
شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
هــای24  تحفیف   ازآغــاز  مشهد 
مشهد  شهرداری  عوارض   در  درصدی 
مساعدت   منظور  به  گفت:  و  خبرداد 
به صنعت ساخت  وتشویق ورونق بخشی 
های  بدهی  به  مقدس  مشهد  شهر  وساز 
های  مجوز  اخذ  متقاضی  مودیان 
 ۱2 لغایت  بهمن   ۱2 از   ، ساختمانی 
درصد   24   ، ماه  یک  مدت  به  اسفند 
تعلق  نقدی   های  پرداخت  به  تخفیف 

گیرد. می 

اقتصادی  نائینی، معاون  رضا خواجه  
با  گو  و  گفت  در  مشهد  شهرداری 
روالی  کرد:طبق  اظهار  امروز،  صبح 
شهرداری  در  قبل  های  سال  در  که 
پایان  در  مردم  است،  داشته  وجود 
سوی  از  تخفیفاتی  ارائه  انتظار  سال 
به  توجه  وبا  دارنــد  را  شهرداری 
این  رویکرد شورا پنجم تالش گردید 
اقتصادی  های  معیار  اساس  بر  تخفیفات 

گردد... بهینه 

دستگاه  قوانین  گفت:  رضوی  خراسان  دادگستری  رئیس 
در  زیادی  گیر  پا  و  دست  قوانین  نیست،  زمان  با  متناسب  قضا 
نباشد،  به روز  قانون  آیین دادرسی کیفری داریم و زمانی که 
عقیم  دادرسی،  اطاله  آن  نتیجه  که  می کند  ایجاد  اشکاالتی 

است...  بودن  ناکارآمد  و  قضایی  دستگاه های  اقدامات  ماندن 

آغاز تخفیف 24 درصدی شهرداری
چهره های شاخص 

انقالب 57 
در حوزه علمیه مشهد

یکشنبه   14   بهمن ماه 1397 0 27  جمادی االولی  1440 
سال دوم  شماره 398 0 8 صفحه 0 قیمت 1000 تومان

در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید

اهل سیاسی کاری نیستم

رئیس دادگستری خراسان رضوی

قوانین متناسب با 
زمان نیست

رئیس اتحادیه پوشاک مشهد:

کمبود و افزایش قیمت 
نداریم

آمریکایی ها مطمئن هستند که جمهوری اسالمی از توافق 
هسته ای خارج نخواهد شد

دکترین ترامپ 
علیه ایران

249 اثر به بخش 
نمایش جشنواره خانه 

بهار مشهد ارائه شد

استاندار خراسان رضوی 

معاون اقتصادی شهرداری مشهد اعالم کرد

استاندار خراسان رضوی گفت: نگرش دولتی راه نجات 
کشور نیست بلکه توسعه فقط در گروه تفکر بخش خصوصی 
و اتکا به توان مردمی است...

به  متمادی  سالیان  مشهد  علمیه  حوزه 
علمی،  مراکز  ترین  فعال  از  یکی  عنوان 
در  را  ای  ارزنده  نقش  سیاسی  و  فرهنگی 
راستای تحقق آرمان های دینی و مذهبی 
و  علما  پرورش  و  حضور  است.  نموده  ایفا 
است  پویایی  این  بر  شاهدی  بزرگان، 
خوبی  به  حوزه  این  مختلف  ادوار  در  که 
مردم  با  همگام  مشهد  مردم  است.  نمایان 
علمای  و  حوزه  پشتیبانی  با  ایران  سراسر 
آن، همواره حضور باشکوهی در عرصه های 
علیه حکومت  مبارزه  و  اجتماعی  و  سیاسی 

این  از  هایی  نمونه  اند.  داشته  جور  های 
مرحوم  عصر  در  را  مبارزات  و  ها  جنبش 
و  قمی  حسین  آقا  حاج  العظمی  ا...  آیت 
توان مشاهده  ا... آقازاده می  مرحوم آیت 
با  همراهی  به  حوزویان  و  مردم  که  کرد 
این دو عالم برجسته و بزرگانی چون آیت 
ا... حاج سید یونس اردبیلی، آیت ا... حاج 
سید هاشم میردامادی، آیت ا... نهاوندی و 
نام  به  علمای  از  همگی  که  بهلول  مرحوم 

مشهد بودند...

