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در صفحه 3 بخوانید

استاندار خراسان رضوی:

علمای دین بگویند که »بیکاری« مذموم است
رزم حسینی: در این 40 روز به دنبال ایجاد گفتمان توسعه مردم محور بودم

استاندار خراسان رضوی گفت: وقتی که مردم احساس کنند »توسعه« 
صاحب پیدا کرده است؛ در آن زمان به مشارکت در امر توسعه خواهند 
پرداخت. من امیدوارم که در استان این امر محقق شود.

صالح نژاد در جلسه معارفه رئیس انجمن کشتی باچوخه 

کشتی باچوخه هنوز به جایگاه 
واقعی خود نرسیده است

2 کشته در سقوط هواپیمای 
آموزشی در کاشمر

حسین زاده بحرینی 

پارلمان مجازی شبیه سازی کامل 
از مجلس است

علم الهدی: 

انقالب ایران تنها انقالب کبیر در 
جهان است

در همایش ساالنه مدیران انجمن ام اس مطرح شد؛

مدیریت شهری و کاهش 
آالم بیماران 

دارابی: 3500 نفر مبتال به ام اس در خراسان رضوی 
شناسایی شده اند

شهرها  مجموعه  حاضر  حال  در  گفت:  مشهد  شهردار 
مردم  آمدن  گرد  محل  که  جامعه  از  واحدهایی  عنوان  به 
اشتراک  به  را  خود  موضوعات  شهرها  بستر  در  و  هستند 

می گذارند، باید در موضوعاتی که باعث...

به بهانه درگذشت همسر مرحوم دکتر علی شریعتی؛

برسد به دست پوران عزیزم
خبری غم انگیز غروب جمعه را برای دوست داران ادبیات 

و طرفداران مکتب شریعتی تلخ کرد.
دچار  ماه  22بهمن  روز  که  رضوی  شریعت  پوران  دکتر 

سکته مغزی شده بود، روز گذشته دار فانی را وداع گفت.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
کشور گفت: با اقدامات خوبی که در همه حوزه های گردشگری خراسان 

رضوی انجام شده، امید داریم که این استان بتواند هم چنان به عنوان سرآمد 
گردشگری کشور نقش ایفا کند. به گزارش صبح امروز علی اصغر مونسان در 

بازدید از غرفه های خراسان رضوی در  دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع وابسته تهران که از 23 تا 26 بهمن برگزار شد...

گزارش ها از شهر مذهبی قم نشان می دهد سازماندهی هایی برای انتقاد و اعتراض به 
دولت در قم وجود دارد. برگزاری تجمع ضد دولتی توسط طالب، سردادن شعار های 

ضد دولتی در راهپیمایی 22 بهمن، انتشار بیانیه ها و نامه های انتقادی باعث شده 
است که این گمانه تقویت شود که قرار است قم در ردیف اول صف منتقدان و 

مخالفان دولت باشد. سال گذشته این مشهد بود که موقعیت اپوزیسیون دولت را 
داشت، اما حاال ظاهرا قم این نقش را در اختیار گرفته است. 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور در بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی
 گردشگری و صنایع وابسته مطرح کرد؛

خراسان رضوی 
سرآمدگردشگری کشور 

آیا قم 97 توانسته جای مشهد 96 را به عنوان پایگاه مخالفان دولت پرکند؟  

مکارم شیرازی: اینها راه را 
اشتباه می روند
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در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

گزارش ویژه

گزارش ویژه

جایی برای 
قدرت نمایی

فیلترینگ شعبه های مختلفی دارد
در صفحه 2 بخوانید

برای پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز 

با ما تماس بگیرید: 
09152560091 - 09360566636



می دهد  ن��ش��ان  ق��م  مذهبی  شهر  از  گ��زارش ه��ا 
قم  در  به دولت  اعتراض  و  انتقاد  برای  سازماندهی هایی 
طالب،  توسط  دولتی  ضد  تجمع  برگزاری  دارد.  وجود 
سردادن شعار های ضد دولتی در راهپیمایی 22 بهمن، 
انتقادی باعث شده است که  نامه های  بیانیه ها و  انتشار 
این گمانه تقویت شود که قرار است قم در ردیف اول صف 
منتقدان و مخالفان دولت باشد. سال گذشته این مشهد 
بود که موقعیت اپوزیسیون دولت را داشت، اما حاال ظاهرا 
قم این نقش را در اختیار گرفته است. روز پنجشنبه آیت 
ا... مکارم شیرازی از مراجع تقلید، در جلسه درس خارج 
این  بهمن  راهپیمایی 22  در  برخی شعار ها  از  فقه خود 
شهر انتقاد کرد. او گفت: "اعتقاد من این است که اسالم 
و انقالب و نظام به وسیله دشمنان خارجی از بین نخواهد 
رفت، ولی به وسیله دوستان ممکن است این اتفاق بیفتد 
و ضربه بخورد که از جمله این عوامل، تندور ها هستند که 

با پیمودن راه اشتباه مردم را از انقالب جدا می کنند."
از  قبل  انقالب  معظم  »رهبر  افزود:  تقلید  مرجع  این 
شعار های  فرمودند؛  صراحت  با  بهمن   22 راهپیمایی 
اختالف انگیز و شخصی ندهید، اما در همین راهپیمایی 
معظم  رهبر  که  این  با  دادند،  شعار هایی  چه  عده ای  قم 

انقالب فرموده بودند مراقب باشید.«
ضرر  خیلی  تندروی ها  "این  شیرازی  مکارم  گفته  به 

دارد، این ها راه را اشتباه می روند."

شعار های  قم  شهر  در  و  بهمن   22 روز  راهپیمایی  در 
بسیار تندی علیه دولت سر داده شد و پالکارد هایی در 

راستای حذف دولت در دست راهپیمایان دیده شد.
در  دولتی  ضد  پالکارد های  رسانه ها  گزارش  براساس 
تکه کالم  از  کنایه  با  اند.  داشته  یکسان  شکل  و  خط  قم 
این  از  بر روی یکی  برکت ا...،  روحانی که می گوید علی 
انقالبند،  مسیر  در  "مردم  بود:  شده  نوشته  پالکارد ها 
ا...."  برکت  علی  بخورند،  بخور  فکر  به  آقایان  ماشاا... 
شعار های  ح��اوی  که  دست نوشته ها  از  دیگر  برخی 
کنایه آمیز بود عبارت اند از: »این منطق رئیسه گرونی که 

مهم نیست.«
دیگر شعار ها عبارت بودند از: »ای آنکه تو عامل گرانی 
تا عید خدا کند نمانی«، »ملت ما نجیب است وزیر به فکر 
جیب است«، »ملت شده بدنام، گور پدر برجام« و »کی 
شعار هایی  یکصده.«  کیلویی  گوشت  بده  برجام  گفته 

علیه FATF هم در راهپیمایی دیده شد.
این درحالی است که رهبر معظم انقالب در روز جمعه 
در جمع افسران نیروی هوایی تاکید کردند که راهپیمایی 

22 بهمن جای "تسویه حساب" نیست.
در تحولی دیگر روز چهارشنبه خبرگزاری فارس گزارش 
داد که 7271 نفر از طالب، فضال و اساتید حوزه علمیه 
علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  رئیس  به  نامه ای  طی  قم، 
و  علمیه  حوزه های  شورای عالی  اعضای  و  دبیر  قم، 
برگزاری  خواستار  کشور،  سراسر  علمیه  حوزه های  مدیر 
و  مردم  معیشت  از  دفاع  در  قم  فیضیه  مدرسه  در  تجمع 
FATF شدند.  به  "استعماری" موسوم  لوایح  با  مخالفت 
امضا کنندگان این نامه به شدت از دولت انتقاد کردند و 

نوشتند: »»غربگرایان لیبرال، پس از تجربه تلخ خسارت 
محض برجام که حاصلی جز کوچک تر کردن سفره مردم 
مهم ترین  از  یکی  هسته ای،  تاسیسات  تخریب  کنار  در 
به دنبال  اکنون  امنیت ملی نداشت؛  و  مولفه های قدرت 
از  خطرناک تر  مراتب  به  دیگری  محض  خسارت  تحمیل 
همچون  بین المللی  کنوانسیون های  عنوان  با  برجام، 

پالرمو و CFT می باشند."
مراجع  از  "یکی  سخنرانی  خواستار  همچنین  آن ها 
عظام تقلید حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی 
و حضرات آیات محمد یزدی، سید احمد خاتمی، سیفی 
هنوز  ان��د.  شده  اراک��ی"  محسن  اعرافی،  مازندرانی، 
اما  نداده،  نشان  واکنشی  نامه  این  به  مدرسین  جامعه 

روز پنجشنبه روزنامه ایران این نامه را در راستای "حاشیه 
هاست  ماه  قم  است.  کرده  تفسیر  قم  در  تازه  س��ازی" 
برخی  و  طالب  بار ها  است.  دولتی  ضد  اعتراض  صحنه 
به  پیوستن  گرانی،  به  نسبت  تجمع  برگزاری  با  گروه ها 
FATF، پالرمو و CFT ابراز نارضایتی کرده اند. در یکی از 
این تجمع ها که ششم بهمن ماه بعد از اقامه نماز جمعه 
کمیسیون  عضو  ذوالنوری  االس��الم  حجت  شد  برگزار 

امنیت ملی مجلس شورای اسالمی سخنرانی کرد.
ارسال  از  مخالفت  در  مجلس،  در  قم  م��ردم  نماینده 
کرد  انتقاد  انقالب  معظم  رهبر  به  وزرا  برخی  توسط  نامه 
و گفت: »القای اینکه با تصویب این لوایح وضع معیشت 
مردم بهبود می یابد نادرست است چرا که پس از تصویب 
این لوایح اوضاع اقتصادی کشور و مراودات اقتصادی در 
مقایسه با وضع کنونی پیچیده تر می شود.« روز دوازدهم 
بهمن ماه هم غالمعلی حداد عادل در پیش خطبه های 
انتقاد کرد.  از رئیس جمهور و دولت  نماز جمعه شهر قم 
او با تاکید بر اینکه این افتخار نیست که عده ای بگویند 
نخواهد رفت،گفت: "دشمن  فیلتر  روی  ما  انگشت  هرگز 
برای جنگ اقتصادی خود پیوست فرهنگی تعریف کرده 
که با ابزار شبکه ها و فضای مجازی به دنبال تحقق اهداف 

شوم خود است."
این رویکرد در قم از تابستان آغاز شده است. حدود 7 ماه 
پیش در روز 25 مرداد ماه تعدادی از طالب حوزه علمیه 
قم در اعتراض به وضعیت معیشتی مردم دست به تجمع 
زدند، اما نهایتا حمله رحیم پورازغدی، سخنران این مراسم 
پالکارد های  و  شعار ها  آن  کنار  در  و  علمیه  حوزه های  به 
تا چندین  این تجمع  باعث حاشیه ساز شدن  تهدیدآمیز، 

هفته بعد از آن شد. در آن تجمع از پالکارد و شعار مشهور 
"ای انکه مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت" رونمایی 
شد. شعاری که اشاره به نحوه درگذشت آیت ا... هاشمی 
رفسنجانی دارد. وضعیت و فضای سیاسی قم در ماه های 
در  مشهد  شهر  سیاسی  فضای  و  وضعیت  ی��ادآور  اخیر 
زمستان سال گذشته است. فضایی که باعث شد در روز 
هفتم دی ماه سال 96 در این شهر مذهبی تظاهراتی ضد 
روز  همان  کرد.  عمل  جرقه  مانند  که  شود  برگزار  دولتی 
تظاهرات مشهد به صحنه اعتراض علیه نظام تبدیل شد و 

با حضور نیروی انتظامی به پایان رسید.
اعتراض های  از  حمایت  در  تظاهرات،  آن  از  پس  روز 
اعتراض  صحنه  به  کشور  شهر های  از  بسیاری  مشهد 
و  گردید  آغ��از  گرانی  نام  با  که  اعتراضی  شد.  تبدیل 
به  نهایتا  اما  بود،  دولت  از عملکرد  انتقاد  ظاهرا هدفش 
دی  اعتراض های  گردید.  بدل  نظام  علیه  اعتراض هایی 
در  شعار هایی  آن  در  و  انجامید  طول  به  روز  چند  تا  ماه 
آن  جرقه  شد.  داده  سر  نیز  پهلوی  حکومت  از  حمایت 
مشهد  تظاهرات  به  دولت  شد،  زده  مشهد  از  اعتراض ها 
به شدت انتقاد کرد و حسن روحانی رئیس جمهور معتقد 
است فشار های اخیر آمریکا و متحدانش به کشور تحت 
از  انتقادات  است.  گذشته  سال  ماه  دی  حوادث  تاثیر 
فضای سیاسی مشهد موجب شده است که حساسیت ها 
نسبت به آن افزایش یابد و از ابتدای سال جاری آرامش 
بیشتری بر فضای سیاسی مشهد حاکم شود، با این حال 
به نظر می رسد این فضای سیاسی از مشهد به قم رسیده 
است و عده ای نگرانند که مبادا "غائله" بعدی از قم کلید 

زده شود.

مردم  که  وقتی  گفت:  رض��وی  خراسان  استاندار 
احساس کنند »توسعه« صاحب پیدا کرده است؛ در آن 
زمان به مشارکت در امر توسعه خواهند پرداخت. من 
امیدوارم که در استان این امر محقق شود. در این 40 
روز تنها به دنبال ایجاد گفتمان توسعه مردم محور بودم. 
به دنبال آن هستم که علمای دین را به این راه وارد کنم. 
نزد علما  بیکاری در  بگویند که  بایبستی علمای دین 

مذموم است.
به گزارش ایسنا، علیرضا رزم حسینی شامگاه جمعه 
سپید   برج   در  که  رضوی  علمی  جشنواره  دومین  در 
ما  اف��زود:  شد،  برگزار  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
وقتی  نداشتیم.  را  مردم  به  کسب وکار  آموزش  توانایی 
انتظاری  چه  است،  نفر  دو  عهده  به  بخش  یک  اداره 
بایستی  استان  در  بزرگ  شرکت  هر  داشت؟  خواهیم 
بتواند پیرامون خود را توسعه بدهد. با خلق پول و نه با 

پول امدادی. این امر بایستی تحقق یابد. 
وی افزود: اساتید دانشگاه بایستی وارد میدان توسعه 
فرقی  و  کنیم  باز  همه  برای  را  توسعه  دره��ای  شوند. 
در میان اقلیت ها و اکثریت نیست. چه عیبی دارد که 
دانشگاه وظیفه توسعه یک منطقه را بر عهده بگیرد؟ 
منابع مالی به قدر کافی وجود دارد.دانشگاه هر جایی 

که تمایل دارد، بر عهده بگیرد. 
رزم حسینی عنوان کرد: تا امروز 13 شرکت توسعه گرا، 
عهده  بر  را  استان  مختلف  بخش های  توسعه  وظیفه 
گرفته اند. یک شیعه عربستانی بخشی از توسعه طرقبه 
و شاندیز را با 13 هزار نفر جمعیت بر عهده گرفته است. 
وی ادامه داد: روزی فرا می رسد که کشور ایران تبدیل 
شرکت  ه��زاران  و  می گردد  اقتصادی  منطقه   100 به 
روز،  آن  در  می گردند.  ایران  اقتصادی  توسعه  مسئول 
دولت مبدل به کارگزار می گردد. بایستی دولت را کوچک 
و مردم را بزرگ کنیم. رزم حسینی گفت: مجبوریم که 
مسیر اقتصاد مردم محور را ِپی بگیریم، تردیدی در این 
باره نکینم. چه دولت اصولگرا و چه دولت اصالح طلب، 
همه بایستی این مسیر را ادامه دهند. نمی توان کشور 
گذشته  روش های  کرد.  اداره  گذشته  شیوه های  به  را 

مربوط به گذشته است. 
وی اضافه کرد: من در کرمان براورد کردم که تمامی 
بانوان کرمانی، 5 هزار میلیارد تومان زیورآالت استفاده 
می کنند، در حالی که فرزند ایشان بی کار است. من از 
بانوان پرسیدم که آیا موافقید زیورآالت آنان در یک جای 
مطمئن قرار گیرد و در عوض فرزند شما صاحب اشتغال 

شود؟ همه بانوان در آن جلسه موافقت کردند. 
استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در اسالم 

آدم  یک  یا  سرمایه گذار  یک  اگر  است.  برائت  بر  اصل 
ثروت مند خالف قانون عمل کرده است، دستگاه های 
خالفی  که  زمانی  تا  اما  کند.  برخورد  وی  با  قضایی 
بگیرد.  قرار  تکریم  مورد  بایستی  است،  نزده  سر  او  از 

سرمایه گذار یک مجاهد اقتصادی است. 
وی ادامه داد: چرا سرمایه گذار به استان نمی آید تا 
را تغییر  بایستی فضای کسب وکار  توسعه ایجاد کند؟ 
داد. امروز تمامی ارکان نظام در استان پای کار آمده اند 
و این مسئله در تاریخ دیوان ساالری کشور،نادر است. از 
نماینده مجلس و فرماندار تا امام جمعه و دادستان گرد 

کمک  سرمایه گذار  به  تا  آمده اند  هم 
کنند. 

دیدار  در  کرد:  تصریح  رزم حسینی 
استان  انتظامی  نیروی  فرماندهان  با 
با  تعامل  ما  رویکرد  که  ک��ردم  بیان 
که  دارند  آن ها حق  معترضین است. 
جوانان  با  بایستی  باشند.  معترض 
گفت وگو کرد و مسائل خود را با آنان در 
میان بگذاریم. فکر می کنیم که مردم 
درست  اطالعات  آنان  به  و  غریبه اند 

نمی دهیم و انتظار داریم 
گفت:  رض��وی  خراسان  استاندار 
مجبوریم که مسیر اقتصاد مردم محور 
را پیش بگیریم و تردیدی در این باره 
نکینم؛ چه دولت اصولگرا و چه دولت 
اصالح طلب، همه بایستی این مسیر 
را ادامه دهند زیرا نمی توان کشور را به 

شیوه های گذشته اداره کرد.
در  رضوی  خراسان  مردم  حضور  از  کرد:  بیان  وی 
که  حضوری  می کنم،  قدردانی  بهمن   22 راهپیمایی 
روی همه را کم کرد؛ چه دشمنان نظام و چه کارگزاران 
بیان کردند که علی رغم همه  این نظام. چرا که مردم 
انتظارات و مشکالت آمدند و به نظام جمهوری اسالمی 
استاندار  رشیدیان،  آقای  از  داد:  ادامه  وی  وفادارند.  
سابق تشکر می کنم که پیشنهاد و ایده شبکه دانشگاهی 
را ارائه نمود چراکه کار بسیار ارزشمندی است. از تمامی 
همکاران ایشان که بانی این کار بزرگ بودند، بایستی 

قدردانی کرد.
اظهار  رض��وی  خراسان  استاندار 
انقالب  از  پیش  در  دانشگاه  ک��رد: 
بیشتر فردمحور بوده تا جامعه محور. 
در  ع��ال��ی  مقامی  شخصیت های 
پرورش  جهان  و  ایران  دانشگاه های 
آفرین  افتخار  کشور  ب��رای  و  یافتند 
دانشگاهیان   ، فردمحوری  در  شدند. 
ما برجسته هستند و طبق آمار، رشد 

علمی فزاینده و درخشانی داشته ایم.
ش��ای��د  ام���ا  ک����رد:  اض���اف���ه  وی 
دانشگا های ما در جامعه محوری کمتر 
نمایان شده اند. چطور ممکن است که 
دانشگاه فردوسی با وجود پیشینه مهم 
و اهمیتی بسیار زیاد در کشور، شاهد 
درد و رنج حاشیه شهر نباشد و یا برای 
حل معضالت آن چاره اندیشی نکند؟ 

مشکالتی در استان وجود دارد که نیاز به همت اساتید 
دانشگاهی جهت حل و فصل آن وجود دارد. دانشگاه 
باید در متن توسعه جامعه قرار گیرد. یک استاد دانشگاه 
بایستی به درون مسجد برود و از توسعه اقتصادی سخن 
بگوید. بایستی به درون جامعه برود و با مردم نشست و 

برخاست داشته باشد.
بسیار  کارهای  از  یکی  ک��رد:  تصریح  رزم حسینی 
بزرگی که در خراسان می توان انجام داد، مسئله اقتصاد 
مقاومتی است. اکنون شرکت های توسعه گرا به استان 
می آیند و از آن ها تقاضا داریم که مسئولیت توسعه را 
در بخشی از استان به عهده بگیرند. بایستی میان این 

شرکت ها و دانشگاه ارتباط برقرار کنیم. 
وی ادامه داد: اکنون توسعه در ایران بدون صاحب 
دول��ت،  از  توسعه  خواستن  و  دول��ت س��االری  اس��ت. 
زیرساخت ها  ایجاد  حوزه  در  است.  بیهوده  انتظاری 
دولت توانایی دارد و با هزینه های بسیار زیاد این مهم را 
به سرانجام رسانده و می رساند؛ اما در حوزه توسعه که 
اجتماع، اقتصاد و امنیت را فرا می گیرد، دولت نبایستی 
بایستی توسعه را مردمی ساخت و اقتصاد  ورود کند. 

مقاومتی مردمی را الگوی خویش قرار داد.
در  من  کرد:  خاطرنشان  رضوی  خراسان  استاندار 
از  شدم،  منصوب  استانداری  به  که  روزی   40 مدت 
دیدن  استان  مرزهای  از  خصوص  به  و  شهرستان ها 
وجود  آهن  سنگ  معدن  خواف،  شهرستان  در  کردم. 
دارد که از مهم ترین معادن کشور محسوب می شود. 15 
هزار میلیارد تومان گردش مالی شرکت های تابعه این 
معدن است. اما با این وجود متاسفانه ما در روستاهای 
اطراف شاهد معضالت بزرگی از جمله اشتغال هستیم. 
یک بخش داری با دو پرسنل وجود دارد. از این بخش ها 

انتظار داریم که توسعه ایجاد کند؟
وی اضافه کرد: از سال 1395، طبق آمار مرکز آمار، 
ما عدم  است.  بزرگتر شده  برابر  سه  ما  شهری  جامعه 
ما  شهر  حاشیه های  کرده ایم.  پیدا  توسعه ای  ت��وازن 
گسترش یافته اند و اکنون روستاهای تولیدگر ما خالی از 
سکنه شده اند. برخی می گویند که خشک سالی سبب 
کوچ از روستاها شده است و من بایستی بگویم که این 

معضل در اثر سوءمدیریت رخ داده است.
ندارند.  صاحب  ما  روستاهای  گفت:  رزم حسینی 
آن  دهیار  روستا،  صاحب  کیست؟  روستاها  صاحب 
شده  انتخاب  روستایی  شورای  توسط  که  روستاست 
که برادر دهیار ریاست آن را بر عهده دارد؟ من با شورا 
مخالفتی ندارم اما اشکاالت ساختاری در کشور وجود 

دارد.
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فیلترینگ همواره محل قدرت نمایی بوده است؛ 
"فیلترینگ  می گوید  ارتباطات  وزیر  همچنانکه 

شعبه های مختلفی دارد."
محمد جواد آذری جهرمی  در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه باالخره دستش روی دکمه فیلترینگ 
و  می دهد  معناداری  پاسخ  نه؛  یا  رفت  خواهد 
مختلفی  شعبه های  فیلترینگ  دکمه  می گوید: 

دارد.
در  ه��م��واره  فیلترینگ  که  اس��ت  آن  موضوع 
کشور موضوع مجادله برانگیزی بوده و البته محل 
قدرت نمایی با تأکید بر "امنیت ملی"؛ چه آن زمان 
به  تلگرام،  چه  و  شد  فیلتر  توییتر  و  فیس بوک  که 
دنبال حوادث دی ماه 96. اگرچه که رئیس جمهور 
دست  که  بود  گفته   96 ماه  دی  اتفاقات  از  قبل 

وزیرش روی دکمه فیلترینگ نمی رود.
روحانی با تاکید بر اینکه دولت از فضای مجازی 
حراست خواهد کرد، افزوده بود:" خبر دارم افرادی 
شب  می بینند.  خواب  اجتماعی  شبکه های  برای 
می خوابند و تا صبح خواب می بینند. به این افراد 

می گویم که به خواب هایتان دل نبندید."
اما فیلتر تلگرام در اردیبهشت 97 با حکم بازپرس 
دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و پس از آنکه برخی 
افراد همچون مجتبی ذوالنور نماینده مردم قم در 
خسارات  ابعاد  به  توجه  "با  که  کرد  اعالم  مجلس 
کمتر  نزدیک  آینده  در  تلگرام  از  استفاده  استقرار 
از 20 روز تلگرام فیلتر خواهد شد." نشان داد که 

مساله فراتر از خواب و تعبیر خواب است.
معاونت  سرپرست  ماجرا  آن  از  پس  ماهی  چند 
فضای مجازی دادستانی کل کشور از صدور حکم 

قضایی برای فیلترینگ شبکه  اجتماعی اینستاگرام 
خبر می دهد.

