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در صفحه 6 بخوانید

جزئیات جدید از اراضی پادگان ارتش 
و سند بلند مرتبه سازی مشهد

در گفت وگو با هنرمند نقاشیخط مطرح شد

نقش مخاطب در تولید و ارائه 
یک اثر هنری

دست مهمان فرش آرا رو شد

ردپای جادوگر در لیگ برتر فوتسال

اتهام مزروعی ارتباطی با مساله 
توزیع گوشت ندارد

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی

مسئوالن پدیده کوتاهی کنند
 ورود می کنیم

استاندار خراسان رضوی 

حق نداریم به امید مردم 
لطمه وارد کنیم

شهرداری مشهد معین اقتصادی 
منطقه 3خراسان رضوی شد

امام جمعه مشهد گفت: برای برگزاری کنسرت نیز کارگروهی توسط ارشاد استان تشکیل 
شده تا همه دقت نظر ها و ضروریات برگزاری اینگونه مراسمات در آن لحاظ شود و...

چندی پیش، برخی رسانه ها و صفحات شبکه های اجتماعی نزدیک به جریان جبهه 
 FATF پایداری، از نگارش نامه جمعی از وزیران به رهبر انقالب در خصوص لوایح چهارگانه

خبر دادند که...

آخرین وضعیت کنسرت 
از  زبان علم الهدی   

بازهم خبرسازی
 کریمی قدوسی 

با اخبار کذب

گفت و گوی ویژه 5

گزارش ویژه 7

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

اختالف رقم مالیاتی رقم ناچیزی بین 
6500میلیارد تومان تا 7000میالرد 
تومان است!

»صبح امروز« گزارش می دهد

در گفت و گو با رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد مطرح شد

پرونده تیم فوتسال سوهان قم که در بازی پلی آف لیگ 
شده  متهم  دعانویسی  به  آرا  فرش  مقابل  فوتسال  برتر 
است، به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع شد...

از شاخه های مهم هنر خوشنویسی  هنر نقاشیخط یکی 
است که با سابقه ای بیش از نیم قرن در دورۀ معاصر به 

یک گرایش مستقل تبدیل شده است...

در صفحه  3  بخوانید

مالیات از  فرار 
قسمت  این   
» ن شکا پز «

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد از برگزاری 
کمیته فنی کمیسیون ماده 5 برای تصویب نهایی طرح پادگان ارتش و...

امیرآبادی: مجموع درآمد 
پزشکان متخصص در سال 
17 هزار و 280 میلیارد تومان، 
پزشکان عمومی سه هزار و 600 
میلیارد تومان و دندان پزشکان 
8 هزار و 880 میلیارد تومان 
و جمع مالیات آن ها 7200 
میلیارد تومان است. البته این 
ارقام حدودی و حداقل نرخ 
است
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مشهد- تهران: روزانه

شنبه ها : ساعت 2125و1330 

یکشنبه ها : ساعت  2125و 1700

دوشنبه ها :  ساعت 2125

سه شنبه ها :ساعت 2125

چهارشنبه ها : ساعت 2125و 1700

پنج شنبه ها : ساعت 2125و 0915 

جمعه ها: ساعت 2125و 1145 

مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت 1130

مشهد- یزد :روزانه 

) سه شنبه و چهارشنبه ها: ساعت 1930(

)شنبه و یکشنبه و دوشنبه و پنجشنبه و جمعه 

: ساعت 1700(

مشهد- اهواز: شنبه و دوشنبه و پنجشنبه ها: 

ساعت 1500

مشهد- چابهار : سه شنبه ها ساعت : 1510 و 

جمعه ها ساعت : 1320

مشهد- شیراز: یکشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 

1800

مشهد- ایالم : یکشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 

0730

مشهد – آبادان : چهارشنبه ها: ساعت 1325

مشهد- نوشهر: یکشنبه و چهار شنبه ها )اجرا 

از 97/11/17(

اول  از  اجرا   ( ها  چهارشنبه   : ساري  مشهد- 

اسفند(

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
زمستان 97

مجلس  در  درگز  مردم  نماینده  و  کشاورزی  کمیسیون  عضو 
با شرایط تحریمی و  شورای اسالمی در مورد راهکارهای مقابله 

ایجاد همدلی پیشنهادهایی را ارائه داده است.
به گزارش ایسنا، عبدا... حاتمیان در پاسخ به این پرسش که بهترین راهکار برای 
مقابله با شرایط فعلی تحریم و ایجاد وفاق بیشتر در کشور پیشنهاد داد: من اگر جای 
دولتمردان بودم، از آقای خاتمی خواهش کرده و از ایشان را به عنوان بازیکن آزاد در 
بحث گفت  وگوی تمدن ها حمایت می کردم. ایشان را در مجامع بین المللی و در مجامع 
اندیشمندان می فرستادم تا تصویر خوبی از ایران ترسیم کرده و ارتباطات غیرسیاسی 
با دنیا را افزایش دهد. ما ناچاریم سفیرهای غیرسیاسی داشته باشیم. بهترین سفیر 

غیرسیاسی که امتحان خود را پس داده است، ایشان است.
وی افزود: دومین کاری که می کردم، این بود که تمام کسانی که جرم قابل توجهی 
ندارند را عفو عمومی می دادم؛ مثال شخصی وجود دارد که کار خاصی انجام نداده است 
و به دالیلی در دوره ای از ایران تابعیتی گرفته و به خارج رفته است. امروز این افراد ترس 
از بازگشت دارند. ما باید درهای ایران را برای همه ایرانیان باز کنیم. ما در دنیا ایرانیان 

ثروتمندی داریم که می توانند در شرایط فعلی به ما کمک کنند.
وی با اشاره به این که »ما جزیره ای جدا از دنیا نیستیم« اظهار کرد: ما باید پروتکل های 
دنیا را بپذیریم و در کنوانسیون ها حضور یابیم. این که ما خود را از دنیا جدا می بینیم و 
در FATF و ... نیستیم، در حال تصور منافع مان در تضاد با دنیا هستیم. ما نمی توانیم 

منافع مان را در تضاد با دنیا تصور کنیم.
ایران  از مدافع ترین کشورها در حقوق بشر دانست و افزود:  را  ایران  نماینده درگز 
کشوری است که اکثر اقلیت های آن نمایندگانی در مجلس دارند. با یک نگاه اکثریتی 
متوجه می شویم که مثال اقلیتی با 2000 نفر یک نماینده در مجلس دارد. این یعنی ما 
حقوق اقلیت ها را رعایت می کنیم و زبان گفتن چنین مسائلی را نداریم. در واقع روابط 

عمومی ما در دنیا ضعیف است. ما نمی توانیم چهره واقعی ایران را نشان بدهیم.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران گفت: افتخار داشتن و نوشتن اولین منشور 
حقوق بشر برای ایران است. ما باید با تاریخ خود آشتی کنیم. ترکیه را ببینید که از 
گردشگری چندین برابر درآمد ایجاد می کند. اگر ما تاریخ خود را تبلیغ و به روز نکنیم، 

موفق نمی شویم.
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وی افزود: دومین کاری که می کردم، این بود که تمام کسانی که جرم قابل توجهی 
ندارند را عفو عمومی می دادم؛ مثال شخصی وجود دارد که کار خاصی انجام نداده است 
و به دالیلی در دوره ای از ایران تابعیتی گرفته و به خارج رفته است. امروز این افراد ترس 
از بازگشت دارند. ما باید درهای ایران را برای همه ایرانیان باز کنیم. ما در دنیا ایرانیان 

ثروتمندی داریم که می توانند در شرایط فعلی به ما کمک کنند.
وی با اشاره به این که »ما جزیره ای جدا از دنیا نیستیم« اظهار کرد: ما باید پروتکل های 
دنیا را بپذیریم و در کنوانسیون ها حضور یابیم. این که ما خود را از دنیا جدا می بینیم و 
در FATF و ... نیستیم، در حال تصور منافع مان در تضاد با دنیا هستیم. ما نمی توانیم 

منافع مان را در تضاد با دنیا تصور کنیم.
ایران  از مدافع ترین کشورها در حقوق بشر دانست و افزود:  را  ایران  نماینده درگز 
کشوری است که اکثر اقلیت های آن نمایندگانی در مجلس دارند. با یک نگاه اکثریتی 
متوجه می شویم که مثال اقلیتی با 2000 نفر یک نماینده در مجلس دارد. این یعنی ما 
حقوق اقلیت ها را رعایت می کنیم و زبان گفتن چنین مسائلی را نداریم. در واقع روابط 

عمومی ما در دنیا ضعیف است. ما نمی توانیم چهره واقعی ایران را نشان بدهیم.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی ایران گفت: افتخار داشتن و نوشتن اولین منشور 
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موفق نمی شویم.

پيشنهادهای يک نماينده مجلس برای همدلی در شرايط فعلیپيشنهادهای يک نماينده مجلس برای همدلی در شرايط فعلی

است  معتقد  مجلس  قضایی  کمیسیون  رئیسه  هیأت  عضو 
آغاز غنی سازی و ساخت نیروگاه جدید و ارسال 30 تن کیک 
زرد به نیروگاه اصفهان حاکی از آمادگی ایران برای خروج از برجام 

و فشار جدیدی بر طرف غربی است.
چنین  در  گفت:  برجام  از  آمریکا  خروج  به  اشاره  با  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
شرایطی اروپایی ها نیز نتوانستند خواسته های مشروع ایران را در قالب برجام برآورده 
کنند و حتی فشار آمریکا روز به روز بر اروپایی ها زیاد شد از این رو ایران باید اقدام 

متقابل را داشته باشد.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی در ادامه به تصمیم 
اتمی  نیروگاه  به  زرد  کیک  ارسال  و  سازی  غنی  آغاز  بر  مبنی  اتمی  انرژی  سازمان 
اصفهان اظهار داشت: اقداماتی که قرار است ایران صورت دهد نشان از آمادگی برای 
خروج از برجام یا فشار بیشتر بر طرف غربی است. وی در ادامه خروج از برجام را حق 
طبیعی ایران دانست و افزود: با توجه به خلف وعده غربی ها و عدم وفای به عهد آنها در 
یک معاهده بین المللی ما نیز این حق را داریم تا در بحث فعالیت های اتمی پیشرفت 

کنیم البته فعالیت های ما نباید موضع آمریکایی ها را تقویت کرده و طرف اروپایی را 
مجاب کند که ایران حاضر به ادامه گفتگوها نیست چرا که اگر اینگونه باشد اروپایی 
ها باید برای حفظ برجام هزینه دهند و دیگر این هزینه را نمی دهند. رحیمی جهان 
آبادی ادامه داد: از سوی دیگر نیز طبیعی است وقتی گفتگو و مذاکره با غربی ها جواب 
نداده ایران راه خود را برود. این عضو فراکسیون امید همچنین اضافه کرد: به هر حال 
ایران شیوه جدیدی را در پیش گرفته که احتماال جواب بدهد چرا که احساس می کند 
گفتگو با اروپایی ها تحت فشار آمریکا نتیجه نمی دهد از این رو از طرفی فعالیت اتمی 

را صورت می دهد و از سویی مذاکره می کند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی در پایان با 
اشاره به بی نتیجه بودن مذاکره با اروپایی ها برای باز شدن کانال مالی، خاطرنشان 
کرد: به نظر من اگر اروپایی ها ببینند ایران به طور کامل آمادگی این را دارد که از برجام 
خارج شود برای حفظ منافع و امنیت خودشان هم تالش می کنند تا آن را حفظ کنند 
و البته نمی خواهند ناتوانی مقابل آمریکا داشته باشند ولی باید به منافع آنها نیز که در 

برخی موارد با آمریکا گره خورده است توجه کرد.

رمضانعلی سبحانی فر با تاکید بر اینکه فیلترینگ بازدارنده 
شدن  سخت تر  بر  مسئوالن  برخی  اصرار  داد:  ادامه  نیست، 

فیلترینگ 
مجازی  فضای  در  گفت:  مجلس  مخابرات  کمیته  فررییس  سبحانی  رمضانعلی 
و  محدودیت ها  دلیل  به  میدان  این  در  اگر  هستیم  دشمنان  با  نرم  جنگ  میدان  در 
اختالالتی که برخی مسؤوالن به وجود می آورند شاهد خالی شدن حضور جوانان مان 

باشیم، میدان نبرد بدون دردسر در اختیار دشمنان قرار می گیرد.
وی با اشاره به سخنان رهبری در سالروز قیام مردم قم، در پاسخ به این پرسش که 
حضور فعال جوانان در فضای مجازی چه کمکی به مهار فضای تبلیغی منفی دشمنان 
ضد نظام جمهوری اسالمی می کند، گفت: حضور پر رنگ تر و فراگیرتر دشمن در جبهه 
جنگ نرم و فضای مجازی قطعا موجب تحت تاثیر قرار گرفتن جبهه خودی می شود 
اما اگر به دست خودمان میدان را خالی نکنیم قطعا می توانیم میدان دار جنگ نرم 
در فضای مجازی باشیم. نماینده مردم سبزوار در مجلس تاکید کرد: باید سهم افکار 
عمومی در گردش اطالعات را زیاد کرد در این صورت می توانیم جوانان مان را در جبهه 

جنگ نرم با دشمن به خوبی تجهیز کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا با محدود 
کردن حضور جوانان در فضای مجازی داخلی می توان دستاوردی برای نظام داشت، 
گفت: با محدودیت های مختلف نمی توان مانع حضور جوانان در فضای مجازی شد 
چرا که آنان با استفاده از ابزارهایی که دشمنان جمهوری اسالمی در فضای مجازی در 
اختیارشان می گذارند به راحتی و البته با قدری اتالف وقت می توانند در  سایت هایی 
حضور پیدا کنند که شاید دلخواه والدین و حتی مسئوالن نظام نباشد. رییس کمیته 
مخابرات مجلس با تاکید بر اینکه فیلترینگ بازدارنده نیست، ادامه داد: اصرار برخی 
در  که  راههایی  در  گذاشتن  پا  جز  نتیجه ای  فیلترینگ  شدن  سخت تر  بر  مسئوالن 
شرایط عادی حتی به رفتن در این مسیرها  هم فکر نمی کنند، ندارد. در این صورت 
هیچ تضمینی وجود ندارد که راههای غیراصولی ورود به فضای مجازی بین جوانان 
ایرانی فراگیرتر از گذشته نشود. به نظر بنده در اختیار جوانان گذاشتن بدون فیلتر اما 
کنترل شده فضای مجازی همانند در اختیار گذاشتن چاقوی تیز  است اما باید توجه 
داشت که فیلتر فضای مجازی موجب تحریک جوانان و رفتن آنان به سمت ابزارهای 

غیرمتعارف و تیزتری می شود که خطراِت به مراتب بدتری برای خود و جامعه دارد.

رحیمی جهان آبادی
آغاز روند غنی سازی به معنای آمادگی ايران برای خروج از برجام است

سبحانی فر
فيلترينگ بازدارنده نيست

بازهم خبرسازی کریمی قدوسی با اخبار کذب

چندی پیش، برخی رسانه ها و صفحات شبکه های 
از نگارش  پایداری،  به جریان جبهه  نزدیک  اجتماعی 
نامه جمعی از وزیران به رهبر انقالب در خصوص لوایح 
کار،  اینجای  تا  البته  که  دادند  خبر   FATF چهارگانه 
در  نکاتی  ادامه،  در  اما  نداشت؛  مشکلی  مذکور  خبر 
نشدن  تصویب  صورت  در  استعفا  به  »تهدید  خصوص 
برخی  اظهارنظر  از  پس  که  بود  شده  ذکر  لوایح«  این 
نامه و سخنان  از وزیران امضا کننده  نمایندگان، یکی 
این  شد  معلوم  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  جمعه  روز 
انتشار  از  پس  است.  واقعیت  از  خالی  خبر  از  بخش 
این مطلب که در بخش هایی تحریف شده و خالی از 
طلب  اصالح  نماینده  رحیمی،  علیرضا  بود،  واقعیت 
هیات  عضو  و  اسالمی  شورای  مجلس  در  تهران  مردم 
در  و  داد  نشان  واکنش  مسئله  این  به  مجلس  رئیسه 
از وزیران  نامه جمعی  توئیتر،  صفحه شخصی خود در 
را  پالرمو  و   CFT لوایح  درباره  انقالب  رهبر  به  کابینه 

تایید کرد.
   واقعیت نگارش نامه وزیران به رهبر انقالب چه بود؟

نوشت:  خصوص  این  در  امید  فراکسیون  عضو  این 
از مقام معظم رهبری  نامه ای  وزیران طی  از  »تعدادی 
درخواست کرده اند؛ برای تسریع در بررسی CFT و پالرمو 
توسط مجمع تشخیص مصلحت )نظام(، ایشان تاکید 
مستقیم فرمایند، اما  عضو جبهه پایداری در کمیسیون 
امنیت ملی در تحریفی آشکار، این نامه مشفقانه را به 
تهدید به استعفای جمعی از کابینه تعبیر کرده است.« 
منظور او رد اظهارات پیشین »جواد کریمی قدوسی« 
امنیت  کمیسیون  عضو  و  مشهد  اصولگرای  نماینده 
درخواست  نامه  این  کرد،  تاکید  رحیمی  است.  ملی 
روند  در  تسریع  برای  رهبری  جانب  از  دستور  صدور 
بین المللی  کنوانسیون های  به  الحاق  لوایح  تصویب 
تامین  با  مقابله  و  فراملی  با جرایم سازمان یافته  مقابله 
مالی تروریسم در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده 
رئیسه مجلس شورای اسالمی  است. یک عضو هیات 
امور  )وزیر  ظریف  جواد  محمد  بود:  گفته  باره  این  در 
خارجه(، بیژن نامدار زنگنه )وزیر نفت(، رضا رحمانی 
)وزیر  اردکانیان  رضا  تجارت(،  و  معدن  صنعت،  )وزیر 
محمد  کشاورزی(،  جهاد  )وزیر  حجتی  محمود  نیرو(، 
یا  اجتماعی(  رفاه  و  کار  تعاون،  شریعتمداری)وزیر 
محمود علوی )وزیر اطالعات( و محمد اسالمی، )وزیر 
راه و شهرسازی( و فرهاد دژپسند، )وزیر امور اقتصادی 
درخواست  نامه  که  اند  بوده  وزیری  هشت  دارایی(،  و 

از رهبری برای تسریع در روند تصویب لوایح چهارگانه 
مربوط به عضویت ایران در FATF را امضا کرده اند.

   روایت شریعتمداری از نامه وزیران به رهبر انقالب برای 
FATF لوایح

نامه و جزئیات آن در  این  بحث و جدل در خصوص 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی ادامه داشت، تا اینکه 
رسما  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  پنجشنبه  روز 
لوایح  درباره  انقالب  رهبر  به  وزیران  برخی  نامه  تقدیم 
مرتبط با FATF را تایید کرد و گفت: »مفاد این نامه، 
لوایح  این  رسیدگی  در  تسریع  برای  ایشان  از  تقاضا 
محمد  ــت.«  اس نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  در 
شریعتمداری در گفت و گویی به برخی شروط و تحفظ 
های جمهوری اسالمی ایران در مورد کنوانسیون های 
المللی اشاره  بین  مختلف و عضویت در سازمان های 
کرد و افزود: »فکر می کنم دو یا سه اظهارنظر مکتوب 
هماهنگی  عالی  شورای  نظر  ذیل  انقالب  معظم  رهبر 
به  لوایح  این  از  مورد هر کدام  در  منفردا  قوه، هم  سه 
یعنی  و هم مجتمعا اخذ شده است؛  صورت جداگانه 
قانونی  و  طبیعی  روند  با  متناسب  که  پیداست  کامال 
موافقت  شرایط  این  تحقق  با  انقالب  معظم  رهبر  کار، 
کشور  روی  پیش  شرایط  یادآوری  با  وی  اند.«  فرموده 
و تحوالت بین المللی تصریح کرد: »تاخیر در تصویب، 

ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه های گوناگون 
با مشکل مواجه کند.  را  مالی  انتقاالت  و  باشد  داشته 
 FATF از این جهت، موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با
برای دولت از حساسیت ویژه ای برخودار بوده و دولت 
اقدام  این  محدود  فرصت  این  در  تا  است  مند  عالقه 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  برسد.«  نتیجه  به 
مجمع،  نظارت  عالی  هیات  داشت:  اظهار  همچنین 
لوایح دارد. امیدواریم این  این  برخی تحفظ ها درباره 
لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و 

به تصویب برسد، تا ما شاهد آثار زیانبار 
نباشیم.  کشور  در  آن  تصویب  عدم 
او  گفت،  حال  عین  در  شریعتمداری 

جزو امضاکنندگان این نامه نیست.
انقالب  رهبر  به  وزرا  نامه  جزئیات     

درباره CFT و پالرمو به روایت مطهری
در خصوص  همچنین علی مطهری 
معظم  مقام  به  وزیران  از  تعدادی  نامه 
پالرمو  و   CFT لوایح  ــاره  درب رهبری 
از  نامه ای  در  وزرا  از  تعدادی  گفت: 
رهبری خواستند تا ایشان برای تسریع 
پیگیری لوایح CFT و پالرمو به مجمع 
کنند.  تاکید  نظام  مصلحت  تشخیص 

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نامه 
مذکور تنها درخواست تسریع در تعیین تکلیف لوایح نام 
برده است، گفت: با توجه به تغییرات مجمع تشخیص 
مصلحت نظام احتمال تصویب دو الیحه CFT و پالرمو 

قوی تر از گذشته است.
   توضیح واعظی درباره نامه هشت وزیر به رهبری

نامه  از بحث های روزهای اخیر درباره موضوع  پس 
روز  رئیس جمهور  رئیس دفتر  انقالب،  رهبر  به  وزیران 
ابعاد  برای روشن شدن  جمعه در حاشیه هیات دولت 
این مسئله و جلوگیری از مطرح شدن 
خصوص  ــن  ای در  مختلف  شایعات 
توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: رهبری 
از  من  اما  ــد،  دادن هم  را  نامه  پاسخ 
می خواهند  که  متاسفم  خبرسازی ها 
اختالف در کابینه و میان دفتر رهبری 
به  که  حالی  در  دهند  رواج  را  دولت  و 
نبوده  مطرح  استعفا  بحث  وجه  هیچ 

است.
در  کــرد:  اظهار  واعظی«  »محمود 
دولت های یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا 
نزدیک  خیلی  رهبری  دفتر  با  کابینه  و 
ارتباطات،  وزارت  زمان  در  ما  و  است 

اخیرا  می گرفتیم.  رهنمود  و  می زدیم  فراوانی  نامه های 
هم یک نامه درباره حضور هشت وزیر در شورای مبارزه 
رهبری  داد:  ادامــه  واعظی  اســت.  بــوده  پولشویی  با 
پاسخ نامه را هم دادند، اما من از خبرسازی ها متاسفم 
که می خواهند اختالف در کابینه و میان دفتر رهبری 
به هیچ وجه بحث  که  در حالی  رواج دهند،  را  و دولت 
استعفا مطرح نبوده است. مطلب ایشان هم رهنمودی 

است که ما از آن استفاده می کنیم.
موضوعات  طرح  طریق  از  تفرقه افکنی  دنبال  برخی     

خیالی هستند
از سوی برخی مقامات در  به توضیحاتی که  با توجه 
نتیجه  این  به  توان  می  شده،  داده  نامه  این  با  ارتباط 
کریمی  جــواد  که  ای  اولیه  اخبار  خــالف  بر  رسید، 
بر  مبنی  مجلس  ملی  امنیت  کمیسیون  عضو  قدوسی 
عدم  صورت  در  وزیران  برخی  کردن  استعفا  به  تهدید 
تصویب لوایح چهار گانه  عنوان کرده بود، مسئله هیچ 
درخواست  یک  موضوع  این  بلکه  نبوده،  اینچنین  گاه 
سازمانی  و  اداری  مراتب  سلسه  راستای  در  و  رسمی 
بوده و اصال حاوی موضوع حاشیه ای هم نبوده است. 
از وزیران  از سوی هشت تن  نامه  این  از طرفی نگارش 
به دو ماه پیش برمی گردد که  انقالب حداقل  به رهبر 
رئیس  دفتر  رئیس  واعظی«  »محمود  آنچه  به  بنا  البته 
را  مسئله  این  پاسخ  انقالب  »رهبر  گفته:  هم  جمهور 
هم داده اند.« اما معلوم نیست چرا برخی در کشور به 
دنبال حاشیه سازی از طریق طرح موضوعات و مسائل 
خیالی و همچنین اخبار واهی و دروغ هستند که چیزی 
جز صرف وقت و هزینه اضافی برای کشور ندارد و البته 
حتما از بین برنده وحدتی که این روزها به آن نیاز مبرمی 
داریم نیز هست. الیحه الحاق به کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریسم به نام CFT روز یکشنبه 
تکلیف  تعیین  برای  نمایندگان  اصرار  با  دوباره  گذشته 
شد.  ارسال  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  نهایی 
الیحه الحاق به کنوانسیون پالرمو نیز هم اکنون در انتظار 
بررسی و تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام 
است. البته روز گذشته قرار بود تکلیف پالرمو در مجمع 
مشخص شود که بار دیگر با عدم نتیجه گیری اعضا به 
جلسه بعد موکول شد. این در حالی است که از تیترهای 
زمان  از  اصولگرا  رسانه های  از  بسیاری  اخیر  ماه  چند 
امروز  به  تا  مجلس  در   FATF لوایح  بررسی  به  شروع 
چیزی جز تهدید نمی توان برداشت کرد. مهلت 121 
روزه گروه ویژه اقدام مالی به ایران 28 بهمن ماه پایان 
گروه،  این  سیاه  لیست  از  خروج  برای  ایران  و  می یابد 
بر اساس اظهارات وزرای امور خارجه و اقتصاد نیازمند 

تصویب این دو الیحه است.  