گزارش »صبح امروز« از جزئیات بسته های حمایتی دولت

»بسته ها« به »سفره« می رسد؟

گزارش ویژه

گفت  و گوی ویژه

پارکورکار خراسانی طال به 
گردن آویخت

سمرقندی مقام اول مسابقات پارکور قهرمانی کشور

گفت وگو با یک هنرمند مجسمه ساز

متولیان هنر به دنبال کارهای 
ارزان و بی دوام هستند

بنایی تشریح کرد

تیغ دو پهلوی انتخابات استانی
در صفحه 3 بخوانیددر صفحه 2 بخوانیددر صفحه 5 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید
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ای  بسته  کرد  اعالم  دولت  جاری  سال  ماه  آبان 
گرفته  نظر  در  درآمد  کم  برای خانوارهای  را  حمایتی 
بر معیشت آن ها کم کند. اگر  را  آثار تورمی  تا  است 
چه گمانه زنی های اولیه توزیع بسته های کاالیی بود 
ولی در عمل تصمیم بر این گرفته شد تا بسته حمایتی 

نقدی باشد.
بودجه  و  برنامه  بر اساس بخشنامه ای که سازمان 
در  فرستاد  استانی  و  ملی  اجرایی  های  دستگاه  به 
راستای اجرای مصوبه دولت در رابطه با کمک جبرانی 
که  شرکتی  و  قــراردادی  پیمانی،  رسمی،  کارکنان  به 
مجموع پرداختی ماهیانه به هر یک از آنها کمتر از سه 
میلیون تومان است، مققر شد تا مبلغ ۲۰۰ هزار تومان 
از طریق حساب های بانکی مرتبط با حقوق و مزایای 

کارکنان مشمول واریز  شود.
حتی در این مرحله این پیش بینی صورت گرفت که 
افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و 
کمیته امداد امام خمینی)ره( در سه مرحله و هر بار 

۲۰۰هزار تومان کمک نقدی دریافت کنند.
  کسانی که بسته ها را ندیدند

بعد از انتشار خبر آغاز اختصاص این کمک نقدی، 
بسیاری از مردم درباره این که مشمول این طرح قرار 
می گیرند یا نه، دچار ابهام بودند. روز گذشته مدیرکل 
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گفت: سرپرستان خانواری که تاکنون بسته 
دارند،  فرصت  روز   ۱۰ اند  نکرده  دریافت  حمایتی 
کدملی را به همراه شماره تلفن خود یا یکی از اعضای 
و ۸#*۱۴۲۰*  پیامکی ۸#*۱۴۲*  به سامانه  خانوار 

ارسال کنند.
پردازانی  بیمه  اعتراض  نحوه  درباره  رستمی  احد 
که بسته حمایتی دریافت نکرده اند، افزود: چنانچه 
مجموع درآمد اعضای خانواری که بیمه پرداز سازمان 
تامین اجتماعی هستند کمتر از سه میلیون تومان در 
ماه باشد و تا کنون بسته حمایتی دریافت نکرده اند، 
در صورت دارا بودن شماره تلفن همراه اول، الزم است 
بودن  دارا  و درصورت  به ۸#*۱۴۲*  را  ملی خود  کد 
شماره همراه ایرانسل و رایتل باید کد ملی خود را به 

#۸*۱۴۲۰* ارسال کنند.
حمایتی  بسته  اینکه  به  توجه  با  اظهارداشت:  وی 
یارانه  حساب  به  اجتماعی  تامین  پـــردازان  بیمه 
سرپرست خانوار واریز شده است، الزم است افراد قبل 
از ثبت اعتراض، از عدم واریز بسته حمایتی به حساب 

سرپرست خانوار اطمینان حاصل کنند.
  چه کسانی بسته گرفتند؟

بودجه  و  برنامه  سازمان  بودجه  ستاد  سخنگوی 
از  نفر  هزار   ۸۲۷ و  میلیون   ۵ تاکنون  گفت:  کشور 
کارکنان دولت و بازنشستگان که حقوق ماهانه کمتر 
از ۳ میلیون تومان داشتند، بسته حمایتی را دریافت 
کرده اند. مزگان خانلو افزود: از این تعداد یك میلیون 
و ۲۸۰ هزار نفر کارمند ستادی و استانی، ۳ میلیون 
اجتماعی،  تامین  بازنشسته  نفر  و ۱۱۷  هزار  و ۵۴۷ 
مسلح  نیروهای  بازنشستگی  صندوق  نفر  میلیون   ۲
بیمه اجتماعی  نفر صندوق  و ۵۶  و ۹۰ هزار  و فوالد 
روستاییان و عشایر و در مجموع ۵ میلیون و ۸۲۷ هزار 

و ۸۲۶ نفر بسته ۲۰۰ هزار تومانی دریافت کردند.
خانلو اظهارکرد: بخشی از افراد جامعه نیز براساس 
این  که  اند  کرده  دریافت  حمایتی  بسته  خانوار  ُبعد 
از  اعم  اجتماعی  تامین  بیمه پردازان  شامل  افــراد 