آن  به  جهرمی  آذری  جواد  محمد  که  موضوعی 
واکنش نشان داد و گفت: "فرض بر این که معاون 
دادستان اختیار قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام 
دارد، این سؤال پیش می آید بعد از این قرار است 
چه اتفاقی بیفتد؟ آقایان این را برای مردم روشن 
کنند و دو قطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ 

را درست نکنند."
خانه  خبرگزاری  به  ذوالنوری  مجتبی  اکنون  اما 
ملت می گوید: زور قوه قضاییه نیز تاکنون به فیلتر 

اینستاگرام نرسیده است.
البته این عضو فراکسیون والیی مجلس، مقصر 
عدم  با  دولت  می کند:  اضافه  و  می داند  دولت  را 
تمکین از قانون، اجازه فیلتر شدن آن را نمی دهد.

وزیر  می گوید:"  قدوسی  کریمی  ج��واد  ول��ی 
فیلتر  زودی  ب��ه  گفت  م��ن  خ��ود  ب��ه  ارت��ب��اط��ات 

اینستاگرام را انجام می دهم."
همان روز آذری جهرمی درخصوص مکالمه اش 
با کریمی قدوسی می گوید: » در مجلس به آقای 
برای  نهادی  چه  که  کردم  عرض  قدوسی  کریمی 
اولین بار نسخه های فارسی را برای اولین بار طرح 

و حمایت کرد و ما نقشی نداریم.«
به  پاسخ  در  جهرمی   آذری  جواد  محمد  حال 
اینکه باالخره دستش روی دکمه  بر  سوالی مبنی 
معناداری  پاسخ  نه؛  یا  رفت  خواهد  فیلترینگ 
شعبه های  فیلترینگ  »دکمه  می گوید:  و  می دهد 

مختلفی دارد.«
در  مجلس  ناظر  عضو  سبحانی فر  رمضانعلی 

را  کارگروه  این  مجرمانه،  مصادیق  تعیین  کارگروه 
مجرای قانونی فیلترینگ می داند و می گوید: اگر 
دنبال طرح کردن موضوع از طریق مجاری قانونی 
باشیم، باید در کارگروه مطرح شود اما بسیاری از 
موضوعات مرتبط با شبکه های اجتماعی خارج از 

کارگروه تصمیم گرفته شده است.
همچنین محمد کاظمی دیگر عضو این کارگروه با 
اشاره به اینکه کارگروه در موردهای اخیر فیلترینگ 
نقشی نداشته، گفت: این کمیته به واسطه حضور 
کمیته  قضاییه،  قوه  و  مجلس  وزرا،  نمایندگان 
پرکیفیت و پر و پیمانی است و در حالیکه باید همه 

کاره باشد، عمال هیچ کاره شده است.
معنای  به  مجرمانه  مصادیق  تعیین  ذوالنوری: 

مسلوب االختیار کردن قوه قضاییه نیست
حال ذوالنوری که معتقد است "باید با دولت اعم 
از وزارت ارتباطات یا رئیس جمهور برخورد شود؛ به 
این دلیل که حکم قوه قضاییه مبنی بر فیلترینگ را 
اجرا نکرده اند"، در پاسخ به این سوال که چرا برای 
موضوع فیلترینگ تصمیم گیران مختلفی در کشور 
وجود دارد، توضیح می دهد: اول آنکه قوه قضاییه 
نقش مدعی العمومی دارد که ساری و جاری است 
نقش  این  و  کند  محدود  را  آن  نمی تواند  کسی  و 
ثانیا  نشود؛  واقع  جرمی  تا  است  پیشگیری  برای 
پاسداری  و حکومت  از حقوق جامعه  قوه قضاییه 

می کند.
وی درباره نقش کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 
مصادیق  تعیین  می گوید:کارگروه  میان  این  در 
نه  کند  مشخص  را  مصادیق  دارد  وظیفه  مجرمانه 
اینکه حکم صادر کند؛ حکم صادر کردن کار قوه 

قضاییه است و اگر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 
داریم معنایش آن نیست که قوه قضاییه در وظایف 

و رسالت ذاتی اش نمی تواند ورود کند.
اینکه  بیان  با  روحانیت مجلس  فراکسیون  عضو 
پس از تعیین مصادیق، معنایش این نیست که قوه 
قضاییه مسلوب االختیار است، ادامه می دهد: قوه 
قضاییه و دادستان می تواند رأسا دستور فیلترینگ 

دهد و آن که باید اجرا کند وزارت ارتباطات است.
با فیلترینگ تکلیف مان را انجام داده ایم

وی درباره مخالفت وزارت ارتباطات با فیلترینگ 
نیز می گوید: در فضای مجازی و به ویژه تلگرام انوع 
فساد، قمار، فساد جنسی و فساد خانوادگی اتفاق 
اجازه  دارد  وظیفه  ارتباطات  وزات  آیا  می افتاد؛ 

بدهد فساد جاری شود؟
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا 
از وقتی تلگرام فیلتر شد اوضاع بهتر شد، می گوید: 
اینکه  بسته ایم؛  را  راه  ما  که  است  این  حداقلش 
این  از  غیر  بپرد،  دیوار  از  بخواهد  خودش  کسی 

است که ما راه را برای او باز کنیم.
دیگر  ما  خدا  پیش  می دهد:  ادام��ه  ذوال��ن��وری 
داده ای��م؛  انجام  را  تکلیف مان  و  نیستیم  مسئول 
حاکمیت اسالمی وظیفه دارد از چیزی که جامعه و 
فرد را منحط می کند، جلوگیری کند ولی اینکه کسی 
خودش  مسئول  شکست،  را  حریم  و  خط  خودش 

است؛ ولی ما باید وظیفه خود را انجام دهیم.
که  است  این  فیلترینگ  روش  بدترین  زرآبادی: 

بگوییم فالن پیام رسان اصال نباشد
که  است  حالی  در  فیلترینگ  به  نگاه  نوع  این 
ارتباطات  کمیته  عضو  زرآب��ادی  حمیده  سیده 

می گوید:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
یک  بگویند  که  است  این  فیلترینگ  نوع  بدترین 

موضوعی از اصل و اساس نباشد.
توضیح  کشورها  دیگر  تجربه  به  اش��اره  با  وی 
فیلترینگ  کشورها  همه  در  تقریبا  م��ی ده��د: 
محتوایی با توجه به نیازها و شرایط انجام می شود 
و حتی این کار را برای رده های سنی مختلف انجام 

داده و برخی دسترسی ها را می بندند.
زرآبادی تاکید می کند: محدود کردن دسترسی 
می تواند با توجه به سیاست کلی هر کشوری باشد؛ 
فیلتر  موضوع  و  قسمت  همان  روی  بر  باید  البته 
بگوییم فالن  بدترین روش است که  گذاشت ولی 

پیام رسان اصال نباشد.
وی با اشاره به برخی گزارش ها می گوید: طبق 
گزارش ها و آمارها بعد از فیلتر تلگرام، دوباره همه 
فایده ای  هیچ  فیلتر  یعنی  کردند؛  رجوع  آن  به 

نداشت.
این  در  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  ای��ن 
در  خبری  کانال های  برخی  فعالیت  به  خصوص 
توجه  با  که  می کند  اشاره  داخلی  پیام رسان های 
این  به  بودند، مجددا  ناموفق  آن فضا  اینکه در  به 
سمت برگشتند زیرا حتی بسترهای نرم افزاری آن 

فراهم نبود.
زرآبادی بر لزوم فیلترینگ هوشمند تاکید می کند 
در  هوشمند  فیلترینگ  توانایی  اگر  می گوید:  و 
خالف  مسائل  فعالیت  جلوی  دارد،  وجود  کشور 
صورت  به  پیام رسان ها  ای��ن  در  قانون  و  ش��رع 
در  را  کارها  این  کمااینکه  شود؛  گرفته  هوشمند 

خیلی از کشورها انجام می دهند.

جایی برای قدرت نمایی
فیلترینگ شعبه های مختلفی دارد

گزارشخبر

چرا سرمایه گذار به 
استان نمی آید تا توسعه 

ایجاد کند؟ بایستی 
فضای کسب وکار 

را تغییر داد. امروز 
تمامی ارکان نظام 
در استان پای کار 

آمده اند و این مسئله در 
تاریخ دیوان ساالری 

کشور،نادر است. 
از نماینده مجلس و 

فرماندار تا امام جمعه و 
دادستان گرد هم آمده اند 

تا به سرمایه گذار کمک 
کنند

,,

آیا قم 97 توانسته جای مشهد 96 را به عنوان پایگاه مخالفان دولت پرکند؟ 

مکارم شیرازی: اینها راه را اشتباه می روند
استاندار خراسان رضوی:

علمای دین بگویند که »بیکاری« مذموم است
رزم حسینی: در این 40 روز به دنبال ایجاد گفتمان توسعه مردم محور بودم

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(

پنجشنبه ها:  و  و دوشنبه  اهواز: شنبه  مشهد- 
ساعت 1500

و  مشهد- چابهار: سه شنبه ها ساعت: 1510 
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: ساعت 

1300
ساعت:1710  چهارشنبه ها  ساری:  مشهد- 

) اجرا از اول اسفند(

آسمان
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مجبوریم که مسیر اقتصاد مردم محور را پیش بگیریم و تردیدی در این باره نکینم؛ چه دولت اصولگرا 
و چه دولت اصالح طلب، همه بایستی این مسیر را ادامه دهند زیرا نمی توان کشور را به شیوه های 

گذشته اداره کرد

,,
برگزاری تجمع ضد دولتی توسط طالب، سردادن شعار های ضد دولتی در راهپیمایی 22 بهمن، انتشار 

بیانیه ها و نامه های انتقادی باعث شده است که این گمانه تقویت شود که قرار است قم در ردیف اول صف 
منتقدان و مخالفان دولت باشد. سال گذشته این مشهد بود که موقعیت اپوزیسیون دولت را داشت، اما 

حاال ظاهرا قم این نقش را در اختیار گرفته است

,,

ایران  مجازی  پارلمان  مدیر 
گفت: مردم عادی قبل از تصویب 
اظهار  آن  درب��اره  می توانند  قانون 

نظر کنند تا نمایندگان نظرات آنها را ببینند.
پارلمان  مورد  در  بحرینی  زاده  حسین  محمدحسین 
ایران  مجازی  پارلمان  گفت:  آن  اهداف  و  ایران  مجازی 
نخبگان  با  مجلس  نمایندگان  بین  ارتباط  ایجاد  برای 
جامعه و همچنین عموم مردم طراحی شده و ساختار آن 
کامال شبیه ساختار مجلس شورای اسالمی است یعنی 
مجلس  صحن  در  می تواند  نماینده  یک  که  همانگونه 
حضور داشته باشد، عضو این پارلمان مجازی نیز می تواند 
در صحن باشد. نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس 
شورای اسالمی، افزود: در صحن مجلس درباره طرح ها و 
لوایح اظهار نظر می شود که عضو پارلمان نیز می تواند رای 

موافق، مخالف و یا اصالحیه دهد همانطور که نمایندگان 
این کار را انجام می دهند. طرح در آنجا کامال تجزیه شده 
یعنی دقیق اصل ماده، تبصره ها، بندهایی که ذیل هر بند، 
تبصره یا ماده آمده است و در آنجا به عضو پارلمان اجازه 
داده شده که رای دهد و اظهار نظر کند. به عنوان مثال 
در مجلس می توانیم به وزیر و رئیس جمهور تذکر داده و 
یا سوال کنیم که همه این امکانات در این سایت نیز فراهم 
تصریح  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این  است.  شده 
کرد: بر طبق نظراتی که کاربرها درباره پارلمان مجازی 
می گذارند، می توان گفت برایشان غیرقابل باور است که 
در کشور چنین سایتی ایجاد شده که حتی مردم عادی 
قبل از تصویب قانون می توانند درباره آن اظهار نظر کنند 

تا نمایندگان نظرات آنها را ببینند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس معتقد 
توانایی  پاکستان  که  اکنون  است 
لحاظ  به  ایران  ندارد  را  خود  مرزهای  امنیت  تأمین 
قانونی می تواند به پایگاه های تروریستی داخل خاک 
انجام  عدم  بر  دلیلی  مرز  مانع  و  کند  حمله  پاکستان 

این اقدام نیست.
حادثه  به  واکنش  در  آبادی  جهان  رحیمی  جلیل 
تروریستی سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت 
گفت:  شد  اسالمی  انقالب  پ��اس��داران  از  تعدادی 
منطقه  در  عیاری  تمام  جنگ  وارد  سعودی  عربستان 
و عربستان  ایران  امر سبب شده  و همین  شده است 

وارد چالش های زیادی طی دو دهه اخیر شوند.
اصل  اساس  بر  ایران  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 

تواند  می  الملل  بین  سازمان  منشور  مشروع  دفاع 
اقدام  و شهروندان خود  به خاک  تجاوز  علیه هرگونه 
ما  از حقوق  از شهروندان  یادآور شد: حفاظت  کند، 
است و در این زمینه الزم است به هر نحوی اقدام به 
با  قدرت  با  باید  رو  این  از  کنیم  خود  میهن  از  دفاع 
پاکستان صحبت شود تا اگر این کشور امکان تأمین 
ورود  موضوع  به  ایران  ندارد  را  خود  مرزهای  امنیت 

کند.
داد:  ادام��ه  ده��م  مجلس  در  م��ردم  نماینده  ای��ن 
اکنون ایران این حق را دارد تا با حمله به پایگاه های 
خود  مرزهای  از  پاکستان  خاک  داخ��ل  تروریستی 
تواند  نمی  مرز  نام  به  مانع  یک  صرفا  و  کند  حفاظت 
ایرانی در خطر  باعث شود به راحتی جان شهروندان 

قرار گیرد.

مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
است  معتقد  اسالمی  ش��ورای 
باید  کشورها  با  مذاکره  زمینه  در 
دو اصل حفظ آرمان ها و تأمین منافع ملی را در نظر 
این  که  شود  مذاکره  کشورهایی  با  صرفا  تا  داشت 

موضوعات طی آن رعایت خواهد شد.
به  اشاره  با  هاشمی  زاده  قاضی  سیدامیرحسین 
بیانیه  در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  از  بخشی 
گام دوم انقالب در باب عزت ملی در روابط خارجی 
ناظر  آقا  صحبت  گفت:  دشمنان،  با  مرزبندی  و 
مشخص  سال  چند  این  طی  که  است  ای  تجربه  به 
با  ایدئولوژیک  و  عمیق  دشمنی  کسانی  چه  که  شد 
به  نیستند  حاضر  و  دارند  اسالمی  انقالب  ماهیت 
طبیعتا  و  کنند  تحمل  را  انقالب  وجود  نحوی  هیچ 

گفتگو با چنین دشمنی بی معنی است.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: از سوی دیگر 
صرفا باید با کشورهایی باب مذاکره را باز کرد که دو 
شرط حفظ آرمان ها و حفظ منافع مالی طی گفتگو 
با آنها رعایت شود و اگر منافع ملی کشور تأمین می 

شد این باب با سایر کشورها باز شود.
را  مصلحت  و  حکمت  ع��زت،  اصل  ادام��ه  در  وی 
و  دانست  الملل  بین  رواب��ط  اصلی  های  شاخه  از 
پدید  به  منطقه  در  امروز  که  اسالمی  بیداری  افزود: 
آمریکا  های  سیاست  شکست  از  حاکی  است  آمده 
زیر سایه سیاست  و همه  بوده که همه  در خاورمیانه 
منطقه  در  آن  انعکاس  و  اسالمی  جمهوری  های 

ایجاد شده است.

حسین زاده بحرینی 

پارلمان مجازی شبیه سازی کامل از مجلس است
رحیمی جهان آبادی 

ایران برای حمله به پایگاه  تروریست ها در خاک پاکستان حق قانونی دارد
قاضی زاده هاشمی

باب مذاکره با کشورهایی که منافع ملی ایران را تأمین کنند باز است

بازار
توزیع گوشت گرم مرغ در خراسان رضوی 

مدیر کل پشتیبانی امور دام سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان رضوی گفت: توزیع گوشت گرم مرغ به نرخ مصوب 

جدید از این هفته در این استان آغاز می شود.
به گزارش ایرنا، سید احمد دلقندی روز پنجشنبه افزود: با 
توجه به افزایش قیمت نهاده ها و هزینه تولید، نرخ مصوب 
هر کیلوگرم گوشت گرم مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار کشور 

از 98 هزار ریال به 115هزار ریال افزایش یافت.
وی اظهار داشت: رایزنی با مرغداران استان با هدف تامین 
گوشت گرم مرغ برای توزیع با این نرخ انجام شده است و 
همچون گذشته در اجرای طرح حمایت از مرغداران، توزیع 
گوشت گرم مرغ به نرخ مصوب در استان ادامه پیدا می کند.

وی گفت: در این راستا به ازای هر کیلو گرم گوشت مرغ به 
نرخ مصوب، چهار کیلو گرم ذرت و سه کیلو گرم کنجاله سویا 

با نرخ دولتی به مرغداران ارائه می شود.
کشاورزی  جهاد  سازمان  دام  امور  پشتیبانی  مدیرکل 
خراسان رضوی افزود: توزیع گوشت گرم مرغ به نرخ مصوب 
در مشهد و چند شهرستان استان انجام می شود و میزان 

توزیع با توجه به نیاز بازار انجام می گیرد.

هشدار برای کمبود و گرانی لبنیات در سال 98
رئیس انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه خوراک دام 
به راحتی پیدا نمی شود و قیمت باالیی دارد گفت: قیمت 
گوشت قرمز نیز گران شده و انگیزه برای فروش دام های 
شیری را باال برده است و ادامه این شرایط منجر به کاهش 

تولید شیر و لبنیات در سال آینده می شود.
به گزارش اقتصادآنالین، احمد مقدسی افزود: دامداران 
در سال گذشته یک میلیون و 300 هزار راس  صادرات دام 
زنده داشتند و به شرکای خود تعهد داده اند اما صادرات 
این محصول به یک مرتبه ممنوع شد و این زمینه شرایط را 
برای فعالیت قاچاقچیان که انگل اقتصاد کشور به حساب 
می آیند، باز کرد. وی افزود: تا زمانی که قیمت ارز به صورت 
دستوری پایین نگه داشته شده بود از خارج از کشور شاهد 
ورود دام به صورت غیرقانونی بودیم و اکنون نیز که نرخ ارز 
باالرفته این روند برعکس شده است و ما نیز به عنوان تولید 

کننده از این شرایط موجود در بازار خوشحال نیستیم.
وی تصریح کرد: هر کیلو دام  زنده  )گوسفند( را کیلویی 
7 دالر از قاچاقچیان در خارج کشور خریداری می کنند که 
با دالر نرخ امروز حدود 85 هزار تومان می شود و در داخل 
نیز هر کیلوگرم دام زنده )گوسفند(  حدود 40 هزار تومان و 

گوساله 30 هزار تومان خریداری می شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نیز دامداران علوفه را 
سخت پیدا می کنند و قیمت آنها نیزگران شده که این امر 
باعث شده که مانند یک هروئینی که ممکن است برای 
تامین مواد حتی بچه خود را بفروشد ما نیز در صورت ادامه 
این روند مجبوریم که گاوهای خود را بفروشیم. این امر تامین 

شیر و لبنیات را در سال آینده دچار مشکل میکند

ُزهیر موسوی  
دولت  کارکنان  مصرف  تعاونی های  سراسری  اتحادیه 
اتحادیه های  بزرگ ترین  از  یکی  ای��ران  اسالمی  جمهوری 
شرکت  نیاز  تأمین  درزمینه  که  است  کشور  موجود  تعاونی 
تعاونی های مصرف کارمندی در سراسر مملکت فعالیت دارد.

