشترین  روحانی  آقای  که  شد  باعث  اتفاق  این 

بهره را از کنار رفتن آقای قالیباف ببرد. 
مورد  در  چهارم  نکته  کرد:  تصریح  قربانزاده 
اینکه چرا آقای قالیباف کنار رفت و این موضوع 
این  آن  معادله  گفت  باید  داشت،  ای  معادله  چه 
به  پایانی  هفته  در  اصولگرایی  جریان  که  است 
آقای  با  ها  نظرسنجی  در  که  ای  فاصله  دلیل 
یعنی  داشت.  شوک  نیاز  یک  به  داشت،  روحانی 
اگر با دست فرمان همان نظرسنجی ها جلو می 
رییس جمهور  روحانی  آقای  که  بود  معلوم  رفت، 
می شود. بنابراین  قاعدتا باید شوکی وارد می شد 
و ما معتقد بودیم که با کنار رفتن آقای رئیسی به 
نفع آقای قالیباف، شوک بزرگتری رقم می خورد؛ 
کند  می  حفظ  را  رای  سبد  همان  اتفاق  این   زیرا 
به  رئیسی  آقای  آرای  سبد  اتفاق  به  قریب  ضمنا 
سبد آرای آقای قالیباف می آمد و به  سمت سبد 

آقای روحانی نمی رود. 
او افزود: یعنی یک تحلیل تکنیکال سیاسی به 

ما می گفت با کنار رفتن آقای رئیسی، این شوک 
چیزی  آن  در  عمل  ولی  خورد؛  می  رقم  بزرگتر 
و  دارند  حضور  ایشان  که  دیدیم  افتاد،  اتفاق  که 
قالیباف  آقای  و طبیعتا  است  نیاز  این شوک هم 
نتوانست  شوک  این  ولی  خوب  دادنــد  انصراف 

تاثیر الزم را بگذارد. 
قالیباف  و  رئیسی  بین  که  جلساتی  درباره  او 
دیگری  نفع  به  دو  این  از  یکی  انصراف  بــرای 
تشکیل شده بود، گفت: حتما جلسه یا  جلساتی 
من  اما  بــوده  کاندیداها  از  یکی  انصراف  بــرای 

اطالعی از آن جلسه ندارم.  
نتیجه  به  توجه  با  اینکه  دربـــاره  قــربــانــزاده 
رفتن  کنار  برای  پیشنهادی  آیا  ها،  نظرسنجی 
خیر،  یا  بود  شده  مطرح  قالیباف  نفع  به  رئیسی 
 گفت: این جمله مهمی است؛ در هیچ نظرسنجی 
معتبری مانند نظرسنجی دانشگاه تهران که حتی 
دو روز قبل از رای گیری، نتیجه  انتخابات را با ۷ 
و  بــود،  کــرده  بینی  پیش  اختالف  درصــد  دهم 
انتخابات  طول  در  دیگر،  مشابه  نظرسنجی  چند 
قالیباف  آقای  از  غیر  که  کسی  نبود  روزی  هیچ 

نزدیکترین کاندیدا به آقای روحانی باشد. 
نظرسنجی  گفت:  موضوع  این  توضیح  در  او 
معتبر که می گوییم از آن جهت است که باالخره 
کنار  که  مختلف  را  نهادهای  و  مراکز  نظرسنجی 
می  استخراج  همگن  زمینه  یک  بگذاریم،  هم 
خیلی  نظرسنجی  تا  دو  یکی  بین  این  در  شود. 
آنها  به  که  کسی  داشتیم  هم  غریب  و  عجیب 

اعتنایی نمی کرد. 
مشاور قالیباف درباره اینکه پس چرا در نهایت 
نکته  دو  گفت:  رئیسی،  نه  و  رفت  کنار  قالیباف 
و  دیگری  انتخابات  به  ورود  یکی  دارد؛  وجــود 
انصراف. ورود انتخابات همان جعبه سیاهی است 
که می گوییم چرا اصال آقای قالیباف در انتخابات 
که  دانست  می  آقای  قالیباف  کرد؟  پیدا  حضور 
وقتی زمین بازی در انتخابات از اقتصاد به سمت 
سیاست پیچید و بهترین کمپین انتخاباتی برای 
فضایی  از  چون  شد؛  دولــت  و  جریان  اعتدال 
چهارساله  اقتصادی  عملکرد  ــاره  درب باید  که 
پاسخگویی داشته باشند به سمت منازعه ای رفت 
پیاده روها دیوار  بیایند، در  اگر عده ای   که مثال 

می کشند. قاعدتا ترکیب کاندیداها این اجازه را 
به آقای روحانی داد که زمین بازی  را عوض کند. 
برای  قالیباف شانس کمتری  آقای  زمین  این  در 