کارگران، قالیبافان و سایر مشموالن هستند.
افراد تحت  این بخش  ادامه داد: همچنین در  وی 
بودند  بنیاد شهید  و  بهزیستی  امداد،  پوشش کمیته 
که مبنای پرداخت آن، درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان 

خانوار بود.
سازمان  بودجه  ستاد  سخنگوی   
کرد:  تصریح  کشور  بودجه  و  برنامه 
بسته حمایتی براساس بعد خانوار از 
رقم ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت 
شد که تعداد آنها ۱۰ میلیون و ۳۱۴ 

هزار و ۵۶ خانوار بوده است.
  یارانه   ها برای اقشار مختلف

بسته  های  بخش  دیگر  به  خانلو 
حمایتی اشاره کرد و گفت: همچنین 
 ۲۰۰ مبلغ  به  سربازان  غذایی  یارانه 

شیر  یارانه  دانشجویان،  غذای  یارانه  تومان،   میلیارد 
و  آمــوزش  به  )تحویل  تومان  میلیارد   ۲۰۰ مــدارس 
تومان،  میلیارد   ۱۰۰ زندانیان  غذای  یارانه  پرورش(، 
تومان  میلیارد   ۱۲۰ شبانه  ــدارس  م غــذای  یارانه 
پرداخت شده و در مجموع ۴۵۹۹ میلیارد تومان توزیع 

شد. 
بودجه  و  برنامه  سازمان  بودجه  ستاد  سخنگوی 
حمایتی  بسته  اول  مرحله  درواقع  کرد:  تاکید  کشور 
تحت سه عنوان »افراد«، »مستمری بگیران« و »یارانه 

غذا« توزیع شد.
  بسته دوم ِکی می رسد؟

بر خالف اعالم قبلی مبنی بر واریز نقدی سه بسته 
حمایتی، دولت و رئیس جمهور تغییر دیدگاه دادند. 
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور 
نیز اظهارکرد:  با مرحله دوم بسته حمایتی  رابطه  در 
پایان  تا  دوم  بسته  قالب  در  اول  بسته  اعتبار  مابقی 
بر  تاکید  جمهور  رئیس  که  شد  خواهد  توزیع  سال 
نباید  البته خود کاال  غیرنقدی بودن این بسته دارد. 
توزیع شود بلکه به گونه ای باشد که اعتبار در اختیار 
افراد قرار گیرد تا هرچه نیاز دارند به تدریج از بازار و 
تامین  گرفته  نظر  در  فروشگاه های 

کنند.
اینکه  به  با توجه  ادامه داد:  خانلو 
با  دوم  حمایتی  بسته  توزیع  شیوه 
به  نیاز  و  ــوده  ب متفاوت  اول  بسته 
نمی  دارد،  اطالعات  آوری  جمع 
توان زمان دقیقی برای نهایی شدن 
دوم  حمایتی  بسته  دستورالعمل 

اعالم کرد.
سازمان  بودجه  ستاد  سخنگوی 
به  اما  افــزود:  کشور  بودجه  و  برنامه 

که  شود  توزیع  بسته  این  سال  پایان  تا  باید  حال  هر 
سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در حال تالش برای عملیاتی کردن 

آن است.
  سفره های مردم کوچک شده است

برای بررسی نظر نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی به سراغ دو تن از نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی رفتیم که در ادامه می خوانید. نماینده 
مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی درباره توزیع 
بسته ها گفت: شرایط مردم بسیار دشوار است و امروز 
حجت  کرد.  کمک  معیشت  تامین  در  ها  آن  به  باید 
این  من  افزود:  پژمانفر  نصرا...  المسلمین  و  االسالم 
اقدام دولت را خوب و قابل دفاع ارزیابی می کنم ولی 
در مقابل مشکالت مردم اندک است. چرا که به لحاظ 
مردم  سفره  و  اند  گرفته  قرار  تنگنا  در  مردم  معیشتی 
به  آغاز  روزهای  در  روحانی  آقای  است.  شده  کوچک 
کار خود وعده داده بود که سفره مردم پربار تر شود. 
امیدواریم که مردم در آستانه دهه فجر و آغاز سال جدید 
گشایش بیشتری از اقدامات حاکمیتی احساس کنند.