اتهام مزروعی ارتباطی با مساله توزيع 
گوشت ندارد

موضوع  گفت:  رضوی  خراسان  دادگستری  رئیس 
همراهان شان  و  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  اتهام 
ارتباطی به موضوع توزیع گوشت ندارد و به خود اداره 

مربوط می شود.
علی  المسلمین  و  حجت االسالم  ایسنا ،  گزارش  به 
شورای  جلسه  ودومین  بیست  و  صد  یک  در  مظفری 
جمع  در  رضــوی  خراسان  استان  عمومی  فرهنگ 
خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت مدیرکل جهاد 
حاضر  حال  در  پرونده  کرد:  اظهار  استان،  کشاورزی 
در مرحله مقدماتی قرار دارد و زمانی که ادله به صورت 
کامل جمع آوری و تکمیل شد، در نوبت دادرسی قرار 
مرحله  از  حاضر  حال  در  افــزود:  وی  گرفت.  خواهد 
تحقیقات مقدماتی عبور نکرده و زمانی که تحقیقات 
مقدماتی جمع آوری و منتهی به کیفرخواست شد در 

نوبت دادرسی قرار خواهد گرفت.
مظفری بیان کرد: هر فردی که در موضوع مربوط به 
پرونده ایشان بازداشت شده، در حال حاضر پرونده اش 

در مرحله مقدماتی بوده و 10 تا 20 روز زمان نیاز دارد.
موضوع  گفت:  رضوی  خراسان  دادگستری  رئیس 
اتهام ایشان و همراهانشان ارتباطی به موضوع توزیع 

گوشت ندارد و به خود اداره مربوط می شود.

اگر برخی حاشيه سازی نکنند، استاندار 
عملکرد خوبی خواهد داشت

معاون سابق سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری 
خراسان رضوی گفت: اگر برخی حاشیه سازی نکرده 
و کمک کنند، استاندار می تواند عملکرد خوبی داشته 

باشد.
به  اشاره  با  نوروزیان  محمدرحیم  ایسنا،  گزارش  به 
اینکه استاندار خراسان رضوی نیروی با تجربه و خوبی 
است، اظهار کرد: ایشان فردی هستند که می توانند 
اقدامات خوبی در استان انجام دهند، به شرط اینکه به 
او کمک کنیم، هیچ فردی به تنهایی نمی تواند کار کند.

نوروزیان بیان کرد: اگر برخی حاشیه سازی نکرده و 
کمک کنند، استاندار می تواند عملکرد خوبی داشته 
باشد، امیدواریم این اتفاق رخ دهد و هر فردی نخواهد 

شرایط را به سمت خود بکشاند.
امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی،  سابق  مــعــاون 
استانداری خراسان رضوی گفت: این بسیار مهم است 
انتصابات  و  و نصب ها  نمایندگان مجلس در عزل  که 
دخالت نکنند. اگر استاندار بخواهد با آن ها مشورتی 
نمایندگان  برخی  اما  می دهد  انجام  را  کار  این  کند، 
اصرار دارند که فرد موردنظر خود را حتما سر پستی 

در استان بگذارند.

اخبار

واعظی: رهبری پاسخ 
نامه را هم دادند، اما من 
از خبرسازی ها متاسفم 

که می خواهند اختالف 
در کابینه و میان دفتر 

رهبری و دولت را رواج 
دهند در حالی که به 

هیچ وجه بحث استعفا 
مطرح نبوده است

,,

محمد جواد ظریف )وزیر امور خارجه(، بیژن نامدار زنگنه )وزیر نفت(، رضا رحمانی )وزیر صنعت، معدن و تجارت(، رضا اردکانیان )وزیر نیرو(، محمود 
حجتی )وزیر جهاد کشاورزی(، محمد شریعتمداری)وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی( یا محمود علوی )وزیر اطالعات( و محمد اسالمی، )وزیر راه و 

شهرسازی( و فرهاد دژپسند، )وزیر امور اقتصادی و دارایی(، هشت وزیری بوده اند که نامه درخواست از رهبری برای تسریع در روند تصویب لوایح 
چهارگانه مربوط به عضویت ایران در FATF را امضا کرده اند

,,

نگاهتریبون
استاندار خراسان رضوی 

آخرین وضعیت کنسرت از زبان علم الهدیحق نداریم به امید مردم لطمه وارد کنیم

»رئیسی« رئیس قوه قضائیه می شود؟

دار  میراث  ما  گفت:  رضــوی  خراسان  استاندار 
فداکاری های نسلی هستیم که در اوج محرومیت از 
کشور دفاع کردند، حق نداریم با قلم، قدم و رفتارمان 
زیرا  کنیم  وارد  لطمه  جوانان  بویژه  مــردم  امید  به 
شهدای  و  )ره(  امام  و  انقالب  های  آرمان  به  خیانت 

واال مقام است.
بزرگداشت  استانی  ستاد  در  حسینی  رزم  علیرضا 
ضمن  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
پیروزی  شهید   173 شامخ  مقام  به  احترام  ادای 
رویکرد  حفظ  بر  تاکید  با  استان،  اسالمی  انقالب 
مردمی بودن برنامه های دهه مبارک فجر گفت: امروز 
مهمترین مخاطب اصلی ما، جوانان هستند که باید 

دستاوردهای انقالب اسالمی برایشان تبیین شود.
به  و  واقعی  باید  دستاوردها  تشریح  افــزود:  وی   
گویی  کم  از  پرهیز  و  روی  زیاده  از  دور  به  و  درستی 

انجام شود.
بیان  در  اینکه  بیان  با  رضوی  استاندارخراسان 
دستاوردهای 40 ساله انقالب باید به این نکته توجه 
داشته باشیم که در دهه نخست درگیر استقرار نظام 
اسالمی و دفاع مقدس بوده ایم، اظهار کرد: در 10 
از جنگ   بازسازی های پس  نیز در پی   آن  بعد  سال 

بوده ایم. 
اسالمی  انقالب  دستاوردهای  واقع  در  افزود:  وی 
که در حوزه های مختلف چشمگیر و قابل توجه بوده 

است با این شرایط محقق شده است.
صادقانه  باید  نیز  را  ها  کاستی  اینکه  بیان  با  وی   
نتیجه  سانسور  کرد:  نشان  خاطر  بگوییم،  مردم  به 
معکوس می دهد و باید با بیان واقعیت ها مردم را از 

شرایط کشور آگاه کنیم .

حوزه  دستاوردهای  رضــوی،  خراسان  استاندار   
امنیتی جمهوری اسالمی را قابل تامل دانست و افزود 
کشور  جغرافیایی  مرزهای  از  فراتر  ما  امنیتی  عمق   :
رفته و به عنوان تاثیر گذارترین کشور در منطقه ایفای 
نقش می کنیم که این مهم باعث تقویت همبستگی و 

چسبندگی کشورهای اسالمی شده است.
 وی تاکید کرد: ما میراث دار فداکاری های نسلی 
کردند،  دفاع  کشور  از  محرومیت  اوج  در  که  هستیم 
حق نداریم با قلم ، قدم و رفتارمان به امید مردم بویژه 
های  آرمان  به  خیانت  زیرا  کنیم  وارد  لطمه  جوانان 

انقالب و امام )ره( و شهدای واال مقام است.
و  ندارد  دافعه  اسالمی  انقالب  اینکه  بیان  با  وی   
همه مردم در چتر جاذبه انقالب اسالمی قرار دارند، 

گفت: باید فضای شادی را برای مردم ایجاد کنیم .
و  کشور  اداری  نظام  کردن  کارآمدتر  حسینی  رزم   

جمله  از  را  اقتصادی  های  حوزه  تقویت  برای  تالش 
مواردی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.

حدود  از  برداری  بهره  بینی  پیش  به  اشاره  با  وی   
و  هزار   2 بر  بالغ  اعتباری  با  پروژه   800 و  هزار  یک 
اسالمی  انقالب  فجر  دهه  در  تومان  میلیارد   500
بهره مند  پروژه ها  این  اثرات مطلوب  از  گفت: مردم 

خواهند شد.
تخصصی  های  کارگروه  جلسه  این  ابتدای  در   
رسانه  و  فناوری  و  علم  اقتصادی،  و هنری،  فرهنگی 
ورزش  زدایی،  محرومیت  و  روستا  مجازی،  فضای  و 
و  حــوزه  نهاد،  مــردم  های  تشکل  زنــان،  جوانان،  و 
و  ــان  درم و  بهداشت  شهادت،  و  ایثار  روحانیت، 
برنامه  تشریح  به  مردمی  بسیج  و  دفاعی  و  سالمت 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  برگزاری  برای  خود  های 

انقالب اسالمی پرداختند.

کنسرت  برگزاری  برای  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
شده  تشکیل  استان  ارشاد  توسط  کارگروهی  نیز 
اینگونه  برگزاری  ضروریات  و  ها  نظر  دقت  همه  تا 
فعالیت  گزارش  باید  و  شود  لحاظ  آن  در  مراسمات 
های این کارگروه در جلسات بعدی توسط مسئوالن 

ارشاد ارائه شود.
احمد  سید  الله  آیت  خبرنگارمهر،  گــزارش  به   
فرهنگ  شورای  نشست   در  شنبه  ظهر  الهدی  علم 
استانداری  محل  در  ــوی  رض خــراســان  عمومی 
طرق  پارک  گذار  سرمایه  مشهد  شهردار  اظهارکرد: 
را  مشهد  فرهنگی  هویت  حفظ  او  به  و  بخواهد  را 
کیش  و  مشهد  های  تفاوت  متوجه  تا  کند  گوشزد 
ساخت  و  گذاری  سرمایه  روش  در  تغییری  و  شده 

ایجاد کند. پروژه 
جدید  استاندار  عملگرای  افزود:شخصیت  وی 
فعلی  شرایط  در  که  چرا  است  اهمیت  حایز  بسیار 
موجودیت  با  مقابله  برای  توان  تمام  با  استکبار  که 

نیاز به مدیران جهادی و  به میدان آمده است  نظام 
از پیش احساس می شود. عملیاتی بیش 

ادامه  رضــوی  خراسان  فرهنگ  ــورای  ش رییس 
مدیران  از  شخصی  تحلیل  گونه  هیچ  داد:بنده 
استان ندارم و بنای بنده کمک به مسئولین استان 
است و لزومی هم ندارد که مدیران استانی از مشی 

کنند. پیروی  سیاسی من 
استان  فرهنگ  حوزه  در  قرمز  خط  دو  گفت:  وی 
برنامه ای در  نباید  آن است که  وجود دارد که یکی 
منکر  و  فحشا  به  آن  انتهای  که  شود  انجام  استان 
حرم  هویت  و  موقعیت  حفظ  آنکه  دوم  و  بیانجامد 
بارگاه  این  نباید عملی خالف شان  رضوی است که 

بپذیرد. صورت 
شهر  این  در  که  کرد:مردمی  تصریح  الهدی  علم 
به  آنها  اتفاق  به  قریب  اکثریت  کنند  می  زندگی 
اینجا  در  و  کــرده  مهاجرت  رضــوی  بارگاه  خاطر 
تالش  ها  حرمت  حفظ  در  باید  لذا  اند  شده  ساکن 

کنند. مضاعف 
اوقاف  و  آستان قدس  کرد:دو جریان  تاکید  وی 
گفتن  برای  بسیاری  های  حرف  قرآنی  حوزه  در 
جریان  بعضی  که  باشند  متوجه  باید  ولی  دارند 
جلسات  در  نفوذ  دنبال  به  نیز  انحرافی  هــای 
حوزه  این  در  الزم  دقت  باید  که  هستند  قرانی 

بشود.
و  ــرورش  پ و  ــوزش  ــزود:آم اف مشهد  جمعه  امــام 
قرآنی  های  فعالیت  میدانی  عرصه  دو  نیز  دانشگاه 
هستند که باید این دو ارگان تالش بیشتری در این 

انجام دهند. حوزه 
نیز  کنسرت  ــزاری  ــرگ ب بــرای  کــرد:  بــیــان  وی 
کارگروهی توسط ارشاد استان تشکیل شده تا همه 
دقت نظر ها و ضروریات برگزاری اینگونه مراسمات 
این  های  فعالیت  گزارش  باید  و  شود  لحاظ  آن  در 
ارشاد  مسئوالن  توسط  بعدی  جلسات  در  کارگروه 

ارائه شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جبهه 
پیروان خط امام و رهبری گفت: احتمال انتخاب آقای 

رئیسی برای ریاست قوه قضائیه از همه بیشتر است.
با  رابطه  در  باهنر  محمدرضا  ایسنا،  گــزارش  به 
قوه  رئیس  عنوان  به  رئیسی  آقای  انتصاب  احتمال 

قوه  اعضا  بین  حاضر  درحــال  کرد:  اظهار  قضاییه 
هستند،  مطرح  قضاییه  قوه  در  که  کسانی  و  قضاییه 

احتمال انتخاب آقای رئیسی از همه بیشتر است. 
صد  هنوز  موضوع  این  البته  کرد:  خاطرنشان  وی 

در صد قطعی نشده اما احتمال آن بسیار زیاد است.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  رئیسی،  سیدابراهیم 
چندی پیش در گفت وگو با ایسنا در واکنش به شایعه 
در شبکه های  قوه قضاییه  رئیس  عنوان  به  انتصابش 
منتشر  را  خبر  این  که  همان هایی  از  گفت:  مجازی 

کرده اند، بپرسید.

کشورهای  تمام  گفت:  اصولگرا  سیاسی  فعال  یک   
دموکراتیک دنیا یک شورای ناظر بر انتخابات خود دارند که 

ر ممکن است عناوین متفاوتی داشته باشد، اگر شورای نگهبان  د
ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گزینشی انجام ندهد، بیش از 100 نفر در عرصه 

انتخابات ریاست جمهوری حضور خواهند داشت.
به گزارش ایسنا، جواد آرین منش با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در 
خصوص انتخاب شدن اعضای شورای نگهبان با انتخابات عمومی، اظهار کرد: شورای 
نگهبان یکی از مهم ترین نهادهای جمهوری اسالمی محسوب می شود و جایگاه بسیار 

ممتازی در انتخابات کشور ما ایفا می کند.
از یک ترکیب دو گانه برخوردار است که 12 عضو دارد  افزود: شورای نگهبان  وی 
و اعضا برای یک دوره 6 ساله اعضا انتخاب می شوند. نیمی از اعضا، فقهای شورای 
نگهبان هستند که انتخاب آن ها توسط رهبری صورت می گیرد و قانون اساسی اهداف 
شورای نگهبان را نیز مشخص کرده است. 6 نفر حقوقدان از رشته های مختلف حقوقی 
هستند که معموال از بین حقوقدانان مسلمان به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس 

معرفی و با رای مجلس انتخاب می شوند. آرین منش بیان کرد: اینکه گفته می شود، ما 
حاضریم که با انتخابات به شورای نگهبان راه پیدا کنیم، یک نوع تظاهر به دموکراسی 
از سوی سخنگوی شورای نگهبان است، زیرا چنین چیزی عمال نیازمند اصالح قانون 
اساسی بوده و اصالح آن پروسه ای بسایر طوالنی را می طلبد که تنها یک بار تاکنون 

اتفاق افتاده و اصالحاتی در آن صورت گرفته است.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: اگر معنای این سخن این است که آنچه را که 
مردم انتخاب کنند، مورد تایید شورای نگهبان نیز خواهد بود، نقض غرض است که در 
آن صورت ما دیگر به شورای نگهبان نیازی نداشتیم. اگر قرار بود فیلتری تحت عنوان 

شورای نگهبان وجود نداشته باشد، عمال وجود شورای نگهبان ضرورتی نداشت.
وی خاطرنشان کرد: اگر ادعا این باشد که آنچه مردم انتخاب می کنند، مورد تایید 
شورای نگهبان است، ما خالف آن را به صورت مکرر در انتخابات مختلف دیدیم. آخرین 
مورد انتخاب خانم مینو خالقی نماینده مردم اصفهان بود که بعد از انتخاب شدن توسط 
مردم، شورای نگهبان صالحیت ایشان را رد کرد و مورد مناقشه برخی از نمایندگان قرار 

گرفت.

دموکراتيک دنيا، شورای ناظر بر انتخابات دارندتمام کشورهای پيشنهادهای يک نماينده مجلس برای همدلی در شرايط فعلی

سرویس اقتصادی

آستان  تولیت  مقام  قائم  
ــدس رضـــــــوی گـــفـــت:  ــ ــ ق
نظم  و  مالی  انضباط  شفافیت، 
که  است  نخستی  گام های  مجامع،  برگزاری  در 
باید  رضوی  قدس  آستان  اقتصادی  تحول  برای 

شود. برداشته 
عامل  مدیران  همایش  در  امین  فاطمی  سیدرضا 
سالن  در  که  رضوی  قدس  آستان  مالی  مدیران  و 
بودن  فراهم  شد،  برگزار  قدس  روزنامه  همایش 
در  را  صحیح  مدیریت  و  مناسب  زیرساخت های 
برشمرد  اهمیت  حائز  بسیار  اقتصادی  پایدار  رشد 
قدس  آستان  در  اقتصادی  سامانه های  افــزود:  و 
پایش  سامانه های  است،  شده  برنامه ریزی  رضوی 
مدیران  به  اخیر  هفته های  در  را  پروژه  مدیریت  و 

سامانه  آینده  هفته  در  و  کردیم  معرفی  مجموعه  این 
تا  سامانه  ها  این  تمام  شد.  خواهد  معرفی  مالی 

اندازی می شوند. راه  آستان قدس  پایان سال در 
اساس  بر  داد:  توضیح  مالی  سامانه  درباره  وی 
مؤسسات  و  شرکت ها  قراردادهای  تمام  طرح  این 
سامانه  در  باید  استثنا  بدون  رضوی  قدس  آستان 
این  در  ثبت  بدون  قراردادی  هر  شوند،  ثبت  مالی 

است. ساقط  کامال  اعتبار  درجه  از  سامانه 
موقع  به  بــرگــزاری  بر  کید  تأ با  امین  فاطمی 
قدس  آســتــان  اقــتــصــادی  شــرکــت هــای  مجامع 
عطفی  نقطه  می تواند  مجامع  کرد:  اظهار  رضوی، 
شرکت  و  سازمان  مؤسسه،  یک  تعالی  و  رشد  برای 
برنامه ریزی  موقع  به  برگزاری  بر  ما  کید  تأ و  باشند 

آن هاست. شده 

مدیرکل دامپزشکی خراسان 
حاضر  حال  در  گفت:  رضــوی 
برای تامین گوشت قرمز با مشکل 

و کمبود مواجه هستیم.
خصوص  در  شریعتی  احمد  ایسنا،  گــزارش  به   
تامین  بحث  افزود:  زمستان  فصل  برای  دام  تامین 
مسئول  ما  ندارد،  دامپزشکی  به  ارتباطی  گوشت، 

تامین بهداشت فرآورده ها هستیم.
قرمز  گوشت  تامین  حوزه  در  ما  داد:  ادامه  وی   
خود  کمبود  که  داریم  آن  بر  سعی  و  داریم  کمبود 
کشورهای  از  زنده  دام  و  گوشت  واردات  طریق  از  را 

مختلف جبران کنیم.
 کمبود مرغ و تخم مرغ نداریم

در  افــزود:  رضوی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 

با  تخم مرغ  و  مرغ  گوشت  تامین  برای  حاضر  حال 
هیچ کمبودی مواجه نیستیم.

شریعتی تصریح کرد: در حوزه تامین گوشت قرمز 
ساالنه  همچنین  می شود،  حس  بیشتر  ما  کمبود 
حدود 100 تا 150 هزار تن گوشت وارد می کنیم که 

باید در این زمینه اقدامات الزم را انجام دهیم.

از  رضوی  خراسان  استاندار 
تقویت اقتصاد خرد و خانواده به 
در  خود  ماموریت  بزرگترین  عنوان 

استان خبر داد.
رضا  امیر  با  دیدار  در  شنبه  روز  حسینی  رزم  علیرضا 
ارتش  زمینی  نیروی  منطقه ای  قرارگاه  فرمانده  آذریان 
افزود:  کشور  شرق  شمال  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
تاریخ ؛ نقش ارتش را در پیروزی های دوران دفاع مقدس 

هرگز فراموش نخواهد کرد.
 وی افزود: در 300 سال اخیرهیچ جنگی علیه کشور 
رخ نداد مگر آنکه قسمتی از خاک این سرزمین جدا شد 
زمین  ایران  خاک  از  وجب  یک  حتی  که  دوره ای  تنها  و 
علی رغم پشتیبانی های قدرت های بزرگ دنیا در تصرف 

دشمن قرار نگرفت، دوران دفاع مقدس بود.

حوزه های  در  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
اظهار  هستیم،  موفق  و  کرده  عمل  خوبی  به  امنیتی 
مرزهای  از  فراتر  اسالمی  جمهوری  امنیتی  عمق   : کرد 
سیاسی  و  دفاعی  حوزه های  در  و  کشوراست  جغرافیایی 

نیز مقتدر عمل کرده ایم.
رغم  علی  هم  اقتصادی  حوزه  در   : کرد  تصریح  وی   
حوزه  در  اما  زیرساخت ها  در  انگیز  حیرت  پیشرفت 
محرومیت زدایی و تقویت اقتصاد خانوار، توفیق کمتری 

داشته ایم که باید به این مقوله توجه ویژه ای کرد.
اقتصادی  منطقه   12 به  را  استان  اینکه  بیان  با  وی   
اقتصاد  معین  یک  هرکدام  بــرای  و  ایــم  کــرده  تقسیم 
مقاومتی تعیین خواهد شد تا توسعه آن را بر عهده گیرد، 
این حوزه  نیز در  ارتش  تا  آمادگی وجود دارد  این  گفت: 

وارد شود.

قائم مقام آستان قدس رضوی مطرح کرد:
شفافيت گام حرکت يه سوی تحول اقتصادی

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی:
با کمبود گوشت قرمز مواجهيم

استاندار خراسان رضوی :
بزرگترين ماموريت ما تقويت اقتصاد خرد و خانوار است

خبر
نگاهی به برگزاری چهاردهمین نمایشگاه کشاورزی در مشهد

رقابت داغ توليدکنندگان در روزهای 
سرد کشاورزان

و  نهاده ها  آالت،  ماشین  کــشــاورزی،  نمایشگاه 
مکانیزاسیون مطابق روال هرساله در نیمه اول فصل 
زمستان و زمان فراغت کشاورزان در محل نمایشگاه 
استقبال  امسال  و  شد  گزار  بر  مشهد  المللی  بین 

بیشتری نسبت به سال های گذشته به چشم خورد.
این  دوره  چهاردهمین  گذشته  سنوات  طبق 
نمایشگاه با هدف معرفی ادوات و نهاده های کشاورزی 
ساخته شده توسط تولید کنندگان داخلی و خارجی و 
فروش مستقیم کاال به مصرف کنندگان و به خصوص 
جامعه کشاورزان از 3 تا 6 بهمن ماه در محل نمایشگاه 

بین المللی مشهد برگزار شد.
امسال شرکت کنندگان به طور کامل از فضای سه 
سالن نمایشگاه بهره بردند، به نوعی که مشاغل سالن 
سالن  کشاورزی،  ادوات  کنندگان  تولید  به  فردوسی 
عطار به عرضه کنندگان لوازم آبیاری و سالن مفاخرهم 
به عرضه کنندگان کود و سم اختصاص داده شده بود.

از آنجایی که کشاورزی یکی از مهم ترین نیاز های 
جامعه ی امروزی است حضور باالی استقبال کنندگان 

از سراسر کشور در این نمایشگاه در خور توجه بود.
نمایشگاه کشاورزی امسال هم با نقاط قوت وضعف 
فراوانی همراه بود و برگزارکنندگان این نمایشگاه  اعم از 
بخش دولتي و خصوصي سعی داشتند تا نظر مراجعه 
خود  غرفه های  سوی  به  گذشته  از  بیش  را  کنندگان 
از  امروز  صبح  خبرنگار  میدانی  گزارش  کنند.  جذب 
نقاط قوت و ضعف در گفت و گو با غرفه داران و مردم را 

در ادامه می خوانید.