*شرکت تعاونی در مشهد
این اتحادیه که در سال 1342 با سرمایه 350 هزار ریال و 
عضویت 15 شرکت تعاونی تشکیل شده همپای روند اقتصاد 
در  که  به گونه ای  است؛  کرده  طی  را  رشد  به  رو  کشور مسیر 
شرایط فعلی به عنوان یک مجموعه بزرگ اقتصادی، امکانات 
وسیع و گسترده خود را در جهت ارائه خدمت به اتحادیه های 
تعاونی مصرف کارکنان دولت مستقر در مراکز استان ها و نیز 
نزدیک به 45 شرکت تعاونی مصرف کارمندی کوچک و بزرگ 

در مشهد به کار می گیرد.
در حال حاضر انبوهی از کاالهای سهمیه ای و مجموعه ای 
انبارهای  طریق  موردنیاز  و  ضروری  کاالهای  کلیه  از  بزرگ 
وسیع اتحادیه سراسری همه روزه به مراکز استان های کشور 
شرکت های  اعضای  اختیار  در  طریق  آن  از  و  می شود  حمل 
تعاونی مصرف زیر پوشش در کلیه شهرها و بخش های کشور 
اسالمیمان قرار می گیرد. ناوگان حمل و نقل اتحادیه در طول 
انبارهای مجتمع هستند که  به  شبانه روز مشغول کاالرسانی 
رضوی  خراسان  ازجمله  استان ها  به  آن  از  بخشی  بالفاصله 
حمل می شود و این سیر گردشی کاال بارها و بارها در طول 
سال تکرار می شود؛ به گونه ای که نزدیک به 20 نوبت گردش 

کاال در طی سال را در برمی گیرد.
بدین ترتیب اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان 
خود  عضو  تعاونی های  و  اتحادیه ها  مجموعه  با  همراه  دولت 

یکی از اهرم های اقتصادی قدرتمند دولت جمهوری اسالمی 
است  دولت  کارکنان  معیشتی  و  رفاهی  خدمات  ارائه  جهت 
با  را  کاالها  انواع  کشور  بخش های  و  شهرها  دورترین  تا  که 
کارگزاران  خانواده های  اختیار  در  توزیع  روش  مطمئن ترین 
و  پرتوان  مجموعه  این  می دهد.  قرار  کشور  سراسر  در  دولت 
گسترده در دوران جنگ تحمیلی خدمات ارزنده ای به جامعه 
و دولت ارائه کرد و با گسترش و تقویت شبکه سالم تعاونی، 
ارزاق  بخش  مهم ترین  که  کوپنی  کاالهای  از  عظیمی  حجم 
عمومی بود از طریق شبکه تعاونی های کارمندی در سراسر 
قرار  مردم  اقشار  دیگر  گاه  و  دولت  کارکنان  اختیار  در  کشور 
داد که این خود عاملی مؤثر در تثبیت نرخ ها و جلوگیری از 

احتکار و گران فروشی در آن شرایط بود.
*پوشش 80 هزار نفری در مشهد

اتحادیه  تعاونی  اصلی  مراکز  از  یکی  نیز  بزرگ  خراسان 
جمهوری  دول��ت  کارکنان  مصرف  تعاونی های  سراسری 
با  مصاحبه ای  هم  اساس  همین  بر  و  است  ای��ران  اسالمی 
مدیرعامل و عضو هیئت رئیسه اسکاد خراسان بزرگ داشتیم و 
رضا رمضانی در گفت وگو با خبرنگار ما از عضویت 220 هزار 
رضوی،  خراسان  استان های  در  تعاونی   45 پوشش  در  نفر 
شمالی و جنوبی سخن گفت و اعضای شهر مشهد را 80 هزار 

نفر اعالم کرد.
وی افزود: اعضای تعاونی ها از کارکنان دولت اعم از کارکنان 
کشوری و لشگری هستند که افراد شاغل دستگاه های دولتی 
تهیه  تأمین،  ما  اصلی  کار  و  می شوند  شامل  را  بازنشسته  و 
توزیع و عرضه کاال و خدمات موردنیاز اعضای تحت پوشش 
است که طراحی و دکوراسیون داخلی و لوازم خانگی ، لوازم 
و  مبل  پرده  فرش،  برقی،  محصوالت  لوازم خانگی،  اداری 

صنایع چوبی و را در برمی گیرد.
*افتتاح نمایشگاه چوب

از اهداف ما استفاده از کاالی  رمضانی تصریح کرد: یکی 
ایرانی در این مجموعه است که در همین راستا کارگاه صنایع 
چوب و نمایشگاه آن در این مجموعه راه اندازی شده است و 
کارکنان آن هم افراد تحت پوشش کمیته امداد، بیماری های 
خاص و زندانی های بالمانع هستند تا بتوانیم در سال حمایت 
کنیم  دولت  کارکنان  تقدیم  را  ایرانی  کاالی  ایرانی،  کاالی  از 
این  را  در  از طرفی کارمندان میتوانند  سرویس چوب خود 

کارگاه  با شرایط بسیار مناسب و اقساطی بازسازی کنند.
نیز  تعاونی ها  با  کارمندان  ارتباط  نحوه  مورد  در  رمضانی 
گفت: همه کارمندان دولت اعم از شاغل و که می توانند برگه 
ذی حسابی برای کسر حقوق دریافت کنند و یا کارمندانی که 
دسته چک دارند می توانند به تعاونی ها مراجعه و مایحتاج الزم 

خود را خریداری کنند.
به  ما  که  شرایطی  کرد:  اضافه  خراسان  اسکاد  مدیرعامل 
کارمندان می دهیم قابل مقایسه با بازار به خصوص در شرایط 
فعلی اقتصادی نیست و سعی ما نیز حل مشکالت کارمندان 
و  دهد  انجام  را  خود  خریدهای  آسان  شرایطی  در  تا  است 
در  این ها هم  اکثر  و  داریم  فعال  تعاونی  راستا 45  در همین 

ادارات مستقرشده اند.
*تعاونی در وکیل آباد و قاسم آباد

از برنامه های  مدیرعامل اسکاد خراسان تصریح کرد: یکی 
مشهد  شهر  سطح  در  تعاونی ها  تعداد  گسترش  ما  دیگر 
هستیم و بر همین اساس مناطق قاسم آباد و وکیل آباد مدنظر 
ما است که جانمایی های الزم در این مکان های نیز انجام شده 
است و در حال مذاکره هستیم. نمایشگاه فعلی اتحادیه نیز 

، خیابان  راست  ربیع سمت  آرامگاه خواجه  راست  در سمت 
یوسف زاده، نبش یوسف زاده 6 و همچنین سناباد 35 و بلوار 

بهمن است
تولیدی، خدماتی،  این واحدهای  بر  ادامه داد: عالوه  وی 
فروشگاهی و نمایشگاهی هستند که با اتحادیه قرارداد دارند 
و یا یک قیمت خوب و مناسب به صورت اقساطی به کارمندان 
لوازم و خدمات خود را ارائه می دهند از طرفی هم با حمایت 
تنظیم  کاالهای  سری  یک  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
بازار را نیز در تعاونی ها همانند روغن، حبوبات، گوشت گرم و 
یخ زده رابین آحاد مردم توزیع می کنیم و هیچ سود و منفعتی 
از این محل برای تعاونی در نظر گرفته نمی شود و هدف ما هم 

فقط ارائه خدمت به مردم است.
*اشتغال ایرانی

وی تصریح کرد: هدف ما حمایت از کار و اشتغال ایرانی و 
همچنین کاالی ایرانی است اما اگر متقاضی ما سایر برندهای 
معروف جهان را نیز طلب کند برای آن نیز پیش بینی های الزم 
شده است از طرفی شرکت های بخش خصوصی نیز ما توانند 
با عقد قرارداد با سرکت تعاونی نسبت به ارائه کاالهای خود 
در این نمایشگاه های ما نیز اقدام کنند درواقع کل هدف ما 
فرصت های  حفظ  و  اشتغال  ایجاد  و  اقتصادی  رونق  ایجاد 
با  را  اگر بخش خصوصی کاال و خدمات خود  و  شغلی است 
کیفت و قیمت مناسب در اختیار تعاونی ها قرار دادند قطعا با 

آماده قرار داده با آن ها هستیم.
کرد:  اظهار  اسکاد  هدف  به  اشاره  با  پایان  در  رمضانی 
دولت  کارمندان  به  بتوانیم  که  است  این  ما  اصلی  هدف 
طرفی  از  و  دهیم  ارائه  خدماتی  بازنشسته  و  شاغل  از  اعم 
طرف های  و  تعاونی ها  اتحادیه  معنوی  و  مادی  منافع  هم 

اولویت  شد  اشاره  که  همان طور  اما  شود  تأمین  ما  تجاری 
اصلی ما خدمت رسانی به کارمندان است البته در برخی از 
اقالم هم مانند توزیع گوشت منافعی هم اما همین که سبب 
خوشنودی و رفاه بخشی از مردم شده است برای دارای ارز 

است.

اسکاد برای رفاه کارمندان
فعالیت های اسکاد خراسان با استفاده از بیماران خاص، زندانیان بالمانع و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد گسترش می یابد

علم الهدی: 

انقالب ایران تنها انقالب کبیر در جهان است
تنها  ایران  اسالمی  انقالب  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
انقالب کبیر در جهان است زیرا هیچ یک از انقالب های 
دنیا 40 سالگی خود را ندیدند، انقالب فرانسه 10 سال 
بین  از  تنها زود  نه  نیز  انقالب شوروی  و  نیاورد  هم دوام 

رفت بلکه اتحاد جماهیر شوروی هم از هم پاشید.
نماز  های  خطبه  در  الهدی  علم  احمد  سید  ا...  آیت 
جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی با قدردانی از حضور 
پرشور مردم استان در راهپیمایی 22 بهمن افزود: در 40 
سال گذشته پایمردی و مقاومت مردم ایران برای حفظ 
انقالب اسالمی نه تنها رو به کاهش نگذاشت بلکه بیشتر 

هم شد. 
آنجا مشخص می  از  پایمردی  این  اظهار داشت:  وی 

گذشته  های  راهپیمایی  سایر  از  بیشتر  مردم  که  شود 
حضور پرشور خود را در راهپیمایی 22 بهمن امسال به 

منصه ظهور رساندند.
انقالب اسالمی 2 عامل  در چهل سالگی  وی گفت: 
 22 راهپیمایی  در  مردم  فشرده  و  پرشور  حضور  باعث 
و  انقالب  سالگی   40 نخست  عامل  که  شد  بهمن 
پیش  دوم  عامل  و  نعمت  این  برابر  در  مردم  شکرگزاری 
بینی 'جان بولتون' آمریکایی بود که گفته بود 'ایرانی ها 

40 سالگی انقالب اسالمی را نخواهند دید'.
امام جمعه مشهد افزود: وقتی این پیش بینی تحقق 
برگزاری  یکی  دادن��د،  انجام  کار   2 دشمنان  نیافت، 
همایش اخیر در ورشو بود که تعدادی روسپی و منافق 

ناپاک را به عنوان ایرانی در آن گردآوردند تا انقالب ایران 
تروریستی  عملیات  آنان  دوم  اقدام  و  کنند  محکوم  را 

زاهدان بود. 
وی اظهار داشت: اما راهپیمایی پرشور مردم ایران در 
22 بهمن اقدامات آمریکا و دشمنان را تحت الشعاع قرار 

داد و هیچ ضربه ای به نظام اسالمی وارد نشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: اگر مردم 
کمال  به  انقالب  این  زمینه  در  را  خود  رسالت  بتوانند 
بیانیه  در  انقالب  معظم  رهبر  آنچه  براساس  و  برسانند 
به  را حفظ کنند، دستشان  خود فرمودند، رسالت خود 

بقیه ا... )عج( خواهد رسید.
وی گفت: 40 سالگی انقالب اسالمی نقطه عطفی در 

آن وجود  به  این کشور است که 2 دیدگاه نسبت  تاریخ 
دارد، دیدگاه نخست مواجهه دشمن با این انقالب است 
دیدگاه  و  زند  می  رقم  آن  برای  جدید  توطئه  روز  هر  که 
سوریه  و  عراق  بحرین،  یمن،  در  انقالبیون  امید  دوم، 
می  امیدوار  ظلم  علیه  مبارزه  ادامه  به  را  آنان  که  است 

سازد.
وی اظهار داشت: رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور 
اسالمی،  انقالب  سالگی   40 مناسبت  به  خود  بیانیه 
هایی  توصیه  و  کردند  تبیین  را  مدت  این  دستاوردهای 
به ملت ایران داشتند که باید برای هر یک از توطئه ها 
و  برگزار  متعدد  های  همایش  ایران  در  جوان  تشکلهای 

محورهای مختلف آن را تبیین و بررسی کنند.

آیت ا... علم الهدی گفت: برای 40 ساله دوم انقالب 
اسالمی  سازی  تمدن  به  انقالب  معظم  رهبر  اسالمی، 
و  نظام  برعهده کارگزاران  آن  تاکید کردند که مسئولیت 
اسالمی  را  خود  زندگی  شئون  تمام  باید  که  است  مردم 
کنند تا برای ظهور امام زمان )عج( آمادگی الزم را پیدا 

کنیم.
به  خود  بیانیه  در  انقالب  معظم  رهبر  اف��زود:  وی 
موعود  مهدی  فرمایی  تشریف  که  فرمایند  می  صراحت 
به  اسالمی  انقالب  دوم  سال   40 و  شده  نزدیک  )عج( 
فرج امام زمان )عج( متصل می شود، ضمن اینکه تعبیر 
این  در  عظماست،  والیت  به  معصوم  والیت  از  رهبری 

صورت والیت فقیه در برابر آن والیت صغرا می باشد.

معظم  رهبر  اینکه  داشت:  اظهار  مشهد  جمعه  امام 
امام مهدی  زمان ظهور  را  انقالب  انقالب 40 سال دوم 
)عج( می دانند، باید بدانیم که این ظهور محقق خواهد 

شد.

خبر

از  استاندار خراسان رضوی در پی شهادت جمعی 
تروریستی  حادثه  در  اسالمی  ایران  امنیت  حافظان 

زاهدان پیام تسلیت صادر کرد.
این  اظهارکرد:  پیام  این  در  رزم حسینی  علیرضا 
گونه اقدامات نه تنها هرگز نمی تواند خللی در مبارزه 
خورده  قسم  دشمنان  برابر  در  ملت  این  مقاومت  و 
آنان را راسخ تر  اراده  بلکه عزم و  این نظام وارد کند، 

می کند.
متن کامل این پیام به شرح زیر است :

این  امنیت  حافظان  و  مدافعان  به  مزدوران  حمله 
مرز و بوم بار دیگر نشان از ضعف و زبونی دشمن دون 
در برابر عظمت هیبت انسجام و اتحاد این ملت دارد 
و خود شاهدی بر راه درست ملت در آغاز دهه پنجم 

انقالب است.
اراده  و  ع��زم  دلیرمردان،  ای��ن  شهادت  بی شک 
دشمنان  با  مبارزه  و  مقاومت  در  را  ملت  خلل ناپذیر 
انسان و انسانیت که جامعه انسانی را هدف قرارداده، 

استوارتر و راسخ تر کرده است.
حافظ  بی ادعای  م��ردان  سرخ رنگ  خون  ما  ملت 
شهید  جوان  هزار  هزاران  چون  را  خاک  این  امنیت 
دیگر بزرگ می دارد، خونی که درخت تنومند انقالب 
و نظام اسالمی را تنومندتر از همیشه و اراده پوالدین 
قسم خورده  دشمنان  برابر  در  را  آزاده  ملت  ای��ن 

مستحکم تر می کند.
حافظان  و  پاسداران  گران قدر،  شهیدان  این  یاد 
گرامی  را  انقالب  و  نظام  از  حراست  و  اقتدار  امنیت، 
عزیزان،  این  خانواده های  به  را  ضایعه  این  و  داشته 
رهبر معظم انقالب و ملت بزرگ ایران اسالمی تسلیت 
تروریستی  حادثه  این  مجروحان  برای  و  کرده  عرض 

شفای عاجل مسئلت می کنم .

پیام تسلیت استاندار خراسان رضوی 
در پی حادثه تروریستی زاهدان
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سرویس فرهنگ

سرویس اجتماعی

حوادث
2 کشته در سقوط هواپیمای آموزشی در کاشمر

مسئول روابط عمومی اورژانس 115 خراسان رضوی گفت: 
حوالی  در  سبک  فوق  آموزشی  هواپیمای  فروند  یک  سقوط 

شهرستان کاشمر 2 کشته به جا گذاشت.
این  افزود:  جمعه  روز  علیشاهی  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
'بهاریه'  روستای  نزدیک  در  امروز   11 ساعت  حوالی  حادثه 

شهرستان کاشمر رخ داد.
یک  حادثه  این  به  رسانی  امداد  برای  داشت:  اظهار  وی 
دستگاه آمبوالنس اورژانس 115 از پایگاه جاده ای مدرس به 
محل اعزام شد. 2 سرنشین این هواپیمای آموزشی در دم 

جان باختند.
رئیس آتش نشانی کاشمر نیز درباره این حادثه گفت: این 
هواپیمای آموزشی فوق سبک حین پرواز آموزشی در منطقه 

بهاریه سقوط کرد.
این  سرنشینان  حادثه  این  اثر  بر  افزود:  رحیم  نژاد  امیر 
هواپیما که استاد خلبان و دانشجوی در حال آموزش بودند 

جان خود را از دست دادند.

آتش سوزی کارواش در مشهد 2 مصدوم به جا گذاشت
مدیر عامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: براثر آتش 
سوزی یک کارواش در منطقه الهیه این شهر 2 نفر مصدوم 

و به بیمارستان منتقل شدند.
آتشپاد حسن جعفری روز جمعه افزود: در پی این آتش 
سوزی که دیشب روی داد، آتش نشانان به محل اعزام شده 

و به مهار و اطفای حریق پرداختند.
وی اظهار داشت: در این حادثه 2 نفر از کارکنان این کارواش 
دچار سوختگی و جراحت شدند که توسط عوامل اورژانس 

به بیمارستان انتقال یافتند.
وی با بیان اینکه علت این آتش سوزی در دست بررسی 
است، گفت: همچنین در حادثه دیگری کارگر گرفتار شده 

این  نجاتگران  توسط  معلم  بولوار  در  آب  تاسیسات  آوار  زیر 
سازمان نجات یافت.

تصادف در جاده مشهد - سرخس 2 کشته داشت
انتظامی خراسان  جانشین رئیس پلیس راه فرماندهی 
رضوی گفت: سانحه رانندگی در جاده مشهد - سرخس 2 

کشته به جا گذاشت.
در  افزود:  جمعه  روز  احسانبخش  علی  محمد  سرهنگ 
این حادثه که صبح امروز در پی برخورد یک دستگاه خودرو 
پی.کی با یک خودرو پراید روی داد، 2 نفر در دم جان باختند 

و 2 نفر نیز مصدوم شدند.
وی اظهار داشت: دیروز نیز طی چهار فقره تصادف جرحی 
این استان چهار نفر مصدوم و به بیمارستان  در جاده های 

انتقال یافتند.

یک واحد دندانپزشکی فاقد مجوز در تربت حیدریه پلمب 
شد

رئیس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت 
حیدریه از پلمب یک واحد دندانپزشکی فاقد مجوز در این 

شهرستان خبر داد.
فرهاد حیدری روز پنجشنبه افزود: این واحد که بدون 
حرفه  صالحیت  فاقد  افراد  توسط  و  الزم  مجوزهای  اخذ 
دندانسازی  و  دندانپزشکی  حوزه  در  فعالیت  به  اقدام  ای 
علوم  دانشگاه  درمان  بر  نظارت  اداره  پیگیری  با  می کرد 
پزشکی تربت حیدریه پس از اخذ مجوزهای قضایی مهر 

و موم شد.
است  مرکزی  سومین  این  سالجاری  در  اینکه  بیان  با  وی 
که به خاطر مداخله در امور پزشکی در تربت حیدریه پلمب 
اظهار  می شوند،  معرفی  قضایی  مراجع  به  آن  متخلفان  و 
داشت: برای حفظ سالمت شهروندان، با کسانی که منافع 

برابر  می دهند  ترجیح  مردم  سالمت  بر  را  خود  اقتصادی 
قانون به شدت برخورد می شود.

ارایه  نحوه  بر  جدیت  با  دانشگاهی  واحد  این  گفت:  وی 
خدمات سالمت به مردم نظارت خواهد داشت و در صورت 
مراکز  فعالیت  از  جلوگیری  بر  عالوه  تخلف،  مشاهده 
معرفی  قضایی  مراجع  به  قانون  برابر  متلخفان  غیرمجاز، 

می شوند.
حیدری، از اقشار مختلف مردم خواست در صورت نیاز به 
دریافت خدمات فقط به مراکز مجاز پزشکی مراجعه کنند و 
با مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق تماس با شماره 
علوم  دانشگاه  درمان  بر  نظارت  اداره   52228025 تلفن 

پزشکی تربت حیدریه اطالع دهند.

دو سانحه رانندگی در خراسان رضوی پنج مجروح داشت
احمر  هالل  عملیات  هماهنگی  و  کنترل  مرکز  مسئول 
خراسان رضوی گفت: دو تصادفات جاده ای صبح پنج شنبه 

در این استان پنج مجروح برجای گذاشت.
حسن گودرزی روز پنجشنبه افزود: ساعت 9 و 30 دقیقه 
صبح بر اثر برخورد دو خودروی وانت و سواری در کیلومتر 55 
جاده فریمان به تربت جام حوالی روستای کته شمشیر دو نفر 

در خودرو محبوس شدند. 
صحنه  در  حضور  با  احمر  هالل  امدادگران  داد:  ادامه  وی 
به  آنها  انتقال  و  مصدومان  این  نجات  و  رهاسازی  به  اقدام 

بیمارستان کردند.
برخورد  اثر  بر  شنبه  پنج  روز  دیگر  حادثه  در  گفت:  او 
 20 کیلومتر  در  گاردریل  با  ام.وی.ام  خودروی  دستگاه  یک 
دچار  آن  سرنشین  سه  نیز  مشهد  به  حیدریه  تربت  جاده 

مصدومت شدید شدند.
وی افزود: مصدومان این حادثه با همکاری پرسنل اورژانس 

به بیمارستان نهم دی تربت حیدریه منتقل شدند.

س��رپ��رس��ت ف��رم��ان��داری 
گفت:  م��ش��ه��د  ش��ه��رس��ت��ان 
درح����ال ح���اض���ر80 ن��ان��وای��ی 
غیرمجازدرسطح شهر مشهد به دلیل نداشتن ضوابط 

و پروانه فعالیت از سوی اداره غله تعطیل شده اند.
در  نیت  خ��وش  حیدر  آنالین،  ق��دس  گ��زارش  به 
خصوص تعطیل شدن برخی نانوایی ها در سطح شهر 
در  کمبودی  گونه  هیچ  مشهد  داشت:  اظهار  مشهد 
تهیه نان ویا گران شدن آرد ندارد و برخی نانوایی هایی 
که جواز نداشتند تعطسیل شدند و مشغول جو سازی 

می باشند.
مردم  سالمت  با  نانوایی  و  نان  موضوع  افزود:  وی 
بدون  مجاز  غیر  نانوایی های  و  دارد  مستقیم  ارتباط 
نمی  آرد  و سهیمه  تعطیل می شوند  تعللی  هیچ گونه 

گیرند.
وی تصریح کرد: هر شهری برای داشتن نانوایی یک 
ظرفیتی دارد و نمی شود بدون مجوز اقدام به تاسیس 
نانوایی نمود و از سوی دیگر توزیع آرد از طریق سامانه 
مدیریت می شود و نانوایی های غیر مجاز که مورد تائید 

اداره غله نیستند سهمیه دریافت نمی کنند.

سالن  در  »آی راک«  نمایش 
اصلی تئاتر شهر مشهد به روی 

صحنه خواهد رفت.
محمد  کارگردانی  و  طراحی  به  »آی راک«  نمایش 
تهیه کنندگی  و  خیرآبادی  سهند  نویسندگی  نیازی، 
مسعود حکم آبادی از پنجم اسفندماه در سالن اصلی 

تئاتر شهر مشهد به روی صحنه خواهد رفت.
شفیعی،  مجتبی  چون  بازیگرانی  نمایش  این  در 
و  مظلوم حسینی  امیرحسین  رحیمی،  امیرحسین 

مهسا غفوریان به ایفای نقش می پردازند.
طراحی  قنبری،  میالد  را  نمایش  این  آهنگسازی 
صحنه محمد نیازی، طراحی لباس محبوبه سلطانی، 
طراحی گریم امیرحسین غفاری، طراحی نور محمود 
طباطبایی،  محمدصادق  سید  آرت  ویدیو  کریمی، 

گرافیک  طراحی  غازی،  پویا  روابط  عمومی  مدیریت 
مسگری،  مصطفی  تیزر  ساخت  قاسمی،  فرشاد 
مهندسی فنی دکور نوید فالحت، مدیریت تولید صالح 
خرم طوسی،  احمد  کارگردان  دستیاری  کامرانی، 
مائده  صحنه  منشی  فالحت،  علی  صحنه  مدیریت 
بر عهده  کلماتی  رضا  را  تدارکات  مدیریت  و  تجعفری 

دارند.
نمایش »آی راک« از روز یکشنبه پنجم اسفندماه در 
به روی صحنه خواهد  تئاتر شهر مشهد  اصلی  سالن 
به  می توانند  بلیت  رزرو  جهت  عالقه مندان  و  رفت 

سایت مشهدگیشه مراجعه کنند.
فرهنگی  مجتمع  ملت،  پارک  در  مشهد  شهر  تئاتر 

هنری امام رضا)ع( واقع شده است.

اردوه��ای  مرکزی  ستاد  دبیر 
جهادی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: طی کمتر از 
دو سال یک میلیون و یکصد هزار نفر از خدمات مختلف 
جهادگران در اردوهای حوزه سالمت نقاط محروم و کم 

برخوردار کشور بهره مند شدند.
از  تقدیر  مراسم  در  پنجشنبه  روز  فرد  تاج  محمد 
علوم  دانشگاه  درم��ان  و  بهداشت  عرصه  جهادگران 
پزشکی مشهد افزود: در این مدت هزار و 100 اردوی 
جهادی با حضور 60 دانشگاه و 269 کانون و 42 هزار 
و 700 جهادگر دانشجو، پزشک، پرستار و کارمند در 

کشور برگزار شده است.
وی اظهار داشت: در دهه فجر امسال نیز به مناسبت 
چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 200 گروه جهادی با 

حضور دست کم 10 هزار جهادگر در نقاط کم برخوردار 
و روستایی کشور حضور یافته و خدمات دهی کردند. 

سپاه آماده کمک در هر عرصه ای است
فرمانده سپاه امام رضا )ع( خراسان رضوی هم گفت: 
انقالب اسالمی در این چهل سال قدرت نرم افزاری و 
سخت افزاری بسیار به دست آورده و دشمنان هم به این 
یعقوبعلی  پاسدار  سرتیپ  سردار  هستند.  آگاه  قدرت 
به  انقالب  تفکر  گسترش  و  نرم  قدرت  اف��زود:  نظری 
گونه ای است که جوامع بسیار به صورت عام و خاص 
تحت تاثیر این قدرت فکری هستند و این نشانگر تاثیر 

اندیشه و تفکر انقالب اسالمی است.
به  کمک  ب��رای  جا  همه  در  سپاه  داد:  ادام��ه  وی 
محرومان حاضر است و در عرصه های مختلف و هر جا 

که کشور نیاز دارد برای کمک وارد عمل می شود.