  بسته کاالیی قابل هدایت است
با  هم  اسالمی  شورای  مجلس  در  درگز  نماینده 
اشاره به این که توزیع بسته ها ضرورت بود، گفت: 
این اقدام اورژانسی در شرایط سخت تحریمی، یک 
ضرورت بود که دولت باید آن را اجرایی می کرد. البته 
همه خانواده ها از این اوضاع آسیب دیدند ولی باید 
شد.  می  بیشتری  توجه  درآمد  کم  های  خانواده  به 
عبدا... حاتمیان افزود: اگر چه این اقدام در شرایط 
فعلی الزم بود ولی کافی نبود. این اقدام نمی تواند 
اقتصادی  و ضربه های  تورم  از  ناشی  خسارت های 
کند.   جبران  را  مردم  معیشت  برای  تحریم  از  ناشی 
تغییر  دربــاره  مجلس  کــشــاورزی  عضوکمیسیون 
تصمیم دولت مبنی بر توزیع بسته کاالیی در مرحله 
دوم تصریح کرد: من به شخصه توزیع بسته کاالیی را 
بهتر از بسته نقدی مفیدتر می دانم. به این دلیل که 
ایجاد  بازار  در  تحریکی  گونه  نقدی هیچ  بسته های 
نمی کند. مانند مستمری های ماهانه به مددجویان 
نهادهای حامی که ممکن است صرف خرید کاالی 
وارداتی یا بسته اینترنتی شود. در شرایطی که ممکن 
است اولویت آن خانواده تغذیه سالم باشد. اگر کمک 
دولت کاالیی باشد، دولت می تواند جهت دهی کند 
و با توزیع گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ از این بسته 
ها برای حمایت از تولید داخل استفاده کند ضمن 
وکم  ضعیف  خانوارهای  اساسی  نیازهای  که  این 

درآمد را تامین کند.

حوزه علمیه مشهد سالیان متمادی به عنوان یکی از 
فعال ترین مراکز علمی، فرهنگی و سیاسی نقش ارزنده 
ای را در راستای تحقق آرمان های دینی و مذهبی ایفا 
شاهدی  بزرگان،  و  علما  پرورش  و  حضور  است.  نموده 
به  حوزه  این  مختلف  ادوار  در  که  است  پویایی  این  بر 
خوبی نمایان است. مردم مشهد همگام با مردم سراسر 
حضور  همواره  آن،  علمای  و  حوزه  پشتیبانی  با  ایران 
و مبارزه  و اجتماعی  باشکوهی در عرصه های سیاسی 
این  از  اند. نمونه هایی  علیه حکومت های جور داشته 
جنبش ها و مبارزات را در عصر مرحوم آیت ا... العظمی 
حاج آقا حسین قمی و مرحوم آیت ا... آقازاده می توان 
با این دو  مشاهده کرد که مردم و حوزویان به همراهی 
عالم برجسته و بزرگانی چون آیت ا... حاج سید یونس 
آیت  میردامادی،  هاشم  سید  حاج  ا...  آیت  اردبیلی، 
ا... نهاوندی و مرحوم بهلول که همگی از علمای به نام 
مشهد بودند، به قیام برخواستند و در صحنه های مبارزه 
با رژیم پهلوی در خصوص کشف حجاب رضاخان حاضر 
شدند و ده ها شهید و کشته دادند. و یا حتی در سال 
از آن ماجرا که مبارزات شهید نواب صفوی و  های بعد 
روحیه  در  را  عمیقی  تاثیر  سعیدی  ا...  آیت  شهید  یا 
انقالبی مردم به وجود آورد. نقطة اوج این حضور را در 
وضوح  به  توان  می  اسالمی  انقالب  از  قبل  های  سال 
مشاهده کرد تا جایی که می توان حوزه علمیه مشهد را 
و مبارزه علیه رژیم  انقالب  از پیشگامان در عرصه  یکی 
پهلوی معرفی نمود. حوزه علمیه ای که ارکان انقالبی و 
آیات عظام حاج سید  و مراجعی چون  را علما  آن  مبارز 
عبدا... شیرازی، حاج سید محمد هادی میالنی، حاج 
آقا حسن قمی، حاج شیخ مجتبی قزوینی، حاج شیخ 
حاج  تهرانی،  آقا  جواد  میرزا  حاج  شیرازی،  ابوالحسن 
میرزا حسنعلی مروارید، حاج سید کاظم مرعشی، حاج 
آقا حسین شاهرودی، حاج میرزا علی آقا فلسفی، حاج 
سید ابراهیم علم الهدی، حاج میرزا مهدی نوقانی، حاج 
زنجانی  عزالدین  سید  حاج  و  محامی  رضا  محمد  شیخ 