یکی از نقاط قوت این نمایشگاه تبلیغات گسترده آن 
می باشد که به نسبت سال های گذشته بسیار پر رنگ 

تر و درسطح وسیع تری انجام شده بود.
نظم  باعث  سالن  هر  در  یکسان  محصوالت  حضور 
سردرگمی  از  جلوگیری  و  نمایشگاه  به  بخشیدن 
بین  در  داغی  رقابت  و  بود  شده  کنندگان  مراجعه 
تولیدکنندگان برای جلب رضایت مراجعه کنندگان به 
چشم می خورد! یکی از مهم ترین دغدغه های مردم 
که  است،  ترافیک  از  پرهیز  و  وقت  در  جویی  صرفه 
به نحو مطلوبی  اتخاذ شده  تدابیر  به  با توجه  امسال 
بود ولی  پارکینگ ها برطرف شده  ترافیک در  مشکل 
نیازمند  هم  هنوز  پارکینگ  دغدغه  است  ذکر  به  الزم 

توجه بیشتر می باشد.
این  در  هم  خارجی  تولیدکنندگان  غیبت  امسال 
نمایشگاه به چشم خورد؛ به طوری که هر ساله شاهد 
در  خارجی  و  داخلی  کنندگان  تولید  بیشمار  حضور 
سال های  برخالف  امسال  اما  هستیم  نمایشگاه  این 
گذشته هیچ تولید کننده خارجی حضور نداشت و در 
راستای حمایت از کاالهای ایرانی اقدام قابل ستایشی 
رقابت  و  درکیفیت  آن ها  حضور  عدم  قطعا  ولی  بود 

محصوالت کشاورزی ایرانی هم بی تاثیر نخواهد بود.
خراسان  استان  کشاورزی  جهاد  مسئولین  حضور 
آموزشی  کالس های  و  سازمان  این  غرفه  در  رضوی 
سازمان نظام مهندسی کشاورزی در این نمایشگاه از 
نکات قابل توجه نمایشگاه امسال بود؛ به نحوی که 

باعث دلگرمی هرچه بیشتر شرکت کنندگان گردید.
این رویداد که به نوعی بزرگترین نمایشگاه کشاورزی 
در ایران است نیازمند توجه هرچه بیشتر مسئولین در 
رضوی  خراسان  استان  تولیدکنندگان  معرفی  جهت 
از  حمایت  برای  تدابیری  می رود  انتظار  و  می باشد 

فعاالن این حوزه اتخاذ شود.

شهرداری مشهد معین اقتصادی منطقه 3خراسان رضوی شد

تفاهم نامه ای  طی  شنبه  روز  مشهد  شهرداری 
که به امضاء آیت الله علم الهدی نماینده ولی فقیه، 
و  رضــوی  خراسان  استاندار  رزم حسینی  علیرضا 
عنوان  به  رسید،  مشهد  شهردار  کالیی  محمدرضا 
معین اقتصادی منطقه 3 استان که شهرستان مشهد 

است، تعیین گردید .
فرهنگ  در حاشیه جلسه شورای  تفاهم نامه  این 
عمومی استان به امضا رسید. بر اساس طرح توسعه 
به  استان  این  رضوی،  خراسان  استاندار  اقتصادی 
در  که  شده  تقسیم  مختلف  اقتصادی  منطقه   12
بزرگ  اقتصادی  تشکل  و  مجموعه  یک  منطقه  هر 
مسئولیت توسعه منطقه را با استفاده از ظرفیت های 

منطقه و مشارکت مردم عهده دار می شود.
متن کامل تفاهم نامه به شرح ذیل است:

در سال مزین به نام »حمایت از کاالی ایرانی« و در 
راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی 
از سوی مقام معظم رهبری، با توجه به رویکردهای 
مردمی بودن و درونزایی مورد تاکید در این سیاست ها 
منطقه ای  توازن  و  توسعه  به  دستیابی  منظور  به  و 
پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  حداکثری  استفاده  و 
مابین  تفاهم نامه  این  غیردولتی،  و  مردمی  بخش 
استانداری خراسان رضوی به نمایندگی آقای علیرضا 
آقای  نمایندگی  به  مشهد  شهرداری  و  رزم حسینی 
محمدرضا کالیی به عنوان معین اقتصاد مقاومتی 

منطقه 3 )شهرستان مشهد( منعقد می گردد.
ماده 1( اهداف

تحقق بخشی به رویکرد دولت جهت دستیابی به 
عدالت اجتماعی و توازن منطقه ای با توجه به شرایط 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی منطقه

تکیه بر قابلیت ها و توانمندی های بومی و طبیعی 
در راستای مردمی و درون زا نمودن اقتصاد منطقه

توانمندسازی اجتماعی مردم از طریق ایجاد ساز و 
کار فعال سازی آن ها در توسعه منطقه

توانمندسازی  و  محرومیت   رفع  دادن  اولویت 
راستای  در  روستاها  در  مردم  فرهنگی  و  اقتصادی  

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
ماده 2( موضوع

جوامع  توا نمندی  و  مردمی  مشارکت های  جلب 
جذب  و  پایدار  معیشت  اشتغال،  منظور  به  محلی 
سرمایه گذاری  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاران 
به  مشاوره ای  امور  انجام  و  اقتصادی  مشارکت  و 
مسئولین محلی و استانی در منطقه 3 )شهرستان 

مشهد
)ماده 3( تعهدات طرفین

الف- شهرداری مشهد
ظرفیت سنجی و انجام برنامه ریزی الزم متناسب و 
همگام با برنامه ر یزی توسعه استان و اسناد فرادست 
نمودن  بالفعل  منظور  به  شهرستانی  و  استانی 
پتانسیل های منطقه و تأکید بر ظرفیت های بخش 

مردمی
جلب مشارکت های مردمی و جذب سرمایه گذاران 
داخل و خارج استان و کشور، در راستای درونزایی 
اقتصاد منطقه و استفاده از سرمایه های خرد و کالن 
رونق  و  اشتغال  ایجاد  برای  برون منطقه  و  منطقه 

اقتصادی و معیشت پایدار
محلی  مسئولین  بــه  ــاوره ای  ــش م امــور  انــجــام 
)فرمانداران، دستگاه های اجرایی ذیربط( و مسئولین 
استانی )استاندار، معاونین و دستگاه های اجرایی 

پیاده سازی  و  منطقه  توسعه ای  امــور  در  ذیربط( 
جهادی،  رویکرد  با  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 

مردمی بودن، درونزایی، برونگرایی و عدالت بنیانی
ــجــام مــشــارکــت هــای مــالــی و مـــشـــاوره ای و  ان
مسئولیت های اجتماعی در پیشبرد اهداف توسعه 

اقتصادی استان و منطقه
و  استان  مقاومتی  اقتصاد  ستاد  در  مشارکت 
حضور فعال به منظور استفاده از ظرفیت مدیریتی و 
کارشناسی بخش خصوصی استان و مدیران کارآمد 

بخش خصوصی مردمی و غیر دولتی
و  روستایی  صندوق های  تشکیل  در  مساعدت 
و  یارانه ها  و  خرد  پول های  جمع آوری  برای  محلی 
اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  درپروژه های  مشارکت 
مطابق با الگوی موفق شهرستان قلعه گنج استان 

کرمان.
ب- تعهدات استانداری

و  وضعیت  از  شده  انجام  مطالعات  استانداری   
پتانسیل های منطقه را در اختیار قرار می دهد .

 استانداری نقش مشاوره، سیاست گذاری، نظارت 
و حاکمیت خود را اعمال می نماید .

 در مواردی که نیاز به ایجاد بسترسازی فرهنگی و 
اجتماعی در این خصوص باشد، هماهنگی و نظارت 
الزم از سوی فرمانداران منطقه و استانداری خراسان 

رضوی صورت می گیرد .
استانداری در چارچوب قوانین و مقررات، پیگیری 
و مساعدت الزم در اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه و 
تصویب طرح ها و پیشنهادات در مراجع مربوطه در 

حداقل زمان را به عمل آورد.

اجرایی،  عوامل  بین  الزم  هماهنگی  ایجاد 
دستگاه های اجرایی و نهادهای مالی در شهرستان، 
استان و تهران به منظور تسهیل فرآیند سرمایه گذاری 

به عهده استانداری است.
استانداری تالش می کند اعتبارات سالیانه استانی 
مربوطه، با شروع اقدامات معین استاندار را در منطقه 

حذف ننماید.
شهردار  مراسم،  این  حاشیه  در  است  گفتنی 
معین  نامه  تفاهم  امضای  به  ــاره  اش با  مشهد 
خراسان   3 منطقه  در  شهرداری  شدن  اقتصادی 
کم  مناطق  میان  ــوازن  ت ایجاد  گفت:  ــوی  رض
دنبال  را  مشهد  شهرستان  برخوردار  و  برخوردار 

خواهیم کرد.
حرم  وجود  به  توجه  با  افزود:  کالئی  رضا  محمد 
قابلیت ها،  از  مشهد  شهر  )ع(  رضــا  امــام  مطهر 
بزرگی  اقتصاد  توانمندی ها و همچنین  ظرفیت ها، 
یا  و  باال  بیکاری  نرخ  وجــود  لذا  است  بــرخــوردار 
نابرابری های منطقه ای که اکنون وجود دارد، زیبنده 

این شهر نیست.
کمتر  در  استاندار  حسینی  رزم  کرد:  اضافه  وی 
تالش  یک  دارند  حضور  استان  در  که  روزی  از 20 
مضاعفی را برای اجرای مسیری که قبل از این در 
استان کرمان با موفقیت پیاده کرده اند، انجام داده 

اند.
به  توجه  با  و  مسیر  ایــن  در  داد:  ــه  ادام وی 
سه  منطقه  شده،  انجام  که  بندی هایی  تقسیم 
به  واگذاری  برای  مشهد  شهرستان  عنوان  به  را 
در  اقتصادی  معین  عنوان  به  مشهد  شهرداری 

نظر گرفته اند. 

خبرخبر

عمل  »من  است.  شفاف  و  واضح  مردمی  پیام های 
نداده  اجازه  پزشک  ولی  ام  داشته  مطب  در  جراحی 
اش  منشی  و  بکشم  کارت  مطب  در  را  هزینه  که  است 
»در  کرد«  راهنمایی  عابربانک  دستگاه  اولین  به  را  من 
محوطه بیمارستان ها بهترین خودروهای شاسی بلند از 
آن دکترهاست، چرا آن ها نباید مالیات بدهند؟« دیگری 
می گوید که »این روزها در فضای مجازی کمپین هایی 
افتاده  راه  پزشکان  توسط  مالیات  پرداخت  الزام  برای 
است، یعنی آن ها واقعا مالیات نمی دهند؟ وقتی ویزین 
می کنند،  حساب  تومان  85هــزار  را  تومانی  45هــزار 

بازهم پرداخت مالیات برای شان سخت است؟« 
در صفحه اقتصاد معموال جایی برای جامعه پزشکی 
است.  مالیاتی  فــرار  از  صحبت  بار  این  اما  نیست. 
سفیدپوشانی که حامل سالمتی هستند گویا تمایلی به 
پرداخت مالیات ندارند. هر چند که میزان فرار مالیاتی 

شان هم دقیقا مشخص نیست.
پزشکی  جامعه  که  می دهد  نشان  محاسبات  آخرین 
باید در سال 7200 میلیارد تومان مالیات پرداخت کند 
تا  یعنی 150  مقدار  این  3 درصد  تا   2 فقط حدود  اما 
این  ادامه  در  می دهند.  مالیات  تومان  میلیارد   200
و معافیت هایی که سازمان  فرار مالیات  راه های  مطلب 
نظام پزشکی برای مالیات پزشکان ایجاد کرده است را 

می خوانید
داغ شدن دوباره بحث فرار مالیاتی پزشکان به مصوبه 
برای  اسالمی  شورای  مجلس  بودجه  تلفیق  کمیسیون 
الزام پزشکان به نصب دستگاه کارت خوان در مطب ها 
بر می گردد ولی عده ای این موضوع را در حد یک سوژه 

نزدیک انتخاباتی تقلیل می دهند.
شورای  مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
اسالمی چندی پیش این سوژه را یک جوسازی خواند و 
گفت: پزشکان تاکنون مالیات پرداخت کرده و می کنند 
اینکه  ضمن  باشد  شفاف  باید  هم  آنها  درآمدهای  اما 
میزان  گزارشی،  در  مالیاتی  امور  سازمان  است  بهتر 
شفاف  صورت  به  را  پزشکان  سوی  از  مالیات  پرداخت 
عدم  مخالف  گروهی  و  پزشکی  هیچ  چراکه  کند  اعالم 

پرداخت مالیات نیست.
سامانه های  نصب  از  گفت:  شهریاری  حسینعلی 
فروشگاهی در تمام مطب ها و اماکن پزشکی استقبال 
امورات  تمامی  در  باید  روشی  چنین  معتقدم  و  کرده 
صورت  به  اینکه  اما  باشد  جــاری  و  ســاری  مشاغل  و 
شود  تصویب  پزشکان  قشر  برای  مصوبه ای  مستقیم 
برخی  می رسد  نظر  به  اســت.  شائبه  و  ابهام  حــاوی 

تصویب  قضیه  پشت  اجتماعی  و  سیاسی  برخوردهای 
مالیات از پزشکان وجود دارد چرا که عده ای که با این 
این گروه  با  به دنبال تسویه حساب  قشر مشکل دارند 

خاص در جامعه هستند.
مالیات  صنوف  تمامی  از  باید  افــزود:  پایان  در  وی 
دریافت شود و جامعه پزشکی هم از این بخش مستثنی 
برای  قانونی  اگر  اینکه  ضمن  بود  نخواهد  و  نبوده 
و  اقشار  همه  برای  باید  شوند  تصویب  مالیات  دریافت 

گروه ها باشد نه یک قشر خاص.
   نصب کارتخوان برای رفاه مردم

درمان  و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی  گذشته  روز 
از زاویه دیگری این موضوع را  مجلس شورای اسالمی 
مطب  در  کارت خوان  نصب  طرح  گفت:  و  کرد  مطرح 
پزشکان تنها برای رفاه مردم است و ارتباطی به گرفتن 

مالیات از پزشکان ندارد.
در  کارت خوان  نصب  طرح  افزود:  عابدی  حیدرعلی 
مطب پزشکان تنها برای رفاه مردم است و ارتباطی به 
گرفتن مالیات از پزشکان ندارد. ارقام اعالم شده درباره 
این  که  شود  مشخص  باید  نمی پذیرم،  را  مالیاتی  فرار 
بهتر  بعد  تا  آمده  دست  به  فرآیندی  چه  براساس  ارقام 

بتوان قضاوت کرد.
   6500میلیارد تومان عدد اختالفی

فرار  بر  مبنی  گزارش ها  برخی  به  واکنش  در  وی 
مالیاتی پزشکان به میزان حداقل 6500 میلیارد تومان، 
مشخص  باید  نمی پذیرم  را  آماری  چنین  بنده  گفت: 
آورده  به دست  فرآیندی  چه  براساس  رقم  این  که  شود 

شده است.
از  پزشکان  از  یکسری  درآمــد  داد:  توضیح  وی 
دولتی،  و  خصوصی  بیمارستان های  در  اشتغال 
درمانگاه ها، شبکه های درمانی و بهداشتی و یا تدریس 
حقوق  پزشکان  این  می آید.  دست  به  دانشگاه ها  در 

دریافت  از  قبل  که  دارنــد  دریافتی 
حقوق حسابدار بیمارستان یا دانشگاه 
کرده  کسر  را  آنها  مالیات  درمانگاه  و 
واریز  حساب شان  به  حقوق  سپس  و 
در  مالیاتی  فرار  طبیعتًا  پس  می شود، 

این موارد رخ نمی دهد.
و  بهداشت  کمیسیون  سخنگوی 
ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  درمان 
دریافتی  مورد  در  اختالفی  مورد  داد: 
پزشکان در مطب است که فکر نمی کنم 
رقم  به  که  باشد  باال  آنقدر  ارقام  و  عدد 
تومان  میلیارد   6500 مالیاتی  فــرار 

تسویه حساب  سالیانه  پزشک  اگر  این که  کما  برسد. 
نخواهد  را  آینده  سال  در  فعالیت  اجازه  نکند  مالیاتی 
داشت. وی افزود: در این شرایط چه طور ممکن است 
این حجم از فرار مالیاتی صورت گیرد. اگر فرار مالیاتی 
در بیمارستان، دانشگاه و درمانگاه رخ داده باشد باید 

از حسابدار و مسئوالن مربوطه پرسیده شود.
   بهتر قضاوت کنیم

به  ســال  هم  مطب ها  ــاره  درب کــرد:  اضافه  عابدی 
ممکن  البته  می کنند.  تسویه حساب  پزشکان  سال 
از  مالیات  گرفتن  با  را  موضوع  است 
کنند  مقایسه  خصوصی  شرکت های 
مالیاتی  اداره  هــم  آنها  ــاره  دربـ کــه 
مجموعه  که  خواسته  شرکت ها  از 
فعالیت هایشان را در دفتری ثبت کرده 
تا براساس آن اظهارنامه، مالیات دهند 
رخ  پزشکان  مــورد  در  اتفاق  این  که 

نداده است.
سخنگوی  ــســنــا  ای ــزارش  ــ گـ بـــه 
مجلس  درمان  و  بهداشت  کمیسیون 
طرح  ارتباط  دربــاره  اسالمی  شورای 
پزشکان  مطب  در  کارت خوان  نصب 
نصب  گــفــت:  مــالــیــات  ــت  ــاف دری و 

به  تنها  نــدارد  مالیات  به  ارتباطی  هیچ  کارت خوان 
خاطر رفاه مردم است. سوء تفاهمی وجود دارد که فکر 
باشد  داشته  وجود  در مطب  کارت خوان  اگر  می کنند 
این که پزشک  به راحتی می توانند مالیات بگیرند حال 
نمی کند،  پنهان  متکایش  در  را  آن  می گیرد  پولی  اگر 
بلکه در حساب اش واریز می کند که به راحتی از طریق 
اگر کسی  این که  بگیرند، کما  مالیات  حساب می تواند 

گردش مالی باالی پنج میلیارد تومان 
اظهارنامه  مالیات  اداره  باشد،  داشته 
می کند.  رصد  دقت  با  را  مالیاتی اش 
باید  که  می دهد  نشان  همه  اینها 
مشخص شود که رقم اعالم شده برای 
فرار مالیاتی بر پایه چه روندی بوده تا 

بتوان بهتر قضاوت کرد.
   200میلیارد تومان مالیات می دهیم

خبری  گفت وگوی  در  پیش  چندی 
فنی  معاون  و  مالیاتی  فرار  به موضوع 
و نظارت سازمان نظام پزشکی گفت: 
تاکنون  بستری  خدمات  ــد  85درص
این  مالیات  و  انجام  دولتی  بخش  در 
کسر   ... و  حقوق  مانند  درصــد   85
در  وی  گفته  به  می شود.  پرداخت  و 

و  می شود  پرداخت  مالیات  هم  خصوصی  موسسات 
سازمان امور مالیاتی هم اعالم کرده بود که مطب ها و 
دیگر مشاغل رقم 200 میلیارد تومان مالیات می دهند.

   برآورد 7200میلیارد تومانی مالیات
تلفیق  کمیسیون  عضو  برنامه،  همین  ادامه  در  اما 
ناچیز  دهنده  نشان  که  کرد  ارائه  محاسباتی  مجلس، 
گفت:  وی  است.  پرداختی  مالیات  مقدار  این  بودن 
و  هزار   17 سال  در  متخصص  پزشکان  درآمد  مجموع 
280 میلیارد تومان، پزشکان عمومی سه هزار و 600 
میلیارد تومان و دندان پزشکان 8 هزار و 880 میلیارد 
تومان و جمع مالیات آن ها 7200 میلیارد تومان است. 

البته این ارقام حدودی و حداقل نرخ است.
   فقط 150میلیارد تومان مالیات می دهند

فقط  پزشکی  جامعه  حال،  این  با  کرد:  تاکید  وی   
این  کردند.به  پرداخت  مالیات  تومان  میلیارد   150
ترتیب با احتساب مالیات پرداختی فعلی یعنی 150 تا 
200 میلیارد تومان در کنار رقم 7200 میلیارد تومان، 

پزشکان بیش از 97 درصد فرار مالیاتی دارند.
   تفاهم نامه های غیرقانونی نظام پزشکی و مالیات

امور  کارشناس  قمی  عرفان  برنامه،  این  ادامــه  در 
و  کرد  تشریح  را  مسئله  این  از  جدیدی  وجوه  مالیاتی 
مستقیم  مالیات  قانون  در  اصالحاتی   94 سال  گفت: 
سازمان  کرد  اعالم   100 ماده  تبصره  و  گرفت  صورت 
بدون  می تواند  اصناف  از  برخی  برای  مالیاتی  امور 
مالیات  درآمدی  رسید های  دریافت  بدون  و  نامه  اظهار 
نمی شود،  پزشک  قشر  شامل  که  شرطی  کند،  تعیین 

زیرا میانگین درآمد ها 30 میلیون به باالست. 
نظام  بین  نامه های غیرقانونی  تفاهم  به  اشاره  با  وی 
اظهار  مالیاتی  امور  سازمان  و  پزشکی 
نامه های  تفاهم  این   93 سال  تا  کرد: 
 93 ســال  می شد،  امضا  غیرقانونی 
دیوان عدالت اداری حکم می دهد که از 
این به بعد این تفاهم نامه ها غیرقانونی 
است، اما با این حال از سال 93 تاکنون 
و  امضا  غیرقانونی  نامه های  تفاهم  این 

براساس آن مالیات گرفته می شود.
 کارانه ها معاف از مالیات!

با  همچنین  مالیاتی  کارشناس  این   
پزشکان  ــدی  درآم منبع  سه  به  اشــاره 
کارانه  و  مطب  ــد  درآم حقوق،  یعنی 
نمی  دریافت  مالیاتی  کارانه  از  گفت: 
غفلت  مورد  عمومی  صورت  به  و  شود 

قرار می گیرد.

»صبح امروز« گزارش می دهد؛

فرار از مالیات؛ این قسمت »پزشکان«
اختالف رقم مالیاتی رقم ناچیزی بین 6500میلیارد تومان تا 7000میالرد تومان است!

سیدمحمدرضا بهشتی

شهریاری:به نظر 
می رسد برخی 

برخوردهای سیاسی و 
اجتماعی پشت قضیه 

تصویب مالیات از 
پزشکان وجود دارد چرا 
که عده ای که با این قشر 

مشکل دارند به دنبال 
تسویه حساب با این 

گروه خاص در جامعه 
هستند

امیرآبادی: مجموع ,,
درآمد پزشکان 

متخصص در سال 17 
هزار و 280 میلیارد 

تومان، پزشکان عمومی 
سه هزار و 600 میلیارد 
تومان و دندان پزشکان 

8 هزار و 880 میلیارد 
تومان و جمع مالیات 

آن ها 7200 میلیارد 
تومان است. البته این 
ارقام حدودی و حداقل 

نرخ است

,,

آخرین محاسبات نشان می دهد که جامعه پزشکی باید در سال 7200 میلیارد تومان مالیات پرداخت 
کند اما فقط حدود 2 تا 3 درصد این مقدار یعنی 150 تا 200 میلیارد تومان مالیات می دهند

,,



هنر  مهم  شاخه های  از  یکی  نقاشیخط  هنر 
خوشنویسی است که با سابقه ای بیش از نیم قرن در 
دورۀ معاصر به یک گرایش مستقل تبدیل شده است. 
نقاشیخط مکتبی نوپا و اصیل است که عنصر خط و 
خوشنویسی با تکیه بر وجه تصویری اش، خمیرمایه 
آثار در شکل و  و محتوای  را تشکیل داده  آن  اصلی 
نقاشیخط  می شود.  داده  نشان  آن  بصری  ظاهر 
نوعی نقاشی کردن با حروف است و درواقع نقاشی 
کردن حروف و کلماتی است که در نهایت رسیدن به 
اثری هنری است که بیننده آن را خوشنویسی تلقی 
می کند هرچند که با روش ها و تکنیک های رایج در 
جای  به  هرگاه  درواقع  باشد.  آمده  وجود  به  نقاشی 
استفاده از ابزار سنتی خوشنویسی مانند قلم، مرکب 
و کاغذ، از بوم، رنگ های روغنی، گواش، اکریلیک، 
اینها استفاده و خط را نیز به جای قلم  آبرنگ و جز 
ابزاری چون اپک  از  یا  و پرگار طراحی کنیم  با مداد 
نقاشیخط  را  حاصل  اثر  بگیریم،  کمک  ــد  اوره و 

می خوانیم. 
ارشد  کارشناس   ،1368 متولد  موسوی«  »حبیبه 
انجمن  از  ممتاز  مــدرک  دارای  و  تصویری  ارتباط 
کانون  مراکز  هنری  مربی   ، مشهد  خوشنویسان 
از  تبریز  و  مشهد  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
تا سوم  تا 95 است و کسب ده ها مقام اول  سال86 
کشوری و بین المللی در رشته های مختلف هنرهای 
تجسمی و برگزاری و شرکت در بیش از 20 نمایشگاه 
در  را  تبریز  و  تهران  مشهد،  در  انفرادی  و  گروهی 

کارنامه خود دارد.
   خط نستعلیق را در شرایط حاضر چگونه می بینید؟

دارد  که  ظرافتی  و  زیبایی  عین  در  نستعلیق  خط 
گرفته  شکل  ایران  در  که  است  صریح  و  روان  بسیار 
به همین منظور عموم  ایرانی است؛  نماد فرهنگ  و 
نسبت  نستعلیق  خط  با  بیشتری  ارتباط  مخاطبان 
از  نستعلیق  خط  می کنند.  برقرار  خطوط  دیگر  به 
این رو  از  است،  برخوردار  زیــادی  قدمت  و  اصالت 
همچنان محبوبیت خود را در متن ها و اشعار ادبی و 
غیرمذهبی حفظ کرده است و مورد استفاده زیادی 

قرار می گیرد.
   کاربرد نستعلیق به عنوان عنصر هنری در یک تابلو 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
خط  محبوبیت  کردم  اشــاره  پیشتر  که  همانطور 

نقطه قوت جذب مخاطب  اولین  نستعلیق می تواند 
از  نظر  صرف  باشد،  هنری  اثر  یا  تابلو  سمت  به 
تمامی  به  نسبت  آگاهی  و  مطالعه  که  هنرمندانی 

مخاطبان  عموم  ــد،  دارنـ خطوط 
نستعلیق  خط  با  بیشتری  ارتباط 
بــرقــرار  خــطــوط  دیــگــر  ــه  ب نسبت 
می کنند. حال می خواهد یک حرف 
از  یا یک جمله،  و   یا یک بیت  باشد 
راحت تر  برایش  تابلو   درک  ــن رو  ای

است.
عنصر  عنوان  به  کوفی  خط  آیا     
گرافیکی مطرح می باشد یا عنصر خط 

تاریخی؟
خط  از  اینجا  من  که  استفاده ای 
نگاه  ام  داشته  تابلو هایم  در  کوفی 
خط گرایانه نبوده است و فقط به فرم 

حروف فکر شده است. فرم ها می توانند گویای همه 
چیز باشند. پیچش ها و دور هایی که در تک تک حروف 
خط کوفی در این آثار بکار  برده شده، تالشی برای دور 
کردن ذهن مخاطب از عنصر خط و 
هدایتش به سمت محورهای فرمیک 

حروف بوده است.
   آیا چیدمان خط کوفی نسبت به 

خط نستعلیق مشکل تر است؟
هر خطی قواعد و ضوابط خودش 
چیدمان  بگوییم  اینکه  دارد.  را 
تر  سخت  ــدام  ک بندی  ترکیب  یا 
نباشد.  صحیح  خیلی  شاید  است، 
و  شکل  که  امکانی  و  قابلیت ها 
صورتی  در  دارد،  کوفی  حروف  فرم 
بخشی  رضایت  نتیجه  می تواند 
بداند کجا  باشد، که شخص  داشته 

و به چه شکل از حروف استفاده کند و این انتخاب 
منجر  نواز  چشم  بندی  ترکیب  یک  به  آگاهانه  کامال 

شود. 
   آیا کارهایتان را به عنوان خط نقاشی یا نقاشی خط 

قبول دارید و چرا؟
زیر  را  حرفه  این  که  است  ماه  چند  فقط  من  خب 
و  کردم  شروع  خراسانی  کاظم  آقای  استادم،  نظر 
را به عنوان یک کار تمام و کمال  نمی توانم کارهایم 
نقاشیخط بدانم. این را مخاطب من و استادانی که 
باید عنوان  این حرفه مشغول هستند  در  سالهاست 
و  شده  کارها  این  اجــرای  در  که  تالشی  اما  کنند. 
نظرم  مد  تابلو  هر  اجــرای  برای  ابتدا  از  که  هدفی 
بوده، تلفیق و بکارگیری هوشمندانه حروف و نوشتار 
به همراه رنگ و ترکیب بندی های آوانگارد و نو بوده 
است که قطعا با تمرین و تکرار مکرر و کار مداوم این 

اتفاق خواهد افتاد.
   بازار فروش این گونه کارها که در ایران رواج بیشتری 

داشته است را از چه رو می دانید؟
حرفه نقاشیخط قدمتی 40 ساله دارد اما با این حال 
هنرمندان  چشمگیر  رشد  شاهد  اخیر  دهه  در  فقط 
این  به  مخاطبان  توجه  همچنین  و  زمینه  این  در 
هنر هستیم. علتش هم می تواند رشد نگاه بصری و 
زیباشناسانه مخاطب دنیای مدرن نسبت به نقاشیخط 
نقش  مخاطب  ناخواه  خواه  معاصر  هنر  در  باشد. 