در  زم��ی��ن«  »روی  نمایش 
صحنه  روی  به  بهار  تماشاخانه 

خواهد رفت.
فروزند،  افروز  نویسندگی  به  زمین«  »روی  نمایش 
طراحی و کارگردانی محمدرضا تربتی و تهیه کنندگی 
روی  به  اسفندماه   10 تا  بهمن    25 از  هاشمی  وفا 
صحنه خواهد رفت. سرپرستی گروه این نمایش را نیز 

علی روحی بر عهده دارد.
در این نمایش بازیگرانی چون حسن نامجو، کوریا 
حیدری، سیما نجارزاده، نیکو حمید جندقی، شیما 
علیدادی، وحید مرکزی و آزاده صادقی به ایفای نقش 

می پردازند.
گریم  طراح  از:  عبارتند  نمایش  این  عوامل  دیگر 
سلطانی،  محبوبه  لباس  طراح  غفاری،  امیرحسین 

مسعود  آهنگساز  رض��ای��ی،  ف��ره��اد  صحنه  ط��راح 
سارا  عکاس  اصغری،  صبا  صحنه  منشی  یزدی نژاد، 
دستیار  مصطفایی،  مازیار  عمومی  رواب��ط  معرب، 
شهاب  تولید  دستیار  و  رضاپور  شهرام  ک��ارگ��ردان 
تئاتر  گروه  از  مشترک  کاری  زمین«  »روی  هاشمی. 

ساالر و پویا از است.
از روز پنجشنبه 25 بهمن ماه  نمایش »روی زمین« 
و از ساعت 18:00 در تماشاخانه بهار به روی صحنه 
خواهد رفت. عالقه مندان جهت رزرو بلیت می توانند 

به سایت مشهدگیشه مراجعه کنند.
مجتمع  مشهد،  ملت  پ��ارک  در  بهار  تماشاخانه 

فرهنگی هنری امام رضا)ع( واقع شده است.

ژنتیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی 
مطالعاتی  طرح  اج��رای  از  مشهد 
مری  سرطان  در  سرطانی  بنیادین  سلول های  حذف 
با  مقایسه  در  ط��رح  ای��ن  اج��رای  گفت:  و  داد  خبر 
هرگونه  فاقد  بیماران  این  در  درمانی  رایج  روش های 

اثرات مخرب جانبی است.
دالیل  مهمترین  از  یکی  زادگان  عباس  رضا  محمد 
مرگ و میر ناشی از سرطان را عود مجدد بیماری عنوان 
کرد و افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده مشخص 
شده است این جمعیت سلولی که حجم بسیار اندکی 
از تومورهای مری را شامل می شوند دارای خصوصیاتی 
مشابه به سلول های بنیادی غیر سرطانی می باشند که 
مقاومت بسیار باالیی به درمان شیمیایی و رادیوتراپی 

دارند لذا در اکثر موارد استفاده از داروهای رایج شیمی 
درمانی قادر به حذف این دسته از سلولها نبوده و این 
سلولها پس از پایان شیمی درمانی قادرند دوباره باعث 
بر  بنابراین درمان هدفمند  بدن شوند  در  تومور  ایجاد 
علیه این سلولها می تواند گام بزرگی در جهت کاهش 

مرگ و میر ناشی از عود مجدد در این بیماران شود.  
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: 
بنیادی سرطان،  این خصوصیت سلولهای  به  با توجه 
طراحی  مری  سرطان  روی  بر  تحقیقاتی  مطالعات 
شده است که این تکنیک در جهت حذف سلول های 
سنگفرشی  سلول های  بدخیمی  در  سرطانی  بنیادین 
مری برای اولین بار در جهان انجام شده و در مقایسه 
بیماران فاقد هرگونه  این  با روش های رایج درمانی در 

اثرات مخرب جانبی است.

ن��م��ای��ش��گ��اه ن��ق��اش��ی »ب��ه 
نقاشی  آثار  روی��ا«،  یک  زیبایی 
زیر  طباطبایی  عالمه  دبیرستان 
محوریت  با  مفهومی  نقاشی  که  جوادی  محدثه  نظر 
سبک سوررئالیسم است، روز گذشته در نگارخانه عسل 

افتتاح شد.
سلطانی فر،  آنیتا  آث��ار  نقاشی،  نمایشگاه  این  در 
صدیق پناه،  سارا  شادمان،  رژینا  شاداب مهر،  ملیکا 
عباس پور،  سوگند  طلوع،  کیانا  طالب الحق،  ماندانا 
مبشری،  زهرا  لطفی مقدم،  دیانا  علیخانی،  مانیدا 
م��رادی،  یاسمین  محمودی،  دری��ا  محمودی،  بهار 
نوربخش،  ملیکا  نورانی،  سارینا  مصطفوی،  آرمیتا 
هلیا هاشمیان، هدیه ابراهیمی، باران ازغدی، سارینا 
اعظمی، رزیتا ازقندی، فاطمه امکانی، یگانه برومند، 

نازنین زهرا بشاورد، بیتا بهزادی، ستاره توسلی، نازنین 
سادات حسینی، کیمیا حکیمی، سارا خرسند، سوگند 
خرمی، آیسا دباغی، دریا دبیریان، نیکی رسولی، دیانا 
سعیدی منش و صبا سورچی به نمایش گذاشته شده 

است.
المیرا  و  شجاعی  فریده  نمایشگاه  این  کیوریتور 

هاشم زاده هستند.
این نمایشگاه تا 29 بهمن ماه، هر روز از ساعت 17 تا 

20 پذیرای بازدید عموم است.
بازدید از نمایشگاه نقاشی »به زیبایی یک رویا«، آثار 
و  آزاد  عموم  برای  طباطبایی  عالمه  دبیرستان  نقاشی 

رایگان است.
نگارخانه عسل در فلسطین 12، پالک 28 واقع شده 

است.

»آی راک« به روی صحنه می رود80نانوایی غیرمجاز در مشهد پلمب شده اند »روی زمین« در تماشاخانه بهاریک میلیون نفر از خدمات جهادگران در اردوهای حوزه سالمت بهره مند شدند »به زیبایی یک رویا« در نگارخانه عسلاستفاده از تکنیک های جدید در حذف سلول های بنیادین سرطانی

را برای دوست داران  خبری غم انگیز غروب جمعه 
ادبیات و طرفداران مکتب شریعتی تلخ کرد.

ماه  22بهمن  روز  که  رضوی  شریعت  پوران  دکتر 
دچار سکته مغزی شده بود، روز گذشته دار فانی را 

وداع گفت.
شریعت رضوی  پ��وران  به  معروف  شریعت رضوی 
سوربن  دانشگاه  از  او  است.  مشهد   ،1313 متولد 
علی  همسر  او  بود.  گرفته  فارسی  ادبیات  دکترای 
شریعتی و خواهر مهدی شریعت رضوی، یکی از سه 
به  امنیتی  نیروهای  حمله  در  که  است  دانشجویی 

دانشگاه تهران در 16 آذر 1332 کشته شد.
تصمیم  به  مشهد  در  ادبیات  دانشکده  افتتاح  با 
پدرش و علی رغم میل باطنی خود، در حالی که دو 
ماه در کالس های دانشسرای عالی حضور یافته بود، 
وارد کالسی شد که علی شریعتی یکی از دانشجویان 
ازدواج  یکدیگر  با  تیر 1337  در 24  دو  این  بود.  آن 

کردند.
پوران  همسرش  به  شریعتی  دکتر  نامه  اولین    

شریعت رضوی
و  سکوت  نیست  قادر  رنج ها  ترین  بزرگ  پ��وران! 
ناگواری هم  اما کوچک ترین  از من بگیرد  را   تحمل 
نیست.  بردار  از من دست  نکند  بپا  من  در  آتشی  تا 
خفته  بود  روز  چندین  که  را  رنج هایی  بده  اج��ازه 
شدند  بیدار  روحم  در  جهت  بی  امشب  باز  و  بودند 
با این چند خطی که برای اولین بار به تو می نویسم 
بتوانم خاموش کنم. اجازه بده بگویم که این رنج ها 
کسی  تو  جز  باز  و  ریختی  من  جان  به  امشب  تو  را 
که  تویی  تنها  زیرا  برم  شکایت  او  به  که  ندارم  هم  را 
اگر بر ضعف من آگاهی یابی چندان ناگوار نباشد. 
ما  محیط  که  گذشت  سالگی  شش  در  من  جوانی 
همه  من  و  بود  تیرگی  و  رنج  و  خفقان  و  خطر  از  پر 
محیط  علیه  تالش  راه  در  را  خویش  نیروی  و  نشاط 
و  خسته  اعصابی  جز  که  تالشی   . ک��ردم  قربانی 
اندیشه ای مبهوت برای من سودی نداشت. اما این 
لذت  و  آسایش  و  می کردم  دنبال  را  بیهوده  تالش 
جنون  کوشش  از  مرا  که  ندادم  مجال  لحظه  یک  را 
آمیز خود بازدارد. راهی را می رفتم که پایان آن تنها 
دوست  دو  خطر  و  رنج  شهرت.  و  مرگ  بود:  چیز  دو 
همیشگی من بودند که از آغاز جوانی لحظه ای مرا 
بودم.  بسته  به دو سخت دل  و من هم  نگفتند  ترک 
راه  و  آمدم  بیرون  تو  از خانه  که  لحظه  آن  از  پارسال 
دیدم.  بسته  خود  خوشبختی  روی  به  یک باره  را 
تصمیم گرفتم تالش بی ثمر خود را در راه گذشته ام 
همچنان دیوانه وار بیشتر دنبال کنم . کارها کردم که 

تا  دارم  گفتنش  برای  شیرینی  فرصت های  آینده  در 
آنکه به تهران بردند. از تهران که آزاد شدم دیگر یارانم 
پنج  همه  آن  از  حتی  کردند.  رها  مرا  ترس  از  همه 
پس،  آن  از  نبودند.  حاضر  من  با  همکاری  به  نفری 
احساس کردم راه به سوی تالش و مبارزه هم بسته 
است. آری پوران، تو مرا تنها گذاشتی و مردم هم مرا 
تنها گذاشتند. من دیگر هیچ بهانه ای برای زیستن 
به خیال  و  نمی کردم. جز سیگار کشیدن  پیدا  خود 
فرو رفتن و بیهوده کتاب خواندن پناهی نمی یافتم. 
ناگهان پیشامدی کرد و سفر بیروت به من مژده داد 
که آینده پرماجرا و شورانگیزی خواهم داشت. نوید 
داد که آن جا می توانم راهی را که این جا آغاز کردم و 
کسی با من نیامد، آن جا دنبال کنم و برای پیشرفت 
نثار  نیرو و استعداد دارم  مکتب فکری خودم هرچه 
ده  صدی  و  نیستی  نود  صدی  سفر  این  در  کنم. 
پیروزی، به سوی خود می خواندم و هر دو برای من 
فرورفتن  خیال  به  و  ماندن  تنها  و  کشیدن  سیگار  از 
در این جا بهتر بود. دیگر خوشبختی و زندگی آرام و 
نرمی را در کنار عشق و صمیمیت آغاز کردن آرزویی 
ناگهان  نداشت.  جوشی  و  جنب  من  دل  در  که  بود 
دختری که دو سال خیال آمیخته با ایمان من بود و 
دو سال بعد دوست صمیمی من شد و بعد یک سال 
داشتنی  و دوست  پرقهر  و  ناآشنا  و  بدخوی  معشوق 
من گردید و هجده روز است که به همه هستی من 
چهره ام  از  را  سال ها  گردوغبار  است.  گشته  بدل 
شست و مرا در هم ریخت و آدم دیگری ساخت و مرا 
امیدوار کرد که به جای آن که دور از وطنم در کناره 

مدیترانه یا سرنوشت مبهم و وحشی خویش دست به 
گریبان باشم می توانم در کنار او زندگی نرم و پرشهد 
دوستانه ای داشته باشم . مرا امیدوار کرد که به جای 
کشیدن و یک روز دیگر در سیاه چال زندان شکنجه 
تمام  را  بودن خودم  نامعلوم  اسیر سرنوشت  و  دیدن 
کنم، می توانم برای خریدن یک ماشین سواری کار 
کنم،  فکر  دورنما  تهیه  و  باغچه ها  زینت  برای  کنم، 
ژاکت  بپرم،  خواب  از  بچه ها  داد  و  جیغ  با  صبح ها 
سفیدش را به زحمت از گوشه کنار اتاق پیدا کنم و 
با دعوا برش کنم. چشم هایش را آن قدر که مثل روز 
برخالف  صبح  روز  یک  اگر  شود.  سرخ  بیان  معانی 
زده است یک  را شانه  ببینم خودش سرش  همیشه 

شبانه روز با او قهر باشم.
و  بشوم  پنهان  ترسش  از  سوراخی  توی  دزدک��ی 
سیگار بکشم و بعد به جرم آن به شوخی و جدی از 
بندازمش تو حوض و  از لجم   . دستش کتک بخورم 
چای  وقت  بندازند.  راه  فریاد  و  داد  ترس  از  بچه ها 
ور  قند  ج��ور  چه  که  بدهم  ی��اد  بچه ها  به  خ��وردن 
دارند و یواشکی لک کمرنگ زیر گلوی مامانشان را 
کشیده  دراز  سرد  هوای  در  روباز  اگر  بگیرند.  نشان 
و  بندازم  رویش  پتویی  آهسته  برده است،  و خوابش 
کنارش بنشینم و یک دو ساعت صورت گل انداخته 
اش را تماشا کنم. اگر توی خیابان دوستم سیگاری 
نمی کشم.  جان،  عزیز  نه  بگویم  غرور  با  کرد  تعارف 
و  می گیرد  بو  دهنم  خانه،  ب��روم  می خواهم  االن 
خانمم دعوام می کند. اگر به مسافرت رفتم نامه اش 
اصال ایجاز نداشته باشد، از شلمبری و بی نظمی و 

کند.  ام  مسخره  و  بگوید  متلک  ام  مسلکی  درویش 
پیش دیگران از عقایدم، از کتاب هایم، از رفتارم دفاع 
کند. از او خواهش کنم که از انگلیسی از صفحه 7 
تا 81 آن کتاب را برای من ترجمه کند، برای تقدیم 
نوشتن  به  و  بدهم  چاپخانه  به  را  دیوانم  او  به  کردن 
یک رمان جنجال به پاکنی سرگرم باشم، در آخرین 
کند  مشغول  دیگری  چیز  به  را  بچه ها  ام  بیماری 
و  سازد  منتشر  و  کند  مرتب  را  آثارم  رفتنم  از  پس  و 

پوران!یعنی زندگی کنم. 
به  روزها  این  که  است  گل هایی  این ها   ! پوران 
به  من  و  می شکفد  همواره  من  خیال  در  تو  دست 
از فشار  اکنون اعصابم  تو که  این همه محبت  پاس 
این  را  چه  آن  هرگز  اس��ت،  شده  خرد  آن  شدید 
آشنایی  به  محکوم  آن ها  به  که  پستی  موجودات 
نگفته  تو  به  اند  نوشته  و  گفته اند  من  به  هستیم، 
نخواهم  و  نخواهم گفت  نیز هرگز  و  ام  ننوشته  و  ام 
طرز  از  مسخره  بطور  امشب  که  این  از  من  نوشت. 
شدی  آزرده  من  عوض  تو  و  گفتم  سردم  قضاوت 
بسیار رنج می برم اما این که گفتی »چون احساس 
همیشه  نیستی  راضی  او  با  من  دوستی  از  می کنم 
من  در  را  رنج  این  اندکی   »! می کنم  تعریف  او  از 
به  من   « که  پوران  گفتی  راست  می دهد.  تسکین 
پیش  من  ام«.  گذشته  امتیازها  خیلی  از  تو  خاطر 
اعتراف می کردم. دیگران همه  را  این گذشت  تو  از 
امتیاز  می برد  رنج   .. آقای  تعریف  از  که  برکسی 
و  امید  پاکی،  زیبایی،  من  برای  تو  حال  بهر  دارند. 

حیاتی، چگونه می توانم تحمل نکنم.

به بهانه درگذشت همسر مرحوم دکتر علی شریعتی؛

برسد به دست پوران عزیزم سبزوار نامزد پایتخت کتاب ایران شد 
کسب  نامزد  عنوان  به  شهر   ٢٠ معرفی  درمراسم 
نماینده  عنوان  به  سبزوار  ای��ران،  کتاب  پایتختی 

خراسان رضوی معرفی شد.
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی سبزوار گفت: 
درمرحله نهایی پنجمین برنامه پایتخت کتاب ایران، 
معرفی  عنوان  این  کسب  نامزد  بعنوان  شهر   20
شدند. در پنجمین دوره این برنامه، 172 شهر از 
تمامی استان  های کشور موفق به ارسال آثار خود به 
دبیرخانه مرکزی این جشنواره شدند که نسبت به 

سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.
در این دوره، به غیر از افزایش کمی آثار ارسالی 
به دبیرخانه، در حوزه محتوایی و مستند سازی نیز، 
شهرهای شرکت کننده رشد قابل توجهی داشته 

اند.
رضا شجاع مقدم اظهار داشت: داوری این دوره 
در سه مرحله صورت گرفت و 35 شهر به مرحله نیمه 
نهایی راه یافتند و هیئت داوران در روز چهارشنبه 
17 بهمن ماه 1397، 20 شهر را به عنوان شهرهای 
راه یافته به مرحله نهایی این دوره از برنامه انتخاب و 
معرفی پایتخت کتاب ایران انتخاب کردند که سبزوار 
به عنوان تنها نماینده استان خراسان رضوی برای 
کسب عنوان پایتختی کتاب دراین دوره معرفی شد.
فراخوان پنجمین برنامه انتخاب و معرفی پایتخت 
کتاب ایران در ابتدای شهریور ماه 1397 از سوی 
دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت فرهنگ 
های  روستا  و  شهرها  ستاد  و  اسالمی  ارش��اد  و 
دوستدار کتاب ایران اعالم شد. استقبال گسترده 
شهرهای کشور از این برنامه باعث شد دو مرحله 

مهلت ارسال آثار به این برنامه تمدید شود.
برنامه  پنجمین  برگزاری  در  شود  می  آوری  یاد 
انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران، سازمان ها و 
نهادهای زیر، همکاری و مشارکت دارند: کمیسیون 
ملی یونسکو، سازمان شهرداری  ها و دهیاری های 
جمهوری  ملی  کتابخانه   و  اسناد  سازمان  کشور، 
خانه  عمومی،  کتابخانه های  نهاد  ایران،  اسالمی 
اطالع  و  کتابداری  علمی  انجمن  کشور،  کتاب 
 رسانی ایران، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، 
شهرهای  شبکه   کتابفروشان،  و  ناشران  اتحادیه  

دوستدار کتاب.
پایتخت کتاب ایران عنوان طرحی در ایران است 
که بر مبنای آن هر سال شهری به عنوان پایتخت 
این  از  بخش هایی  می شود.  انتخاب  ایران  کتاب 
طرح از پایتخت جهانی کتاب الگوبرداری شده است 
اما از نظر ساختار اجرایی همخوانی های زیادی با 

شرایط فعالیت فرهنگی در ایران پیدا کرده است.

اخبارخبر
سرپرست اداره امور هنری سازمان فرهنگی شهرداری 

مشهد تشریح کرد؛
آخرین وضعیت جشنواره خانه بهار 98

سرپرست اداره امور هنری سازمان فرهنگی شهرداری 
مشهد از آخرین وضعیت دومین جشنواره هنرهای شهری 

مشهد؛ خانه بهار 98 خبر داد.
دومین  وضعیت  آخرین  خصوص  در  یوسفی  ص��درا 
جشنواره هنرهای شهری مشهد؛ خانه بهار 98 اظهار کرد: 
بخش های مختلف جشنواره در حال پیگیری کار خود بر 
اساس برنامه زمان بندی و پیش بینی های صورت گرفته در 
حوزه های مختلف است و به صورت مشخص در بخش 
دیوارنگاره ها، ابالغ قرارداد با برگزیدگان انجام شده و به زودی 

کارگاه های ساخت نقاشی دیواری ها آغاز خواهد شد.
وی افزود: در بخش یادمان های موقت و آذین بندی آثار 
انتخاب شده و در مرحله آنالیز و ساخت آثار هستیم و به 
همین ترتیب در بخش ها و حوزه های مختلف جشنواره 
خانه بهار 98 در مراحل آنالیز و عقد قرارداد با هنرمندان قرار 
داریم. دبیر دومین جشنواره هنرهای شهری مشهد؛ خانه 
بهار 98 در مورد آثار بخش هنرهای نمایشی عنوان کرد: در 
حوزه هنرهای نمایشی در این دوره از جشنواره، باید گفت 
که در حال حاضر در مرحله بازبینی آثار به سر می بریم و 
احتماال در تاریخ پنجم اسفندماه آثار در این بخش بازبینی 
خواهد شد. ضمنا در این بخش 92 اثر انتخاب شده شده و 

آثار منتخب نهایی در مرحله بعد مشخص می شود.
یوسفی خاطرنشان کرد: تمامی آثار در بخش های مختلف 
طبق برنامه زمان بندی جشنواره خانه بهار داوری شده و 
مشکلی در این زمینه وجود ندارد و در نهایت نیز تمامی آثار 

منتخب از 25 اسفندماه به اجرا گذاشته خواهد شد.

معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی:
اقامتگاه های بوم گردی موجب حفظ هویت  

فرهنگی و تاریخی شد
معاون میراث فرهنگی اداره کل مبراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: اقامتگاه های 
بوم گردی موجب حفظ هویت های فرهنگی تاریخی روستا 

ها و  معرفی آن به مردم شهرها شده است.
مرجان اکبری با بیان این مطلب افزود: احیای بناها 
اولویت های  از  یکی  تاریخی  های  بافت  هویت  حفظ  و 
سازمان میراث فرهنگی کشور است که برای تحقق این 
امر اقامتگاه های بوم گردی در بافت های قدیمی شهرها و 
روستاها و در بناهای تاریخی در دستور کار قرار گرفته است.