ا... خامنه  آیت  مانند حضرت  ای  برجسته  روحانیون  و 
ای مقام معظم رهبری ، آیت ا... واعظ طبسی و شهید 
هاشمی نژاد و بزرگان دیگری تشکیل می دادند. صدور 
اطالعیه های متعدد در راستای حمایت از امام خمینی 
سرکوب  و  کشتار  در  رژیم  اقدامات  محکومیت  )ره(، 
مردم، برپایی راهپیمایی، تظاهرات و تحصن در مسجد 
گوهرشاد و یا بیوت علمایی چون مرحوم آیت ا... شیرازی 
و آیت ا... قمی، تعطیل نمودن دروس حوزه و اعزام های 
متعدد فضال و طالب مشهد در راس علمایی چون مرحوم 
حاج شیخ مجتبی قزوینی، مرحوم حاج میرزا جواد آقا 
تهرانی، آیت ا... مروارید و دیگران، به قم جهت دیدار با 
مرحوم امام در سال های ۱۳۴۳، ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ده 
ها اقدام دیگر که همه با رهبری روحانیون مبارز و علمای 
برجسته مشهد انجام شد، شاهدی بر حضور باشکوه این 

حوزه و این شهر در عرصه انقالب و قیام و مبارزه است.
یــادآور  مشهد،  شهر  مساجد  و  محافل  از  بسیاری 
ا...  آیت  رهبری،  معظم  مقام  کوبنده  های  سخنرانی 
واعظ طبسی، شهید هاشمی نژاد و دیگر روحانیون مبارز 
می باشد که در آن سال ها زمینه مبارزه و حضور مردم را 

فراهم می ساخت.
احیای آن خاطرات و معرفی آن بزرگان مبارز و مجاهد، 
تاثیر فراوانی در احیای بصیرت دینی و تفکر  به راستی 
انقالبی خواهد داشت. امید است با یادآوری آن روزها و 
بزرگداشت آن علما، زمینه تکریم بزرگان حوزه و آشنایی 

نسل جدید با تفکرات گذشتگان فراهم گردد.
از رهبران نهضت  در ادامه، به معرفی اجمالی برخی 

انقالبی در حوزه علمیه مشهد می پردازیم:
1. آیت ا... حاج سید محمد هادی میالنی

در  اشــرف  نجف  در  قمری   ۱۳۱۳ ســال  در  ایشان 
خانواده  ای اهل علم و معنویت پا به عرصه هستی نهاد. 
وی در حوزه علمیه نجف اشرف از محضر اساتید بزرگی 
میرزای  اصفهانی،  ابوالحسن  سید  عظام  آیات  چون 
نائینی و آقا ضیاء الدین عراقی بهره مند شد و پایه  های 
علمی خود را در فقه و اصول استحکام بخشید و به درجه 

واالی اجتهاد نایل گردد. آیت ا... میالنی در سال ۱۳۳۲ 
شمسی به منظور زیارت بارگاه منور امام علی بن موسی 
الرضا )ع(، رهسپار مشهد مقدس گردید و دعوت علما 
ساکن  شهر  این  در  و  پذیرفت  را  مشهد  متدین  مردم  و 
شد. از فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ایشان می توان 
به شکل گیری مجمعی با همکاری علمای بزرگ مشهد، 
آیات شیخ مجتبی قزوینی، شیخ هاشم  مانند حضرات 
قزوینی، میرزا احمد مدرس یزدی و میرزا جواد آقا تهرانی 
به  که  کرد  اشاره  روحانیت  برجسته  های  چهره  دیگر  و 
برنامه ریزی برای مقاومت در برابر سیاستهای ضددینی 
به  نگاری  نامه  پرداخت.  می  پهلوی  رژیم  ضدمردمی  و 
سران حکومت، اعالم تعطیلی بازار در ششم بهمن سال 
۱۳۴۱، افشاگری علیه رژیم در اسفند همان سال، اعالم 
به  آمیز  اعتراض  سفر  و   ۱۳۴۲ نوروز  در  عمومی  عزای 
تهران و همدردی با امام خمینی در جریان تبعید ایشان 
به ترکیه را می توان در شمار موضع گیری های سنجیده 

وی در مسائل داخلی کشور دانست.
اخالص و ارادت آیت ا... میالنی به امام خمینی )ره( 
بر کسی پوشیده نبود چنانچه در نامه  اش خطاب به امام 
خمینی در دوران تبعید امام در ترکیه می  گوید: »خوشا 
به سعادت آن سرزمین که حضرت عالی در آن تشریف 
کردن  سپری  از  پس  سرانجام،  ربانی  عالم  این  دارید«. 
یک دوره بیماری در سال ۱۳۵۴ شمسی چشم از جهان 

فانی فرو بست و به خانه بقاء شتافت.
2. آیت ا... حاج شیخ مجتبی قزوینی

ا... حاج شیخ مجتبی قزوینی ۱۳۱۸ قمری در  آیت 
یکی از روستاهای قزوین در خانواده ای روحانی متولد 
شد. ایشان در دوران تحصیل خود از محضر بزرگانی چون 
تقی  محمد  میرزا  یزدی،  کاظم  محمد  سید  عظام  آیات 
عبدالکریم  شیخ  نائینی،  حسین  محمد  میرزا  شیرازی، 
حائری یزدی تلمذ نمود و به اخذ اجازه اجتهاد از معظم 
له موفق گردید. وی سال ۱۳۴۱ به مشهد مقدس آمد و 
از محضر آیات آقا بزرگ حکیم، میرزا محمد آقازاده، میرزا 
مهدی غروی اصفهانی و حاج آقا حسین قمی استفاده 