ابراز وجود، عرض اندام و مقابله با رقیب داشت. 
وقتی  نام،  ثبت  از  قبل  بنابراین  داد:  ادامه  او 
به چه سمتی  کاندیداها  ترکیب  که  مشخص شد 
به  سمت  سیاسی  کمپین  خود  به  خود  رود،  می 
رفت؛  اقتصاد  بر  داخلی  سیاست  حــوزه  غلبه 
اقتصادی که مشکل اصلی مردم بود. پس با این 

اتفاق باید رفت و آن جعبه سیاه را  کشف کرد. 
شوکی  باید  اینکه  دوم  نکته  افــزود:  قربانزاده 
وارد می شد و این شوک به پیشنهاد ما، با بررسی 
نظرسنجی ها و پیش بینی ریزش آرا  و اینکه وقتی 
کسی انصراف می دهد، آرایش به کدام سمت می 
رود، پیش بینی این بود که اگر آقای قالیباف می 
ماند، اختالف آرا  کمتر بود و حتی پیش بینی می 
شد که به دور دوم برود ولی این اتفاق نیفتاد. اما 
این شوک می  ببینیم  بودیم که  ما منتظر  باز هم 

تواند  اثر خود را بگذارد که این اتفاق هم نیفتاد. 
گفته  که  رئیسی  جمله  این  دربــاره  قربانزاده 
بود قالیباف آمادگی داشت در ستاد بنده حاضر 
امروز  از  را  جمله  این  من  داشت:  اظهار  باشد، 

ایشان شنیدم و اطالعی ندارم. 
درباره  که  توافقاتی  درباره  همچنین  قربانزاده 
از  پس  رئیسی  و  قالیباف  ستادهای  همکاری 
انصراف قالیباف شده بود و در عمل  اجرایی نشد، 
جز  به  است؛  رقیب  انتخابات  در  رقیب  گفت: 
کاندیدای پوششی که معلوم است برای کمک می 
می  کنید  مالحظه  هم  که  را  میرسلیم  آقای  آید. 
بینید که آمده بود تا ابراز وجودی کند و حداقل 
ببینید  را  اول  مناظره  اگر  کند.  کسب  را  رایی 
برایش  هم  رئیسی  آقــای  شوید  که  می  متوجه 
مهم است که با همه و افراد مختلف رقابت کند؛ 
طبیعی است که وقتی کسی با ستاد شخصی دو 

هفته و  سه هفته این گونه پای کار می آید، همه را 
به چشم رقیب نگاه می کند. 

این  مباحث  درباره  همچنین  قالیباف  مشاور 
رئیسی،  دیدار  و  وحدت  شورای  پیرامون  روزها 
قالیباف، جلیلی و محسن رضایی گفت:  اسم آن 
شورا را نمی دانم، در این که همفکری صورت می 
سطحی  به  مردم  االن  اما  نیست.  تردیدی  گیرد، 
از دغدغه رسیده اند که  برایشان حسن و حسین 
و چپ و راست و اصولگرا و اصالح طلب اهمیتی 
ندارد. وقتی ما قدرت خرید مردم را در ۶ ماه به 
داشته  توقع  نباید  دهیم،  می  تقلیل  یک  سوم 
یا  این جریان  و بگویند سینه چاک  بیایند  باشیم 

آن جریان هستیم. 
جریانی  چاک  سینه  باید  مردم  چرا  افــزود:  او 
باشند که اگر در قدرت هست، که دارد وضعیت 
نیست  چرا  قــدرت  در  اگر  و  بیند  می  را  مــردم 
مردم  به  دارد  وضعیت  این  که  کند  نمی  مطالبه 
های  جریان  ریزش  چالش  با  ما  آورد؟  می  فشار 
و  مواجهیم، چه  اصالح طلب  سیاسی کشورمان 
تری  جدی  چالش  با  مستقر  دولت  اصولگرا.  چه 
را  خود  اجتماعی  های  سرمایه  که  است  مواجه 
از دست می دهد ولی  این به این معنا نیست که 

جریان اصوگرایی جایگزین است. 
قربانزاده گفت: قطعا اگر این ادامه یابد اینکه 
شب انتخابات یک اقتصاددان در لیست بیاوریم 
است،  جوابگو  انتخاباتی  مان  لیست  بگوییم  و 
مردم  های  دغدغه  به  باید  االن  از  یعنی  نیست. 
توجه شود.اگر این تغییر و تحول به وجود نیاید، 
و در بر همان پاشنه  بچرخد، برای جریان اصالح 
از  را  مردمی  اقبال  که  دارد  را  خطر  این  طلبی 
این  نیز  اصولگرایی  جریان  برای  و  بدهد  دست 
عنوان  به  را  خودش  تواند  نمی  که  را  دارد  خطر 

جایگزین دولت مستقر مطرح کند. 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )171۲( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۵۷۴هیات 
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 
احسان لطفی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه ۲۰۶ صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۵/۱۴ متر مربع از پالک شماره ۴۲۸ فرعی از ۱۰۷ اصلی 
واقع در اراضی زهدبخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی احسان لطفی و هادی خسرو نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 97/۰8/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/۰9/1۲  م الف 171۲