مهمی در چرخه تولید و ارائه یک اثر هنری را دارد.
چگونه  هستند؛  خاص  عموما  اثار  این  مخاطبان     

می شود مخاطب عموم را هم به سوی اثارتان سوق داد؟
بله آثار هنری به خصوص آثاری که کمی از حالت 
دنبال  را  متفاوت  نگاهی  و  شده  خارج  پسند  عموم 
می کنند، طبیعتا مخاطبان خاص خود را دارند. اما 
وجه  دنبال  اینکه  بر  عالوه  که  مخاطبانی  هستند 
اثر  یک  با  خود  تصورات  و  دانسته ها  بین  اشتراک 
هنری می باشد، نیز به دنبال مکاشفه در آثاری است 

که شاید کمی با نگاهش متفاوت باشد.
از  استفاده  با  می تواند  هنرمند  من  اعتقاد  به 
بکارگیری  نو،  بندی های  ترکیب  تکنیکی،  مهارتهای 
در  و درگیر کردن ذهن مخاطب  هوشمندانه حروف 
شکل گیری اثر، مخاطب را به سمت تابلو جذب و او 

را یکی از دنبال کنندگان سبک خود کند.
   آینده هنر خط نقاشی را در ایران چگونه می بینید؟

این حرفه  از  اخیر  که سالهای  استقبالی  علی رغم 
ای  حرفه  و  درست  مسیر  هنر  این  اگر  است،  شده 
نقاشیخط خوش  آینده  به  را طی کند می توان  خود 

بین بود.

رضوی  خراسان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
پشتیبان  قلمش  که  نویسنده ای  از  تقدیر  گفت: 
سازمان  از  نو  ابتکاری  اســت  ــالم  اس و  انقالب 

کتابخانه های عمومی کشور است.
حجت االسالم  امروز"  صبح  روزنامه"  گزارش  به 
از  تجلیل  مراسم  در  گذشته  روز  سبزیان  علی اکبر 
حدیث،  و  قرآن  علوم  حوزه  پژوهشگر  و  نویسنده 
علیرضا برازش که به پاس وقف قلم متعهد در مسیر 
سالن  در  اسالمي  جمهوري  مقدس  نظام  اهداف 
برازش  افزود:  شد،  برگزاری  استانداری  شهدای 
سال ها برای قلم زنی تالش کرده و امسال با توجه 
به استانه چهلمین سالگرد انقالب مراسم تقدیری 
از قلم وی که پشتیبان انقالب و رهبری بوده انجام 
می شود تا پژوهشگران جوان ضمن آشنایی بیشتر 

با این شخصیت فرهیخته به قلم زنی ترغیب شوند.
وی تصریح کرد: طی زمان یک ساعت و نیمه ای 
ارزشمند  شخصیت  با  تهران  به  مشهد  مسیر  در 
بود  تنها سفری  این سفر  برازش همسفر شدم که 
که متوجه زمان نشده و از زود سپری شدن ان نیز 

ناراصی بودم.
سبزیان اظهار داشت: مطالعه کتاب هایی که این 
بسیاری  اثر  پرداخته  ان  نگارش  به  فرهیخته  فرد 
اثر او به نام »همه را  بر من گذاشته و از زمانی که 
دوست بداریم« را مطالعه کردم به طور حتم مسیر 

زندگی من را در جهت مثبت تغییر داد.
برازش مدرک  مهندسی  استاد  وی عنوان کرد: 

صنایع از دانشگاه علم و صنعت تهران گرفته و پس 
از آن با توجه به عالقه در زمینه های دینی به ادامه 
تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در حوزه قرآنی 
اقدام کرده و تاکنون بیش از 50 هزار صفحه کتاب 

به قلم وی نگارش شده است.
در ادامه این مراسم، رییس خانه احزاب خراسان 
رضوی به عنوان یک شخصیت فرهیخته خراسانی 

به توصیف برازش پرداخت.
گفت:  ــوی  رض خــراســان  احــزاب  خانه  رییس 
و  شایسته  کــاری  بزرگان  از  تجلیل  و  نکوداشت 
فرهنگی  توسعه  مسیر  در  مهم  گامی  و  ارزشمند 

است.
توسط  که  ابتکار  این  افــزود:  منش  آرین  جواد 
اقدامی  خورده  رقم  عمومی  کتاب خانه های  نهاد 
جوانان  تشویق  و  ترغیب  جهت  در  ارزشمند 
از  برازش  جناب  که  راه  این  ادامه  برای  پژوهشکر 

پیشگامان این عرصه بوده باشند.
لقب  رهبری  سوی  از  بــرازش  کرد:  تصریح  وی 
سمت  از  و  کرده  خود  ان  از  را  سخت کوش  فاضل 
دیگر مراجع تقلید، با القاب استاد علم و دانشمند 

سریع العمل و صریح القلم از او یاد می کنند.
با  برخورد  در  بــرازش  داد:  توضیح  منش  ارین 
ترین  کوتاه  در  وقتی  اتالف  هیچ  بدون  مجهوالت 
عملی  و  رسیده  منطقی  پاسخی  به  ممکن  زمان 

می کند.
وی اظهار کرد: معجم نگاری به دلیل گستردگی 
ضرورت  و  تحریف ها  ــواع  ان از  جلوگیری  و  علوم 
اخیر مورد  و سریع در چهل سال  اسان  دسترسی 
در  پیشگامان  از  برازش  که  است  گرفته  قرار  توجه 

عرصه معجم نگاری است.
آرین منش بیان کرد: در 4 دهه اخیر حرکت های 
و  گرفته  صــورت  کشور  در  ای  شایسته  و  خــوب 
مهندس برازش به عنوان مهندسی که فنون و علوم 
مهندسی را در راستا و خدمت قرآنی و پژوهش هایی 
در این حوزه اختصاص داد و با روش مهندسی زمان 

در کوتاه ترین زمان بزرگ ترین آثار را روانه بازار کرد.
وی ادامه داد: برازش عالوه بر پژوهشگری قرآن 
و حدیث ، نویسنده ای توانا و مدیری محبوب است 
که در کارنامه درخشان خود مدیریت تولید سریال 

"اغما" و "اویک فرشته بود" را دارد.
را  برازش  علی رضا  ویژگی  بزرگ ترین  آرین منش 
عمر  طول  از  خوب  بسیار  بهره وری  زمان  مدیریت 

دانست.
سید جالل فیاضی یکی از اعضای اهالی رسانه و 
فرهنگ دیگر شخصیت فرهنگی بود که به توصیف 
را  بــرازش  شجاعت  و  صراحت  و  پرداخته  بــرازش 

مهم ترین ویژگی او برشمرد.
به  و  تمام  شجاعت  با  ــرازش  ب کــرد:  اعــالم  وی 
صراحت نقطه نظرات خود را به سازمان ها و نهادها 
بیان کرده و درصورت نقد بدون هیچ ترسی و خیلی 

صریح و با زبان نافذ خود به نقد می پردازد.
اخرین  عنوان  به  نیز  یزدی  راشد  حجت االسالم 
مهمان این مراسم تقدیر به پشت تریبون رفته تا در 

خصوص ارزش قلم انقالبی برازش سخن گوید.
وی بیان کرد: برازش مردی انقالبی بوده که در 
نیز  و  ثابت قدم  به اهداف  برای رسیدن  و  راه خود 
یک رنگی را همیشه با خود در تمام مراحل به همراه 

داشته است.

عنوان  به  کتاب   116 نویسنده  برازش  علی رضا 
ایراد  به  تا  رفت  تریبون  پشت  سخنران  اخرین 

سخنرانی بپردازد.
من  و  گرفته  صورت  کاری  اگر  کرد:  عنوان  وی 
موفق شده ام با قلم خود اثری را به وجود بیاورم که 
مورد استقبال مردم قرار گیرد هنر من نبوده و این 
خواست و اراده خدا است ک تا خدا نخواهد هیچ 

اتفاقی نمی افتد.
برازش تاکید کرد: لقمه حالل پدر و شیر حاللی 
که مادرم به من داده موجب شده تا مورد توجه خدا 
و رشته تحصیلی  در یک سنی شغل  و  قرار گرفته 
خود را تغییر داده و تمام عمر خود را صرف نگارش 

در حوزه اسالم کنم.
مرد  از  وقتی  جا  همه  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
موفقی سخن می گوییم مطمعن هستیم کا پشت 
این مرد موفق حتما زن صبور و بردباری وجود دارد 
و امسال با توجه به چهلمین سالگرد ازدواجم باید 
تاکید کنم که اگر همسرم نبود بدون شک علیرضا 

برازش هرگز موفق به نگارش 116 کتاب نمی شد.
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معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان گفت: ما 
هیچگونه نگاه تبعیضی، سلیقه ای و ممیزی به تشکل های 

دانشجویی در این دانشگاه نداریم.
به گزارش ایسنا ، علی محمدی روز شنبه در افتتاحیه 
فعال  دانشجومعلمان  ویژه  رویش  جشنواره  چهارمین 
که  کشور  فرهنگیان  دانشگاه های  اجتماعی  و  فرهنگی 
به میزبانی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در پردیس 
شهید بهشتی مشهد برگزار شد، افزود: راهبرد اصلی ما 
در معاونت فرهنگی و اجتماعی، نگاه برابر به تشکل های 
احترام  قانونی  تشکل های  به  ما  ــت.  اس دانشجویی 
می گذاریم و هیچگونه نگاه تبعیضی، سلیقه ای و ممیزی 
به تشکل های دانشجویی نداریم و توجه به ضایقه همه 
آن ها برای ما اهمیت دارد. چراکه داشتن نگاه سلیقه ای به 

تشکل های دانشجویی آسیب زا است.
  حیات دانشگاه وابسته به تشکل ها

راهی  فرهیخته  معلم  تربیت  برای  اینکه  بیان  با  وی 
بجز تربیت معلمان در تشکل های فرهنگی و اجتماعی 
نیست، ادامه داد: حیات دانشگاه وابسته به فعالیت های 
نقاد،  را  معلم  که  آنچه  اســت،  دانشجویی  تشکل های 

پرسشگر و فعال و مومن تربیت می کند، همین تشکل ها 
هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان تصریح 
از  مرحله  دو  طی  دانشگاه  مالی  تنگناهای  در  کــرد: 
تشکل های دانشجویی به منظور هویت بخشی، هرچند 
ناچیز حمایت مالی کردن که نشانه ای از توجه دانشگاه به 

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است.
  تالش برای احیای تشکل های دانشجویی 

محمدی با تاکید براینکه نهایت تالش خود را برای احیای 
تشکل های دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان خواهیم کرد، 
گفت: وجه تمایز ما با سایر دانشگاه ها در حوزه تربیتی و 
فرهنگی است زیرا اگر به این حوزه توجه نکنیم نباید انتظار 

معلم پویا داشته باشیم. معلمان باید با نشاط باشند زیرا 
معلم ناامید خطرناک است.

دانشگاه  رویش  نمایشگاه  چهارمین  خصوص  در  وی 
استان600 دانشجو  از 31  فرهنگیان، خاطرنشان کرد: 
معلم دستاوردها، نشریات و خالقیت و ایده های فرهنگی 
و اجتماعی خود در این نمایشگاه به نمایش گذاشته اند. 
اهمیت جشنواره رویش در این است که منجر به تربیت 
معلم مومن، نقاد، حساس نسبت به مسایل جامعه می شود.
عملی  اقــدام  رویــش  جشنواره  کــرد:  تاکید  محمدی 
به جنبش های دانشجویی  توجه  در  فرهنگیان  دانشگاه 
در حوزه علمی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی و اجتماعی 
است. آرزوی ما این است که تشکل های دانشجویی فعال 
و پرنشاط باشند، همان مطالبه ای که مقام معظم رهبری به 
شدت خواستار آن هستند اما متاسفانه ما به دالیلی شاهد 
سستی و رخوت در این زمینه هستیم و امیدواریم این نشاط 
از طریق تشکل های فرهنگی به توده دانشجویان سرایت 

کند.
  پرچم تربیت معلم برافراشته است

 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان با اشاره 

تنها  مرکزی  سازمان  حوزه  در  که  نداریم  بنا  ما  اینکه  به 
عمل کننده باشیم، عنوان کرد: ما معتقدیم باور فعالیت 
تشکل های دانشجویی بهترین کمک به آن ها است، اگرچه 
که حمایت های مالی هم اهمیت دارد اما باور فرهنگی مهم 

تر است. 
از  پس  معلم  تربیت  پرچم  امروز  کرد:  اظهار  محمدی 
یک دهه کم مهری دوباره برافراشته شده است، باید برای 
اعتالی دانشگاه فرهنگیان که اکنون در مرحله حساس 
بزرگ  موفقیت  این  از  دیگری  شکل  به  دارد،  قرار  خود 

حمایت کنیم.
وی خطاب به فعاالن فرهنگی دانشجویی، افزود: معطل 
فعالیت های فرهنگی نمانید و انتظار نمانید کسی از شما 
حمایت کند به سالیق هم احترام بگذارید و اهل گفتگو 
با  دانشجویان  اتصال  حلقه  باید  شما  باشید.  مناظره  و 

دانشگاه باشید.
فرهنگیان  دانشگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
یادآورشد: امیدواریم بتوانیم دانشجو معلمان فعال فرهنگی 
و اجتماعی در جشنواره رویش را به عنوان سفیران فرهنگی 

به دانشگاه ها بفرستیم.

معاون فرهنگی دانشگاه فرهنگیان در مشهد:

نگاه سلیقه ای به تشکل ها نداریم

حوادث
علت فوت چوپان درگزی در حال بررسی است

فرماندار درگز گفت: علت مرگ چوپان درگزی که 21 دی 
قلعه  حاتم  مرز  سوی  آن  در  نامعلوم  دلیل  به  امسال  ماه 
این شهرستان و در خاک ترکمنستان فوت کرده در حال 

بررسی است.
به گزارش ایرنا، محمدحسن فرهادی روز شنبه افزود: 
هفته  چهارشنبه  قربانی«  »علی  نام  به  چوپان  این  پیکر 
مسئوالن  تحویل  ترکمنستان  مسئولین  توسط  گذشته 
کالبد  حال  در  قانونی  پزشکی  اکنون  هم  و  شد  ایران 

شکافی و بررسی دقیق علت فوت نامبرده می باشد.
وی علت ورود این چوپان به خاک ترکمنستان را چرای 
از  ناشی  اثری  گونه  هیچ  گفت:  و  کرد  اعالم  گوسفندان 
اصابت گلوله بر بدن این فرد مشاهده نشده و وزارت امور 
دیپلماتیک  مجاری  طریق  از  قضایی  دستگاه  و  خارجه 

حقوق این شهروند ایرانی را پیگیری می کند.

سارقان حرفه ای در قوچان دستگیر شدند

فرمانده انتظامی قوچان از دستگیری 2 سارق حرفه ای 
مغازه و موتورسیکلت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ قدیر مصرخانی روز شنبه افزود: در پی وقوع 
و  شناسایی  موتورسیکلت،  و  مغازه  سرقت  فقره  چند 
دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار 

دایره تجسس کالنتری 11 طالقانی قوچان قرار گرفت.
شیوه های  بررسی  با  تجسس  دایره  ماموران  افزود:  وی 
سرقت ها، به سارق سابقه دار مشکوک و پس از اطمینان از 
انجام سرقتها توسط وی با هماهنگی مراجع قضایی این 

فرد را دستگیر کردند.
وی اظهار داشت: در یازجویی های به عمل آمده متهم 
به سه فقره سرقت شامل 2 سرقت از مغازه و یک سرقت 
موتورسیکلت با همدستی یک سارق دیگر اعتراف کرد که 

همدست وی نیز طی عملیات جداگانه دستگیر شد.
این  مخفیگاه  از  بازرسی  در  گفت:  مصرخانی  سرهنگ 
گوشی  شامل  سرقتی  اموال  توجهی  مقادیرقابل  متهم 

تلفن همراه، چراغ قوه و موتورسیکلت کشف شد.
مقدماتی  پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان  افزود:  وی 
معرفی  قضایی  مراجع  به  قانونی  مراحل  سیر  منظور  به 

شدند.

سارقان خارجی در مشهد دستگیر شدند

تبعه  سارق  سه  گفت:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
کشورهای خارجی در مشهد دستگیر شدند.

گزارش  دریافت  پی  در  افزود:  آقابیگی  اکبر  سرهنگ 
مشهد،  شهر  از  مناطقی  در  قاپی  گوشی  فقره  چند 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

 20 متهم   2 تحقیقات  انجام  از  پس  داشت:  اظهار  وی 
ارتباط  این  در  بودند  خارجی  کشورهای  تبعه  که  ساله 

دستگیر شدند.
اعتراف  سرقت  فقره   20 به  تاکنون  متهمان  گفت:  وی 
کرده و اظهار داشته اند اموال مسروقه را به یک مالخر تبعه 

خارجی فروخته اند.
نیز  شده  یاد  مالخر  افزود:  مشهد  انتظامی  فرمانده 
سند  برگ  تعدادی  و  دوچرخه  دستگاه   10 و  دستگیر 
سفید و 6 دستگاه گوشی تلفن همراه از محل زندگی وی 

کشف شد. 
سرهنگ آقابیگی ادامه داد: تحقیقات از متهمان پرونده 

برای کشف دیگر اقدام های مجرمانه آنان ادامه دارد.

در  سرقتی  همراه  تلفن  گوشی  دستگاه   45 کشف 
قوچان

گوشی  دستگاه   45 کشف  از  قوچان  انتظامی  فرمانده 
مواد  کننده  توزیع  یک  مخفیگاه  از  سرقتی  همراه  تلفن 

مخدر در این شهرستان خبر داد.
مبنی  خبری  اعالم  با  افزود:  مصرخانی  قدیر  سرهنگ 
تعداد  خریداری  منظور  به  فردی  منزل  قراردادن  پاتوق  بر 
بسیاری گوشی تلفن همراه سرقتی، پیگیری موضوع به 

صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: ماموران دایره تجسس کالنتری11طالقانی با 
یاد  فرد  قضایی  مراجع  با  هماهنگی  و  اطالعاتی  اشراف 
شده را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی 45 دستگاه 
قابل  مقادیر  همراه  به  سرقتی  همراه  تلفن  گوشی  انواع 

توجهی مواد مخدر کشف کردند.
سرهنگ مصرخانی اظهار داشت: متهم به منظور سیر 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارقان حرفه ای در فریمان
دستگیری  از  فریمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

سارقان حرفه ای در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ جواد خرسند درباره جزئیات این خبر افزود: 
یکی از این سارقان اموال مختلف نظیر رایانه و انواع لوازم و 
تجهیزات از مدارس به سرقت برده است که توسط پلیس 

شناسایی و دستگیر شد.
وی افزود: در ادامه تحقیقات، متهم دیگر نیز که از اماکن 

خصوصی سرقت می کرد، شناسایی و دستگیر شد.
کرد:  تاکید  فریمان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

مصدوم  را  آموز  دانش  چهار  مشهد  در  خودرو  واژگونی 
کرد

پی  در  گفت:  مشهد  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
واژگونی خودرو حامل دانش آموزان سه دانش آموز دختر 

و یک دانش آموز پسر مقطع دبستان مصدوم شدند.
حادثه  این  افزود:  شنبه  روز  جعفری  حسن  آتشپاد 

امروز در حومه مشهد و حوالی منطقه منزل آباد رخ داد.
هنگام  پراید  خودرو  حادثه  این  در  داشت:  اظهار  وی 

پل  از  سقوط  از  پس  و  منحرف  مسیر  از  پل،  روی  از  عبور 
واژگون شد.

در  گفت:  مشهد  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
به  و  مصدوم  زن  راننده  و  آموز  دانش  چهار  حادثه  این 

بیمارستان منتقل شدند.

500 کیلو گرم مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد

گرم  کیلو   500 گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
تریاک روز شنبه در تربت جام کشف و ضبط شد

ایرنا  با خبرنگار  سردار محمد کاظم تقوی در گفت و گو 
افزود: تیم های عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
از  مخدر  مواد  قاچاق  از  سرنخ هایی  به  اطالعاتی  اقدام  در 

استان های جنوبی به خراسان رضوی دست یافتند.
آغاز  زمینه  این  در  ردزنی  عملیات  داشت:  اظهار  وی 
صورت  به  مبدا  از  محموله  این  حامل  تریلی  خودرو  و 

نامحسوس تحت تعقیب قرار گرفت.
وی گفت: با ورود این خودرو به خراسان رضوی، خودرو 
تریاک  گرم  کیلو   500 آن  از  بازرسی  در  و  متوقف  نظر  مورد 

کشف شد.
ارتباط یک متهم دستگیر و  این  افزود: در  سردار تقوی 

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

4.9 میلیارد ریال تلفن همراه قاچاق در نیشابور کشف 
شد

همراه  تلفن  محموله  گفت:  نیشابور  انتظامی  فرمانده 
970 میلیون ریال در این  قاچاق به ارزش چهار میلیارد و 

شهرستان کشف و ضبط شد.
افزود: در پی کسب خبری  سرهنگ حسین دهقانپور 
مبنی بر ورود محموله گوشیهای تلفن همراه قاچاق با یک 
با کنترل  دستگاه کامیونت به حوزه استحفاظی نیشابور 

مبادی ورودی، خودرو موردنظر شناسایی شد. 
دستگاه   203 کامیونت  این  از  بازرسی  در  افزود:  وی 
ارتباط  این  گوشی تلفن همراه قاچاق کشف و یک نفر در 
مرجع  به  مقدماتی  پرونده  تشکیل  از  پس  و  دستگیر 

قضایی معرفی شد.

در  کشور  هیپنوتراپی  رسمی  کلینیک  نخستین 
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا)ع( از مراکز 
زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد افتتاح شد.

مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  قلب  گروه  دانشیار 
افزود: این کلینیک عالوه بر اینکه خالء درمان های 
هیپنوتیزمی را در مشهد پاسخگو خواهد بود، زمینه 
اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی را برای دانش 
آموختگان و محققان حوزه هیپنوتیزم فراهم می کند.
مهدی فتحی خاطر نشان کرد: این کلینیک مجهز 
آموختگان  دانش  و  است  دور  راه  از  آموزش  اتاق  به 
شئونات  تمام  حفظ  با  می توانند  پزشکی  علوم 

اخالقی از آموزش های الزم بهره مند شوند.
در  که  این  بیان  با  آسیا  هیپنوتیزم  انجمن  رییس 
در  درمان  فن  یک  عنوان  به  هیپنوتیزم  حاضر  حال 
روانپزشکی،  عمومی،  پزشکی  آموزش  کوریکولوم 
و  شناسی  روان  مامایی،  بیهوشی،  درمانی،  روان 
شده  گنجانده  الزامی  دروس  عنوان  به  مکمل  طب 
است، افزود: راه اندازی این کلینیک می تواند زمینه 
دانش  و  دانشجویان  برای  نیز  را  بالینی  آموزش های 

آموختگان به شکل مطلوبی فراهم کند.
پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو  این 
وسیع  حوزه های  در  هیپنوتیزم  اینکه  بیان  با  مشهد 
زایمان،  و  زنان  طب  تا  درد  کنترل  جمله  از  درمانی 
کند  ورود  می تواند  روانپزشکی  و  پزشکی  دنــدان 
و  پزشک  ارتباط  که  جایی  هر  اصوال  کرد:  تصریح 
به عنوان  بیمار تعریف می شود، هیپنوتیزم می تواند 
داشته  ورود  درمانی می تواند  و  ارتباطی  رویکرد  یک 

باشد و خدماتی را به بیماران ارائه دهد.
مردم  از  برخی  شهر  سطح  در  اینکه  بیان  با  وی 
از مراکز  این رشته، اطالعی  از  به استفاده  عالقمند 
امر  این  و  ندارند  ارائه دهنده خدمات  و علمی  مجاز 
کرد:  اظهار  می شود  شهروندان  سرگردانی  موجب 
بیمارانی که  و  این کلینیک شهروندان  اندازی  راه  با 
نیاز به خدمات هیپنوترِاپی دارند توسط روانشناسان 
آموزش دیده غربالگری شده و در صورت دارا بودن 

شرایط الزم تحت درمان های الزم قرار می گیرند.

چند قدم تا سالمت

افتتاح نخستين مرکز هيپنوتراپی کشور 
در مشهد

علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
پزشکی مشهد گفت: بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده پروژه 
جدید بیمارستان شهید هاشمی نژاد سال آینده به بهره 

برداری خواهد رسید.
شاپور بدیعی در نشست مدیران معاونت درمان که در 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد برگزار شد با بیان اینکه 
قالب  در  نژاد  شهید هاشمی  بیمارستان  جدید  پروژه 
در  مربع  متر  بنای 30 هزار  زیر  با  بستری  320 تخت 
حال اجراست، افزود: بر اساس برنامه ریزی، کار خرید 
تجهیزات مورد نیاز این پروژه نیز آغاز شده است تا پس 
از تمام عملیات ساختمانی نسبت به تجهیز آن اقدام 

شود.
وی خاطر نشان کرد: دراین پروژه تمامی بخش های 

مورد نیاز منطقه از جمله زنان، اطفال،داخلی، اعصاب، 
اورژانس، آزمایشگاه، رادیولوژی، داخلی مغز و اعصاب 

و کت لب در آن در نظر گرفته شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به 
اینکه برنامه نظام ارجاع با جدیت دنبال می شود و یکی 
از برنامه های اولویت دار وزارت بهداشت نیز محسوب 
می شود خاطر نشان کرد: در سال آینده ضمن تکمیل 
برنامه نظام ارجاع، نسبت به اجرای نسخ الکترونیک و 

امضای الکترونیک نیز اقدام می شود.
بیمارستان  رییس  نشست  ایــن  در  اســت  گفتنی 
اقدامات  از  گزارشی  ارائه  ضمن  نژاد  شهید هاشمی 
مردم  به  خدمات  گسترش  راستای  در  شده  انجام 
این  از مشکالت و چالش های  ارائه بخشی  به  منطقه، 

مرکز پرداخت.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
درصد   80 اینکه  بیان  با  مشهد 
شناسایی  صــورت  در  سرطان ها  از 
زودهنگام و در مراحل اولیه قابل درمان هستند، بر گسترش 
برنامه های آموزشی و اطالع رسانی در این زمینه تاکید کرد.
ابوالقاسم اللهیاری در حاشیه سمینار »زندگی با سرطان« 
با اشاره به اینکه یکم الی هفتم بهمن ماه هفته پیشگیری 
از سرطان با شعار "سرطان قابل پیشگیری و درمان است 
با خود مراقبتی و امید" نام گذاری شده است، افزود: اگر 
مردم با عالئم اولیه ابتال به سرطان و عوامل ایجاد کننده 
آن آشنا شوند می توان بیماران را در مراحل اولیه شناسایی 
و نسبت به درمان به موقع آنان اقدام کرد.رییس انجمن 
با اشاره به اینکه  خون و سرطان شعبه خراسان رضوی 
مراجعه دیر هنگام بیماران مبتال به سرطان موجب کاهش 

شانس بهبودی می شود تصریح کرد: ایجاد احساس توده 
در ناحیه پستان، ضعف و بیحالی، بی اشتهایی، تغییر در 
مزاج، دردهای مبهم شکمی باید مورد توجه و پیگیری 
قرار گیرد.اللهیاری با بیان اینکه در حال حاضر سرطان 
پستان شایعترین سرطان در زنان و سرطان معده شایعترین 
سرطان در مردان به شمار می رود خاطر نشان کرد: به طور 
حتم با آموزش و اطالع رسانی و آگاه سازی مردم می توان 
تا 40 درصد از بروز سرطان ها پیشگیری کرد.فوق تخصص 
خون و سرطان بالغین با اشاره به راهکارهای پیشگیری 
باید عوامل  از سرطان اظهار کرد: در گام نخست مردم 
ایجاد کننده سرطان را بشناسند و سپس با تغییر سبک 
زندگی از مصرف افراطی چربی ها، گوشت قرمز، استعمال 
دخانیات اجتناب و با ورزش، مصرف میوه و سبزی و دوری 

از استرس نسبت به پیشگیری از این بیماری اقدام کنند.

قانونی  پزشکی  مدیرکل 
عارضه  گفت:  رضوی  خراسان 
قلبی همچنان باالترین علت مرگ 

و میر ساکنان در این استان کشور به شمار می رود.
افزود:  شنبه  روز  حجازی  آریا  ایرنا،  گــزارش  به 
مردان در این استان سهم 80 درصدی در مرگ و میر 

بر اثر ابتال به بیماری های قلبی و عروقی دارند.
جانباختگان  درصد   20 تاکنون  امسال  ابتدای  از   
ناشی از بیماریهای قلبی در خراسان رضوی زن بوده 

و بقیه مرد بوده اند.
وی ادامه داد: 404 نفر از ابتدای امسال تا پایان 
بیماریهای  اثر  بر  ماه گذشته در خراسان رضوی  آذر 
تشکیل  زنان  را  نفرشان   79 که  اند  کرده  فوت  قلبی 
قلبی  بیماریهای  اثر  بر  میر  و  مرگ  میزان  می دهند. 

رشد  تاکنون  جاری  سال  ابتدای  از  استان  این  در 
پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصدی   30 حدود 

داشته است.
گفت:  رضوی  خراسان  قانونی  پزشکی  مدیرکل 
میر  و  مرگ  علت  باالترین  همچنان  قلبی  عارضه 
رشد  می رود.  شمار  به  کشور  استان  این  در  ساکنان 
و  گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  آن 
همچنین نسبت مردان به زنان هشداردهنده و قابل 

توجه است.

عارضه قلبی اصلی ترين علت مرگ ومير در خراسان رضوی80 درصد از سرطان ها در مراحل اوليه قابل درمان هستندبيمارستان شهيد هاشمی نژاد سال آينده به بهره برداری می رسد
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احوال  ثبت  سازمان  آمار  براساس  گفت:  زنان  جامعه  بسیج  رئیس 
انگلستان، هرچند ثانیه یک زن در خیابان های این کشور مورد تعرض قرار 
می گیرد که این امر باعث شده است مسئوالن انگلستان اهمیت مساله 
پوشش، رفتارها و اختالفات بین زن و مرد را مورد توجه قرار داده و اقداماتی 
در جهت فرهنگ سازی و تفکیک جنسیتی در برخی مراکز عمومی انجام 

دهند که از تاثیرات انقالب اسالمی در جهان است
به گزارش ایرنا، مینو اصالنی روز شنبه در نشست خبری در مشهد افزود: 
بعد از انقالب اسالمی 200 قانون در حمایت از زنان و خانواده به تصویب 
رسید تا جایگاه الهی زن مورد توجه قرار گیرد و زمینه حضور امن و فعال 

اجتماعی زنان فراهم شود.
 9میلیون و 400زن عضو بسیج

وی اضافه کرد: 9 میلیون و 400 زن در ایران عضو بسیج هستند و در 
حوزه های مختلف فعالیت دارند. رژیم پهلوی هویت زن را نادیده گرفته بود و 
قبل از انقالب اسالمی جنسیت زن بر انسانیت آن غلبه داشت و زن ایرانی 

در شکل و شمایل زن غربی تبیین شده بود.
وی اظهار داشت: در دوران انقالب اسالمی زنان بزرگی مانند مرضیه 
دباغ، فاطمه جعفریان یا حاتمی، نقش آفرینی کردند و تحت شکنجه های 

سخت رژیم پهلوی قرار گرفتند و برخی از آنان نیز به شهادت رسیدند.
وی گفت: احیای هویت زن در قرن معاصر بزرگترین دستاورد انقالب 
اسالمی است و امام راحل نقش مهم و تاثیرگذار برای زن قائل شد به این 

معنا که زن باید در مقدرات اصلی کشور نقش آفرینی کند.
اصالنی افزود: نگاه انقالب اسالمی به زن، عمیق، انسانی و مبتنی بر 

شخصیت واقعی زن با حفظ کرامت زن از دیدگاه اسالم است.
 تصویب 200قانون در حمایت از زنان و خانواده

وی اظهار داشت: بعد از انقالب اسالمی 200 قانون در حمایت از زنان 
و خانواده به تصویب رسید تا جایگاه الهی زن مورد توجه قرار گیرد و زمینه 

حضور امن و فعال اجتماعی زنان فراهم شود.
وی گفت: براساس آمار سازمان ثبت احوال انگلستان، هرچند ثانیه یک 
زن در خیابان های این کشور مورد تعرض قرار می گیرد که این امر باعث 
شده است مسئوالن انگلستان اهمیت مساله پوشش، رفتارها و اختالفات 
بین زن و مرد را مورد توجه قرار داده و اقداماتی در جهت فرهنگ سازی و 
تفکیک جنسیتی در برخی مراکز عمومی انجام دهند که از تاثیرات انقالب 

اسالمی در جهان است.
اصالنی افزود: وجود 12 هزار زن نویسنده، 10 هزار زن فعال در عرصه 
علمی و فرهنگی، 56 هزار زن مربی ورزشی، کسب هزاران مدال در حوزه 
ورزش زنان، توسعه سالن های ورزشی ویژه زنان، حضور فعال اجتماعی 
انقالب  دستاوردهای  از  کاری  و  مدیریتی  مختلف  عرصه های  در  زنان 
اسالمی است.وی تشکیل ستاد ملی خانواده با ریاست رئیس جمهوری و 
عضویت هشت وزیر کابینه، قانون حمایت از خانواده و سند ملی جمعیت 
و قانون حجاب و عفاف را از جمله قوانین جمهوری اسالمی ایران برای 

حمایت از خانواده و حضور فعال زنان در جامعه ذکر کرد.
وی ادامه داد: با این حال برخی قوانین توسط برخی دولتها مورد غفلت 
یا کم توجهی قرار گرفته است که از جمله آنها قانون بیمه زنان سرپرست 
خانوار، قرار گرفتن مهارت های زندگی یا اصول خانواده طبق سندهای 

بنیادین  تحول  ملی  دانشگاه ها، سند  بین دروس علمی  در  باالدستی 
آموزش و پرورش را می توان نام برد.

  پیشگیری از آسیب های اجتماعی
آسیب های  حوزه  در  بسیج  گفت:  کشور  زنان  جامعه  بسیج  رئیس 
اجتماعی دو وظیفه پیشگیری و عملیاتی دارد، به این معنا که ابتدا برای 
زندگی،  مهارت های  مانند  آموزشی  کالس های  آسیب ها  از  پیشگیری 
افزایش دانش رسانه ای خانواده ها، تولید محتوا در فضای مجازی و امثال 

آن برگزار می کند.
وی افزود: در حوزه اجرایی، گروه های جهادی عضو بسیج، مناطق 
آسیب زده یا آسیب زا در محالت شهری را شناسایی می کنند تا برای 
کاهش آسیب ها با استفاده از ظرفیتهای فرهنگی محله کمکهایی به افراد 

آسیب زده ارائه دهند.
وی اظهار داشت: تاکنون در حوزه اعتیاد 500 محله آسیب زا در کشور 
شناسایی شده که این تعداد تا پایان سال به هزار محله می رسد و اقداماتی 
از جمله کارگاه های آموزشی، اقدامات اولیه درمانی، بازپروری، برگرداندن 
معتادین به زندگی با اشتغالزایی در آن محالت توسط بسیجیان انجام 

می گیرد.
اصالنی گفت: در این راستا تفاهم نامه های با کمیته امداد و بهزیستی 
سازمان  با  نامه هایی  تفاهم  و  دیده  آسیب  خانواده های  به  کمک  برای 
زندان ها و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری برای حمایت شغلی از 

مددجویان به امضا رسیده است.
* اقدامات بسیج زنان 

با  ، هزار گروه جهادی  تربیتی  وی تشکیل 90 هزار حلقه معرفتی، 
عضویت 10 تا 20 زن در هر گروه، تشکیل 20 هزار پایگاه مقاومت بسیج، 
عضویت 500 هزار نفر در شوراهای پایگاه های مقاومت بسیج، تشکیل سه 
هزار مهد قرآنی را از جمله اقدامات در زمینه سازماندهی و کار تشکیالتی 

اعضای بسیج برشمرد.
افزود:  می شوند،  زنان  بسیج  وارد  داوطلبانه  افراد  اینکه  بیان  با  وی 
از اردوهای دانشجویی و دانش آموزی بسیج در کشور  استقبال بسیار 
صورت می گیرد، همچنین بسیج دانشجویی زنان 800 هزار عضو در کشور 
دارد و در همین راستا بسیج ادارات و بسیج دانش آموزی نیز فعالیت های 

متنوعی در این حوزه انجام می دهند.
 12 عرصه فعالیتی برای بانوان بسیجی

رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفت: اخیرا فعالیت بانوان بسیج بازتعریف 
شده و 12 عرصه فعالیتی برای آنان مشخص شده که می توانند متناسب با 

عالقه مندی و توانمندی خود در آن عرصه خدمت کنند.
وی افزود: در قانون حجاب و عفاف نیز وظایفی برای بسیج جامعه زنان 
مشخص شده که بیشتر جنبه ایجابی و تبیین ثمرات حجاب و عفاف دارد.

وی اظهار داشت: بسیج جامعه زنان برای مقابله با بدحجابی اقدام به 
کادرسازی در قالب تربیت مربی، اقناع سازی نوجوانان و جوانان، تولید 
محتوا در قالب فیلم مستند و نماهنگ، تشکیل 80 هزار حلقه صالحین 
برای تبیین حجاب و عفاف و اعزام سخنران به مدارس کرده و همچنین 
600 موسسه مردم نهاد در زمینه حجاب و عفاف با بسیج جامعه زنان 

همکاری دارد. 

رئیس بسیج جامعه زنان در مشهد:

هر چند ثانیه، یک زن در انگلستان مورد تعرض قرار می گیرد

ــزدهــمــیــن  ــر شــان ــت ــوس پ
مشهد  فجر  فیلم  جشنواره 
حسینی  رزم  علیرضا  حضور  با 
و  فرهنگ  کل  مدیر  مروارید  جعفر  و  استاندار 

شد. رونمایی  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد 
بزرگداشت  ستاد  جلسه  برگزاری  حاشیه  در 
اسالمی  انــقــالب  پــیــروزی  سالگرد  چهلمین 
جشنواره  شانزدهمین  پوستر  رضوی،  خراسان 
حسینی  رزم  علیرضا  حضور  با  مشهد  فجر  فیلم 
و  فرهنگ  کل  مدیر  مروارید  جعفر  و  استاندار 
رضا  محمد  ــوی،  رض خراسان  اسالمی  ــاد  ارش
مسئولین  از  جمعی  و  مشهد  شهردار  کالیی 

شد. رونمایی 

مشهد  فجر  فیلم  جــشــنــواره  شانزدهمین 
 4 در  تهران  با  همزمان  ماه  بهمن   18 الی   10

شود. می  برگزار  مشهد  سینمای 
نمایش  به  امسال  14فیلم  بــود  ــرار  ق ابتدا 
سوی  از  ها  هزینه  تامین  با  اما  شود  گذاشته 
خواهد  اکران  فیلم   22 تمامی  مشهد،  شهرداری 
برای  هایی  برنامه  ارشاد  سوی  از  همچنین  شد. 
افتتاحیه و نشست های نقد و بررسی اعالم شده 

نیست مشخص  ان  جزییات  هنوز  که 

در   2018 فتوواک  نمایشگاه 
نگارخانه چارسوق هنر، نگارخانه 
گشایش  مشهدی  سلطان علی 

خواهد شد.
کانون عکس انجمن سینمای جوان برای سومین سال 
متوالی، پس از برگزاری رویداد فتوواک و مشارکت ٣٠٠ 
عکاسی  هنر  به  نهادن  ارج  هدف  با  و  عکاس  هنرمند 
جوان،  عکاسان  دیدگاه  از  شهر  گذاشتن  نمایش  به  و 
نمایشگاه فتوواک ٢٠١٨ را با همکاری سازمان اجتماعی 
فرهنگی شهرداری مشهد و موسسه فرهنگی شهرآرا در 
هفته فیلم و عکس انجمن سینمای جوانان مشهد برگزار 
می کند. از بین ١١٠٠ اثر رسیده به دبیرخانه و توسط 
فرامرز  شاه محمدی،  نسرین  از  متشکل  داوران  هیات 
عامل بردبار و محمد رضا چایفروش آثار عکاسان منتخب 

جهت شرکت در نمایشگاه اعالم شد. 
در این نمایشگاه آثار علیرضا آسیابان، مهسا اخباری، 
سمانه امان آبادی، الیاس ایرانمش، فاطمه بارانی، فاطمه 
فاطمه  بی باک،  مهدی  نیک،  بخشیان  سعید  باقری، 
تفریشی،  نوید  پوزش،  پریا  پرهیزکار،  فرهاد  پرتویی، 
نیلوفر جهانی، مژده چوبینه، فاطمه  حامدی، سید علی 
خاتمی،  فاطمه  زیدآبادی،  حسینی  محبوبه  حسینی، 
بهزاد خواجه ای، نیما خوشدل، زهرا داوری مقدم، هادی 
داوطلب، مهال رسولی، ستاره رضاییان، سهیال سعیدی، 
ابولفضل صفوی، فاطمه صمدی، حسین علوی مقدم، 
مهران  فاطمی،  فاطمه  فرخی،  حسین  عالیی،  علی 
علی  میر،  نوالی  محسن  گلزار،  محمدعلی  کریمان، 
محمدی، محمد مرادی، فاطمه مردانی، الهه ناصری، 

معین نجیب اکبرپور به نمایش گذاشته خواهد شد.

در  دســامــبــر«   24« نمایش 
روی  بــه  خورشید  تماشاخانه 

صحنه می رود.
نویسندگی  به  دسامبر«   24« نمایش 
ماه،  بهمن  ششم  شنبه،  از  غالمی   وحید  کارگردانی  و 
ساعت 18 در تماشاخانه خورشید به روی صحنه خواهد 

رفت. 
پردیس یحیی زاده، هدی  امیر خرمی،  نمایش  این  در 

تیموری و مسعود حیدرنژاد به ایفای نقش می پردازند. 
سید  نمایش  این  در  برنامه ریز  و  کارگردان  دستیار 
مسعود سعیدی، منشی صحنه نسیبه میرزابیگی، طراح 
دلشاد،  دانیال  صحنه  مدیر  قاضی زاده،  ریحانه  لباس 
علی  نور  و  صحنه  طراح  صداقت،  محمد  صحنه  دستیار 
بوژ مهرانی، طراح پوستر محمد همتیان، روابط عمومی 

گیشه  ثابت،  حسین  امیر  تبلیغات  مشاور  نادری،  حوریا 
علی فروزان و اتاق فرمان امیر نصیری هستند. 

این نمایش کاری از گروه تئاتر مردم است و تیزر آن را 
جاللی،  مصطفی  افکت  و  موسیقی  زاده،  جواد  حسین 
بر عهده  کریمی  را سارا  گریم  و  عکاسی سعید ساالریان 

دارند.  
راه  چهار  و   28 معلم  حدفاصل  خورشید،  تماشاخانه 

دانش آموز واقع شده است.

»24 دسامبر« در تماشاخانه خورشيدچارسوق هنر ميزبان نمايشگاه فتوواک 2018پوستر شانزدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد رونمايی شد

در گفت وگو با هنرمند نقاشیخط مطرح شد؛

نقش مخاطب در تولید و ارائه یک اثر هنری
مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد گفت: 
دادستان گناباد دستور پیگیری تخلف صورت گرفته را به 

شهرداری و نیروی انتظامی صادر کرده است
در پی قطع 12 اصله درخت در کوچه باغ های گناباد 
درمحور گردشگری قنات قصبه ابوالقاسم شفیعی عضو 
زیست  محیط  دوستدار  و  آزاد  دانشگاه  علمی  هیئت 
شهرستان گناباد، در این باره گفت: چند روزی است 
افرادی به جان درخت های چند ده ساله گناباد افتاده 
اند و به تخریب طبیعت زیبای این قصبه که ثبت جهانی 
هم شده، پرداخته اند. طبق ضوابط، هرگونه تصرف در 
اراضی حریم قنات قصبه ممنوع بوده و هم اکنون نیروی 
انتظامی به دنبال دستگیری متخلفان قلع و قمع این 

درختان است.
رسول صنوبری مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه 
گناباد در این باره گفت: براساس بازدید یگان حفاظت 
پایگاه جهانی میراث قنات قصبه از محور گردشگری و 
کوچه باغ های این قنات، تعداد 12 اصله درخت توت 
تنومند و کهن که جزئی از میراث طبیعی منطقه به شمار 
می روند، توسط افرادی که به شغل زغال سازی مشغول 

هستند، قلع وقمع شده است.
ابالغی  و  به ضوابط مصوب  توجه  با  ادامه داد:  وی 
و  دخل وتصرف  هرگونه  آن،  رعایت  لزوم  و  قنات  این 
پایاب قنات قصبه ممنوع است  اراضی  تغییر کاربری 
قانون مجازات اسالمی،  براساس مفاد 558 و 569  و 
پیگرد قانونی دارد. صنوبری افزود: قطع این درختان 
حضور  برای  پایگاه  این  پیش روی  برنامه های  تنومند، 
گردشگران داخلی و خارجی در این محور گردشگری را 

با چالش جدی مواجه می کند.
گناباد  شهرستان  دادستان  اسدی   بنی  حمیدرضا 
در ابن باره گفت: پرونده ای بر این مبنا تشکیل شده 
و با عامالن قطع درختان در این شهرستان، درصورتی 
شد.  خواهد  برخورد  باشد،  گرفته  صورت  تخلفی  که 
گزارش های مکتوب از طرف شهردار به مراجع قضایی 
ارسال می شود و در صورتی که افراد بدون مجوز اقدام به 
قطع درختان یا شاخه زنی کرده باشند، برخورد قانونی 
صورت خواهد گرفت.  شهردار گناباد نیز گفت: هیچ 
گونه مجوز قطع درخت در سال 97 در حوزه قنات صادر 
توسط  جوانه سازی  برای  مجوز  دو  فقط  است.  نشده 

صاحبان درخت ها صادر شده است و دیگر هیـچ. 
گفت:  نیز  گناباد  فرماندار  قربانی  حامد  چنین  هم 
قطع درختان مسیر قنات قصبه خط قرمز ماست و نباید 
شاهد قطع درختان شهرستان باشیم، چرا که توسعه 

فضای سبز برای ما اهمیت بسیاری دارد. 