کرد. مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی در حوزه مشهد 
کنار  در  و  پرداخت  عقلی  مباحث  و  معارف  تدریس  به 
تالیف کتاب، نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی نیز 
بی تفاوت نبود و در دفاع از نهضت مرحوم امام خمینی 

نقش مهمی را در شهر مشهد ایفا کرد.
ایشان پس از آزاد شدن امام خمینی از زندان در سال 
۱۳۴۳ شمسی به همراه جمعی از علمای مشهد مانند 
مهدی  میرزا  و  مروارید  حسنعلی  میرزا  آیات  حضرات 
نوقانی و جمعی زیادی از فضال و طالب به شهر قم سفر 
نمود و با مرحوم امام دیدار کرد و مورد تکریم امام قرار 
گرفت. آیت ا... حاج شیخ مجتبی قزوینی سرانجام پس 
از عمری تالش در راه احیای مکتب اهل بیت )ع(، در 
سال ۱۳۴۶ شمسی چشم از سرای جهان فروبست. رهبر 
معظم انقالب در دیدار با علما، فضال و روحانیون حوزه 
علمیه مشهد در حرم رضوی، با تجلیل از این عالم ربانی، 
اظهار داشتند: »مرحوم حاج شیخ مجتبی قزوینی یک 
عنصر بی بدیل بود –در طول زمان این را ما فهمیدیم- از 
آن شخصیت هایی بود که می توانست یک جامعه را بر 
روی استوانه پوالدین وجود خود حفظ کند و نگه دارد. 
اگر موقعیت چنین چیزی را اقتضا می کرد. من مکرر به 
دوستان گفته ام که فلز مرحوم حاج شیخ مجتبی مثل 
فلز امام راحل بود. یک چنین شخصیت هایی را در این 
حوزه ما دیدیم و جوانی ما، نوجوانی ما، بچه طلبگی ما، 

درس خوانی ما در این محیط گذشت...« .
3. آیت ا... حاج سید عبدا... شیرازی

عظام  مراجع  از  شیرازی  عبدا...  سید  حاج  ا...  آیت 
دنیا  به  پا  تقلید در سال ۱۲۷۱ شمسی در شهر شیراز 
ضیاء  آقا  عظام  آیات  برجسته  شاگردان  از  ایشان  نهاد. 
ابوالحسن  سید  حاج  و  نائینی  میرزای  عراقی،  الدین 
اجتهاد مطلق  اجازه  استادان خود  از  که  بود  اصفهانی 
مشهد  به  حجاب  کشف  جریان  در  وی  نمود.  دریافت 
آمد و با آیت ا... العظمی حاج آقا حسین قمی و علمای 
اعالم مشهد دیدار نمود و در شورای آنها که در منزل آیت 
ا... سید یونس اردبیلی دایر می شد شرکت می جست 

و پس از کشتار فجیع گوهرشاد و بازداشت علما، ایشان 
نیز دستگیر و به تهران اعزام گردید. وی پس از پنج ماه 
آزاد شد و فروردین ماه سال ۱۳۱۵ وارد نجف گردید. آیت 
ابوالحسن اصفهانی در سال ۱۳۲۳ شمسی،  ا... سید 
شایسته  شخصی  عنوان  به  را  ایشان  یادداشتی  طی 
مرجعیت معرفی نمود و از مردم خواست در امور دینی 
به وی رجوع نمایند و رساله علمیه آیت ا... شیرازی تحت 
عنوان "انیس المقلدین" انتشار یافت.آیت ا... شیرازی 
ا...  آیت  سیاسی  اقدامات  از  ملی  نهضت  جریان  در 
و در جریان الیحه  ابوالقاسم کاشانی حمایت کرد  سید 
انجمنهای ایالتی و والیتی سال ۱۳۴۱ و ۱۵ خرداد ۴۲ 
به دفاع از حریم دین و روحانیت و مرحوم امام خمینی 
برخاست، تا اینکه با اعمال فشار حزب بعث عراق، این 
کشور را ترك گفت و روز ۱۰ آذر سال ۱۳۵۴ به ایران آمد و 
وارد مشهد شد و به تدریس طالب و ارشاد مردم پرداخت 
امور  زمــام   ۱۳۵۷ سال  اسالمی  انقالب  درجریان  و 
خراسان را به عهده گرفت و هماهنگ با امام عمل کرد تا 
اینکه در سال ۱۳۶۳ شمسی به دیدار معبود شتافت و در 