چنین  هم  و  اقامتی  مراکز  این  ایجاد  داد:  ادام��ه  وی 
اسکان این مراکز مورد استقبال مردم اعم از سرمایه گذاران 
و گردشگران قرار گرفته است. اکبری یاد آورشد: بوم گردی 
و ایجاد اقامتگاه در بافت های تاریخی در باز زنده سازی این 
بافت ها نقش به سزائی دارد و موجب رونق بخشی به این 
بافت ها می شود و ارزش افزوده اقتصادی نیز با حفظ بافت 

تاریخی و قدیمی و روستایی ایجاد می شود.
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خبر
شهردار مشهد:

2هزار کودک بدسرپرست در خراسان رضوی

کودکان  گفت:  رضوی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
همین  به  و  نفرند  هزار   2 استان  این  در  بدسرپرست 
تعداد نیز کودک امدادبگیر در خانواده تحت پوشش 

بهزیستی هستند و از خدمات آن استفاده می کنند.
حاشیه  در  پوریوسف  حمیدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
شد،  برگزار  تایباد  در  که  بهزیستی  خیرین  همایش 
خانوار  سرپرست  زن  هزار   11 حاضر  حال  در  افزود: 
در استان تحت پوشش این نهاد هستند و بهزیستی 
پوشش  را  نفر  هزار   490 خانوار  ُبعد  لحاظ  از  استان 

داده است.
با اشاره به تحقق 100 درصدی برش اشتغال  وی 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  افزود:  در خراسان رضوی، 
برای  استان  در  اشتغال  برش  نفر  هزار  چهار  حدود 

افراد تحت پوشش ایجاد شده است.
معلول  افراد  از  نفر  هزار   12 کرد:  بیان  پوریوسف 
نیازمند  استان  بهزیستی  هدف  جامعه  غیرمعلول  و 
مسکن   350 جاری  سال  در  هستند،  مسکن  فاقد  و 
تحویل شده و طی 10 سال گذشته تاکنون پنج هزار 

مسکن تحویل مددجویان شده است.
کرد  اش��اره  ساخت  حال  در  مسکن   150 به  وی 
و  رضوی  قدس  آستان  با  تفاهم نامه  طبق  اف��زود:  و 
واحد  ثامن االئمه)ع( 300  قرارگاه شمال شرق سپاه 
شهرستان های  ب��رای  استانی  اعتبارات  با  مسکن 
تایباد، تربت جام، صالح آباد و خواف پیش بینی شده 
که از این تعهد، 18 واحد در دهه فجر امسال افتتاح 
و تعدادی در تربت جام و خواف کلنگ زنی شده و فاز 

بعدی در شهرستان تایباد اجرا می شود.
در  شهرستان   29 مجموع  از  ک��رد:  عنوان  وی 
از  جمعیت  نفر  هزار   50 باالی  شهرستان   20 استان 
آمار  این  که  هستند  بهره مند   123 اورژانس  خدمات 
رضوی  خراسان  جمعیت  درصد   90 می دهد  نشان 

زیرپوشش اورژانس اجتماعی قرار دارند.
حال  در  گفت:  رضوی  خراسان  بهزیستی  مدیرکل 
تحت  استان  این  در  معلول  فرد  هزار   116 حاضر 
بهره مند  آن  خدمات  از  و  هستند  بهزیستی  پوشش 

می شوند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی 
افزایش  وقوع جرم،  از  پیشگیری  و  اجتماعی  امور  در 
و  جامعه  عمومی  آگاهی  سطح  و  زندگی  مهارتهای 
خانواده ها را زیربنای اصلی کاهش آسیبهای اجتماعی 

دانست.
به گزارش ایرنا، سید امیر مرتضوی روز پنجشنبه در 
افزود:  گناباد  جرم  وقوع  از  پیشگیری  شورای  جلسه 
ناآگاهی  اجتماعی  آسیبهای  از  بسیاری  اصلی  علت 
خانواده ها و زوجین نسبت به مهارتهای زندگی است و 
باید با بهره گیری بیشتر از ظرفیت های مراکز مشاوره 
و  سازی  فرهنگ  برای  ذیربط  اجرایی  دستگاههای  و 

آگاهی بخشی عمومی گام برداشت.
کنار  در  مشاوره  مراکز  در  باید  داد:  ادام��ه  وی 
مشاوره های  از  شناسی  روان  و  حقوقی  مشاوره های 

مذهبی و علما نیز بهره گرفت.
دستگاه  و  قضات  ظرفیت  از  استفاده  خواستار  وی 
زمینه  در  آم��وزان  دانش  به  دادن  آگاهی  در  قضایی 

مشکالت و آسیبهای اجتماعی شد.
از  قبل  مشاوره های  رویکرد  با  گفت:  مرتضوی 
و  حقوقی  دعاوی  طالق،  پرونده های  دادرسی های 
اختالف زوجین در مشهد از ابتدای امسال تاکنون در 
مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 40 درصد کاهش 

یافته است.
نخست  رتبه  سال 1393  در  استان  این  افزود:  وی 
کشور از نظر تعداد پرونده های طالق را دارا بود که با 
اقدامات و مشاوره های قبل از طالق این میزان کاهش 

یافته و هم اکنون رتبه هشتم را دارد.
وی ادامه داد: وکال حق ورود به پرونده های قضایی 
مربوط به طالق را ندارند و این پرونده ها باید در مراکز 

تخصصی و مشاوره دادگستری رسیدگی شود.
رئیس دادگستری گناباد هم گفت: از مجموع 170 
طالق که از ابتدای امسال تاکنون در محاکم قضایی 
این شهرستان ثبت شده است طالقهای به درخواست 
زوجین 15 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش 

یافته است. 
پرونده های  از  تعدادی  اف��زود:  محوالتی  علیرضا 
طالق در گناباد مربوطه به مراجعین از شهرستانهای 
همجوار است که در افزایش تعداد پرونده های طالق 

این شهرستان موثر بوده است. 
انقالب  و  عمومی  دادستان  اسدی  بنی  حمیدرضا 
شهرستانها  این  در  طالق  علت  مهمترین  هم  گناباد 
دانست  اقتصادی  مشکالت  و  تحمیلی  ازدواجهای  را 
به  نسبت  عمومی  آگاهی های  افزایش  خواستار  و 

آسیبهای این معضل شد. 

مجموعه  حاضر  حال  در  گفت:  مشهد  شهردار 
گرد  که محل  از جامعه  واحدهایی  عنوان  به  شهرها 
آمدن مردم هستند و در بستر شهرها موضوعات خود 
را به اشتراک می گذارند، باید در موضوعاتی که باعث 
کاهش آالم مردم می شود، باز هم از همین اشتراک 
و نظم اجتماعی استفاده کند. متولی هماهنگی این 

فعالیت ها مدیریت شهری است.
محمدرضا کالئی در همایش ساالنه مدیران عامل 
انجمن ام.اس کشور در مشهد افزود: مدیریت شهری 
به  که می خواهند  را  از عالقمندان  باید مجموعه ای 
کند  هماهنگ  کنند،  عمل  خود  اجتماعی  وظیفه 
موارد  این  از  یکی  بدهد  قرار  هم  کنار  در  را  آنها  و 

فعالیت های مردم نهاد در موضوعات سالمت است.
عضو هیئت امنای انجمن ام اس خراسان رضوی 
دستمان  از  خودمان  که  حدی  در  کرد:  خاطرنشان 
سازی  مناسب  زیرساختی  موضوعات  در  برمی آمد 
آل ها  ایده  با  زیادی  فاصله  البته  نکردیم  دریغ  و… 

داریم.
کالیی بیان کرد: بسیاری از افرادی که که ابتالء به 
بیماری های مزمن دارند حتمًا در زمینه های دیگری 
این  شناسایی  بر  تمرکز  دارند.  برجسته ای  استعداد 
می تواند  شکوفایی  برای  سازی  زمینه  استعدادها، 
گام مهمی باشد که باید به آن توجه کنیم. اگر تمرکز 
داشته  برجسته ای  استعدادهای  می توانیم  کنیم 
باشیم که این موضوع در درمان بیماری هم تأثیرگذار 

است.
برای کمک  را  آمادگی مدیریت شهری  افزود:  وی 
به شهروندان مشهدی که ام اس دارند، همچنین و 

زائران اعالم می کنم.
  3500 مبتال به ام اس در خراسان رضوی 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بیش 
اس  ام  بیماری  به  رضوی  خراسان  در  نفر   3500 از 
مبتال هستند که اکثر آن ها را زنان بین 20 تا 40 سال 

تشکیل می دهند.
محمد رضا دارابی افزود: حضور و حمایت سمن ها 
بین  به عنوان حلقه وصل  و سازمان های مردم نهاد، 

مردم و دولت، از رنج و درد بیماران می کاهد.
 62 رضوی  خراسان  در  کرد:  خاطرتنشان  دارابی 
از جمله  در حوزه سالمت  استان خراسان  در  سمن 
بیش  می کنند.  فعالیت  دیابت  و  اس  ام  و  سرطان 
حدود  و  خراسان  استان  در  اس  ام  بیمار   3500 از 

3200 در مشهد هستند و بیشتر در بین زنان 20 تا 
40 سال شیوع دارد. 

و  امنیت  الهی،  مهم  نعمت  دو  کرد:  تاکید  وی 
زکات  و  است  آن  ترویج  علم  زکات  است.  سالمتی 

سالمتی، دست گیری از بیماران است. 
شاخص  شود،  کمتر  بیمارستان  به  نیاز  هرچقدر 
م��ردم  و  اس��ت  یافته  بهبود  بهداشت  و  درم��ان��ی 

سالمت ترند. 
امنیت روحی برای مبتالیان به ام اس مهم است

اس  ام  انجمن  رئیس  نایب  مراسم،  این  ادامه  در 
است  جانی  امنیت  امنیت،  مهم ترین  گفت:  ایران 
که به برکت نظام فراهم است. امنیت فکری و آرامش 
روانی است. هر برخورد تنش آمیز، ممکن است این 

امنیت را به چالش بکشد.
امنیت  احساس  اف��زود:  صحرائیان  علی  محمد 
روحی و روانی برای بیماران ام اس بسیار مهم است. 
اس،  ام  بیمار  با  رویارویی  در  ما  گفتمان  آفت های 

وضعیت او را مشوش تر می کند.
وی تصریح کرد: شعار امسال این است که انجمن 
ام اس، خانه امن بیماران ام اس باشد. ما به عنوان 
نگرانی  و  ازاضطراب  باید  اس  ام  بیماران  مسئوالن 
ناشی از تحوالت سیاسی و اقتصادی و شرایط سخت 
تحریم بکاهیم تا به جز درد بیماری، نگرانی مضاعفی 

نداشته باشند. 
وی اذعان کرد: کشور ما در طی سال های مختلف 
با بحران های فراوانی مواجه بود که از آن ها گذر کرد. 

در  تا  قراردهیم  هم  دردست  دست  گذراست  زمان 
راستای آرامش فکری بیماران گام موثری برداریم. 

کمک و حمایت سازمان یافته
مدیریت  معاون  نشست،  این  از  دیگری  بخش  در 
پیوند و بیماری های خاص گفت: اهداف و اقداماتی 
مردم  سازمان های  همکاری  با  حاکمیتی  نهاد  که 
بیماران  تشخیص  و  ثبت  سیستم  چارچوب  در  نهاد 
در نقاط مختلف شهرها و ارائه دسترسی به خدمات 
نیاز، سازمان  داروهای مورد  و اصلی ترین  با کیفیت 

یافته است.
کرمانچی افزود: با کمک اساتید برجسته، کمیته 
ام اس تشکیل و دستورالعمل اصلی و درست درمان 

بیمار را تدوین کردیم.
همه  کشور،  پرجمعیت  نقاط  در  کرد:  تصریح  وی 
دارویی  و  درمانی  مشاوره ای،  تشخیصی،  خدمات 
نقطه  یک  در  جامع  مراکز  درقالب  بیمار  موردنیاز 
را  جابجایی  کمترین  اس  ام  بیمار  تا  شده  فراهم 

داشته باشد.
در  بیماران  مجموع   97 بهمن  تا  کرد:  تاکید  وی 
سازمان ثبت نظام پزشکی کشور، 64676 نفر است 
 134،273،134،396 مالی  پرداخت  نهایی  رقم  و 
به  درم��ان  معاونت  سوی  از   97 آذر  پایان  تا  ری��ال 

دانشگاه های علوم پزشکی می باشد. 
وی ادامه داد: در راستای توسعه خدمات و ایجاد 
زیرساخت ها برای بیماران نیازمند ام اس، باید بودجه 
مناسبی تخصیص یابد و انجمن ها باید مطالبه گر این 

بودجه برای ارائه بسته خدمتی بیماران باشند. 
در  که  کلینیک   250 تکمیل  طرح  در  افزود:  وی 
از این  تا  180 شهر کشور در دست اجراست، 170 
کلینیک ها تکمیل شده است تا نیاز خدماتی بیماران 

ام اس را برطرف سازد. 
بیماران ام اس به حمایت روانی و اجتماعی نیاز دارند

مدیرکل دفتر امور توانبخشی و مراقبتی بهزیستی 
اجتناب  و  اجتماعی  پدیده  یک  معلولیت  گفت: 
ناپذیر است که از حدود 1،400،000 نفرمعلول، 39 

درصد آن کم توانی در حرکت و ام اس دارند. 
ارایه  مرکز،   2200 حاضر  حال  در  اف��زود:  سراج 
خدمات توانبخشی تخصصی، مراقبتی و حمایتی را 

برعهده دارند. 
وی تصریح کرد: بیماران ام اس عالوه بر خدمات 
حمایت  به  بیشتر  دارویی،  و  درمانی  حمایت های  و 

روانی و اجتماعی نیازمندند.
وی تاکید کرد: با ارائه خدمات با کیفیت توانبخشی 
به موقع درمنزل به بیماران، تیم های مراقبتی سیار و 

خانواده محور، از دغدغه خانواده ها می کاهد. 
وی خاطرنشان کرد: جایگزینی خانه های کوچک 
بجای مراکز بزرگ، توانایی و استعدادهای بیماران را 

شناسایی و پرورش نی دهند.
معلولین  از  حمایت  قانون  در  داشت:  اذعان  وی 
ماده 31 ، شورایی برای رصد بر عملکرد دستگاه ها 
کشور  معضالت  از  یکی  اس��ت.  بینی شده  پیش 
مراکز  به  بیماران  دسترسی  است؛  سازی  مناسب 
که  درحالی  آن هاست.  ...حق  و  پارک ها  و  آموزشی 
حدود 20 تا 30 درصد مناسب سازی صورت گرفته 

است. 
  حمایت شهرداری از مبتالیان به ام اس

ام اس خراسان رضوی گفت:  انجمن  مدیر عامل 
حمایت  ضمن  رضوی  خراسان  اس  ام  انجمن  در 
ا...  آیت  فتوای  براساس  بیماران،  اشتغال  بحث  از 
در  را  س��ادات  سهم  و  شرعی  وجوهات  سیستانی، 
انجمن ام اس در قالب دارو و سبد کاالی ایرانی مورد 

استفاده قرارگرفته است. 
سعید سیدزادگان افزود: بحث حمل و نقل شهری 
بیماران درقالب اتوبوس و مترو با حمایت شهرداری، 
حقوقی،  خدمات  کلیه  و  برخوردارشد  تخفیف  از 
درمانی، دارویی، تخصصی در کمترین زمان ممکن 

برای بیماران در سطح شهر فراهم شده است. 

در همایش ساالنه مدیران انجمن ام اس مطرح شد؛

مدیریت شهری و کاهش آالم بیماران 
دارابی: 3500 نفر مبتال به ام اس در خراسان رضوی شناسایی شده اند

خبر
معاون دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد:

افزایش مهارتهای زندگی برای کاهش 
آسیب های اجتماعی

مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی از 
رشد 27 درصدی معامالت ثبت شده در دفاتر اسناد 
رسمی استان تا پایان دی ماه سال جاری خبر داد .

محمد حسن بهادر مدیر کل با اشاره به عملکرد 
دفاتر اسناد رسمی استان در ده ماهه ابتدای امسال 
افزود : 963 هزار و 810 معامله در این مدت توسط 
که  است  گردیده  ثبت  استان  رسمی  اسناد  دفاتر 
نسبت به 756 هزار و 40 معامله ثبت شده در مدت 
مشابه سال قبل رشد 27 درصدی را نشان میدهد 
همچنین دفاتر اسناد رسمی مشهد در این مدت با 
ثبت 668 هزار و 277 معامله با رشد 26 درصدی 
عملکرد نسبت به ده ماهه ابتدای سال قبل سهم 
استان  ثبت شده در  از کل معامالت  70 درصدی 

خراسان رضوی داشته اند .
وی اضافه کرد: با اجرایی شدن ثبت الکترونیک 
و  رسمی  اسناد  تمامی  ص��دور  و  تنظیم  اسناد، 
معامالت  خالصه  صدور  و  استعالمات  همچنین 
در دفاتر اسناد رسمی، از طریق سامانه به صورت 
متمرکز انجام می پذیرد. و انواع سند رسمی شامل 
انواع اسناد بیع، صلح، وکالت، رهنی، اجاره، تقسیم 
نامه، اقاله، تعهدنامه، اقرارنامه و سایر انواع اسناد در 

این سامانه طراحی و استاندارد سازی شده است.
مدیر کل ثبت اسناد و امالک خاطر نشان کرد: 
این سیستم عالوه بر شفاف سازی در اسناد رسمی 
صادره با ایجاد امکان نظارت و گزارش گیری بر خط 
و حذف اوراق بهادار که ساالنه مورد استفاده قرار 
می گرفت، نظم مالی در نقل و انتقاالت، شفافیت 
در درآمدهای وصولی ، تمرکز اطالعات پرداختی، 
حذف هزینه های ناشی از تردد حضوری متقاضیان 

به  خدمت  ارائه  فرآیندهای  کردن  کوتاه  و  خدمت 
مردم را فراهم کرده است.

وی بیان کرد: نصب و راه اندازی سامانه پرداخت 
اسناد  دفاتر  تمامی  در   )pos( هزینه ها  الکترونیک 
رسمی و نیز استفاده بر خط سیستم از بانک هویت 
سازمان ثبت احوال جهت احراز هویت متعاقدین 
و ایجاد بانک اشخاص ممنوع المعامله و استفاده 
سیستمی از این بانک از جمله اقدامات در راستای 

بهبود ارائه خدمات بوده است.
رسمی  اسناد  دفاتر  عملکرد  خصوص  در  بهادر 
استان افزود از کل معامالت ثبت شده تا پایان دی 
بیع شامل  و 329 سند  ماه سال جاری 303هزار 
219 هزار و 542 سند قطعی منقول و 83 هزار و 
660 سند قطعی غیر منقول به ترتیب با رشد 28 و 
37 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1396 در 

دفاتر اسناد رسمی استان ثبت گردیده است .
مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان با اشاره به 
این مدت  در   : تنظیمی گفت  اسناد رسمی  سایر 
403 هزار و 851 وکالت نامه شامل 74 هزار و 22 
وکالت فروش اموال منقول ، 39 هزار و 253 وکالت 
فروش اموال غیر منقول و 13 هزار و 64 مورد سایر 
وکالت نامه ها در استان تنظیم گردیده که به ترتیب 
78 و 45 و 26 درصد رشد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل را نشان می دهد . همچنین ثبت 30 هزار 
و 954 سند اجاره به نسبت 24 هزار و 855 سند 
اجاره سال قبل با 25 درصد افزایش و ثبت 11 هزار 
و 743 صلح نامه با 46 درصد رشد نسبت به 8 هزار 
و 62 سند صلح صادره در ده ماهه نخست سال قبل 
استان  در  مراجعین  به  ارایه شده  دیگر خدمات  از 

می باشد .
مدنی  مشارکت  اسناد  کاهش  اعالم  با  بهادر 
یک  امسال  نخست  ماهه  ده  در  اف��زود  بانک ها 
هزار و 40 سند مشارکت مدنی بانک ها ثبت شده 
و  به یک هزار  است که 44 درصد کاهش نسبت 
میدهد  نشان  را  قبل  سال  مشارکت  سند   864
سند  ه��زار   9 از  بیش  مدت  این  در  .همچنین 
رسمی  اسناد  دفاتر  در  بانک ها  اقساطی  فروش 

تنظیم گردیده است .
تسریع  و  تسهیل  ایجاد  کرد  نشان  خاطر  وی 
کاهش  و  نفعان  ذی  به  ثبتی  خدمات  ارائ��ه  در 
مراجعات حضوری ، پیشگیری از جعل و تخلفات 
کاهش  نتیجه  در  و  رسمی  اسناد  با  ارتباط  در 
سالمت  ارتقای   ، قضایی  پرونده های  ورودی 
قابلیت  ارتقای  و  رسمی  اسناد  حوزه  در  اداری 
سامانه  مزایای  جمله  از  رسمی  اسناد  به  اعتماد 

ثبت الکترونیک اسناد می باشد . 
استان  داشت  بیان  پایان  در  مسئول  مقام  این 
اسناد رسمی حدود  با 506 دفتر  خراسان رضوی 
7 درصد از کل دفاتر اسناد رسمی کشور را شامل 
می گردد و این دفاتر به عنوان پیشخوان ادارات ثبت 
اسناد و امالک در سطح استان به مراجعین خدمت 

رسانی می نمایند .
گفتنی است در اسناد صادره توسط سامانه اسناد 
رقمی   18 شناسه  سند،  باالی  قسمت  در  رسمی 
یکتا و رمز تصدیق درج می شود که اصحاب سند 
با استفاده از این شناسه و رمز، می توانند به صورت 
به  سازمان  پورتال  طریق  از  را  سند  اصالت  برخط 

نشانیwww.ssAA.ir کنترل کنند.

تغییر کاربری بازار کتاب گلستان توسط شهرداری 
مشهد تکذیب شد.

به گزارش مشهد فوری، طی روزهای اخیر زمزمه 
ها درباره احتمال تغییر کاربری بازار کتاب گلستان، 
بار دیگر باعث نگرانی اهالی فرهنگ شد. این نگرانی 
بازار  این  های  غرفه  برخی  ق��رارداد  اتمام  دنبال  به 
فرهنگی و تخلیه مکان مطرح شد و با انتشار مناقصه 
سرمایه گذاری برای به سازی، تجهیز، راه اندازی و 
بهره برداری از این مجموعه قوت گرفت، هرچند که 
شهرداری مشهد احتمال تغییر کاربری این فضای 
فرهنگی را تکذیب و بر حفظ فضای فرهنگی بازار 

کتاب گلستان تاکید می کند.
اداره  رئیس  خیرآبادی«  نعمتی  مهدی  »سید 
اقتصادی  معاونت  نوین  ه��ای  گ��ذاری  سرمایه 
کتاب  ب��ازار  کاربری  که  این  بر  تاکید  ا  شهرداری 
گلستان تغییر نخواهد کرد، می گوید: دغدغه رسانه 

و مردم احتماال تغییر عملکرد این محیط است زیرا 
طبیعتا تغییر کاربری اتفاق نمی افتد، از طرف دیگر 
هم اکنون کتاب فروشی هم عملکرد تجاری دارد و 
بیان  به  تغییر نمی کند،  بودن  این تجاری  کاربری 
دیگر تجارت حوزه کتاب، یک تجارت فرهنگی است.

و  شود  می  حفظ  گلستان  کتاب  بازار  افزود:  وی 
نام این مجموعه به »گذر فرهنگی گلستان« تغییر 
خواهد کرد و نقش فرهنگی آن با جزئیات بیشتری 
پررنگ می شود. خیرآبادی ادامه می دهد: موضوع 
کتاب در این فضا باقی خواهد ماند البته ممکن است 
هم  کتاب  جز  به  دیگر  فرهنگی  محصوالت  عرضه 
توسعه پیدا کند و رویدادهای فرهنگی نیز ضمیمه 
آن شود، همانند نشست ها و جلسات معرفی و نقد 
کتاب که نمونه اش را هم اکنون در کافه کتاب آفتاب 

و پردیس کتاب مشهد مشاهده می کنیم.
ُبعد فرهنگی به قوت خود باقی می ماند

معاونت  نوین  های  گذاری  سرمایه  اداره  رئیس 
اقتصادی شهرداری تصریح می کند: از طرف دیگر 
در یک فضای فرهنگی ممکن است حوزه غذا را به 
عنوان مسئله مکمل ببینید که این موضوع تقویت 
کننده گذر فرهنگی است و ایجاد کننده اخالل و 
سری  یک  است  ممکن  لذا  نیست،  عملکرد  تغییر 
عملکرد های تقویت کننده نیز در آن لحاظ شود که 
قطعا بعد فرهنگی به قوت خود باقی می ماند. وی با 
اشاره به این که مناقصه »سرمایه گذاری در به سازی، 
ازگذرفرهنگی  ب��رداری  بهره  و  ان��دازی  راه   ، تجهیز 
این  در  افزاید:  می  است،  شده  منتشر  گلستان« 
قصد  که  کسانی  برای  را  هایی  چارچوب  مناقصه 
برندگان  و  ایم  نظر گرفته  دارند، در  سرمایه گذاری 
مناقصه باید جزئیات طرح خود را به همراه پیوست 
فرهنگی ارائه دهند تا در شهرداری بررسی و سپس 

مصوب شود.