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1711( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۵۷۶هیات 
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 
علی اصغر خجسته فرزند حسین بشماره شناسنامه ۴۶ صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۲ متر مربع از پالک شماره ۸۱۱ فرعی از ۱۰۷ اصلی واقع 
در اراضی زهر بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر خجسته محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 97/۰8/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/۰9/1۲  م الف 1711

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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امام صادق )ع( فرمودند:
سخاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده 
اســت و تنها آن كس بخشــنده اســت كه از یقین و هّمت واال برخوردار باشــد ؛ زیرا كه 

بخشندگی پرتو نور یقین است . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود

ما را زج نقش تو رد نظر نیادم 
ما را زج کوی تو رهگذر نیادم 

خواب ارهچ خوش آدم همه را رد عهدت
حقا هک هب چشم رد نیادم ما را

حافظ
طلوع آفتاب فردا: ۰۶:۳۱اذان مغرب: ۱۶:۳۶ 

اذان صبح فردا: ۰۵:۰۱

نیمه شب شرعی:۲۲:۳۸

غروب آفتاب:۱۶:۱۶ 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: ۱۱:۲۳

اسرا

صالبت، اســتواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن اســت... چنین مران دین باور از آسیب نسیان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا 
مصون اند، چنین نام آورانی كه اهل سداداند، قول سدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، 

زیرا تقوا كلید استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
 

سروش هدایت، ج 3، ص176

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ) 1۶58( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۵۴۶هیات 
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 
سیدمحمد حدادی فرزند سیدمرتضی به شماره شناسنامه ۴۳۹۰۳ صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۰۷/۳۰ متر مربع از پالک شماره ۱۰ فرعی از 
۴۵ اصلی واقع در اراضی کناررود بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد ابراهیم باغنوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 97/۰8/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/۰9/1۲  م الف 1۶58 

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1713( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۵۸۰ 
مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۱۳  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 محمود ناظم فرزند علی به شماره شناسنامه ۲۱۷۷۸ صادره از نیشابور در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۰۷۲۳۵/۵۰ متر مربع از 
پالک شماره ۸۵ اصلی واقع در اراضی مزرعه هاللی بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمود ناظم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 97/۰8/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/۰9/1۲  97  م الف 1713

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰۶۰۶ 
مالکانه بالمعارض  بردسکن تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  هیات 
به مساحت ۱۷۲/۴۵  از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان  انعامی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۱۳۹ و کدملی ۵۷۲۹۴۹۱۴۶۸ صادره  آقای مهدی  متقاضی 
از ورثه  بیابانی احدی  از مالک رسمی آقای حسن  از۴ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری  از پالک ۱۱۷۲ فرعی  مترمربع قسمتی 
حسینعلی بیابانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1397/۰9/19- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/1۰/۰4

غالمرضا گنج بخش - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )17۰۰ ( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۵۸۳ 
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 محمد بری فیض آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۳۰۵۷ صادره از مشهد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۲۷۹۴۹ مترمربع از پالک شماره ۱۲ فرعی 
از ۲۸۲ اصلی واقع در اراضی عبدل آباد بخش ۵ رخ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی اقدس و نیره برقعی رضوی محرز گردیده است.. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 97/۰8/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/۰9/1۲  م الف 17۰۰

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )۶۲98( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۶۰۰هیات 
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 
سیدابوالفضل حسینی فرزند سیدجواد بشماره شناسنامه ۱۳۳ صادره از حوزه ۴ نیشابور در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۲۲۵۴۶ مترمربع از پالک شماره 
۶ اصلی واقع در اراضی باغشن گچ بخش ۵ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حسن محمدی محرز گردیده است.. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 97/۰8/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/۰9/1۲  م الف ۶۲98

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1714( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۵۸۱هیات 
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 
احمد ناظم فرزند علی بشماره شناسنامه ۱۸۲ صادره از نیشابور در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۲۴۴۵۳/۷۰ متر مربع از پالک شماره ۸۵ اصلی واقع در 
اراضی مزرعه هاللی بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای احمد ناظم محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 97/۰8/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/۰9/1۲  م الف 1714

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )17۰1 ( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۵۸۴هیات 
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 محمد 
بری فیض آبادی فرزند حسن بشماره شناسنامه ۳۰۵۷ صادره از مشهد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹۷۸۶۷ مترمربع از پالک شماره ۱۲ فرعی از ۲۸۲ اصلی 
واقع در اراضی عبدل آباد بخش ۵ رخ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی اقدس و نیره برقعی رضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 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 97/۰8/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/۰9/1۲  م الف 17۰1

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

واکنش قربانزاده به اظهارات رئیسی 

اگر به جای رئیسی، قالیباف می ماند، انتخابات به دور دوم می رفت