حرم مطهر رضوی دفن گردید.
4. آیت ا... حاج شیخ ابوالحسن شیرازی

از توابع  ایشان در سال ۱۲۹۳ شمسی در کوهستان 
تحصیل  دوران  در  وی  شد.  متولد  فارس  استان  داراب 
آیات عظام شیخ محمد حسین  از محضر  علوم حوزوی 
نائینی،  حسین  محمد  میرزا  )کمپانی(،  اصفهانی 
سید  و  شیرازی  کاظم  محمد  شیخ  عراقی،  ضیاء  آقا 
عبدالهادی شیرازی کسب فیض نمود و موفق به دریافت 
اجازه اجتهاد از برخی علما و مراجع نجف گردید. آیت 
ا... شیرازی همزمان با شروع نهضت اسالمی در ایران، 
صادقانه در این قیام مردمی شرکت کرد و پس از پیروزی 
انقالب، از طرف امام خمینی )ره( به عنوان اولین امام 
جمعه شهر مقدس مشهد منصوب شد.ایشان همچنین 
در مجلس خبرگان قانون اساسی به عنوان نماینده مردم 
استان خراسان و دو دوره در مجلس خبرگان رهبری به 
گردید. انتخاب  خراسان  استان  نماینده  اولین  عنوان 

این عالم خدمتگزار همواره )قبل و بعد از انقالب( برای 
رفع مشکالت مردم فراوان می کوشید و خدمات فراوانی 
شیرازی  ابوالحسن  شیخ  حاج  ا...  آیت  داد.  انجام  را 
سرانجام پس از عمری سراسر تالش، جهاد و اخالص، 

در سال ۱۳۷۹ دار فانی را وداع گفت.
5. آیت ا... حاج میرزا جواد آقا تهرانی

اصیل  خانواده ای  در  شمسی   ۱۲۸۳ سال  در  ایشان 
و مذهبی در تهران به دنیا آمد. وی پس از کسب فیض 
مرتضی  شیخ  حاج  ا...  آیت  چون  بزرگانی  محضر  از 
طالقانی، آیت ا... حاج شیخ محمد تقی آملی، آیت ا... 
مهدی  میرزا  حاج  ا...  آیت  و  قزوینی  هاشم  شیخ  حاج 
اصفهانی به تدریس معارف، تفسیر و خارج فقه و اصول 
در حوزه علمیه مشهد پرداخت. مرحوم میرزا جواد آقای 
تهرانی در طول مبارزات اسالمی ملت ایران بر ضد رژیم 
های  اطالعیه  بود.  نهضت  پیشگامان  از  ستمشاهی، 
انقالبی او به همراه دیگر آیات عظام در مشهد و حضور 
پی گیر او در مراسم راهپیمایی و اعتراض ها و تحصن ها، 
در  انقالب  روزهای  در  وی  نشدنی  فراموش  خاطرات  از 
مشهد است. او پس از پیروزی انقالب اسالمی، همواره 
بار  چندین  و  بود  انقالب  حامی  چهره  های  بارزترین  از 
برای دیدن امام خمینی )ره( در فرصت های مختلف به 
نظام  از  میرزا  مرحوم  مکرر  پشتیبانی های  رفت.  تهران 
جمهوری اسالمی در زمینه  های مختلف و به ویژه حضور 
ساختن  آشکار  در  جنگ،  های  جبهه   در  او  چندباره 
از  پس  ایشان  داشت.  به سزایی  سهم  انقالب  حقانیت 
ارتحال حضرت امام خمینی و انتخاب حضرت آیت ا... 
انقالب  رهبری  به  خبرگان  مجلس  سوی  از  ای  خامنه 
اسالمی، به همراه جمعی از علمای مشهد اطالعیه ای را 
در پشتیبانی و حمایت کامل از رهبری حضرت آیت ا... 
خامنه ای و لزوم پیروزی از دستورات معظم له امضا کرد.

دار  در سال ۱۳۶۸ شمسی  ربانی  عالم  این  سرانجام 
فانی را وداع گفت و پیکرش در بهشت رضا علیه السالم 

در کنار شهدای جنگ تحمیلی به خاک سپرده شد.