جلسه  ادبی بنیاد فردوسی شاخه توس این ماه 
به کارگاه شرح و تفسیر مثنوی معنوی موالنا جالل 
با حضور  الدین محمد بلخی اختصاص داشت که 
جمعی از اساتید دانشجویان و عالقه مندان در محل 

بنیاد تشکیل شد.
و  پژوه  موالنا  پازوکی  مجید  دکتر  برنامه  این  در 
پیرامون  با ذکر نکاتی  مدرس شرح مثنوی معنوی 
تاریخچه تقریر و تصحیح و نیز شرح و قرائت مثنوی 
َطی ٧ قرن اخیر، مقدمه این کتاب ارجمند و ابیات 
آغازین آن را شرح و تبیین نمود.  این مفسر مثنوی 
إظهار کرد: تا پیش از این مبنای شرح اندیشه موالنا 

بخصوص در مثنوی بیشتر آرا شیخ محی الدین ابن 
عربی و آثار ذی قیمت ایشان همچون فتوحات مکیه 
و فصوص الحکم بود. اما با تالش و همت بزرگانی 
زمینه  در  بخصوص  موحد  محمدعلی  استاد  چون 
شمس شناسی و شرح و تفسیر و تصحیح مقاالت 
شمس دریافتیم که موالنا را باید از دریچه و ذهن و 
در  تحولی  بنابراین  شناخت.  تبریزی  شمس  نگاه 
همان  بر  که  شده  ایجاد  مثنوی  تفسیر  علم  و  فن 
مبنا عمل خواهبم کرد. شمس در همان مدت زمان 
کوتاه که با موالنا موانست داشته اسرار و علوم خاص 
انگیزی را بخصوص درباب قرآن پژوهی،  و شگفت 

دین شناسی، آداب سلوك و اخالق و مبانی تربیت 
فردی و اجتماعی در اختیار ایشان قرار داده و موالنا 
بخصوص در مثنوی به شرح و تفصیل این مباحث 
همت گمارده است. بنظر این مدرس مثنوی، این اثر 
جاودانه در رفیع ترین جایگاه ادب و معرفت عرفان 
اسالمی ایرانی قرار دارد و حاوی نکات ارزشمند در 
بیشتر  باید  که  است  انسانی  علوم  مختلف  جوانب 
بدان توجه نمود. در این جلسه سه ساعته مباحثی 
همچون کرامت انسان، نشانه های عشق در سلوك، 
جایگاه عقل و نفس و روح در إنسان،  یقین و ظن و 
گمان از منظر موالنا و شمس مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی گفت: امروز 
بهره گیری از اندیشه و فکر هنرمندان پیشکسوت 
عرصه  اساتید  تمامی  از  و  است  ضروری  امری 
را در مسیر درست  ما  انقالب می خواهم که  هنر 
همراهی  و  راهنمایی  انقالبی  هنرمند  پرورش 

کنند. 
از  جمعی  فجر،  ده��ه  ای��ام ال��ّل��ه  با  همزمان 
رضوی  خراسان  جوان  و  پیشکسوت  هنرمندان 
عنوان  با  خاطره انگیز  و  صمیمی  محفلی  در 
مختلف  عرصه های  در  خاطره«  باغ  کوچه  »در 
فارسی  ادب  و  و شعر  نمایش  هنرهای تجسمی، 
آمدند  هم  گرد  رضوی  خراسان  هنری  حوزه  در 
را  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  و 

گرامی داشتند. 
میثم مرادی بیناباج، رئیس حوزه هنری انقالب 
اشاره  با  برنامه  این  در  اسالمی خراسان رضوی، 
این که  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرموده  به 
هنر  قالب  در  تا  انقالبی  و  اندیشه  مکتب،  هیچ 
انقالب  کرد:  اظهار  نمی شود،  ماندگار  نگنجد 
اقشار  تمامی  و  بود  مردمی  انقالبی  اسالمی، 
جامعه در جریان پیروزی آن حضور داشتند؛ اما 
با هنر خود  این هنرمندان هستند که می توانند 
و  بدانند  ما  انقالب  درباره  دیگران  تا  کنند  کاری 

برای آیندگان ما ماندگار شود. 
نیز  هنری  حوزه  سابقه  این که  به  اشاره  با  وی 
افزود:  برمی گردد،  انقالب  آغازین  روزه��ای  به 
روزها  آن  در  اسالمی«  فرهنگی  نهضت  »کانون 

شکل گرفت و مدتی بعد تحت عنوان حوزه هنری 
سازمان تبلیغات اسالمی به کار خود ادامه داد. 

خراسان  استان  این که  بیان  با  بیناباج  مرادی 
آن  در  هنری  حوزه  که  بود  استان هایی  اولین  از 
شکل گرفت، گفت: هنرمندان خراسانی، هسته 
هنری  حوزه  و  دادند  تشکیل  را  نهاد  این  اولیه 
از سه دهه  انقالب اسالمی استان در عمر بیش 
چهره های  نقش آفرینی  و  حضور  شاهد  خود 

هنری بسیاری بوده است. 
م��ی��راث دار  هنری  ح��وزه  ک��رد:  تصریح  وی 
شنونده  باید  ما  که  است  پیشکسوت  هنرمندان 
خاطرات و پیرو راه آن عزیزان باشیم و خوشحالم 
خراسان  هنری  حوزه  مفاخر  دیوار  از  امروز  که 
جمعی  از  تصویری  که  می کنیم  رونمایی  رضوی 
هویت  و  استان  هنر  آب��روی  که  هنرمندانی  از 
مجموعه حوزه هنری هستند، را نشان می دهد. 

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی خاطرنشان 
فکر  و  ان��دی��ش��ه  از  ب��ه��ره گ��ی��ری  ام���روز  ک���رد: 
شما  از  من  و  است  ضروری  امری  پیشکسوتان 
می خواهم که ما را برای نشان دادن مسیر درست 
طراز  هنرمندان  پرورش  راستای  در  جوانان  به 

انقالب اسالمی ، همراهی کنید.
خوانش بخشی از کتاب »حورا« درباره زندگانی 
بازیگر  صادقی،  سعید  توسط  زهرا)س(  حضرت 
شهید  به  که  شعری  قطعه  قرائت  و  تئاتر  جوان 
بزرگوار  و  مجاهد  خواهر  و  خورشاهی  مرتضی 
برنامه  بعدی  بخش  است،  شده  تقدیم  ایشان، 

بود. همچنین نقالی استاد حسین مقدم، همراه 
شب  ای��ن  مختلف  قسمت های  زینت بخش  و 

خاطره بود.  
خاطره گویی  به  برنامه،  ای��ن  بعدی  بخش 
انقالب  پیروزی  جریان  از  پیشکسوت  هنرمندان 
اختصاص  مشهد  مردم  حماسه های  و  اسالمی 
با  خراسانی،  شاعر  نیک،  محمد  استاد  داشت. 
اشاره به این که در آن روزها همراه با پدرشان که 
انجمن های  در  و  بودند  مداح  و  شاعر  نیز  ایشان 
شاعران  از  خاطراتی  می کردند،  شرکت  ادب��ی 
انقالبی به ویژه مرحوم استاد غالمرضا قدسی را 

بیان کرد.  
نقاش  خالقی،  علی  استاد  ملت خواه،  استاد 
از  م��ص��ط��ف��ی زاده  محسن  اس��ت��اد  و  باسابقه 
هنرمندانی  دیگر  از  مشهد  تئاتر  پیشکسوتان 
در  را  خود  شنیدنی  و  جذاب  خاطرات  که  بودند 
همچنین  کردند؛  بازگو  صمیمانه  نشست  این 
دوره  دومین  هنری  دبیر  سالم،  غالمرضا  استاد 
یاد  خاطره ای،  بیان  با  ما«  نمایش  »چله  رویداد 
غالمرضا  سهیلی،  مسعود  شهید  هنرمندان 

شکری و رضا قلمدست را گرامی داشت. 
بود  برنامه  این  دیگر  بخش  انقالب«  از  »نقلی 
که در آن محمد جهانپا، از هنرمندان جوان تئاتر 
خراسان، به نقالی وقایع دی ماه 57 در مشهد به 
عنوان برگ زرینی از حماسه آفرینی مردم انقالبی 
پهلوی  منحوس  خاندان  پیشانی  بر  ننگی  لکه  و 

پرداخت.

مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی خبر داد:
تکذیب تغییر کاربری بازار کتاب گلستان توسط شهرداری مشهدرشد 27 درصدی معامالت ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی استان 

یک موالناپژوه:
موالنا را باید از دریچه نگاه شمس تبریزی شناخت

رئیس حوزه هنری خراسان رضوی مطرح کرد؛

ضرورت بهره گیری از فکر و هنر پیشکسوتان برای پرورش جوان 
هنرمند انقالبی

خبرخبر

خبر

خبر خبراخبارخبر



مراسم معارفه و تکریم رئیس انجمن کشتی باچوخه 
در  ماه  بهمن   24 گذشته  چهارشنبه  مقدس  مشهد 
و جوانان خراسان  اداره کل ورزش  سالن اجتماعات 

رضوی برگزار شد. 
رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد در این مراسم از 
کشتی چوخه به عنوان ورزشی که مظلوم واقع شده 
است یاد کرد و گفت: کشتی باچوخه هنوز به جایگاه 

واقعی خود دست نیافته است.  
در  ریشه  باچوخه  کشتی  افزود:  صالح نژاد  احمد 
در  باید  که  دارد  ایرانی ها  ما  سنت  و  آیین  فرهنگ، 
مانند چوگان که  اقدام کنیم،  آن  ثبت جهانی  جهت 

توانست ثبت جهانی شود.  
رشته های  گونه  ق��ارچ  افزایش  به  اش��اره  با  وی 
بسیاری  کرد:  نشان  خاطر  کشور  به  وارداتی  ورزشی 
سرعت  به  ما  کشور  در  وارداتی  ورزشی  رشته های  از 
و  فعال  هیئت  دبیر،  مسئول،  شده اند.  ساماندهی 
بانوان  میان  در  خصوص  به  بیشماری  هنرجویان 
جذب کرده اند، به گونه ای که حتی نوشتن و خواندن 
این رشته برای ما سخت است )تی .ار. ایکس،کراس 
فیت و...(، اما رشته های مدال آور کشوری و جهانی 
که سابقه طوالنی در ورزش کشور دارند مظلوم واقع 
تحمل  قابل  و  ما سخت  برای  این موضوع  و  شده اند 

نیست.  
برای  زمینی  تهیه  ک��رد:درص��دد  خاطرنشان  وی 
خراسان  در  باچوخه  کشتی  گود  بزرگترین  احداث 
رضوی هستیم که به امید خدا با حمایتی که مدیران، 
مسئوالن و به خصوص مدیر کل اداره ورزش و جوانان 

دارند در ساخت این مجموعه اقدام کنیم. 
برای  رودهی  صمد  به  تبریک  ضمن  ادامه  در  وی 
آرزوی  باچوخه مشهد  انجمن کشتی  تصدی ریاست 
راستای  در  امیدوارم  گفت:  و  کرد  وی  برای  توفیق 
استعدادیابی،ترویج و توسعه ورزش اول خراسان بزرگ 

قدم های مثبتی برداشته شود. 
 حمایت میکنیم 

ورزش  هیئت  رئیس  آذری��ان  مراسم  این  ادامه  در 
و  مسئوالن  خدمات  و  تالش ها  از  استان  همگانی 
رضوی  خراسان   77 لشکر  کار  اندر  دست  مدیران 
برای احداث گود کشتی باچوخه تقدیر کرد و گفت: 
و  افتتاح  سالم  تپه  منطقه  در  باچوخه  کشتی  گود 
آماده برگزاری مسابقات است و در صورتی که هیئت 

بنا داشته باشد مسابقاتی را در این منطقه برگزار کند 
مساعدت خواهیم کرد. 

آذریان با اشاره به اینکه برخی چوخه کاران به رشته 
کردیم  که  تالشی  با  افزود:  هستند  عالقه مند  جودو 
هیئت جودو ارتش را به مشهد آوردیم و مسئولیت آنرا 
پذیرفتیم که امیدواریم با حمایتی که از سوی طرفدران 
راستای  در  شد  خواهد  ک��اران  چوخه  خصوص  به  و 

قهرمانی حرکت کنیم.  
 حمایت از پیشکسوتان و قهرمانان

در ادامه این مراسم شوشتری رئیس انجمن کشتی 
باچوخه استان ضمن قدردانی از حضور گرم مدعوین 
شهرستان های  و  رضوی  خراسان  گفت:  جلسه  در 
کشتی  رشته  در  قهرمانی  پتانسیل  و  ظرفیت  استان 
راستای  در  باید  و  دارد  جهان  و  کشور  در  را  باچوخه 
استعدادیابی و حمایت از ورزشکاران این رشته مدال 

آور و جهانی قدم برداشته شود.  
ب��رای  خ��واس��ت  روده���ی  از  وی 
همچنین  و  استعدادها  شناسایی 
تشویق  و  حمایت  بستر  کردن  فراهم 
و ترغیب خانواده ها در توسعه و رونق 

این رشته ورزشی گام بردارد. 
از  ح��م��ای��ت  ب��ه  اش����اره  ب��ا  وی 
این  نامدار  قهرمانان  و  پیشکسوتان 
رشته ورزشی گفت: باید از تجربیات و 
دانش پیشکسوتان و قهرمانان ارزنده 
برای رونق و توسعه این رشته ورزشی 

استفاده کرد. 
باچوخه  کشتی  هیئت  رئ��ی��س 
مراسم  ای��ن  در  رض���وی  خ��راس��ان 

گفت:این رشته ورزشی که ریشه در آیین و سنن ایرانی 
دارد در کشور و بویژه در خطه خراسان رضوی از اقبال 
به  هنوز  اما  است.  برخوردار  خوبی  بسیار  عمومی 

جایگاه واقعی خود نرسیده است. 
وی اظهار کرد: در حوزه اعتبارات و امکانات، کشتی 
باچوخه خراسان رضوی بسیار مظلوم واقع شده است 
صورت  به  هیئت  این  اعتبارات  و  برنامه ها  عمده  و 

خودجوش تامین می شود. 
در  ورزشی  رشته  این  بودن  پرطرفدار  به  شوشتری 
و  کرد  اشاره  روستاها  بخصوص  و  کشور  جای  جای 
پرطرفدارترین  فوتبال  از  بعد  باچوخه  کشتی  افزود: 
رشته ورزشی است و استان خراسان رضوی با وسعت 
و جمعیتی که دارد و ورزشکاران این خطه با توجه به 
حضورشان در کشتی باچوخه در رشته های کشتی و 
جودو نیز در ایران، آسیا و جهان دارای عنوان هستند. 
باچوخه  کشتی  انجمن  رئیس 
ما  اصلی  مشکل  گفت:  اس��ت��ان 
اختصاصی  سالن  ک��ه  اس��ت  ای��ن 
وجود  مشهد  در  باچوخه  کشتی 
در  که  است  حالی  در  این  و  ن��دارد 
استان  شهرستان های  از  بسیاری 
امکانات  دارند  کمتری  جمعیت  که 
وجود  مشهد  به  نسبت  بیشتری 
دارد، اما در مشهد با وجود این همه 
هنوز  مردمی  استقبال  و  طرفدار 
اختصاصی  سالن  یک  نتوانسته ایم 
کشتی باچوخه ایجاد کنیم و همین 
بزرگترین ضربه را به کشتی باچوخه 

استان و مشهد مقدس می زند. 

 نگاه مسئوالن باید تغییر کند
این  در  نیز  مشهد  باچوخه  کشتی  انجمن  رئیس 
با  مسئولیت  حکم  دریافت  و  معرفی  از  بعد  مراسم 
اشاره به اینکه باید نگاه به کشتی باچوخه تغییر کند، 
گفت:کشتی باچوخه بویژه در خراسان بزرگ تنها یک 
ورزش نیست. دید و نگاه مسئوالن و دست اندرکاران 
درباره اهمیت این رشته ورزشی باید تغییر کند، چرا که 
این رشته ورزشی به عنوان یک آیین و رسم سنتی در 

تمام شئونات زندگی مردم جریان دارد. 
از عللی که کشتی  یادآور شد: یکی  صمد رودهی 
توجهی  درخ��ور  جایگاه  به  نتوانسته  هنوز  باچوخه 
دست یابد نبود یک نهاد رسمی به عنوان متولی است 
و این رشته به عنوان یک ورزش بومی نتوانسته جایگاه 
تیم،  هماهنگی،  یک  از  تا  باشد  داشته  منسجمی 

مدیریت و قوانین واحد و متمرکز برخوردار شود. 
وی به لزوم ایجاد امکانات و برنامه های رفاهی برای 
تماشاچیان این رشته ورزشی اشاره کرد و افزود: باید 
در نظر داشت که مردم بویژه روستاییان از سرمایه های 
و  فضا  ایجاد  با  است  ض��روری  و  باچوخه اند  کشتی 
اماکن ورزشی مناسب، به حفظ آرامش و نظم در بین 

تماشاگران کمک کرد. 
رودهی در ادامه چهار راهکار برای توسعه این رشته 
ورزشی از جمله استعدادیابی، تعامل با رسانه ها،ایجاد 
و  داوران  و  ورزشکاران،مربیان  اطالعاتی  بانک 
همچنین تدوین برنامه ها و تقویم ورزشی برای کشتی 
چوخه در مشهد را ضروری دانست و تاکید کرد بزودی 
با تشکیل هیئتی منسجم در راستای توسعه و ترویج 
این رشته مهیج و پرطرفدرا و جوان پسند حرکت رو به 

جلویی را خواهیم داشت. 
همچنین در این مراسم جواد محجوب دارنده مدال 
نقره جهانی جودو که چند دوره بازوبند پهلوانی را در 
را  خود  مدال های  اخیرا  و  دارد  خود  ورزشی  کارنامه 
به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرده است، گفت: 
و  از خطه  امام رضا )ع( کردم چون  نذر  را  مدال هایم 

سرزمین امام همام کسب افتخار برای وطنم کردم. 
وی خواستار حمایت مدیران و مسئوالن از جوانان 
راستای  در  مسئوالن  امیدوارم  گفت:  و  شد  ورزشکار 
دقت و توجه به استفاده جوانان از مکمل ها و داروهای 
نیروزا در باشگاه های ورزشی که به صورت غیر مجاز 
در میان جوانان ورزشکار توزیع می شود اقدام جدی 

نمایند. 
کشتی  مقررات  و  قوانین  تدوین  به  اش��اره  با  وی 
دوره ه��ای  ب��رگ��زاری  خواستار  همچنین  باچوخه 

مربیگری و داوری در این رشته  کهن و با سابقه شد.

تیم  می گوید:  خراسان  والیبال  هیئت  سرپرست 
نظیر  تیم هایی  حضور  دارد؟  چه  خ��ودش  از  پیام 
ثامن الحجج و میزان از خراسان در لیگ برتر والیبال، 

چه سودی برای والیبال استان داشت؟
خصوص  در  نیکویی،  مهدی  ایسنا،  گ��زارش  به 
حمایت  عدم  بر  مبنی  قوچان نژاد  جبار  انتقادات 
مشهد  پیام  تیم  از  رضوی  خراسان  والیبال  هیئت 
اظهار کرد: مواردی که جبار قوچان نژاد پس از بازی 

مقابل عقاب نهاجا به آن اشاره کرد، صحیح نیست. 
 هیئت حق تیمداری ندارد

خصوص  در  وظیفه  ای  استان  والیبال  هیئت 
تیم داری ندارد، اما از نماینده های خراسان رضوی در 
لیگ برتر حمایت می کند. از روز نخست تمام امکانات 
هیئت را در اختیار تیم پیام قرار داده  و سالن مهران را 
نیز در بهترین زمان ممکن به این تیم اختصاص دادیم 
و تمام وظایف مان نسبت به سالن از جمله نظافت را 

هم انجام داده ایم.
وی افزود: تیم پیام مشهد نیز در قبال این خدمات 
رقم  از  درص��د   2 باید  پیام  داشته  است.  وظایفی 
قرارداد هایی که بین این باشگاه و کادرفنی و بازیکنان 
عالوه  پیام  تیم  بدهد.  والیبال  هیئت  به  شده  منعقد 
به  تیم  این  عوامل  قرارداد های  از  لیستی  اینکه  بر 
هم  ری��ال  یک  تاکنون  حتی  ن��داده،  تحویل  هیئت 
تعامل  اساس  بر  نخست  روز  از  نکرده است.  پرداخت 
برگه های  فصل،  ابتدای  در  حتی  و  رفته ایم  پیش 
سفیدامضای قرارداد بازیکنان این تیم را امضا کردیم 
تا در فدراسیون و سازمان لیگ به مشکل نخورند. با 
فدراسیون در تماسم و می  دانیم که حتی 8 درصد حق 

فدراسیون والیبال را هم تاکنون پرداخت نکرده اند.
تصریح  رضوی  خراسان  والیبال  هیئت  سرپرست 

لیگ  تیم  های  گذشته،  سال های  روال  طبق  کرد: 
ساعت  هر  باید  مهران  سالن  از  استفاده  برای  برتری 
صد هزار تومان پرداخت می کردند، اما تا کنون هیچ 
استان  والیبال  هیئت  به  خصوص  این  در  مبلغی 

پرداخت نشده است.
از  والیبال  هیئت  درآمدزایی  خصوص  در  نیکویی 
سالن مهران گفت: به جز تیم پیام سایر تیم هایی که 
ساعاتی  سایر  در  قراردارند،  استان  والیبال  هیئت  با 
پرداخت  را  قراردشان  کرده اند،  اج��اره  را  سالن  که 
می شود  دریافت  سالن  اجاره  از  که  رقمی  می کنند. 
اما  نیست،  جوابگو  سالن  این  هزینه های  تمام  برای 
مختلف  مسابقات  از  هیئت  که  حمایتی  به  توجه  با 
استانی دارد مبلغی دریافت نمی کند. از تیم پیام هم 
نظافت  را  سالن  و  کرده ایم  حمایت  خصوص  این  در 

شده در اختیارشان قرار داده ایم.
 پیام باید کرایه سالن را پرداخت کند

هزینه  است  موظف  پیام  تیم  اینکه  به  اشاره  با  وی 
که  تیمی  کرد:  تایید  بپردازد  را  مهران  سالن  اجاره 
چرا  دارد،  قرارداد  میلیارد  چهار  تا  سه  بازیکنانش  با 
نباید هزینه سالن را بپردازد؟ طبق قانون فدراسیون، 
استانی  هیئت  امکانات  از  که  برتری  لیگ  تیم های 
استفاده می کنند باید هزینه آن را پرداخت کنند. این 
جزو قانون است و تیم پیام تا کنون خالف قانون عمل 

کرده و حتی یک ریال هم پرداخت نکرده است.
چرا  نمی دانم  داد:  ادامه  والیبال  هیئت  سرپرست 
قانونی  موارد  کنار  در  دارد.  توقعاتی  چنین  پیام  تیم 
که تیم پیام باید هزینه  های آن را پرداخت می کرد، 20 
میلیون تومانی که به دستور اداره کل ورزش و جوانان 
همچنان  کرده ام،  کمک  پیام  تیم  به  رضوی  خراسان 

پرداخت نشده است.