خبر
مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد اعالم کرد: 

صدور دستور پيگيری قطع درختان مسير 
قنات جهانی قصبه توسط دادستانی

پيام های مردمی
-پوستر می خواهیم چکار؟

چرا اسامی فیلمها رو اعالم نمیکنید؟ از یکطرف میگید 
فردا میخواهیم پیش فروش بلیت بکنیم و از طرفی دیگه 
هنوز اسامی فیلمها رو ندادید! پس چطوری انتخاب کنیم؟ 
هنوز پیش فروش معلوم نیس زمانش!، اسامی فیلمها 
معلوم نیست، ساعت اکران فیلمها معلوم نیست! خوب تو 
این شرایط چطوری میتونیم انتخاب کنیم فیلمها رو؟ فردا 
که مثال یهویی اسامی فیلمها رو اعالم کنید نمیتونیم که 
سریع انتخاب کنیم باالخره باید یه فرصتی داشته باشیم تا 
سبک سنگین کنیم ببینیم با این بودجه کم چطور میتونیم 
بهترین فیلمها رو ببینیم! میوه که نمیخوایم بخریم که بگید 
هر چی بود میگیریم و میخوریم؟! کاش که به جای رونمایی 
از پوستر پیگیری میکردید اسامی فیلمها رو گیر میاوردید! تو 

این بلبشو پوستر میخواییم چه کنیم؟
-داستان تکراری ناهماهنگی ها

این که هر سال این داستان تکراری )ناهماهنگی ها( رو 
داریم باعث میشه که ادم عالقه ای هم به صحبت در مورد 
دیگر موضوعات نداشته باشه خصوصا درمورد جشنواره ای 
که این همه فیلم مدعی و کارگردان های قابل داره، فیلم 
های امسال با توجه به ژانر اون ها تنوع خاصی دارند، ما 
این جا یه اداره ارشاد داریم که دو روز قبل از جشنواره تازه 

یادشون میفته که لیلی زن بوده یا مرد!
- یعنی چی واقعا؟؟

سالم یعنی چی واقعا تو نشست خبری اعالم می کنید 
قیمت بلیط 15هزار تومانه!! ولی هنوز تعداد فیلما و اسامی 
فیلما معلوم نیست و گفتید که اعالم میکنید! ای بابا شورشو 
دراوردن دیگه! مارو مسخره کردین یا خودتونو؟ این چه 

وضعشه؟ 
- هنوز اسامی فیلمها مشخص نشده

این چه وضعیه؟ هنوز اسامی فیلمها مشخص نشده؟ 
پس کی مشخص میشه. 4 روز دیگه جشنواره شروع میشه 
ما هنوز تعداد فیلمها را هم نمی دانیم. البته یک سری 
امده  مثال خبر  تعدادشان مشخص شده  انگار  استانها 
اصفهان و شیراز و کرمانشاه 22 فیلم بخش مسابقه را دارند.

- بی نظم ترین شهر برگزارکننده جشنواره
کال فکر میکنم جشنواره فجر در مشهد دچار اختالفات 
مدیریتی هست همیشه... هرکی واسه خودش کالنتری 
هست و همین موازی بودن مدیریت ها باعث میشه بی 
نظم ترین شهر برگزارکننده جشنواره باشه... امروز خوندم 
که زاهدان هم برنامه جشنواره رو آغاز کرده و مشهد مثل هر 

سال آلوده به رانت و موازی بودن مدیریت ها. 
*نظرات خود را درباره جشنواره فجر برای انتشار به 

سامانه پیامک کنید.
100080888

ویژه جشنواره فجر

هنرمند می تواند با 
استفاده از مهارتهای 

تکنیکی، ترکیب 
بندی های نو، بکارگیری 

هوشمندانه حروف 
و درگیر کردن ذهن 

مخاطب در شکل گیری 
اثر، مخاطب را به سمت 
تابلو جذب و او را یکی 
از دنبال کنندگان سبک 

خود کند

,,

خط نستعلیق در عین زیبایی و ظرافتی که دارد بسیار روان و صریح است که در ایران شکل 
گرفته و نماد فرهنگ ایرانی است؛ به همین منظور عموم مخاطبان ارتباط بیشتری با خط 

نستعلیق نسبت به دیگر خطوط برقرار می کنند

,,

خبر
برگزاری جلسه فرهنگ عمومی با 

حضور استاندار جديد

یکصد و بیست ودومین جلسه شورای فرهنگ عمومی 
استان، با حضور استاندار جدید خراسان رضوی برگزار 

شد.
به نقل از ایسنا، علیرضا رزم حسینی در این جلسه 
گفت: ما ده ها سند نوشتیم و 40 سال است که سند 

می نویسیم، سند کافی است باید عمل کنیم.
جامعه ای  چه  در  که  کنیم  بررسی  باید  افــزود:  وی 
زندگی می کنیم و زیر پوست شهرهای ما چه می گذرد. 
باید مطالعات آسیب شناسی که در سال گذشته صورت 
گرفت، یادآوری شود که آیا ما موفق شدیم در این حوزه 
کار کنیم؟ این نکته مهمی است و تا زمانی که ما شناخت 
خردمندانه  تصمیمات  نمی توانیم  باشیم،  نداشته 
فرهنگ  شــورای  وظایف  جزء  شناخت  این  بگیریم. 
به  قانون گذار  کرد:  بیان  رزم حسینی  است.  عمومی 
خوبی مسئولیت فرهنگ استان ها را در شورای فرهنگ 
عمومی قرار داده و تمام ارکان حکومتی در آن حضور 
دارند و تنها ارکان دولتی نیستند؛ قانون گذار به خوبی 
پیش بینی کرده است. استاندار خراسان رضوی با بیان 
اینکه ما مسئول فرهنگ عامه مردم هستیم، عنوان کرد: 
ما باید کاربردی کار کنیم، زیر پوست شهرها را بشناسیم 
و  بوده  فزاینده  یا  کاهنده  که وضعیت  کنیم  بررسی  و 
چگونه فزاینده یا کاهنده شده است که بر اساس آن 

می توانیم تصمیمات عاقالنه بگیریم.
فرهنگ  دنبال  به  ما  همه  اینکه  به  ــاره  اش با  وی 
و  مشهد  در  ویژه  به  ما  کرد:  تصریح  هستیم،  رضوی 
فرهنگ هستیم  این  دنبال  به  استان خراسان رضوی 
و استان های دیگر نیز متاثر خواهند شد. اگر خوب و 

درست عمل کنیم، هر زائری که به مشهد وارد می شود، 
یک دستاورد فرهنگی خواهد شد.

رزم حسینی گفت: تمام کارها در حوزه کارگروه های 
در  می شود.  اجرا  اجرایی  دستگاه های  و  تخصصی 
بودن  تشریفاتی  این  از  باید  عمومی  فرهنگ  شورای 
خارج شویم و عملگرایانه عمل کنیم. تاکنون چنین بوده 

و باید بتوانیم آن را دنبال کنیم.
در این جلسه جعفر مروارید مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی ضمن گرامی داشت چهلمین 
سالگرد انقالب اسالمی اظهار کرد: ماحصل برگزاری 
سه جلسه کارگروه علمی و مشورتی با حضور نمایندگان 
دستگاه های عضو ارائه طرح راهبردی – اجرایی توسعه 
فعالیت های قرآن و عترت استان خراسان رضوی بود 
که براین اساس وظایف دستگاه های عضو دراین طرح 
لحاظ گردید. وی ادامه داد: این سند بر اساس سند 
باالدستی تدوین شده است که در آن تمرکز در فعالیت 
های قرآنی انجام می شود وی با اشاره به وظایف شورای 
فرهنگ عمومی استان ها اظهار کرد: شناخت و اطالع 
فرهنگ  ارتقای  و  اصالح  عمومی،  فرهنگ  وضع  از 
عالی  شــورای  مصوبات  پیگیری  و  نظارت  و   عمومی 
انقالب فرهنگی و تصمیمات شورای فرهنگ عمومی 
سه وظیفه عمده برای شورای فرهنگ عمومی استان 
خراسان  استان  عمومی  فرهنگ  شورای  دبیر  خواند. 
انقالب  ایــران  اسالمی  انقالب  داشــت:  بیان  رضوی 
فرهنگی بود نقش فرهنگ در تعالی جامعه انکار ناپذیر 
است و یک بستر امن و با نشاط فرهنگی برای بستر ها 
و پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی فراهم کرد و اگر 
فضای فرهنگی یک تعادل و توازن روبه تعالی و ارتقای 
باشد قاعدتا برنامه های اقتصادی و اجتماعی به نحو 

بهتر و کاملتری محقق خواهد شد.

توسط اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی اتفاق افتاد:
تقدیر از نویسنده انقالبی گزارشخبر



مجمع انتخاب ریاست هیات وزنه برداری خراسان 
رضوی شنبه 6 بهمن در سالن اجتماعات اداره کل 

ورزش و جوانان استان برگزار شد. 
به گزارش »صبح امروز« مجمع انتخاب هیات وزنه 
برداری استان با حضور مرادی رئیس فدراسیون وزنه 
جوانان،  و  ورزش  وزارت  نماینده  کاشانی  برداری، 
استان  و جوانان  ورزش  اداره کل  معاون  زارعی  امیر 
محمدرضا  اخوان،  امیرحسین  هیات  کاندیدا   6 و 
خالق نیا،  سعید  مقدم،  حسین زاده  سعید  سبزه، 

امین عظیم خانی و رضا مهدوی برگزار شد. 
15نفراز  مجمع  این  در  ــزارش  گ این  اســاس  بر 
نماینده ورزش  نمایندگان شهرستان ها، ورزشکاران، 
و  آموزش  نماینده  قدس،  آستان  نماینده  کارگران، 
انتخابات  که  داشتند  شرکت  باشگاه داران  و  پرورش 
در مرحله اول به حد نصاب نرسید و به مرحله دوم با 

حضور 2 کاندیدا کشیده شد. 
رقابت کسب کرسی هیات وزنه برداری استان بین 
پیدا  ادامه  دوم  دور  در  مقدم  حسین زاده  و  اخوان 
رای   8 کسب  با  مقدم  حسین زاده  نهایت  در  که  کرد 
به  کرد  کسب  اخوان  امیرحسین  که  رای   5 برابر  در 
نیز  را  استان  بردای  وزنه  هیات  ریاست  4سال  مدت 

برعهده گرفت.  
استان  جوانان  و  ورزش  اداره  معاون  زارعی  امیر 
شورای  عضو  ــارم،  رم شهناز  به  آمد  خوش  ضمن 
شورای  حمایت  این  امیدواریم  گفت:  مشهد،  شهر 

شاهد  و  باشد  داشته  تداوم  ورزشی  مجامع  از  شهر 
حضور اعضای شورای شهر در کلیه مجامع انتخابی 

باشیم.   هیات ها 
این  در  نیز  برداری  وزنه  فدراسیون  رییس  مرادی 
ظرفیت  از  هیات  ریاست  امیدواریم  گفت:  مراسم 
برداری  وزنه  ورزش  توسعه  برای  استان  پتانسیل  و 
رشد،  استعدادیابی،  راستای  در  و  کند  استفاده 
سطوح  در  بانوان  برداری  وزنه  ارتقای  و  شکوفایی 
برداری  وزنه  باالتر کوشا و ساعی عمل کند. چرا که 

ورزش مظلومی است که نیاز به حمایت دارد.
با اشاره به اینکه بیش از 35درصد رکوردهای  وی 
وزنه برداری جهان در اختیار وزنه برداران ایران است 
در  ورزشی  رشته  پرافتخارترین  برداری  وزنه  گفت: 
کشورهای  از  بسیاری  بطوریکه  می باشد،  نیز  کشور 
کشورشان  در  رشته  این  توسعه  و  پرورش  برای  دنیا 
تقاضای مربی از کشور ما را دارند. خوشبختانه طی 
این  به  عالقه مندان  همه  تالش  با  اخیر  سال  چند 
عبور  گلخانه ای  مرحله  از  وزنه برداری  ورزشی  رشته 
کرده است و در راستای توسعه پایدار گام برمیدارد. 

شواری  عضو  رمــارم  شهناز  مراسم  این  ادامــه  در 
گفت:  و  آمــد  مجمع  به  خــوش  خبر  یک  با  شهر 
در  را  مصوبه ای  علنی  صحن  در  ماه(  امروز)7بهمن 
تصویب  به  استان  قهرمانی  ورزش  از  حمایت  جهت 

خواهیم رساند  
این طرح اعضای  افزود: در صورت تصویب  رمارم 
شورای شهر در مراحل بعدی مکلف به اجرای مصوبه 

در حمایت از ورزش قهرمانی استان خواهند بود.  
میلیارد   3 از  بیش  بودجه  تصویب  به  اشاره  با  وی 
 97 سال  در  قهرمانی  ورزش  از  حمایت  برای  تومان 

برای  را  بودجه  میزان  که  هستیم  صدد  در  گفت: 
همگانی  ورزش  نیز  و  قهرمانی  ورزش  از  حمایت 

افزایش دهیم.  
وی خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی های انجام 
از  بانوان  متاسفانه  بانوان  ورزش  حــوزه  در  شده 
داشتند،  کمتری  سهم  یافته  اختصاص  بودجه  سهم 
شورا  عضو  بانوی  دیگر  همراه  به  اساس  برهمین 
)بتول گندمی( سهم اختصاص یافته برای حمایت از 
و حمایت خواهیم  افزایش  را  بانوان  قهرمانی  ورزش 

کرد.  
امید،  شهر  ساختن  ــرای  ب ــت:  داش اظهار  وی 
کار  پای  شهر  شورای  اعضای  تمام  شاد  و  سرزندگی 
بانشاط  شهری  ایجاد  آنان  غم  و  هم  تمام  و  هستند 
قوت  می تواند  مردم  آحاد  حمایت  البته  که  است 
از طرف مسئوالن  این همکاری ها  تداوم  برای  قلبی 

استان را نیز در برداشته باشد. 
تایید،  با  مجمع  اعضای  مراسم   این  پایان  در 
نایب  همچنین  و  مجمع  اعضای  انتخاب  مسئولیت 

رییس و دبیر هیات را به ریاست هیات سپردند.

پرونده تیم فوتسال سوهان قم که در بازی پلی آف 
لیگ برتر فوتسال مقابل فرش آرا به دعانویسی متهم 
فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته  به  است،  شده 

ارجاع شد.
برتر  لیگ  رقابت های  پلی آف  مرحله  دیدار  اولین 
شهید  سالن  در  بهمن  پنجم  جمعه  کشور  فوتسال 
بهشتی برگزار شد و دو تیم فرش آرا و سوهان محمد 
سیما قم در حضور هواداران مشهدی به مصاف هم 

رفتند. 
کرد،  آغاز  هجومی  را  بازی  اول  نیمه  در  آرا  فرش 
هم  قم  سیما  محمد  سوهان  تیم  بازی  ادامه  در  اما  
با درخشش مسعود  چند فرصت گل زنی داشت که 
تا  بود  ناکام  آرا در گل زنی  محمدی دروازه بان فرش 

نیمه اول بدون گل به پایان برسد.
در نیمه دوم فرش آرا دامنه حمالت خود را بیشتر 
موفق  حریف  اما  باشد،  پیروز  خانه  در  بتواند  تا  کرد 
شد در دقایق ابتدایی نیمه دوم از روی ضد حمله به 

گل برسد.
در ادامه بازی تالش بازیکنان فرش آرا برای رسیدن 
سیما  محمد  سوهان  تیم  و  نداشت  نتیجه ای  گل  به 
قم با درخشش گلر خود موفق شد در پایان بازی با 
نتیجه یک بر صفر پیروز این دیدار باشد تا برای بازی 

دوم این مرحله در قم شرایط بهتری داشته باشد.
برتر  لیگ  آف  پلی  مرحله  اول  دیدار  پایان  از  بعد 
فوتسال کشور بین تیم های فرش آرا مشهد و سوهان 
نظر  اظهار  به  تیم  دو  سرمربیان  قم  سیما  محمد 

پرداختند.
   با انگیزه باال به قم خواهیم رفت

فرش  فوتسال  تیم  سرمربی  حسن زاده  محسن 
ما است و  تیم های خوب لیگ  تیم قم جز  آرا گفت: 
سوهان  تیم  داشتیم،  را  سخت  بازی  یک  پیش بینی 
کاملی  تیم  و  دارنــد  خوبی  بازیکنان  سیما  محمد 
هستند ولی ما هم بازی خوبی انجام دادیم و سراسر 
تجربه  را  بازی  این  اصلی  تفاوت  اما  بودیم  هجومی 

بازیکنان دو تیم رقم زد.
که  دارد  باتجربه  بازیکن  چند  قم  تیم  افزود:  وی 
سابقه ملی پوش بودن دارند و تاثیرگذار بوده و از همه 
ارائه  را  و فنی  بازی خوب  فرصت ها استفاده کردند، 

کردیم اما بد شانس بودیم.
 سرمربی تیم فوتسال فرش آرا بیان کرد: این بازی 

ما  دروازبان  البته  بود  هم  حریف  دروازبان  خوب  روز 
هم در این بازی واکنش های خوبی داشت که در چند 

صحنه فرصت های خوبی از حریف گرفت.
و در  نشده  تمام  اینکه هنوز همه چیز  بیان  با  وی 
با  کرد:  تصریح  داریم،  جبران  فرصت  بعد  بازی های 
امیدواری به قم خواهیم رفت و تالش می کنیم کار به 

بازی سوم کشیده شود.
در  اینکه  با  و  است  جوان  تیم  افــزود:  حسن زاده 

زیادی  فرصت های  هم  دوم  نیمه 
ایجاد کردیم به نظرم  همین جوانی 
باعث شد حدودی احساسی شوند 
در  که  زیــادی  فرصت های  از  اگر  و 
ایجاد کردیم یکی تبدیل  این دیدار 
با  به گل می شد قطعا می توانستیم 
آرامش بیشتری بازی را دنبال کنیم،
وی بیان کرد: از عملکرد بازیکنان 
انگیزه  با  و  هستم  ــی  راض ــودم   خ
برای  تا  رفت  خواهیم  قم  به  باالیی 

جبران  این نتیجه تالش کنیم.
  پیروزی بزرگی داشتیم

تیم  سرمربی  صبوری  حسین 

در  اینکه  بیان  با  قم  محمدسیمای  سوهان  فوتسال 
گفت:  شدیم،  پیروز  پربرخورد  و  سنگین  بازی  یک  
بازی جذابی بود و دو تیم فرصت های خوبی داشتند 
که  باشد  دیدار  این  پیروز  می توانست  فرش آرا  حتی 
سایر  همچنین  و  شد  مانع  ما  ــان  دروازه ب درخشش 
بازیکنان ما هم خوب بودند؛ در روزی که پیش بینی 
در  ارزشمند  برد  یک  به  داشتیم  را  سخت  بازی  یک 

مشهد رسیدیم.
وی افزود: فرش آرا تیم خوبی است 
که پیشرفت زیادی داشته است برای 
بازیکنان خودم  به تمام  را  برد  همین 
تبریک می گویم اما نمی شود از االن 
بازی  در  اگــر  کردیم؛  صعود  گفت 
برگشت تالش مضاعف نداشته باشیم 
فرش آرا توان جبران دارد برای همین 
باید از فرصت میزبانی استفاده کنیم 

و کار را در قم تمام کنیم.
پیدا کردن مدرک مقابل کفاشیان

های  تیم  گذشته  روز  بازی  از  بعد 
محمد  سوهان  و  آرا  فرش  فوتسال 
اعضای  از  تعدادی  مشهد،  در  قم 

حاضر در سالن کاغذی را از درون دروازه تیم سوهان 
برداشتند و مدعی شدند این تیم با دعانویسی و جادو 

در این مسابقه پیروز شده است.
کاظم  و  کفاشیان  علی  چشمان  مقابل  اتفاق  این 
سلیمانی رئیس و دبیر سازمان لیگ فوتسال رخ داد 
و این دو مسئول هم از نزدیک در جریان این ادعا قرار 

گرفتند.
با پیگیری های تیم فرش آرا، گزارش و مدارک الزم 
انضباطی  کمیته  نماینده  اختیار  در  ارتباط  این  در 
فدراسیون فوتبال قرار گرفت و قرار است این کمیته 

درباره اتفاقات رخ داده تصمیم گیری کند.
گزارش های  فوتبال  برتر  لیگ  در  این  از  پیش 
مختلفی از تالش بعضی جادوگران و دعانویسان طی 
و  باشگاه ها پخش  با  آنها  و همکاری  اخیر  سال های 
جدی  پیگیری  و  نتیجه  هیچکدام  ولی  شد  منتشر 
لیگ،  رئیس سازمان  نداشت. علی کفاشیان  پی  در 
و  فوتسال  ملی  تیم  سرمربی  ناظم الشریعه  محمد 
مهدی برادران رئیس هیأت فوتبال استان از جایگاه 

ویژه نظاره گر این دیدار بودند.
گفتنی است دومین دیدار از مرحله پلی آف جمعه 

آینده به میزبانی قم برگزار خواهد شد.

خبر

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
اثر تاریخی شاخص  گردشگری جوین گفت: چهار 
این شهرستان با هزینه پنج میلیارد و 530 میلیون 

ریال مرمت و بازسازی شدند..
شده  مرمت  بناهای  افــزود:  سالطینی  محسن 
شیخ  و  کبری  الدین  نجم  شیخ  آرامگاههای  را 
سعدالدین حمویه، مقبره امامزادگان هفت معصوم 
کروژده و منطقه ویژه گردشگری بیدخور برشمرد. 

کابی  پی  عملیات  چارچوب  این  در  افزود:  وی 
بنای  اطراف  بندکشی  متر   300 و  مترمکعب   320
سعدالدین  شیخ  و  کبری  الدین  نجم  شیخ  آرامگاه 
حمویه و نیز 664 مترمربع دیوارکشی و آجر فرش 
امامزادگان هفت معصوم کروژده و منطقه زیارتی و 

تفریحی بیدخور انجام شد. 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
بخشهای  مرمت  داد:  ــه  ادام جوین  گردشگری 
آسیب دیده بناهای تاریخی سبب حفظ آثار نیاکان 
و معرفی آنها به عنوان جاذبه تاریخی و گردشگری 
سوی  از  بناها  این  مرمت  اعتبار  درصد   20 است. 
میراث  اعتبارات  محل  از  آن  بقیه  و  نیکوکار  افراد 

فرهنگی تامین شد. 
وی گفت: مقبره امامزادگان کروژده که به هفت 
معصوم شهرت دارد از بقاع زیارتی و دارای اهمیت 
شهرستان جوین است که قدمت آن مربوط به دوره 
تیموری است. شهر تاریخی آق قلعه و آرامگاههای 
الدین  نجم  خواجه  و  جوینی  حمویه  سعدالدین 
سد  و  بیدخور  منطقه  گردشگری  مجموعه  کبری 

شاخص  طبیعی  تاریخی  بناهای  از  بخشی  یام 
شهرستان جوین هستند. 

شده  شناسایی  تاریخی  اثر   69 دارای  جوین 
آثار  فهرست  در  آن  مورد   12 تاکنون  که  باشد  می 
ملی کشور ثبت شده است. نقاب، مرکز شهرستان 
قرار  مشهد  غرب  کیلومتری   320 فاصله  در  جوین 

دارد.

چهار بنای تاريخی در جوين مرمت شدند
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شهردار مشهد گفت: در ایام دهه فجر امسال 120 
پروژه عمرانی و خدماتی به ارزش 454 میلیارد ریال 

به بهره برداری می رسد.
گرامیداشت  ستاد  در  ــروز  دی کالئی  محمدرضا 
کرد:  اظهار  شد،  برگزار  استانداری  در  که  فجر  دهه 
برای گرامیداشت این دهه سعی کرده ایم تا پروژه ها 
بهره برداری  به  ایام  این  در  و  برده  پیش  سریعتر  را 

برسانیم.
به طور مستقل  تعداد  این  از  پروژه  افزود: سه  وی 
به بهره برداری می رسد و باقی پروژه ها در قالب یک 

سلسله برنامه به بهره برداری می رسد.
برنامه های  اکــران  اینکه  بیان  با  مشهد  شهردار 
تا 22 بهمن ماه  از 12  نیز  فرهنگی در فرهنگسراها 
نمایشگاه   45 برگزاری  کرد:  اظهار  می شود،  انجام 
عکس، رونمایی از یادمان ها، مشارکت در فضاسازی 
شهر و ... از دیگر برنامه های شهرداری مشهد در این 

ایام است.

سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی 
از تعلیق یک ماهه مجوز فعالیت  شرکت خدمات 
شرق  پــرواز  تشریفات  گردشگری  و  مسافرتی 

خبرداد. 
خبردرباره  این  اعالم  با  بیدخوری  یوسف    
با  کرد:   دفتراظهار  این  ماه  یک  تعلیق  دالئل 
برای  نکردن  پیگیری  و  پرونده  بررسی  به  توجه 
مدیر  نداشتن  حضور  خصوص  به  نواقص  رفع 
و  آمار  ارسال  ، عدم  فنی  مدیر  نداشتن  و  عامل 
گزارش عملکرد ، عدم انعقاد قرارداد با گردشگر 
عدم  و  شکایت  داشتن   ، ابالغی  های  فرم  در 
و  تأیید  مورد  گردشگری  راهنمای  از  استفاده 
دارای کارت معتبر از این اداره کل در گشت ها 

این شرکت به مدت یک ماه تعلیق شده است.
و  بیست  در  صــادره  رای  پیرو  ــزود:  افـ وی 
دفاتر  بر  نظارت  فنی  کمیسیون  جلسه  یکمین 
شماره  بــه  گردشگری  و  مسافرتی  خــدمــات 
 20 ماده  استناد  به  و    972/12840/16394
فعالیت  و  تاسیس  بر  نظارت  نامه  آئین   31 و 
دفاتر خدمات مسافرتی مصوب 1380/03/27 
هیأت محترم وزیران و ماده 10 ، 12، 19 ، 21 
فعالیت  انضباطی  اجرائی-  مقررات  و 34   29 ،
مصوب  گردشگری  و  مسافرتی  خدمات  دفاتر 
خدمات  شرکت  فعالیت  مجوز   95/08/11
از  شرق  پرواز  تشریفات  گردشگری  و  مسافرتی 
تعلیق  می  ماه  به مدت یک  تعلیق  ابالغ  تاریخ 

شود. 
وی یادآورشد: طبق ماده 19 آئین نامه مذکور 
تعهدهای  قبول  از  تعلیق  زمان  در  شرکت  این 
جدید و تبلیغات در زمینه اجرای تور خودداری 
کند و طبق دستور العمل های مراجع ذیربط به 

تعهدات قبلی عمل کند . 
رعایت  عدم  صورت  در  کرد:  تاکید  بیدخوری 
مراتب باال ، مجوز دفتر به تشخیص مرجع صدور 

مجوز لغو می شود .