نیکویی با اشاره به عدم حضورش در مسابقات پیام در 
سالن مهران یادآور شد: تمام مسابقات پیام را از نزدیک 
اما  کرده ام،  تماشا  ویژه  جایگاه  یا  هواداران  بین  در  و 
متاسفانه به دلیل رفتار های غیر اخالقی که در جریان 
مسابقات به وجود  آمد، برایم تماشای مسابقه از نزدیک 
موضوعات  همین  دلیل  به  پیام  تیم  لیدر  بود.  سخت 
محروم شد. نوع مدیریت تیم پیام اشتباه است و باعث 
به وجود آمدن بی اخالقی در جامعه می شود.  تیم پیام 
دو بار مورد مواخذه فدراسیون والیبال قرار گرفته که در 
پی اتفاقات، بازیکنانش، هواداران و یا لیدر این باشگاه 

محروم شدند.
در  استان  والیبال  هیئت  واکنش  خصوص  در  وی 
علیه  فدراسیون  انضباطی  کمیته  احکام  با  مواجهه 
کمیته  در  فدراسیون  که  م��واردی  گفت:  پیام،  تیم 
است.  شده  تایید  کامال  داده  تشخیص  انضباطی 

اتفاقات  شاهد  نزدیک  از  و  داشتم  حضور  سالن  در 
غیر  اتفاقات  وقتی  ب��ودم.  داد  رخ  که  ناشایستی 

اخالقی رخ داده، چرا باید به فدراسیون نامه بزنم؟
افزود:  رضوی  خراسان  والیبال  هیئت  سرپرست 
اظهارات  به  دادن  ج��واب  مدیریتی،  کار  لحاظ  از 
والیبال  هیئت  کار  گزارش  می دانم.  اشتباه  را  آقایان 
و  شد  خواهد  اعالم  آتی  روز های  در  رضوی  خراسان 
شاهد خواهید بود که علی رغم اینکه حتی یک ریال 
کمک مالی از سوی فدراسیون و اداره ورزش و جوانان 
اخیر  ماه   6 در  اما  نگرفته  صورت  رضوی  خراسان 
توانسته ایم هیئت را بچرخانیم. در این مدت در لیگ 
برتر، لیگ دسته یک، مسابقات خارج از استانی و ... 
شرکت کردیم. کالس های آموزشی مربیگری و داوری 
داشته ایم. برای نخستین بار در هیئت والیبال استان 
تمام  به  و  داشتیم  برنامه   97 سال  دوم  ماهه   6 برای 

برنامه هایمان بدون هیچ کمک مالی عمل کردیم.
افراد  از  برخی  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نیکویی 
هیئت  محل  در  والیبال  هیئت  سرپرست  معتقدند 
دنبال  به  آقایان  از  دسته  این  گفت:  ن��دارد،  حضور 
قانون های مدیریتی عهد بوق هستند که رئیس هیئت 
به  با توجه  باید ساعت کاری مشخصی داشته باشد. 
نیرو هایی که به کار گرفتم و انجام شدن تمام کارهای 
حدی  در  می دانم،  امروزی  مدیر  یک  را  خود  هیئت، 
داشت،  تقاضایی  و  می زد  نامه ای  پیام  تیم  وقتی  که 
کمتر از یک ساعت کارش حل می شد. نیازی نیست 

همیشه در محل هیئت حضور داشته باشم.
وی در خصوص از کار افتادن اسکوربرد سالن مهران 
فصل  نیم  تعطیالت  در  سالن  این  بازسازی  از  پس 
خاطرنشان کرد: اگر  اسکوربرد سالن مهران با مشکل 
مواجه شده و هیئت اقدامی برای اسکوربرد این سالن 

انجام نداده، اشکال از هیئت والیبال استان است.
 برنامه های هیئت به صورت کامل اجرا شده است

ریاست  برای  که  خراسان  والیبال  هیئت  سرپرست 
تاکنون  ک��رد:  خاطرنشان  خراسان  والیبال  هیئت 
حضور  که  معتقدم  شده است.  اجرا  کامل  برنامه هایم 
والیبال  باالترین سطح رقابت های  نماینده استان در 
باید  اما  می شود،  والیبال  پیشرفت  موجب  کشور، 
تیمی در لیگ حضور یابد که زیر ساخت داشته باشد. 
آنها  ندارد،  هم  توپ  یک  حتی  و  نیست  باشگاه  پیام 

تمام امکاناتشان را از هیئت استان دارند.
نیکویی در پاسخ به این سوال که چه برنامه ای برای 
فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز تیمی لیگ برتری 
انتخابات  زمان  در  را  برنامه هایم  مشروح  گفت:  دارد، 
خواهم گفت، اما برای این کار باید از پایه شروع کنیم. 
و  اقایان  استعدادیابی  کانون های  از  که  بازدید هایی 

استعدادهای  خراسان  که  می دانم  و  داشته ام  بانوان 
در  مدیران  گذشته  دوره ه��ای  در  اما  دارد،  فراوانی 
ضعیفی  بسیار  عملکرد  استعدادیابی  خصوص 
داشته اند. استعدادهای خراسان رضوی با توجه به سوء 
سایر  در  و  شده اند  خارج  استان  از  بوده  که  مدیریتی 
استان ها بازی می کنند. وی ادامه داد: به جای اینکه 
700 میلیون به بازیکن غیربومی بپردازیم، چرا همین 
رقم را برای ترمیم ورزش استان هزینه نکنیم؟ هرچند 
دارند،  حضور  نیز  بومی  بازیکن  چندین  پیام  تیم  در 
استان  فعالیت هیئت  ادامه  برای  برنامه ام  و  اما هدف 

اصالح زیرساخت های والیبال خراسان است.
چرا  ک���رد:  تاکید  وال��ی��ب��ال  هیئت  س��رپ��رس��ت 
زیرساخت های والیبال استان در یکی دو سال آینده 
بازیکنانی در لیگ  با چه  تیم کاله  فراهم نشود؟ مگر 
شرکت می کند؟ تمام بازیکنان این تیم را افراد جوان 
بازیکنانی  از  پیام  تیم  که  حالی  در  داده اند،  تشکیل 
بازیکن  جذب  می کند.  استفاده  کشور  برتر  و  نامی 
گران  قیمت و مطرح کشوری که نامش باشگاه داری 
نیست. تیم پیام از خودش چه چیزی دارد؟ باشگاهی 
باید در لیگ برتر تیم دهد که یک سال در لیگ پایینتر 
میزان  و  ثامن الحجج  تیم داری  مگر  باشد.   کرده  کار 
چه نتیجه ای برای والیبال خراسان به همراه داشت؟ 
چه  کند  کسب  هم  رتبه ای  اگر  جاری  سال  در  پیام 

سودی برای والیبال خراسان دارد؟
نیکویی با اشاره به بعد اجتماعی تیم داری در لیگ 
برتر عنوان کرد: در بعد اجتماعی باید در زمینه  های 
تربیت مربی و ورزشکار دقت شود. ایجاد شور و نشاط 
موفقیت  مالک  شهر  سطح  در  یا  مهران  سالن  در 
و  ه��واداران  رفتار  اصالح  بلکه  نمی شود،  محسوب 

ورزشکاران مالک است که باید مدیریت شود.
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خبرخبر
واکنش سرپرست هیئت والیبال خراسان رضوی به انتقادات قوچان نژاد:

پیام باشگاه نیست و حتی یک توپ ندارد

اخبار
شهردار مشهد:

مدیریت شهری از فعالیت های اشتغال زایی 
حمایت می کند

شهردار مشهد با اشاره به نیاز امروز جامعه به اشتغال زایی 
به ویژه در حوزه های نوآورانه گفت: با توجه به این موضوع 
حمایت  اشتغال زایی  فعالیت های  از  شهری  مدیریت 
رویداد  افتتاحیه  درمراسم  کالیی  محمدرضا  می کند.  
شتاب دهی به شبکه سازی سنگ های قیمتی، فلزات، 
گران بها که با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی شورای 
برگزار شد،  بین المللی  نمایشگاه  شهر مشهد در محل 
افزود: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه چاره ای 
جز تمرکز بر تمام ظرفیت ها برای ایجاد اشتغال نداریم. وی 
با اشاره اینکه باید به صورت جدی به مکانیزم های موجود 
توجه کرد زیرا از دل آن خالقیت خارج می شود، اظهار 
کرد: بر همین اساس مدیریت شهری مشهد حمایت الزم 
از این حرکت ها انجام می دهد. کالئی ادامه داد: در  را 
ابتدا قائل به سرمایه گذاری و مشارکت هستیم تا رویکرد 
بلندپروازانه ای داشته باشیم اما نگاه ما به حوزه سنگ های 
گران بها تقویت بازاریابی و برندینگ است. همچنین در 
این مراسم احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، 
نیز  مشهد  شهر  شورای  مشارکت های  و  سرمایه گذاری 
با بیان اینکه شورای شهر و مدیریت شهری از نوآوری و 
خالقیت جوانان در حوزه ایجاد اشتغال حمایت می کند، 
تصریح کرد: نسل جوان ما باید برای ایجاد اشتغال و تولید 
بتواند از ظرفیت ها و زمینه های ایجاد شده استفاده کند و 

ایده ها و برنامه های خود را ارائه دهد.
 

 2 خط  ناوگان  از  جدید  واگن   5 ورود 
قطارشهری به مشهد

5 واگن جدید ناوگان خط 2 قطارشهری که به تازگی 
به  تهران  واگن سازی  کارخانه  در  آن  قطعات  مونتاژ  کار 
پایان رسید، وارد مشهد شد. این 5 واگن شامل یک رام 
قطارشهری با شماره قطار 214 است که وارد سیستم ریلی 
مشهد خواهد شد. گفتنی است قطارهای بعدی تا شماره 

220 در آینده به سیستم ریلی قطارشهری می پیوندند.
 

نصب 340 النه پرنده در بوستان های سطح 
شهر

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد 
از نصب 340 النه پرنده در 37 بوستان سطح شهر خبر 
با  افزود:  یعقوبی  مهدی  امروز،  صبح  گزارش  به  داد. 
توجه به فصل سرما و لزوم حمایت از پرندگان موجود 
و  بوستان ها  در  خصوصا  شهر  سطح  سبز  فضای  در 
همچنین در راستای فرهنگسازی محیط زیستی، در 
زمستان سال جاری با ساخت و نصب 100 النه پرنده 
در  موجود  پرندگان  النه های  تعداد  افزایش  به  نسبت 

بوستان ها به حدود 340 النه رسیده است.

فرهنگی،  مبراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون 
گفت:  رضوی  خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
های  هویت  حفظ  موجب  گردی  بوم  های  اقامتگاه 
فرهنگی تاریخی روستا ها و  معرفی آن به مردم شهرها 

شده است.
از  بازدید  در  اکبری  مرجان  امروز  صبح  گزارش  به 
غرفه بوم گردی های استان در دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران با بیان 
این مطلب افزود: احیای بناها و حفظ هویت بافت های 
اولویت های سازمان میراث فرهنگی  از  تاریخی یکی 
کشور است که برای تحقق این امر اقامتگاه های بوم 
در  و  روستاها  و  شهرها  قدیمی  های  بافت  در  گردی 

بناهای تاریخی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: ایجاد این مراکز اقامتی و هم چنین 
سرمایه  از  اعم  مردم  استقبال  مورد  مراکز  این  اسکان 

گذاران و گردشگران قرار گرفته است.
در  اقامتگاه   ایجاد  و  گردی  بوم  آورشد:  یاد  اکبری 
بافت های تاریخی در باز زنده سازی این بافت ها نقش 
به سزائی دارد و  موجب رونق بخشی به این بافت ها 
بافت  حفظ  با  نیز  اقتصادی  افزوده  ارزش  و  شود  می 

تاریخی و قدیمی  و روستایی ایجاد می شود. 

نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد:
69 درصد بودجه سالنده شهرداری عملیاتی 

است
گفت:   مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس  نایب 
بودجه سال 98 شهرداری مشهد به سمت پروژه های 
 69 اساس  این  بر  و  است  بوده  زیرساختی  و  عمرانی 
مختلف  بخش های  اعتبارات  را  بودجه  این  درص��د 

عمرانی شامل می شود.
بودجه  کلیات  خصوص  در  موحدی زاده  حمیدرضا 
سال آینده شهر مشهد اظهارکرد: عملیاتی بودن این 
را  مجوزها  از  بسیاری  که  است  این  معنای  به  الیحه 
منوط به کسب درآمد کرده ایم تا نیاز نباشد از محل های 

دیگر به این مجوزهای تزریق اعتباری صورت پذیرد.
وی با بیان این که الیحه بودجه سال 98 شهرداری 
مشهد هم اکنون در کمیسیون های مربوطه به ویژه در 
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد 
در حال چکش کاری است، ادامه داد: در بودجه سال 
درآمدهای  سمت  به  بیشتر  که  می کنیم  سعی  آینده 
پایدار شهری از طریق اختیارات مدیریت شهری حرکت 

کنیم.
این  درصد   31 فقط  گفت:  پایان  در  موحدی زاده 

بودجه به اعتبارات جاری تعلق می گیرد .

میراث  س��ازم��ان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
گفت:  کشور  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی 
اقدامات خوبی که در همه حوزه های گردشگری  با 
خراسان رضوی انجام شده، امید داریم که این استان 
کشور  گردشگری  سرآمد  عنوان  به  چنان  هم  بتواند 

نقش ایفا کند.
به گزارش صبح امروز علی اصغر مونسان در بازدید 
از غرفه های خراسان رضوی در  دوازدهمین نمایشگاه 
بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران که از 23 
تا 26 بهمن برگزار شد، با بیان این مطلب افزود:  با 
برگزاری نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته ن شور و 
نشاط خوبی در کشور ایجاد شده و متحیرم از این همه 

زیبایی  و جاذبه های خوبی که در کشور وجود دارد.
درحوزه  هم  خوبی  گذاری  سرمایه  داد:  ادامه  وی 
گردشگری  کشور انجام شده است و بالغ بر 120 هزار 
پروژه  اجرای  حال  در  گذاری  سرمایه  تومان  میلیارد 

است.
مونسان با اشاره به ظرفیت های این استان اظهار 
گردشگری  مهم  های  قطب  از  یکی  خراسان  کرد: 
اتفاق   استان  این  در  خوبی  اقدامات  که  است  کشور 
شده  اجرا  استان  این  در  خوبی  های  پروژه  و  افتاده 

است .
خراسان  در  ها  هتل  کیفیت  که  این  بیان  با  وی 
رضوی ارتقا پیدا کرده است، تصریح کرد: گردشگران 
ما  و  است  شده  تبدیل  ترکیبی  گردشگران  به  زیارتی 

کمتر گردشگری را داریم که فقط زیارتی باشد.
وی افزود: گردشگری که به خراسان می رود عموما 
از مازندران و گیالن هم بازدید دارد یا در کنار زیارت 

برای درمان هم اقدام می کند.
وی ادامه داد: گردشگران زیارتی ما به گردشگران 
گردشگران  هم  یا  اند  شده  تبدیل  سیاحت  و  زیارت 

درمانی هستند.
میراث  س��ازم��ان  رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون 
تاکید  کشور  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
کرد: در هر صورت با اقدامات خوبی که در همه حوزه 
است،  شده  انجام  رضوی  خراسان  گردشگری  های 
به  چنان  هم  بتواند  رضوی  خراسان  که  داریم  امید 

عنوان سرآمد گردشگری کشور نقش ایفا کند.
به  باید  استان  این  آینده  اقدامات  افزود:  مونسان 
سمت اقدامات نرم افزاری برود و به عنوان پایلوت نرم 
افزاری گردشگری کشور هم اقدامات خوبی را انجام 

دهد.
رضوی  خراسان  در  سفر  سازی  متنوع  و  توزیع     

همگام با سیاست های سازمان
میراث  س��ازم��ان  گردشگری   معاون  چنین  هم 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در حاشیه 
دوازدهمین  در  رضوی  خراسان  های  غرفه  از  بازدید 
وابسته  صنایع  و  گردشگری  المللی  بین  نمایشگاه 
تهران گفت: توزیع  و متنوع سازی سفر در خراسان 
رضوی هم گام با سیاست های سازمان اجرایی شده 

است.
کلیدی  اه���داف  از  یکی  اف���زود:  تیموری  ول��ی 
وابسته  صنایع  و  گردشگری  نمایشگاه  دوازدهمین 
سیاست  و  بود  شدن  استانی  سمت  به  حرکت  تهران 

ما بر این بود که استان ها  جایگاه بیشتر و بهتری را 
ایام نوروز داشته  ارائه  بسته های سفر به ویژه در  در 

باشند.
استان  یک  عنوان  به  رضوی  خراسان  اف��زود:  وی 
مقصد سفرهای نوروزی بوده اما همیشه تمرکز بر شهر 
مشهد بوده است البته تدابیری که همکاران خراسان 
همکاران  و  فر  مکرمی  مهندس  مدیریت  با  رضوی 
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی انجام داده اند و تمرکز زدایی از مشهد 

در حال انجام است.
به  مشهد  از  گردشگری  توسعه  که  این  بیان  با  وی 
سمت شهرستان ها پیش می رود، ادامه داد: المان 
های جدید گردشگری در بسته های سفر شکل می 
کمک  گردشگران  بیشتر   ماندگاری  به  این  که  گیرد 

خواهد کرد.
معاون گردشگری کشور گفت: سیاست دیگری که 
در استان خراسان رضوی اجرایی شده متنوع سازی 

سفر وومحصوالت گردشگری این استان است.
تیموری با اشاره به این که غرفه های متفاوتی امسال 
اظهار  دارند،  نمایشگاه حضور  در  از خراسان رضوی 
با توجه به شعار  کرد: غرفه ها بیان گر این است که 
به  بر گردشگری دیجیتال،  جهانی گردشگری مبنی 
تحوالت دیجیتال توجه خاصی شده است هم چنین 
به اقامتگاه های بوم گردی و صنایع دستی و مسائلی 

این گونه نیز مورد توجه شده است.
که  دهد  می  نشان  اقدامات  این  کرد:  تاکید  وی 
سازمان  های  سیاست  با  گام  هم  رض��وی  خراسان 
میان  در  توزیع سفر  و  مرکز  از  زدایی  تمرکز  به سمت 
شهرستان ها و روستاهای استان خود حرکت می کند.

وی افزود: نمایشگاه مجهز و خوبی را دیدم و فضای 
نمایشگاهی خراسان رضوی هم حالت معرفی و هم 

فضایی برای تعامل، گفت و گو و مذاکره دارند.
خراسان  مانند  بزرگی  استان  از  ما  یادآورشد:  وی 
رضوی نیز همین را انتظار داشتیم که این چنین غرفه 

ای خوب و مناسب را داشته باشد.
وی با بیان این که از بخش خصوصی و همکارانم و 
مکرمی فر مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری خراسان رضوی برای مدیریت و هماهنگی 
این  در  خصوصی  بخش  گفت:  کنم،  می  دانی  قدر 
پر رنگی دارد و همه غرفه ها متعلق  نمایشگاه نقش 
به بخش خصوصی است، بخش دولتی نقش هدایت 

گری و هماهنگی را دارد.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم حوزه گردشگری فعالی 

داشته باشیم باید ذینفعان اصلی وارد شوند.
 80 تا   70 گذشته  های  سال  در  اظهارکرد:  وی 
درصد غرفه را شهرهای بزرگ و استان تهران در اختیار 
داشت اما امسال برعکس شده و استان تهران 25 تا 
30 درصد و دیگر استان ها حدود 70 درصد را آن هم 

بخش خصوصی حضور دارند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور در بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته مطرح کرد؛

خراسان رضوی سرآمدگردشگری کشور 
اخبار

معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی: 
اقامتگاه های بوم گردی موجب حفظ هویت 

های فرهنگی تاریخی شده است

صالح نژاد در جلسه معارفه رئیس انجمن کشتی باچوخه 

کشتی باچوخه هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است
کوتاه از ورزش استاندر حاشیه

برگزاری مسابقات پاراتنیس روی میز بانوان 
کشور به میزبانی مشهد

کشور  بانوان  میز  روی  تنیس  باشگاهی  مسابقات 
معلولین  و  جانبازان  های  ورزش  هیئت  میزبانی  به 

خراسان رضوی در مشهد برگزار می شود.
میز  روی  تنیس  باشگاهی  مسابقات  برگشت  دور 
هیئت  میزبانی  به  و  ماه  اسفند   8 از  کشور  بانوان 
در  رضوی  خراسان  معلولین  و  جانبازان  ورزش ه��ای 

مشهد برگزار می شود.
رضوی،  خراسان  هیئت  تیم های  رقابت ها  این  در 
خراسان  بهزیستی  تهران،  کهریزک  همدان،  هیئت 
خراسان  هیئت  رضوی،  خراسان  یابان  توان  رضوی، 
مرکزی،  هیئت  اصفهان،  هیئت  یزد،  هیئت  شمالی، 
کرمانشاه،  بهزیستی  خوزستان،  هیئت  البرز،  هیئت 
هیئت فارس، هیئت چهار محال و بختیاری و هیئت 

مازندران حضور خواهند داشت.
تیم ها 8 اسفند ماه و خروج  این مسابقات ورود  در 

آن ها 11 اسفند ماه سال جاری خواهد بود.
 

والیبال  لیگ  نهایی  مرحله  میزبان  مشهد 
نشسته کشور

والیبال  های  باشگاه  یک  دسته  لیگ  نهایی  مرحله 
نشسته کشور با حضور 8 تیم در مشهد برگزار می شود.

والیبال  های  باشگاه  یک  دسته  لیگ  نهایی  مرحله 
نشسته کشور از 29 بهمن ماه لغایت 3 اسفند ماه سال 

جاری به میزبانی خراسان رضوی برگزار می شود.
هیئت  میزبانی  به  مسابقات  ای��ن  نهایی  مرحله 
با  و  رضوی  خراسان  معلولین  و  جانبازان  ورزش ه��ای 

حضور 8 تیم برگزار می شود.
در این مسابقات تیم های هیئت قزوین، هیئت البرز، 
رستوران کاوه آمل، هیئت بابل، هیئت سلماس، مس 
شهر بابک کرمان، منطقه ویژه اقتصادی تایباد و شرکت 
مخابرات رضوی برای رقابت با یکدیگر در مشهد حضور 

پیدا خواهند کرد.
 

نوجوانان پدیده شهر خودرو مقابل نماینده 
بجنورد پیروز شد

تیم فوتبال نوجوانان زیر 15 سال پدیده شهر خودرو 
در اولین دیدار خود در مرحله اول زیرگروه لیگ مناطق 

کشور به پیروزی دست یافت.
تیم فوتبال نوجوانان زیر 15 سال پدیده شهر خودرو 
، روز چهارشنبه 24 بهمن ماه در اولین دیدار خود در 
مرحله اول مسابقات زیرگروه لیگ مناطق کشور، مقابل 

تیم ماهان بجنورد به پیروزی 3 بر صفر دست یافت.
برای پدیده  برگزار شد،  این دیدار که در قوچان  در 
شهر خودرو امید داربوی در دقایق 10 و 60 و سجاد 

سیدی در دقیقه 83 گلزنی کردند.

خداداد عزیزی:
فیلم  مورینیو  و  زیدان  اسم  کردن  مطرح 

هندی است
پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است مطرح کردن 
نام بزرگانی مثل مورینیو یا زیدان به عنوان جایگزین 

کی روش در تیم ملی، شبیه به فیلم هندی است.
به گزارش ایسنا، خداداد عزیزی در خصوص دیدار 
 65 چوار  شهدای  و  خداداد  یاران  تیم های  دوستانه 
اظهار کرد:  برگزار شد،  امام رضا)ع(  ورزشگاه  در  که 
می خواستیم یاد و خاطره عزیزانی که در آن واقعه تلخ 
توسط عراقی ها به شهادت رسیدند را زنده نگه داریم. 
تا  کردیم  دعوت  مشهد  به  را   65 چوار  شهدای  تیم 
دیداری دوستانه برگزار کنیم و بازی خوبی هم اتفاقا 

از آب درآمد.
واحدی  علیرضا  همیشگی  غیبت  خصوص  در  وی 
آن،  سمت  یک  که  خیریه ای  مسابقات  در  نیکبخت 
پیشکسوتان مشهدی مثل عزیزی، عنایتی و بادامکی 
هستند، افزود: از کسانی دعوت می کنیم که بیایند. 
عمل  به  دعوت  پیشکسوتان  همه  از  بخواهیم  اگر 
آوریم، باید از صد نفر دعوت کنیم. با توجه به سلیقه 
اگر کسی  به برخی پیشکسوتان می گوییم.  خودمان 
ناراحت می شود ببخشید اما دیگر این مشکل خودش 

است.
آلمان  کلن  باشگاه  و  ایران  ملی  تیم  سابق  بازیکن 
در خصوص جایگزین کی روش و صحبت هایی که در 
ایران  ملی  تیم  کادرفنی  در  نکونام  حضور  خصوص 
این  است؟  زده  حرفی  چنین  کسی  چه  کرد:  تاکید 
صحبت ها را رسانه ای ها راه می اندازند و در دهان بقیه 
می اندازند. بعد از کی روش انتخاب مربی ایرانی کامال 
اشتباه است. دوما اگر قرار است مربی ایرانی انتخاب 
شود، این همه مربی باتجربه داریم، بعد از کجا اسم 
نکونام را مطرح می کنید؟ چه کسی چنین صحبتی 

کرده است؟ منبع این حرف رسانه ها کجاست؟
وی افزود: امیر قلعه نویی و علی دایی با آن تجربه 
نکونام  جواد  بعد  برآیند،  ملی  تیم  پس  از  نتوانستند 

بتواند؟ 
خداداد در خصوص مطرح شدن نام برخی مربیان 
مطرح دنیا مثل مورینیو و زیدان گفت: مطرح کردن 
که  مربی ای  انتخاب  است.  فیلم هندی  که  آنها  اسم 
به  است سرمربی گری می کند هم شبیه  کال 2 سال 

فیلم هندی است.
وی در خصوص شرایط پدیده شهرخودرو در لیگ 
بوده،  خوب  تیم  این  شرایط  که  االن  تا  گفت:  برتر 
و  استقالل  اما  بشود  هم  بهتر  شرایطش  امیدوارم 
کردن  جمع  ح��ال  در  خ��وب  خیلی  تراکتورسازی 
امتیازات هستند و در ادامه کار برای نماینده خراسان 

سخت می شود.

صالح نژاد: بسیاری از رشته های ورزشی وارداتی در کشور ما به سرعت ساماندهی 
شده اند

,,

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد:

کسب درآمدهای پایدار در کوتاه مدت ممکن نیست
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
درآمدهای  معضل  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
طول  سال   35 که  همان گونه  شهرداری  ناپایدار 
کشیده حل آن هم در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و 

باید به صورت تدریجی این مشکل حل شود.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیا  مهدی  محمدهادی 
بحث  کرد:  اظهار  پایدار  درآمدهای  با  ارتباط  در  ما 
 62 سال  مصوبه  به  شهرداری  ناپایدار  درآمدهای 
کرد  خودکفا  را  شهرداری ها  عمال  که  برمی گردد 
تأمین  آیین نامه  ماه   6 طی  در  شد  این  بر  قرار  و 
متأسفانه  که  شود  مشخص  شهرداری ها  درامدهای 

بعد از 35 سال هنوز این مهم رخ نداده است.
وی افزود: شهرداری ها هم تنها 6 ماه می توانستند 
معطل بمانند و بعد هم به سمت سهل الوصول ترین 
درآمد رفتند و آن هم تفاوت بین تمایل مردم و ضوابط 
مصوب بود که به عنوان فروش تراکم تلقی می شود.
شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
این موضوع  ریالی  رقم  اسالمی شهر مشهد گفت: 
مصوبه  تصویب  از  بعد  ام��ا  نبود  زی��اد  ابتدا  در 
از  سرشاری  درآمد   1368 سال  در  بلندمرتبه سازی 

این محل وارد مدیریت شهری شد.
درآمدهای  افزایش  از  بعد  کرد:  تصریح  مهدی نیا 

به ویژه  توسعه شهرها  و  شهرداریها، شاهد گسترش 
قیمت  به  توسعه  این  اما  بودیم  عمرانی  حوزه  در 

استفاده از فروش تراکم بود.
ناپایدار  درآمدهای  معضل  کرد:  خاطرنشان  وی 
کشیده  طول  سال   35 که  همان گونه  شهرداری 
باید  و  نیست  امکان پذیر  کوتاه مدت  در  آن هم  حل 
به صورت تدریجی این مشکل حل شود که بخشی 
باید  از این مشکالت به حوزه قوانین برمی گردند و 
نمایندگان مجلس توجهی ویژه در این حوزه داشته 
باشند و درخواست ما این است که تمام عوارض ها 
از طرفی در حوزه وزارت  به مالیات نکنند  را تبدیل 

که  برسند  نتیجه  این  به  دوستان  باید  نیز  کشور 
درآم��د  ای��ن  از  را  شهرداری ها  ن��اف  می خواهند 

نامشروع قیچی کنند یا خیر.
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یازدهمین  فاتح  فارس  استان 
جام  کشور  فوتسال  مسابقات  دوره 
صنعتی  شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  بسیج 

ایران شد. 
میزبان  مقدس  مشهد  ام��روز«،  »صبح  گ��زارش  به 
فوتسال  مسابقات  دوره  یازدهمین  اختتامیه  برگزاری 
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  بسیج  ج��ام 
در  ماه  25بهمن  گذشته  شنبه  پنج  که  بود  صنعتی 
تیم  شکست  با  رضوی  قدس  آستان  باستانی  مجتمع 
فوتسال خراسان رضوی استان فارس قهرمان این دوره 

از مسابقات شد.  
مسابقات 47  از  دوره  این  در  گزارش  این  اساس  بر 

از مسابقات  این دوره  پایان  در  تیم حضور داشتند که 
تیم فوتسال خراسان رضوی و استان فارس به مرحله 

نهایی راه یافتند.  
استان  فوتسال  تیم  دو  دیدار  نتیجه  است؛  گفتنی 
فارس و خراسان رضوی در وقت قانونی با نتیجه 2بر2 
پنالتی تعیین کننده قهرمان  پایان رسید و ضربات  به 
یازدهمین دوره مسابقات فوتسال کشور در حمایت از 
خرید کاالهای ایرانی بود که استان فارس با نتیجه 5بر 

4 این دیدار را پیروز شد و جام را به خانه برد.

ساکت الهامی بعد از تساوی 
آب��ادان  در  نفت  مقابل  پدیده 
ب��رای  ن��ب��رد  از  تیمش  می گوید 

قهرمانی پاپس نمی کشد.
گل  یحیی  جای  به  که  پدیده  تیم  مربی  الهامی 
تسلیت  ضمن  بود،  شده  حاضر  نشست  در  محمدی 
سختی  بازی  بازی،  گفت:  آبادان  تروریستی  حادثه 
اما  است.  سخت  خیلی  آبادان  در  کردن  بازی  بود. 
منصافنه می گویم برای سه امتیاز آمده بودیم. شروع 
بازی دیدید که برای کسب امتیاز آمده بودیم. بازی 
سختی بود. ما در 10 دقیقه اول می توانستیم برنده 

شویم.
برازی  بهنام  افزود:  خودرو  شهر  پدیده  تیم  مربی   
تازه به تیم ما آمده و رفته رفته در قالب تاکتیکی تیم 

ما جا می افتد. هرچند که از بازی هایی که به تیم ما 
آمده،کامالً از او راضی هستیم.

تیم های  که  است  درست  کرد:  خاطرنشان  وی   
دیگر شانس بیشتری نسبت به ما در قهرمانی دارند 
تا  اما  کار سختی است  ما  برای  آنها قطعًا  با  رقابت   و 

روز آخر ادامه  می دهیم.
پایان گفت: ما می دانیم جایگاه تیم ما  الهامی در 
کجا است اما بچه های ما با جانفشانی برای موفقیت 

تیم تالش خواهند کرد.

شنای  قهرمانی  مسابقات 
بینای کشور  و کم  نابینا  مردان 

روز جمعه در مشهد پایان یافت.
رضوی  خراسان  نابینایان  ورزش های  هیئت  دبیر 
از  ورزشکار  مرد   100 حضور  با  مسابقات  این  گفت: 
13 استان کشور در 12 ماده، سه کالس پزشکی در 
آغاز  مشهد  در  دیروز  از  بزرگساالن  و  جوانان  رده   2
شد و ظهر امروز با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

خراسان  افزود:  نیکفرجام  وحید  ایرنا،  گزارش  به 
رضوی با 476 امتیاز ، یزد با 315 امتیاز و اصفهان با 
219 امتیاز به ترتیب مقام های نخست تا سوم کشور 

را در بخش تیمی جوانان به دست آوردند.
نیز  بزرگساالن  تیمی  بخش  در  داشت:  اظهار  وی 
 456 با  اصفهان   ، امتیاز   548 با  رضوی  خراسان 

امتیاز و یزد با 273 امتاز به ترتیب اول تا سوم شدند 
رضوی،  خراسان  نابینای  شناگران  مجموع  در  و 

اصفهان و یزد بیشترین مدال ها را کسب کردند.
وی گفت: در جریان این بازی ها یک رکورد ملی در 
بزرگساالن  پنج رکورد ملی در بخش  و  بخش جوانان 

شکسته شد. 
رقابت های  ب��رگ��زاری  از  همچنین  نیکفرجام 
در  کشور  بینای  کم  و  نابینا  بانوان  شنای  قهرمانی 

مشهد طی هفته آینده خبر داد.

مسابقات قهرمانی شنای نابینایان کشور در مشهد برگزار شدپدیده شهر خودرو تا روز آخر پای دعوا!خراسان رضوی نائب قهرمان مسابقات فوتسال کشور

شوشتری: 
خراسان رضوی و 

شهرستان های استان 
ظرفیت و پتانسیل 
قهرمانی در رشته 

کشتی باچوخه را در 
کشور و جهان دارد 

و باید در راستای 
استعدادیابی و حمایت 

از ورزشکاران این رشته 
مدال آور و جهانی قدم 

برداشته شود

,,

سرویس  ورزش
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انقالب  رهبر  سوی  از  که  انقالب«  دوم  »گام  بیانیه ی 
از سویی حاوی  ایران صادر شد  به ملت  اسالمی خطاب 
نگاهی جمع بندی شده به تجربه ی چهل ساله ی انقالب 
نوین  تمدن  »ایجاد  آرماِن  از سوی دیگر  و  اسالمی است 
عظمٰی  والیت  خورشید  طلوع  برای  آمادگی  و  اسالمی 
)ارواحنافداه(« را به عنوان مسئولیت مهم پیش رو در »گام 
که  مهمی  مسئولیت  است.  نموده  تبیین  انقالب«  دوم 

مخاطب اصلی آن جوانان هستند.
   انقالب اسالمی مّلت ایران

انقالب ُپرشکوه مّلت ایران که بزرگ ترین و مردمی ترین 
یک  که  است  انقالبی  تنها  اس��ت،  جدید  عصر  انقالب 
سر  پشت  آرمانهایش  به  خیانت  بدون  را  ُپرافتخار  چّله ی 
نهاده و در برابر همه ی وسوسه هایی که غیرقابل مقاومت 
شعارهایش  اصالت  و  خود  کرامت  از  میرسیدند،  نظر  به 
و  خودسازی  مرحله ی  دّومین  وارد  اینک  و  کرده  صیانت 

جامعه پردازی و تّمدن سازی شده  است.
   آغاز عصر جدید

آن روز که جهان میان شرق و غرب ماّدی تقسیم شده 
نمیُبرد،  را  دینی  ب��زرگ  نهضت  یک  گمان  کسی  و  بود 
انقالب اسالمی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ 
چهارچوب ها را شکست؛ کهنگی کلیشه ها را به رخ دنیا 
کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر 
جدیدی را اعالم نمود. چپ و راسِت مدرنیته، از تظاهر به 
نشنیدن این صدای جدید و متفاوت، تا تالش گسترده و 
گونه گون برای خفه کردن آن، هرچه کردند به اجل محتوم 

خود نزدیک تر شدند.
   شعارهای انقالب

برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف 
فرض کرد، اّما شعارهای جهانی این انقالب دینی از این 
بی فایده  و  بی مصرف  هرگز  آنها  است؛  مستثنا  قاعده 

آن  با  عصرها  همه ی  در  بشر  فطرت  زیرا  شد،  نخواهند 
سرشته است. آزادی، اخالق، معنویت، عدالت، استقالل، 
یک  و  نسل  یک  به  یک  هیچ  ب��رادری،  عقالنّیت،  عّزت، 
جامعه مربوط نیست تا در دوره ای بدرخشد و در دوره ای 

دیگر افول کند.
   نظام انقالبی

انقالب اسالمی پس از نظام سازی، به رکود و خموشی 
نظم  و  انقالبی  جوشش  میان  و  نمیشود  و  نشده  دچار 
سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از 

نظرّیه ی نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند.
   پایبندی به اصول

و  پدیده ها  برابر  در  و  متحّجر  اسالمی،  جمهوری 
موقعّیتهای نو به نو، فاقد احساس و ادراک نیست، اّما به 
اصول خود بشّدت پایبند و به مرزبندی های خود با رقیبان 
خود  اصلی  خطوط  با  است.  حّساس  بشّدت  دشمنان  و 
هرگز بی مباالتی نمیکند و برایش مهم است که چرا بماند 

و چگونه بماند.
   دفاع از مظلومان

این انقالب از آغاز تا امروز نه بی رحم و خون ریز بوده و 
نه منفعل و مرّدد. با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان و 
گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده 

است.
  تمّدن نوین اسالمی

است  شما  دهه های  آینده  دهه های  عزیز!  جوانان 
خود  انقالب  از  ُپرانگیزه  و  کارآزموده  باید  که  شمایید  و 
که  بزرگش  آرمان  به  بیشتر  هرچه  را  آن  و  کنید  حراست 
ایجاد تمّدن نوین اسالمی و آمادگی برای طلوع خورشید 

والیت عظمٰی )ارواحنا فداه( است، نزدیک کنید.
   اندیشه امام خمینی رحمه ا...

انقالبیون اسالمی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند و 

ترکیب جمهورّیت و اسالمّیت و ابزارهای تشکیل و پیشرفت 
آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه ی بزرگ امام 
خمینی، به دست نیامد. و این نخستین درخشش انقالب 

بود.
   مدیریّت جهادی

و  اسالمی  ایمان  از  الهام گرفته  جهادی  مدیرّیتهای 
همه ی  به  بزرگوار  امام  که  میتوانیم«  »ما  اصل  به  اعتقاد 
ما آموخت، ایران را به عّزت و پیشرفت در همه ی عرصه ها 

رسانید.
  پیشرفت سریع

انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور 
که در دوران پهلوی و قاجار بشّدت تحقیر شده و بشّدت 

عقب مانده بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت.
   استقرار عدالت

نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل 
نظام  تارک  بر  بی همتا  گوهر  باید  واال  ارزش  این  آنکه 
جمهوری اسالمی باشد و هنوز نیست، نباید به این معنی 
گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. 
واقعّیت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی در 
این چهار دهه، با هیچ دوره ی دیگر گذشته قابل مقایسه 

نیست.
   پاسداری از انقالب

و  صیانت  و  تسلیم ناپذیری  سال،  چهل  این  تمام  در 
گردن  و  آن  الهی  هیبت  و  عظمت  و  انقالب  از  پاسداری 
مستکبر،  و  متکّبر  دولتهای  مقابل  در  آن  برافراشته ی 
خصوصّیت شناخته شده ی ایران و ایرانی بویژه جوانان این 

مرز و بوم به شمار میرفته است.
   هّمت و هشیاری جوانان

راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی 
آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی است. دنباله ی این 

مسیر که به گمان زیاد، به دشوارِی گذشته ها نیست، باید 
ابتکار شما جوانان  و  و سرعت عمل  و هشیاری  با هّمت 

طی شود.
   جوانان انقالبی

انسانی  نیروی  کشور،  امیدبخش  ظرفّیت  مهم ترین 
مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی 
است. انبوه جوانانی که با روحیه ی انقالبی رشد کرده و 

آماده ی تالش جهادی برای کشورند.
   امید به آینده

نخستین توصیه ی من امید و نگاه خوشبینانه به آینده 
است. بدون این کلید اساسِی همه ی قفلها، هیچ گامی 
نمیتوان برداشت. در خود و دیگران نهال امید به آینده را 
پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. 
این نخستین و ریشه ای ترین جهاد شما است. رویشهای 

انقالب بسی فراتر از ریزشها است.
   پیشرفت در علم و دانش

کشور  یک  قدرت  و  عّزت  وسیله ی  آشکارترین  دانش،  
است. روی دیگر دانایی، توانایی است. مؤّکدًا به نیاز کشور 
به جوشاندن چشمه ی دانش در میان خود اصرار میورزیم. 
ما هنوز از قّله های دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قّله ها 
مهم ترین  در  دانش  کنونی  مرزهای  از  باید  یابیم.  دست 

رشته ها عبور کنیم.
   شعور معنوی و وجدان اخالقی

شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر 
بی گمان  این،  می آورد؛  بار  به  بیشتری  برکات  کند  رشد 
بدون  جهاد،  و  تالش  این  و  است  تالش  و  جهاد  محتاج 

همراهی حکومتها توفیق چندانی نخواهد یافت.
   اقتصاد قوی

اقتصاد قوی، نقطه ی قّوت و عامل مهّم سلطه ناپذیری و 
نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ی ضعف 

و زمینه  ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و 
غنا در ماّدیات و معنوّیات بشر، اثر میگذارد. اقتصاد البّته 
که  است  وسیله ای  اّما  نیست،  اسالمی  جامعه ی  هدف 

بدون آن نمیتوان به هدفها رسید.
   راه حّل مشکالت اقتصادی

و  بیرون  از  را  کشور  اقتصاد  ضعیف،  عملکردهای 
مشکالت،  این  راه حّل  است.  ساخته  چالش  دچار  درون 
اینکه کسی گمان  است.  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
کند که »مشکالت اقتصادی صرفًا ناشی از تحریم است 
و عّلت تحریم هم مقاومت ضّد استکباری و تسلیم نشدن 
در برابر دشمن است؛ پس راه حل، زانو زدن در برابر دشمن 
نابخشودنی  خطایی  است«  گرگ  پنجه ی  بر  بوسه زدن  و 

است.
   مبارزه با فساد

لقمه ی  از  و  باشند  برحذر  حرص  شیطان  از  باید  همه 
و  بخواهند  کمک  این باره  در  خداوند  از  و  بگریزند  حرام 
دستگاه های نظارتی و دولتی باید با قاطعّیت و حساسّیت، 
از تشکیل نطفه ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. 
این مبارزه بخش اثرگذاری است از تالش همه جانبه ای که 
نظام جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.

   محرومّیت زُدایی
عدالت در صدر هدفهای اّولّیه ی همه  ی بعثتهای الهی 
و  شأن  همان  دارای  نیز  اسالمی  جمهوری  در  و  است 
آنچه  با  تاکنون شده  آنچه  میگویم  جایگاه است. صریحًا 
در  اس��ت.  ژرف  فاصله  ای  دارای  بشود،  و  میشده  باید 
جمهوری اسالمی، دلهای مسئوالن به طور دائم باید برای 
رفع محرومّیتها بتپد و از شکافهای عمیق طبقاتی بشّدت 

بیمناک باشد.
   استقالل و آزادی

دستاورد،  اسالمی،  ای��ران  کنونی  آزادی  و  استقالل 

فداکار  و  شجاع  و  واال  انسان  هزار  صدها  خ��ون آورِد  بلکه 
است؛ غالبًا جوان، ولی همه در رتبه های رفیع انسانّیت. 
این ثمر شجره ی طّیبه ی انقالب را با تأویل و توجیه های 
ساده لوحانه و بعضًا مغرضانه، نمیتوان در خطر قرار داد. 
به  موّظف  اسالمی -  جمهوری  دولت  -مخصوصًا  همه 

حراست از آن با همه ی وجودند.
   عّزت جمهوری اسالمی

که  است  پدیده هایی  شاهد  ام��روز  جهانی،  صحنه ی 
تحّقق یافته یا در آستانه  ی ظهورند: تحّرک جدید نهضت 
بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه ی 
در  آمریکا  سیاست های  شکست  صهیونیسم؛  و  آمریکا 
خائن  همکاران  شدن  زمین گیر  و  آسیا  غرب  منطقه ی 
سیاسی  قدرتمندانه ی  حضور  گسترش  منطقه؛  در  آنها 
در  آن  وسیع  بازتاب  و  آسیا  غرب  در  اسالمی  جمهوری 
سراسر جهان سلطه. اینها بخشی از مظاهر عّزت جمهوری 

اسالمی است.
   مرزبندی با دشمن

آنها  پیشنهادهای  نگرانند؛  سلطه  نظام  سردمداران 
عمومًا شامل فریب و خدعه و دروغ است. امروز مّلت ایران 
عالوه  بر آمریکای جنایت کار، تعدادی از دولتهای اروپایی 
را نیز خدعه گر و غیرقابل اعتماد میداند. دولت جمهوری 
با آنها با دّقت حفظ کند؛  اسالمی باید مرزبندی خود را 
از ارزشهای انقالبی و مّلی خود، یک گام هم عقب نشینی 

نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد.
   مقابله با ترویج سبک زندگی غربی

ایران،  در  غربی  زندگی  سبک  ترویج  در  غرب  تالش 
زیانهای بی جبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به 
کشور و مّلت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه جانبه 
شما  به  آن  در  امید  چشم  باز  که  میطلبد  هوشمندانه  و 

جوانها است.

511/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 3000...1397 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
سکینه بیگم عارفی نژاد فرزند میرزا محمدرضا بشماره شناسنامه3 صادره از سبزوار  در 6 دانگ یک باب ساختمان  به مساحت 125مترمربع قسمتی از پالک 4256 فرعی از183-اصلی پاچنار بخش 10 مشهد از محل مالکیت 
مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1232 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/27 ، نوبت دوم :97/12/12 
رئیس ثبت اسنادوامالک ناحیه 2 مشهد-امید خیرخواه

511/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003793 تاریخ 1397/11/1هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد ر ضا مرادیان فرزند مرادعلی  بشماره شناسنامه 11صادره از گناباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 55000 مترمربع قسمتی از پالک 142 اصلی بخش 9 مشهد واقع در 
کیلومتر 33 جاده تبادکان بعد از برزش آباد جنب اراضی رحیم پور و مقدم  و نوروزی خریداری از مهدی ابرباف  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1204 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/27 ، نوبت دوم :97/12/12 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بجستان 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306020000214هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بجستان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای محمد محمدی چاه فالیز فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه 1صادره از بجستان  در ششدانگ یک قطعه زمین بندسار به مساحت 107416 مترمربع قسمتی از پالک ثبتی 38-اصلی واقع در بخش 2 گناباد حوزه ثبت 
ملک بجستان خریداری مع الواسطه از محل مالکیت باقیمانده ورثه مرحوم یحیی کیانی فرزند آقا محمد محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه 

مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
 تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/27 ، نوبت دوم :97/12/13 

رئیس ثبت اسنادوامالک بجستان-حمیدرضا باقرزاده

511/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003752 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای ابوالفضل حجازی کلر فرزند احمد بشماره شناسنامه 232صادره از قوچان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 350/10 مترمربع قسمتی از پالک 10 فرعی از68-اصلی بخش 9 واقع در بین طبرسی شمالی 
21و19 پالک 775 خریداری از مالک رسمی عذرب رعیتی طوسی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1202 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/27 ، نوبت دوم :97/12/12 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

مفـقـودی

موتور  شماره   29 456ن ایران   36 پالک  شماره  به   1389 مدل   2400 تیپ  نیسان  سیستم  وانت  سواری  اتومبیل  سبز  برگ 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  روستا  فرهاد  به  مربوط   NAZPL  140  TBN  282332 شاسی  شماره  و   566526

. شد میبا

مفـقـودی

 52 337د ایران   73 پالک  شماره  به   1391 مدل  سوز  1800دوگانه  تیپ   405 پژو  سواری  اتومبیل  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
مفقود  احمدی  اسمعیل  به  مربوط   NAAM  11  CA  7  CK  505128 )VIN( شاسی  شماره  و   12490293085 موتور  شماره 

میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده 

مفـقـودی

و   00210382 موتور  شماره   69 ص   418 ایران   32 پالک  شماره  به   1379 مدل  پراید  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  اصل  احمدی  حاتم  به  مربوط   S  1412279682674 شاسی  شماره 

مفـقـودی

موتور  شماره   32 682ه ایران   32 پالک  شماره  به   1390 مدل  وانت  نیسان  خودرو  مشخصات  کارت  و  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  زیرئی  پور  واحد  طیبه  نام  به   NAZPL  140  TBO  303134 شاسی  شماره  و   597724

میباشد. ساقط 

مفـقـودی

 23 678ه ایران   32 پالک  شماره  به   1388 مدل  نیسان  ون  کامیونت  خودرو  مشخصات  کارت  و  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
درجه  از  و  گردیده  مفقود  رحیمدادی  عبدالقیوم  نام  به   NAZPL  140  TBM  218940 شاسی  شماره  و   509910 موتور  شماره 

میباشد. ساقط  اعتبار 

نگاهی به کلیدواژه های مهم پیام »گاِم دوم انقالب«

 اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز 
برای پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی

09152560091 - 09360566636