مرمت  آغاز  از  آباد  خلیل  فرهنگی  میراث  مدیر 
یخدان گلی خلیل اباد خبر داد.

با اعالم  بلبلی  امروز محمد جواد  به گزارش صبح 
این خبر افزود:  این پروژه با هزینه ای بالغ بر 300 

میلیون ریال طی دو فصل در حال مرمت است. 
دوره  به  مربوط  که  یخدان  بنای  داد:  ادامــه  وی 
ثبت  شماره  با   1390 سال  در  میباشد   قاجاریه 
30363 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است و 
در سال1393 توسط وراث مرحوم محمد رضا ضیائی 
به میراث فرهنگی واگذار شده و  در خیابان باهنر 15 

خلیل آباد قرار دارد.
تاریخی  اثــر   85 دارای  ــاد  آب خلیل  شهرستان 
اثر  چهار  و  تاریخی  اثــر  ــازده   ی و  شــده  شناسایی 

ناملموس ثبت شده در فهرست اثار ملی است.
مسجد جامع خلیل اباد  از مهم ترین اثار تاریخی و 
چشمه های ابگرم طبیعی خلیل اباد از  جاذبه های 

گردشگری شهرستان خلیل اباد است.

اخبار

شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مشهد از برگزاری کمیته فنی کمیسیون ماده 5 برای 
تصویب نهایی طرح پادگان ارتش و ارسال آن به  شورای 

عالی شهرسازی و معماری ایران خبرداد.
نیا در گفت و گوی اختصاصی  محمدهادی مهدی 
با صبح امروز درباره سند بلند مرتبه سازی شهر مشهد 
مرتبه  بلند  سند  پیش  و  مقدماتی  های  بخش  گفت: 
سازی توسط مهندسان مشاورطرح های تفصیلی هفت 

گانه آماده شده است.
وی ادامه داد: هم چنین در زمان تهیه طرح جامع 
مشهد نیز مطالعات اولیه انجام شده است اما سندی که 
چارچوب کامل داشته باشد و پهنه ها، محورها و کانون 
تاکنون  باشد  را مشخص کرده  بلند مرتبه سازی  های 

نداشته ایم.
مرتبه  بلند  درباره  شده  آوری  جمع  مطالعات  تحلیل   

سازی
مهدی نیا تصریح کرد: البته مواد و محتوی سند کامل 
وجود دارد ونیازمند تولید اطالعات برای سند نیستیم 

و  آوری  این مطالعات جمع  ای  باید در مجموعه  فقط 
تحلیل شود و از آن سندبلند مرتبه سازی که پهنه ها، 

محورها و کانون ها مشخص باشد استخراج شود.
وی درباره مناطق مستعد بلند مرتبه سازی اظهار کرد: 
آخرین مطالعات که از آن به عنوان طرح پارت نام برده 
می شود انجام شده است وبعد از آن دوباره مطالعات 
انجام  مرتبه سازی  بلند  مناطق مستعد  برای  مستقل 

نشده است.
مهدی نیا یادآورشد: البته بلندمرتبه سازی را برمبنای 
این شکل است  به  و  نمی شود  انجام  مناطق مستعد 
که محدودیت ها را استخراج می کنند و مناطق باقی 
مانده، مستعد برای بلند مرتبه سازی خواهد بود که این 
محدودیت ها از جمله گسل، حریم گسل، سیما و منظر 
شهری، کریدورهای بصری، گردش باد و کردیدورهای 

باد و ... است. 
ارسال  عالی  شورای  به  هفته  این  ارتش  پادگان  طرح   

می شود
رئیس کمسیون عمران و شهرسازی شورای شهرمشهد 
درباره آخرین وضعیت اراضی پادگان ارتش اظهار کرد: 
این هفته برای پادگان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده  
برگزار خواهد شد و پس از تصویب در این کمیته برای 
تائید شورای عالی و معماری ایران اسال خواهد شد و 

بعد از آن شاهد خبرهای خوش برای مردم خواهیم بود.
 تحویل اراضی پادگان به شهرداری

به  پادگان  گیری  تحویل  مراحل  ــاره  درب نیا  مهدی 
شهرداری اظهار کرد: برای تحویل پادگان 3 فاز پیش 
عالی  شورای  مصوبه  اخذ  از  بعد  که  است  شده  بینی 
تشکیل  کارشناسی  ای  کمیته  معماری  و  شهرسازی 

خواهد شد.
وی افزود: این کمیته درباره نحوه و مکانیزم اجرایی 
کردن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 
برای تحویل اراضی پادگان به شهرداری تصمیم گیری 

خواهد کرد.
مهدی نیا تصریح کرد: این کمیته تصمیم می گیرد 
که در چند فاز و در چه دوره زمانی و ابتدا چه کاربری 
نحوه  ــاره  درب کمیته  این  چنین  هم  دهند،  تحویل  را 

پاسخگویی به اراضی آبشار تصمیم گیری خواهد کرد.
است  ارتش  و  شهرداری  بین  کمیته  این  گفت:  وی 
به همین دلیل نماینده مهندسی ارتش، معاونت های 
شهرسازی و معماری و فنی و عمران شهرداری مشهد 
و نماینده شورای اسالمی شهر در این کمیته عضویت 

خواهند داشت.
 حفظ و عمومی شدن فضای سبز پادگان

شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس   

کرد:  اظهار  پادگان  اراضی  سبز  فضای  درباره  مشهد 
همه فضاهای سبز پادگان حفظ خواهد شد و به معنای 
واقعی یک فضای سبز عمومی شکل خواهد گرفت که 
به افزایش سرانه های فضای سبز در این منطقه کمک 

خواهد کرد.
مهدی نیا درباره سرانجام فضای تاریخی موجود در 
پادگان ارتش نیزگفت: درباره این فضاها نیز برابر نظر 

شورای عالی شهرسازی و معماری عمل خواهد شد.
  تسریع در تصویب پهنه های بلندمرتبه سازی مشهد

شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون  چنین  هم 
مشهد بر تسریع در تصویب پهنه های بلندمرتبه سازی 

مشهد تاکید کرد.
محمدرضا حسین نژاد معاون در نشستی مشترک با 
فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزیر 
راه و شهرسازی که در تهران برگزار شد، گفت: ضرورت 
دارد هر چه سریعتر نسبت به تصویب پهنه های بلندمرتبه 
سازی شهر مشهد در کمیسیون ماده 5 و اجرای 23 متر 
ارتفاع بلندمرتبه سازی که در طرح جامع مشهد مطرح 
همچنین  افــزود:  گیرد.وی  صورت  الزم  اقــدام  شده، 
موضوع تعیین تکلیف اراضی پادگان و آبشار و همچنین 
تسریع در اجرای طرح پیرامونی حرم مطهر نیز در این 

جلسه مورد مذاکره و تاکید قرار گرفت.

در گفت و گو با رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد مطرح شد

جزئیات جدید از اراضی پادگان ارتش و سند بلند مرتبه سازی مشهد
خبر

سرپرست معاونت گردشگری خراسان رضوی اعالم کرد:
شرکت  يک  فعاليت  مجوز  تعليق 

خدمات مسافرتی در خراسان رضوی
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شهردار مشهد خبر داد:
بهره برداری از 120 پروژه شهری در 

دهه فجر مشهد

مرمت يخدان گلی خليل اباد آغاز شد

دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
حرم  وجود  گفت:  مدرس  تربیت 
یک  مشهد  شهر  در  رضوی  مطهری 
دارایی است و در این راستا باید درآمده ای اقتصادی 
و ساختارهای شهری بر اساس معنویت ناشی از حرم 

مطهر شکل گیرد.
مالحظات  تخصصی  نشست  در  رفیعیان  مجتبی 
مشهد  کالن شهر  برندینگ  بر  مؤثر  اجرایی  و  نظری 
رشد  کسب  به منظور  امــروز  دنیای  در  کــرد:  اظهار 
بلکه  شرکت ها  نه تنها  شهری،  پایدار  و  بلندمدت 
شایستگی های  یا  رقابتی  عوامل  باید  شهری  مناطق 
حفاظت  و  دهند  توسعه  را  خود  منحصربه فرد  متمایز 
کنند و یا هرگونه فعالیتی که باعث ایجاد مزیت رقابتی 

برای آن ها می شود را در سیاست گذاری های آتی خود 
در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه مزین رقابتی ازجمله مفاهیم است 
افزود: در این  پایداری توسعه را تضمین می کند،  که 
افزایش  جهت  در  مؤثر  رویکردهای  از  می توان  راستا 
به سوی  آن هــا  هدایت  و  کالن شهرها  رقابتی  تــوان 
مناطق  سایر  با  خالق  تعامل  و  فعالیت ها  گستردگی 
استفاده  گر  توسعه  مولد  عرصه های  و  کالن شهری 

کرد.
رفیعیان با تأکید بر مزیت های رقابتی پایدار تصریح 
کرد: یکی از مهم ترین عامل های مزیت رقابتی پایدار، 
و  نامشهود  دارایــی هــای  قابلیت ها،  از  بهره مندی 
مشهود با ویژگی های ارزشمند، کمیاب، غیرقابل قابل 

تقلید و غیر قبال جانشینی است.
گفت:  مدرس  تربیت  دانشگاه  هیئت علمی  عضو 
برند شهر در زمره یکی زا مهم ترین دارایی های مشهود 
بر  رقابتی سازی شهری  زمینه  که  قرار می گیرد  شهر 
پایه دارایی های متکثر شهر در فرایند جذب سرمایه و 

ایده های نوآورانه و رقابتی را فراهم می سازد.
مرکز  و  ایران  شرقی  شمال  در  کالن شهری  مشهد 
استان خراسان رضوی است. مشهد با 351 کیلومتر 
مربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران پس از تهران 
است. این شهر به واسطٔه وجود حرم علی بن موسی 
پذیرای  ساالنه  شیعیان،  امام   هشتمین  )ع(،  الرضا 
از  زائر  از داخل و دو میلیون  زائر  از 30 میلیون  بیش 

خارج از کشور است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد
لزوم شکل گيری ساختارهای شهری مشهد بر اساس معنويت حرم مطهر

رئیس کمسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد:  این هفته برای پادگان جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده  برگزار خواهد شد و پس از تصویب در این کمیته برای تائید 
شورای عالی و معماری ایران اسال خواهد شد و بعد از آن شاهد خبرهای خوش برای مردم خواهیم بود

,,

سرویس ورزش

کوتاه از ورزش استان

آخـــریـــن رانــــد مــســابــقــات 
اتومبیلرانی سرعت روز جمعه پنجم 
اتومبیلرانی سرعت مجموعه ورزشی  بهمن در پیست 

ثامن االئمه)ع( مشهد برگزار شد. 
آماتور،  پراید  کالس   5 در  مسابقات  از  مرحله  این 

پراید حرفه ای، پژو 405، پژو 206 و آزاد برگزار شد. 
از حاشیه های جالب توجه این مسابقات راه ندادن 
در  حتی  آنها  برای  شده  تعیین  محل  به  خبرنگاران 
نیز  دلیل  همین  به  بود.  خبرنگاری  کارت  ارائه  قبال 
مسئوالن  از  یکی  ممانعت  با  امروز«  »صبح  خبرنگار 
برگزار کننده این مسابقات مواجه شد و بعد از معرفی 
»مگر  عجیب  جمله  با  خبرنگاری  کارت  ارائه  و  خود 

هرکسی کارت دارد خبرنگار است« مواجه شد.

پیست  به  تصویری  پوشش  برای  که  نیز  عکاسان 
ثامن رفته بودند با مشکالت زیادی در این زمینه روبرو 

شدند. 
چنین  کــه  نیست  بــاری  اولــیــن  ــن  ای متاسفانه 
امیدواریم  و  شود  می  خبرنگاران  با  برخوردهایی 
خود  مجموعه  ابتدا  اتومبیلرانی  هیئت  مسئوالن 
به  اقدام  سپس  و  کرده  توجیح  وظایف  به  نسبت  را 

برگزاری چنین مسابقاتی اقدام کنند. 

رئیس هیئت تیراندازی با کمان 
مرحله  گفت:  رضــوی  خراسان 
مسابقات  کشوری  رنکینگ  ســوم 

داخل سالن تیراندازی با کمان در مشهد برگزار شد.
محمود کریم زاده در این خصوص اظهار کرد: مرحله 
سوم رنکینگ کشوری تیراندازی با کمان 4 و 5 بهمن 
استان های  از  تیرانداز   140 از  بیش  حضور  با  مــاه، 
خرسان  بوشهر،  البرز،  اصفهان،  شرقی،  آذربایجان 
سیستان  جنوبی،  خراسان  رضوی،  خراسان  شمالی، 
زنجان،  تهران،  بختیاری،  و  چهارمحال  بلوچستان،  و 
یزد،  قم، قزوین، کرمان، کرمانشاه، گلستان، همدان، 
مرکزی، هرمزگان و فارس در رشته های ریکرو و کامپوند 
و در دو بخش آقایان و بانوان در سالن شهدای شهرداری 

مشهد برگزار شد.

وی ادامه داد: در پایان این مسابقات در بخش ریکرو 
بانوان، سارا بابایی از تهران، صوفیا میرزایی از خراسان 
رضوی و ویدا موسوی از بوشهر و در بخش ریکرو آقایان، 
پوریا حاجی بیگلو از خراسان رضوی اول، محمد ربانی و 

دانیال طالب زاده از خراسان شمالی دوم و سوم شدند.
رئیس هیئت تیراندازی با کمان خراسان رضوی عنوان 
کرد: در بخش کامپوند بانوان نیز هدیه مالمیر از تهران، 
در  و  همدان  از  بختیاری  شیوا  قم،  از  شاهمرادی  رویا 
بخش آقایان احسان گرمه ای از خراسان رضوی، علی 
مجازی از کرمان و رضا دهپرور از قم به ترتیب بر سکوی 

اول تا سوم ایستادند.
رنکینگ  با کمان  تیراندازی  گفتنی است؛ مسابقات 
کشوری پنج مرحله دارد که تا پایان امسال دو مرحله دیگر 

آن برگزار می شود.

اول  دسته  لیگ  رقابت های 
پایان  به  حالی  در  کشور  فوتسال 
این  در  مشهد  نماینده  تنها  رضوی  هبلکس  که  رسید 

مسابقات به جایگاهی بهتر از هفتمی دست نیافت. 
تیم فوتسال هبلکس رضوی، در مسابقات فصل جاری 
لیگ دسته اول کشور از مجموع 18 هفته توانست تنها 
رقابت ها  این  و در جایگاه هفتم  امتیاز کسب کند   20
جای بگیرد. این در حالی است که تیم های هشتم و نهم 
گروه نماینده مشهد به ترتیب 9 و 4 امتیاز کسب کردند و 
به شدت در بحران بودند که این نشان از خوش شانسی 

هبلکس رضوی برای بقا در این مسابقات دارد. 
این تیم مشهدی که توسط یکی از شرکت های وابسته 
به آستان قدس رضوی حمایت مالی می شد، در ابتدای 

در  اما  داشت.  سر  در  شدن  برتری  لیگ  سودای  فصل 
طول مسابقات نشان داد که مدیران این تیم نتوانستند از 
این حامی مالی نهایت بهره را ببرند و در پایان برای بقا در 

لیگ دسته اول کشور جنگیدند. 
بهرحال باید دید این شرکت وابسته به آستان قدس 
رضوی قصد دارد به تیم داری خود در رشته فوتسال ادامه 
دهد یا نتایج ضعیف این تیم مشهدی باعث شده قید 

تیم داری در ورزش را بزند. 
گفتنی است؛ در حال حاضر تیم فوتسال فرش آرای 
مشهد تنها نماینده لیگ برتری استان به شمار می رود 
و باید منتظر ماند تا فصل آینده لیگ دسته اول فوتسال 
کشور نماینده دیگر از مشهد جواز حضور در لیگ برتر را 
بگیرد و خاطره دربی سال های نه چندان دور فرش آرا و 

فردوسی را تکرار کند.

نیم نگاهی به نتایج تنها نماینده مشهد در لیگ دسته اول فوتسال کشورمسابقات کشوری تيراندازی با کمان در مشهد برگزار شدهيات اتومبيلرانی سد راه خبرنگاران شد

هبلکس مدعی به بقا راضی شد

صدر نشينی هاشمی نژاد مشهد در پايان 
مرحله دوم ليگ شنا

شنا  لیگ  مسابقات  دوره  شانزدهمین  دوم  مرحله 
کشور سال 1397 با پیشتازی شهید هاشمی نژاد مشهد 
به پایان رسید و تیم های اریس اصفهان و نفت تهران نیز 

به ترتیب دوم و سوم شدند.
دومین روز از مرحله دوم شانزدهمین دوره مسابقات 
شنای باشگاه های کشور، 5 بهمن ماه به پایان رسید .9 
تیم حاضر در این رقابت  ها در عصر روز دوم این مسابقات 
انفرادی،100متر  مختلط  200متر  مــاده  چهار  در 
پروانه،1500متر آزاد و 100×4متر آزاد تیمی به آب زدند 
و نفرات برتر هر ماده مشخص شد .در پایان مرحله دوم 
تیم شهید هاشمینژاد مشهد به صدر نشینی خود ادامه 
داد و اریس اصفهان و نفت تهران به ترتیب دوم و سوم 
مرحله  مسابقات،  برگزاری  کمیته  اعالم  .طبق  شدند 
سوم و آخر این رقابت ها دوم و سوم اسفند 1397 برگزار 

می شود تا قهرمان این دوره از مسابقات مشخص شود.

قهرمانی دارت باز خراسانی در مسابقات 
رنکينگ کشوری

مرحله نهایی مسابقات رنکینگ مناطق 6 گانه کشور 
پدیده 13 ساله  امیر علی رمضانی  آقایان،  در بخش 

دارت ایران قهرمان شد.
در این رقابت ها که به میزبانی کمیته دارت استان 
انقالب کرج  ورزشی  و در سالن دارت مجموعه  البرز 
به  رضوی  خراسان  از  رمضانی  امیرعلی  شد،  برگزار 
عنوان قهرمانی دست یافت .همچنین مهدی وکیلزاده 
از  شهبازپور  سلمان  شد،  دوم  جنوبی  خراسان  از 
لرستان در جایگاه سوم ایستاد و مصطفی شیردل از 
اردبیل در ردیف چهارم قرار گرفت که این دارت بازان، 
بدست  آوردند.گفتنی  را  برتر  لیگ  در  حضور  جواز 
است؛ امیر علی رمضانی با 13 سال کم سنترین ملی 

پوش تیم های ملی دارت ایران محسوب میشود.

مسابقات تيراندازی به اهداف پروازی 
خراسان رضوی برگزار شد

اهداف  به  تیراندازی  آزاد  مسابقات  دوره  پنجمین 
پروازی خراسان رضوی با معرفی نفرات برتر به پایان 

رسید.
در این رقابت که در روز جمعه 5 بهمن برگزار شد، 
15 تیرانداز اهداف پروازی در رشته تراپ از خراسان 
باشگاه  در  مــازنــدران  و  جنوبی  خراسان  ــوی،  رض
در  پرداختند.  رقابت  به  یکدیگر  با  آرش  چشم انداز 
پایان این مسابقات، حسین دوستی، عبداله صبوری 
کسب  را  سوم  تا  اول  مقام  ترتیب  به  اسدی  وحید  و 

کردند.

انتخابی  ــدازی  ان مچ  برتر  تيم های 
خراسان رضوی معرفی شدند 

مسابقات قهرمانی مچ اندازی آقایان جمعه گذشته 
پنجم بهمن ماه به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر 
در حالی برگزار شد که شاهد استقبال پرشور قهرمانان و 

عالقه مندان به این رشته ورزشی بود. 
سرپرست هیئت پرورش اندام و بدنسازی در همین 
استان  انتخابی  انــدازی  مچ  رقابت های  گفت:  رابطه 
آقایان  بخش  در  کشوری،  مسابقات  به  اعــزام  جهت 
برگزار شد.  سروش پورآزاد افزود:203 ورزشکار در قالب 
رضوی  خراسان  شهرستان   11 از  باشگاهی  تیم   21
دست  چپ  و  دست  راست  ــدازی  ان مچ  مسابقات  در 
رده های سنی جوانان، امید، بزرگساالن و پیشکسوتان 
در مجموعه ورزشی شهید حاتمی به  رقابت پرداختند.  

وی ادامه داد: در پایان این مسابقات در بخش مچ 
از  بیتوکالسیک  باشگاه های  تیم  دست  چپ  انــدازی 
از  کندو  تیم های  و  یافت  دست  اول  مقام  به  مشهد، 
فریمان و تکنیک برتر از سبزوار به ترتیب رتبه های دوم و 

سوم این دوره از مسابقات را به دست آوردند. 
پور آزاد اضافه کرد: در بخش مچ اندازی راست دست 
یافت  دست  قهرمانی  مقام  به  بیتوکالسیک  تیم  نیز 
ترتیب  به  از فریمان  و کندو  از مشهد  تیم های تپش  و 

رتبه های دوم و سوم را نیز کسب کردند.  
همچنین  مسابقات  از  دوره  این  در  شد:  یادآور  وی 
علی براتی از فریمان عنوان قهرمان قهرمانان این دوره 
از مسابقات را از آن خود کرد.  وی در ادامه به استقبال 
پرشور عالقه مندان و ورزشکاران به این رشته اشاره کرد 
و گفت: بیش از 350 نفر از عالقه مندان به این رشته از 
مسابقات دیدن کردند که شاید برای اولین بار باشد که با 

چنین استقبالی روبرو می شویم. 
مچ  کشوری  مسابقات  برگزاری  به  اشاره  با  ــورآزاد  پ
اندازی تصریح کرد: نفرات برتر این رقابت ها به مسابقات 
کشوری مچ اندازی که از 24 لغایت 26 بهمن ماه در 
سرپرست  شد.   خواهند  اعزام  می شود،  برگزار  رامسر 
هیئت پرورش اندام و بدنسازی تصریح کرد: زمان دقیق 
مسابقات کشوری بانوان در این رشته هنوز اعالم نشده، 

به همین خاطر مسابقات بانوان را برگزار نکردیم. 
استان  اندان  پرورش  و  بدنسازی  هیات  سرپرست 
برای  سمینارهایی  و  همایش ها  برگزاری  به  خاتمه  در 
تربیت مربیان مجرب در بخش بانوان اشاره کرد و گفت: 
برای  نیز  بدنسازی  با دستگاه های  کار  سمینار عملی 
بانوان، 12 بهمن ماه برگزار خواهد شد. همچنین 18 
بهمن ماه سمینار بازنگری اصول داوری با حضور امید 
جبلی، رئیس کمیته داوران فدراسیون بدنسازی برای 

آقایان در مشهد نیز برگزار خواهد شد.

دست مهمان فرش آرا رو شددر حاشیه

فوتسال برتر  لیگ  در  جادوگر  ردپای 

خبرخبر
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی

مسئوالن پدیده کوتاهی کنند، ورود می کنیم
مجمع انتخاب ریاست هیات وزنه برداری استان برگزار شد  

حسین زاده مقدم سکاندار جدید وزنه برداری خراسان رضوی
در  شده   موظف  مادر  پدیده  گفت:  پژمانفر  نصرالله 
احساس  اگر  و  کند  همکاری  تیم،  واگــذاری  راستای 
کنیم خللی در این ماجرا ایجاد می کنند، ورود می کنیم.
به گزارش ایسنا، نصرالله پژمانفر در خصوص آخرین 
مجموعه  به  خراسان  پدیده  باشگاه  انتقال  وضعیت 
شهرخودرو اظهار کرد: موضوع تیم پدیده برای ما یکی 
از مهمترین مسائل در این روزهاست و معتقدیم برای 
آرامش این تیم باید تمامی افراد تالش کنند. ابدا نباید 
شرایط به سمت و سویی برود که تیم وارد حواشی شود 

و مشکالتش پابرجا باقی بماند.
وی افزود: پدیده در نیم فصل اول عالی نتیجه گرفته 
و امیدواریم در نیم فصل دوم هم این نتایج خوب ادامه 
یابد تا باشگاه پدیده در ادامه راه هم مایه افتخار فوتبال 
خراسان باشد. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای 
بازیکنان  از  باید  خودم  نوبه  به  کرد:  تصریح  اسالمی 
همه  علیرغم  آنها  کنم،  تشکر  پدیده  تیم  کادرفنی  و 
به  را  کار  داشــت،  وجــود  که  درشتی  و  ریز  مشکالت 
بهترین شکل جلو بردند و اجازه ندادند این مسائل در 

جایگاه تیم، تاثیر منفی بگذارد. 
پژمانفر گفت: در هفته های گذشته صحبت هایی در 
خصوص جابجایی صورت گرفت و دوستانی که امروز 
تالش  در  شده اند،  معرفی  باشگاه،  پشتوانه  عنوان  به 

هستند تا مشکالت تیم را به تدریج حل کنند. 
وی در رابطه با زمان نهایی شدن این انتقال تصریح 
انجام شود. مراحل  کار  این  با سرعت  امیدواریم  کرد: 
اداری آن در حال انجام است و به زودی اخبار شیرینی 
در خصوص فوتبال استان و باشگاه پدیده می شنویم. 
جای نگرانی نیست و افق بسیار روشنی را در مقابل این 
تیم می بینم. امیدوارم در روزهای آتی اتفاقات میمون و 

مبارکی برای پدیده رقم بخورد.
مبنی  شایعاتی  خصوص  در  مشهد  مردم  نماینده 
مادر  پدیده  شرکت  توسط  سنگ اندازی ها  برخی  بر 
مجموعه  به  باشگاه  انتقال  شدن  نهایی  خصوص  در 
در  کرد:  ایخاطرنشان  می شود،  شنیده  شهرخودرو 
افرادی  عملکرد  کارنامه  خصوص  در  مناسب  فرصتی 
که به عنوان اعضای هیات مدیره در پدیده مادر فعالیت 
کردند صحبت خواهم کرد. برخی باید نسبت به ضعف و 
اشکاالتی که داشتند و ضرر و زیان هایی که به ساختار 

پدیده وارد کردند، توضیح دهند.
به  پدیده  باشگاه  انتقال  خصوص  در  اما  افزود:  وی 
شهرخودرو باید بگویم که از نظر قانونی نیز زمان حضور 
آقایان گذشته و اختیاراتی هم ندارند و حق نگه داشتن 
تیم را هم ندارند، زیرا بر اساس دستوری که به آنها داده 
مقاومت ها  نمایند.  واگذار  را  تیم  شده موظف هستند 

موجب بدنامی شان می شود و هواداران را هم نگران و 
ناامید می کند.

تسویه حساب های  است  بهتر  کرد:  تاکید  پژمانفر 
دیگر  زمانی  و  مکان  به  را  تیم  مورد  در  شخصی شان 
موکول کنند زیرا اگر کوتاهی صورت گیرد، قطعا ورود 
خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم نگرانی ای در تیم و در 

میان خیل عظیم عالقه مندان به پدیده به وجود آید.
به  واقعا  اگر  آقایان  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی 
را  کار  و  می ایستادند  باید  بودند،  تیمداری  دنبال 
و  نکرد  واگــذار  را  تیم  هم  نمی شود  می دادند.  انجام 
هم  اگر  نگرفت.  نظر  در  تیمداری  برای  هزینه ای  هم 
این  کنند.  واگذار  را  تیم  کنند،  تیم داری  نمی خواهند 
ماجرا شخصی نیست که فردی فکر کند هر کاری دلش 
استان  و  مشهد  فوتبال  نماینده  با  می تواند  بخواهد 

خراسان رضوی بکند. 

پیش از این در لیگ برتر 
فوتبال گزارش های 

مختلفی از تالش بعضی 
جادوگران و دعانویسان 

طی سال های اخیر 
و همکاری آنها با 
باشگاه ها پخش 

و منتشر شد ولی 
هیچکدام نتیجه و 

پیگیری جدی در پی 
نداشت
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حسن زاده: از عملکرد بازیکنان خودم  راضی هستم و با انگیزه باالیی به قم خواهیم رفت تا برای جبران  این نتیجه تالش کنیم
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سرویس ورزشیامیرمحمد سلمانیان



دولت 179 روز است که سخنگو ندارد!
دولت  سخنگویی  از  نوبخت  که   97 مردادماه  نهم  از 
استعفاء کرد، 179 روز است که این کرسی در دولت 
خالی مانده و هیچ مقامی هم در این رابطه توضیحی 
محمود  پیش  چندی  اظــهــارات  نمی دهد.  ارائــه 
روابط  با  دیدار  در  جمهور  رئیس  دفتر  رئیس  واعظی 
شرایط  در  اینکه  بر  مبنی  کشور  سراسر  عمومی های 
کنونی نیازمند اطالع رسانی فعال و پویا هستیم، در 
حالی مطرح می شود که کرسی مهمترین رکن دولت 
برای پاسخگویی و اقناع افکار عمومی که »سخنگوی 
و  است  نشده  تکلیف  تعیین  همچنان  است،  دولت« 
دولت  سخنگویی  از  نوبخت  که   97 مردادماه  نهم  از 
استعفاء کرد، 179 روز است که این کرسی در دولت 
خالی مانده و هیچ مقامی هم در این رابطه توضیحی 
ارائه نمی دهد. گویا انتظار ها برای انتخاب سخنگو رو 
به فراموشی گذاشته و این موضوع هم در بین خیلی 
در  است.  شده  گم  دولت  درشت  و  ریز  اتفاق های  از 
مورد  در  بار ها  جمهور  رئیس  روحانی  حسن  حالیکه 
این  بر  و  گفته  سخن  متعدد  تریبون های  از  شفافیت 
کنون  تا  تأکید ها  این  اما  است.  کرده  تأکید  مهم 
نتیجه ای  سخنگو  مسئولیت  ماندن  خالی  مورد  در 

نداشته است.
جزئیات جلسه مجمع از زبان توکلی  

احمد توکلی جزئیاتی از جلسه امروز مجمع را تشریح 
مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  توکلی  احمد  کرد. 
مجمع  امــروز  جلسه  در  اصلی  محور  گفت:  نظام 
مورد  در  گیری  نتیجه  که  بود  پالرمو  الیحه  بررسی 
به  مورد چرایی  در  موکول شد. وی  بعد  به جلسه  آن 
بین  فاصله  گفت:  امروز  جلسه  در  نرسیدن  نتیجه 
نظرات آقایان بیشتر از آن بود که بتوان امروز به نتیجه 
رسید. توکلی همچین در پاسخ به این پرسش که آیا 
ظریف موفق شد اعضا را قانع کند یا خیر، گفت: فکر 
می کنم همین طور باشد و توانست اعضا را قانع کند.

فیلتر  رفع  کشور:  کل  دادستان  معاون 
تلگرام منتفی است

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان 
گفت:  است،  منتفی  اساسا  تلگرام  فیلتر  رفع  اینکه 
نیز  و  هر گونه فعالیت دستگاه های دولتی در تلگرام 
اینترنتی  پرداخت  درگاه های  خدمات  ارایه  گونه  هر 
هاتگرام  از  اعم  آن  فارسی  پوسته های  و  تلگرام  در 
قانونی  برخورد  آن  با  و  است  غیرقانونی  وطالگرام 
در  ایسنا،  با  گفتگو  در  نیا  جاوید  جواد  شد.  خواهد 
اینکه  بر  مبنی  نماینده  یک  اظهارنظر  به  واکنش 

"صحبت هایی از رفع فیلتر تلگرام است" گفت: تلگرام 
جز  هم  مرجعی  هیچ  و  شده  فیلتر  قضائی  دستور  با 
دستگاه قضائی حق اظهار نظر در خصوص رفع فیلتر 
دبیرخانه  در  مطلبی  تاکنون  افزود:  وی  ندارد.  را  آن 
و  نشده  مطرح  تلگرام  فیلتر  رفع  به  نسبت  کارگروه 
اساسًا رفع فیلتر تلگرام منتفی است. معاون دادستان 
کل کشور در امور فضای مجازی تصریح کرد: کماکان 
نیز  و  هر گونه فعالیت دستگاه های دولتی در تلگرام 
اینترنتی  پرداخت  درگاه های  خدمات  ارائه  هرگونه 
در تلگرام و در پوسته های فارسی آن اعم از هاتگرام 
قانونی  برخورد  آن  با  و  است  غیرقانونی  وطالگرام 
خواهد شد. جاویدنیا در پایان گفت: طبق مصوبات 
الزاماتی  با  مجوزی  مجازی،  فضای  عالی  شــورای 
وزارت  توسط  شده  بینی  پیش  شورا  مصوبات  در  که 

ارتباطات برای تلگرام صادر نشده است.
رهبری  برای  هم  فرد  یک  مطلقًا  خاتمی: 

آینده مطرح نشده
با  رابطه  در  کردند  سوال  من  از  خاتمی:  احمد  سید 
رهبری، تدبیر خبرگان چیست؟ من هم آمدم و تدبیر 
را گفتم، اما اینچنین منتشر کردند که خبرگان در پی 
انتخاب رهبر جدید هستند و مقدماتش را هم فراهم 
شکر،  را  خدا  بود.  سوءاستفاده  یک  این  کرده اند. 
قرار  خودشان  وضعیت  نشاط ترین  با  در  ما  رهبری 
اما طبیعی  پیاده روی هستند،  و  ورزش  اهل  و  دارند 
اگر  حال  بود.  هم  نظام  آینده  فکر  به  باید  که  است 
گرفته اید،  نظر  در  را  خاصی  شخص  بپرسید  من  از 
عضو  خبرگان،  تحقیق  کمیسیون  عضو  که  بنده 
هم  رئیسه  هیئت  سخنگوی  و  خبرگان  رئیسه  هیئت 
هستم، می گویم که مطلقًا یک فرد هم در این زمینه 
مطرح نشده است. این را هم به صراحت و شفافیت 
می گویم. نه؛ اصالً اینکه فرد خاص یا افرادی باشند، 
مطرح نشده است. این را گفتم برای اینکه هم شما و 
هم کسانی که این مصاحبه را می خوانند توجه داشته 
باشند که من بی اطالع نیستم و اگر اطالعی در این 
رابطه وجود داشته باشد یکی از کسانی که باید مطلع 
آقایان  سخنگوی  می خواهم  که  هستم  بنده  باشد 
و  راهکار  باید  خبرگان  مجلس  اما  باشم.  خبرگان  در 

تدابیرش را در این عرصه داشته باشد و دارد.
رحیم پور ازغدی: دختر و پسر دبستانی 

هم می توانند ازدواج کنند
انقالب  عالی  شورای  عضو  ازغدی،  پور  رحیم  حسن 
اسالم  در  ازدواج  سنی  محدودیت  دربــاره  فرهنگی 
گفت: اسالم می گوید به محض اینکه غریزه جنسی 

ازدواج  نشده  بیدار  هم  کامل  هنوز  حتی  شد،  بیدار 
ازدواج  برای  هم  را  بلوغ  شرط  اسالم  اصال  کنید. 
نگذاشته. او ادامه داد: اسالم به قدری با مسئله رابطه 
دختر و پسر باز برخورد کرده که می گوید حتی دختر 
و پسر دبستانی هم می توانند با هم ازدواج کنند. اصال 
حد سنی ندارد؛ نه از این طرف نه از آن طرف. رحیم 
مرد صد ساله هم می توانند  و  زن  افزود:  ازغدی  پور 
با هم ازدواج کنند. یک پسربچه هم مدرسه ابتدایی 
می رود. اسالم منع نکرده. ممکن است بگوید دختر 
و پسر فعال با رابطه عاطفه که هنوز هم رابطه جنسی 
اصال  او گفت:  باشند.  و شوهر  زن  نشده، می توانند 
ایجاد نکرده. هیچ  اسالم محدودیت و عقده جنسی 
شرط سنی برای ازدواج نگذاشته. فقط گفته اگر بچه 
است، چون حواسش به حقوق و مصلحتش نیست، 

ولّی او نظارت کند که سر او کاله نرود.
ممنوع  همچنان  سیف  اژه ای:  محسنی 

الخروج است
نقص هایی  از  یکی  گفت:  قضاییه  قوه  سخنگوی 
است  این  گرفت  آقاخان  ساالر  پرونده  به  دادگاه  که 
در  هم  سیف  آقای  از  باید  که  کرده  اعالم  دادگاه  که 
را  سیف  از  مجدد  تحقیق  شود.  تحقیق  زمینه  این 
است.  الخروج  ممنوع  همچنان  او  اما  نپرسیدیم، 
دو  شناختن  رسمیت  به  بر  مبنی  نظری  قانون 

تابعیتی ها را ندارد.
برگزاری کنسرت در مکه مجاز اعالم شد  

کنسرت  برگزاری  مجوز  صدور  از  مکه  منطقه  امارت 
سراسر  قهوه خانه های  و  رستوران ها  در  موسیقی 
عربستان خبر داد. امارت منطقه مکه در بیانیه رسمی 
اعالم کرد، خالد الفیصل، امیر این منطقه دستوری 
مبنی بر ممانعت از برپایی کنسرت های موسیقی در 
در  شده  مطرح  شایعات  و  نکرده  صادر  رستوران ها 
مکه  منطقه  شدن  استثنا  درباره  مجازی  شبکه های 
در مورد برگزاری موسیقی زنده در رستوران ها صحت 
بیانیه  این  در  لبنان،  العهد  سایت  از  نقل  به  ندارد. 
آمده است، دستور عدم برگزاری موسیقی زنده توسط 
قدیمی  شده،  دست  به  دست  که  مکه  منطقه  امیر 
بوده و تنها مربوط به یکی از رستوران های شهر جده 
داخل  که  غیراخالقی  اقدامات  دلیل  به  که  می شود 
این رستوران رخ داد، پلمپ و اقدامات قانونی درباره 

آن اتخاذ شد.
به ماجرای  تبریز  جمعه  امام  واکنش   

مزاحمت برای 2 دختر در پارک ائل گلی
در  تبریز  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی  نماینده، 

قاطع  برخورد  از  هفته  این  جمعه  نماز  خطبه های 
مزاحیمن  با  تبریز  دادســتــان  و  انتظامی  نیروی 
حجت  کــرد.  تقدیر  گلی  ائل  پــارک  در  شهروندان 
هاشم  آل  علی  محمد  سید  المسلمین  و  االســالم 
ایجاد  به  اشــاره  با  تبریز  جمعه  نماز  خطبه های  در 
مزاحمت برای 2 دختر در پارک ائل گلی تبریز. گفت: 
انتظامی  نیروی  قاطع  برخورد  و  موقع  به  اقدام  از 
قدردانی  و  تقدیر  مسئله  حل  در  تبریز  دادستان  و 
می کنم. امام جمعه تبریز افزود: باید از همراهی مردم 
در اعالم موضوع به مسئوالن و بعد از این جریان نیز 
با  که  از شهروندان  فرهنگی جمعی  زیبای  از حرکت 
اعطای شاخه های گل از خانم ها عذر خواهی کردند، 
تقدیر کرد. او در ادامه گفت: نیرو های ارزشی باید در 
پارک ها و مراکز تفریحی حضور پر رنگ داشته باشند 
تا وجود چنین افرادی کم رنگ شود چرا که این امر 

یکی از راه های مبارزه با نامالیمات فرهنگی است.
دادستان تهران: در چهل سال بعد انقالب، 

گران فروشی تا این حد وجود نداشته است
در  گران فروشی  با  مقابله  کمیته  نشست  اولین 
با  ماه  بهمن  سوم  چهارشنبه  روز  تهران،  دادستانی 
حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت، اسفنانی 
برخی  تهران،  استان  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل 
و  کشاورزی  جهاد  وزرای  معاونان  دادستان،  معاونان 
دامپزشکی  سازمان  رئیس  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
و نمایندگان دستگاه های متولی به ریاست دادستان 
تهران برگزار شد. جعفری دولت آبادی در این نشست 
موضوع  به  قضائی  دستگاه  ورود  علت  با  رابطه  در 
قانون  مطابق  داشت:  اظهار  گران فروشی،  با  مقابله 
کشور،  اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  مــجــازات 
گران فروشی کالن از موارد اخالل در نظام اقتصادی 
است و در این زمینه در شعب ویژه نیز به عنوان اولین 
نحو  به  همراه  تلفن  گران فروشی  موضوع  پرونده، 
سازمان یافته رسیدگی شده است که حکم محکومان 
موضوع  از  مــردم  گفت:  وی  اســت.  اجــرا  حــال  در 
گران فروشی رنج می برند؛ چرا که در طول چهل سال 
پس از انقالب، گران فروشی تا این حد وجود نداشته، 
اختالف قیمت اقالم مصرفی برای مردم قابل توجیه 
نیست و تنوع، تعدد و تکثر قیمت ها در اقالم مشابه 

قابل دفاع نیست.
درصدی   20 افزایش  مشمول  کسانی  چه 

دستمزد هستند؟
افزایش 20 درصدی حقوق برای سال 98 که توسط 
نمایندگان  برخی  و  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 

دولت  کارمندان  برای  صرفا  می شود،  اعالم  مجلس 
و کارکنان دستگاه های اجرایی است و کارکنان تحت 
افزایش  میزان  نمی شود.  را شامل  کار  قانون  پوشش 
سال  برای  کار  قانون  تابع  کارکنان  دستمزد  و  حقوق 
98 هنوز مشخص نشده است و باید منتظر باشند تا 
در شورای عالی کار در روز های پایانی اسفندماه این 

میزان نهایی شود. /مهر
یک نماینده ٣00نفر کارگر به ایران خودرو 

معرفی کرده است!
امیرآبادی گفت: دوستان می گویند رییس جمهور را 
رییس جمهور  استیضاح  ما مخالف  استیضاح کنیم! 
آقای  دهند.  پاسخ  و  کنند  کار  بمانند  باید  هستیم. 
وزیر بهداشت استعفا دادند و رفتند؛ تکلیف ١٨هزار 
٣٠٠نفر  نماینده  یک  می شود؟  چه  تومان  میلیارد 
٨هزارنفر  است.  کرده  معرفی  خودرو  ایران  به  کارگر 
نمایندگان مجلس معرفی  را  کارگران خودروسازی  از 
را  بودجه خودروساز  تا زمانی که  اند.رشیدپور:  کرده 
دولت بدهد، همین آش و همین کاسه است! / حاال 

خورشید
به  را  خود  حقوق  از  دالر  هزار   100 ترامپ 

مبارزه با الکلیسم اختصاص داد
"دونالد ترامپ" مبلغ 100 هزار دالر از حقوق 3 ماهه 
تحقیقات  موسسه  یک  به  را  خود   2018 سال  آخر 
اعالم  سفید  کاخ  داد.  اختصاص  "الکلیسم"  درباره 
کرد ترامپ چکی به مبلغ 100 هزار دالر از حقوق 3 
"موسسه ملی سوء  به  را  آخر سال 2018 خود  ماهه 
مصرف الکل و الکلیسم" اهدا کرده است. فرد ترامپ" 
برادر بزرگ ترامپ در سال 1981 به دلیل الکلی بودن 
انتخاباتی  کــارزار  زمان  در  ترامپ  است.  درگذشته 
بود حقوق ساالنه 400 هزار دالری  خود وعده داده 
به  کرد؛  نخواهد  دریافت  را  آمریکا  جمهوری  رییس 
لحاظ قانونی، اما چک حقوق رییس جمهوری آمریکا 
ساالنه 4 مرتبه به مبلغ 100 هزار دالر صادر می شود. 
یک  به  را  خود  حقوق  چک  یکبار  ماه   3 هر  ترامپ 

موسسه خیریه و یا ملی اهدا می کند.
چرا مسئوالن اینقدر حرف می زنند؟!

در  ــردم  م گفت:  مهاجری  مسیح  ــالم  االس حجت 
قرار  زندگی  مایحتاج  تامین  برای  شدیدی  تنگنای 
و  این در  به  اولیه زندگی  برای حل مشکالت  و  دارند 
آن در می زنند و درست در همین وضعیت، حضرات 
به جای آنکه راهی برای رفع این مشکالت پیدا کنند، 
و  است  چقدر  آزادی  حدود  اینکه  درباره  همدیگر  با 
چه  مجازی  فضای  با  و  دارد  معیاری  چه  دیــن داری 

بازتر  باید  می گوید  یکی  می کنند.  بحث  کرد،  باید 
برخورد کنیم و آن دیگری می گوید همین اندازه هم 
مقامات  بزنیم.  قفل  و  چفت  آن  به  باید  و  است  زیاد 
دولتی و رسمی فقط وقتی حرف بزنند که کاری انجام 
داده باشند و گزارش آن را به مردم بدهند. حضرات 
فعاالن  و  دانشگاهی  و  حــوزوی  از  اعم  غیردولتی 
بقدر ضرورت  و  در هنگام ضرورت  فقط  سیاسی هم 
و در موضوعات ضروری و اصلی حرف بزنند تا مردم 
تشنه شنیدن سخن آن ها باشند. / روزنامه جمهوری 

اسالمی
سیاست های احمدی نژاد می ماند؛ ونزوئال 

می شدیم
از  بخشی  در  دولت،  رسمی  ارگان  "ایــران"،  روزنامه 
"کفران  عنوان:  تحت  خود  امــروز  شماره  سرمقاله 
نعمت، چرا؟ "؛ با انتقاد شدید از حمالت تریبون های 
شده  گفته  نوشت:  رییس جمهور  و  دولت  به  رسمی 
برجام  نتیجه  تومانی  هــزار   100 گوشت  که  است 
تمامی سختی های  امسال علی رغم  تورم  نرخ  است. 
پیش آمده هنوز به اندازه تورم آخرین سال دولت مورد 
بگویید  می توانید  آیا  است.  نشده  واقع  شما  حمایت 
سیاست  کدام  نتیجه  شما  درصدی   35 تورم  آن  که 
کالن  بودجه های  از  اندکی  امروز  اگر  بود؟  برجام  و 
تریبون های منتقد و تخریبچی علیه دولت، کم شود؛ 
صدای آنان به آسمان خواهد رفت و انتظار دارند که 
به  و  زده  بازنشستگان  و  بهداشت  آموزش،  بودجه  از 
از  دفاع  ژست  درعین حال،  ولی  شود.  پرداخت  آنان 
مادر می شوند.  از  مهربان تر  دایه  و  را می گیرند  مردم 
اکنون وضعیت ونزوئال پیش چشم همه است. تقریبا 
نوعی  اقتصادی  کارشناسان  و  نظر  اهل  میان  در 
اتفاق نظر وجود دارد که اگر سیاست های دولت مورد 
حمایت این آقایان ادامه پیدا می کرد، تورم چندهزار 
می گرفت  بر  در  ونزوئال  چون  را،  ایران  نیز  درصدی 
وخیلی زودتر از ونزوئال به وضعیت فالکت بار آن کشور 

دچار می شدیم.
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میز خبر
دولت 179 روز است که سخنگو ندارد! / برگزاری کنسرت در مکه مجاز اعالم شد

چه کسانی مشمول افزایش 20 درصدی دستمزد هستند؟ /چرا مسئوالن اینقدر حرف می زنند؟!

ی
مفقود

ی
مفقود

سند کمپانی خودرو وانت پیکان مدل 1391 به شماره پالک 36 ایران 633 ل 34 شماره موتور 11491001926 و شماره شاسی
NAAA 46 AA 3 CG 333399 بنام علی اکبر کمالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 0125 P5N 502442 سند و برگ سبز و کارت موتور سیکلت سیستم تیزتک مدل 1394 به شماره پالک 89631 –ایران 773  شماره موتور
و شماره بدنه N 5 P ***125 T 9455886مربوط به حسین اکبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

) 512/4 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6196(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006196هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
ام البنین فتح آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 44 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 175/98 مترمربع از پالک شماره 26 فرعی از 15 اصلی 
واقع در اراضی فاروب رمان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا دهنوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه وراث آقای محمدمهدی عطاردی کامه سفلی برابر گواهی حصر وراثت شماره 631 مورخه 1397/08/27

شعبه 4 شورای حل اختالف تربت حیدریه باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 6 فرعی از 604 اصلی واقع در بخش یک تربت حیدریه که متعلق به مورث آنها می باشد به علت نامعلوم مفقود گردیده که با 
بررسی سوابق دفترامالک تربت حیدریه سند مالکیت فوق ذیل ثبت 5145 دفتر 31 صفحه 128 بنام محمدحسن تاجی صادر و تسلیم گردیده است که سپس نامبرده تمامت 
ششدانگ پالک فوق را برابر سند رسمی شماره 46716 مورخه 1358/08/24 دفترخانه شماره 5 تربت حیدریه به آقای محمد مهدی عطاردی کامه سفلی منتقل نموده است و 
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت با سند معامله رسمی به 
این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و با وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
 تاریخ انتشار : 97/11/07

محمدکاظم باقرزاده - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

) 512/3 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )5774 (
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005005774هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
اکرم پاکزاد فرزند حسن بشماره شناسنامه 3154 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 124/48 مترمربع از پالک شماره 25 فرعی از 15 اصلی واقع در 
اراضی فاروب رمان بخش 5 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی مسعود،منصور،مرجانه،وحید و لیدا شهرت همگی سعیدی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/1 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6174 (
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006174هیات 
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 هوائی فرزند حسن بشماره شناسنامه 170 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 154/2 متر مربع از پالک شماره 92 فرعی از 234 اصلی واقع در 
اراضی حدیره بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمدصادق شاه محمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   م الف 7902

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)  512/5( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6197 (
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006197هیات 
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 براتی فرزند طاهر بشماره شناسنامه 10 صادره از حوزه 3 نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 5940 مترمربع از پالک شماره 164 اصلی واقع در اراضی 
قاسم آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

) 512/8 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6169(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006169هیات 
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 
هادی یوسف آبادی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1003 صادره از حوزه 8 نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 149 مترمربع از پالک شماره 96 فرعی از 95 
اصلی واقع در اراضی مژدآباد بخش 13 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد یوسف آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/2  ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6170 (
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006170هیات 
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 
امیر مژدکانلو فرزند محمد بشماره شناسنامه 109 صادره از تحت جلگه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 601/31 مترمربع از پالک شماره 37 فرعی از 40 اصلی واقع 
در اراضی گذرنوغان بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمدحسین بصریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   م الف 7903

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

) 512/6 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )3569 (
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660306005003569هیات 
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 
محمود توزنده جانی فرزند کریم بشماره شناسنامه 815 صادره از تحت جلگه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 110/30 متر مربع پالک شماره 77 فرعی از 41 اصلی 
واقع در اراضی کاظم آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای عبداله سعیدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   م الف 2213

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

) 512/7 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6167(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006167هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مریم کریمی شرق فرزند عیسی بشماره شناسنامه 3 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 30/28 مترمربع از پالک شماره 68 فرعی از 48 اصلی واقع در 
اراضی باغنو بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/07   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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