به  ــدام  م اروپــایــی  کشور های  که  حالی  در 
هشدار  هسته ای  توافق  فروپاشی  درباره  آمریکا 
به  توجه  بدون کوچکترین  کاخ سفید  می دهند، 
اقتصادی  حداکثری  فشار  پروژه  هشدارها،  این 
مقامات  برخی  مــی بــرد.  جلو  را  ایــران  علیه 
ایران  خروج  عدم  از  آمریکا  می گویند  اروپایی 
تازگی  به  اســت.  مطمئن  هسته ای  توافق  از 
مفصلی  ارزیــابــی  آمریکا،  اطالعاتی  جامعه 
که  کرد  ارائه  کنگره  به  جهانی  تهدیدات  درباره 
بر  مربوط می شود. عالوه  ایران  به  آن  از  بخشی 
از  آمریکا،  اطالعاتی  آژانس های  روسای  این، 
اطالعات  دستگاه  رئیس  کوتس،  دانیل  جمله 
در  سیا،  سازمان  رئیس  هاسپل،  جینا  و  ملی، 
پیرامون  توضیحاتی  و  شده  حاضر  سنا  مجلس 
مسائل  درباره  آمریکا  اطالعاتی  محافل  نگرش 
شد  مدعی  کوتس  کردند.  بیان  جهانی  مختلف 
ایران  اگر  که  کرده اند  تهدید  علنا  ایران  مقامات 
حدود  نیاورد،  بدست  را  هسته ای  توافق  منافع 
می دهد.  تغییر  را  هسته ای  توافق  به  پایبندی 
صریح  ــوال  س به  پاسخ  در  نیز  هاسپل  جینا 
پایبندی  درخصوص  کینگ  آنگوس  سناتور 
هنوز  ایران  که  گفت  هسته ای،  توافق  به  ایران 
برای کمتر کردن  اما  پایبند است،  توافق  این  به 
می کند.  بررسی  را  اقداماتی  پایبندی  میزان 
بیان می شود که آمریکا  ارزیابی ها در حالی  این 
مشترک  اقــدام  جامع  برنامه  از  عضوی  دیگر 
جمهور  رئیس  ترامپ،  دونالد  نیست.  )برجام( 
کارزار  برجام،  از  یکجانبه  خروج  از  پس  آمریکا، 
راه  به  ایــران  علیه  اقتصادی  حداکثری  فشار 
حداقل  آمریکایی ها  راستا،  همین  در  انداخت. 
اعمال  ایران  علیه  گسترده  تحریم های  دور  دو 

کرده اند.
کردن  مطرح  ضمن  اروپایی ها  میان،  این  در 
همتایان  به  بار ها  بــرجــام،  فروپاشی  تبعات 
ــد.  داده ان هشدار  خصوص  این  در  آمریکایی 
هشدارها،  این  به  توجه  بدون  آمریکا  دولت  اما 
می دهد.  ادامه  را  ایران  بر  فشار  برنامه  همچنان 
نشان  ایران  بر  فشار ها  تشدید  بر  آمریکا  اصرار 
محاسبه  یک  طبق  آمریکایی ها  که  می دهد 
می برند.  پیش  ایران  برابر  در  را  خود  استراتژی 
چرا  و  چیست  محاسبه  این  اینکه  درخصوص 

برجام،  فروپاشی  از  واهمه  بدون  آمریکایی ها، 
بر  اقتصادی  فشار  اعمال  و  تحریم  بر  همچنان 
وجود  دیدگاه  دو  حداقل  می کنند،  اصرار  ایران 
تغییر  آمریکا »سیاست  دارد. برخی معتقدند که 
رژیم در ایران« و حتی نهایتا جنگ با آن را دنبال 
راه  می تواند  برجام  فروپاشی  بنابراین،  می کند. 
را برای اهداف آمریکا هموار کند. از دیدگاه این 
برجام  چرخ  الی  چوب  عامدانه  آمریکا  گروه، 
از این  تا فروپاشی آن را تسریع کند و  می گذارد 
تاکنون،  برسد.  خود  مقاصد  و  اهداف  به  طریق 
قراین  و  شواهد  زیادی  المللی  بین  تحلیلگران 
در  کرده اند.اما  ارائــه  خصوص  این  در  را  خود 
دارد  وجود  دیگری  دیدگاه  اول،  دیدگاه  مقابل 
برجام  در  ظاهر  در  گرچه  آمریکا  اینکه  بر  مبنی 
کارشکنی می کند، اما در باطن مایل نیست این 
اتفاقا  که  معتقدند  دوم،  گروه  فروبپاشد.  توافق 
از فروپاشی آن  از برجام،  با وجود خروج  آمریکا 
خروج  عدم  از  چون  بلکه،  نمی کند.  استقبال 
فضا  است،  مطمئن  هسته ای  توافق  از  ایــران 
علیه  سختگیرانه  سیاست  یک  پیشبرد  برای  را 
ایران، مناسب می بیند. طبق این دیدگاه، برجام 

هسته ای  محدودیت های  که  می کند  تضمین 
آمریکا،  بنابراین  می ماند؛  باقی  پابرجا  ایران 
از  می تواند  اقتصادی،  فشار  اعمال  عین  در 
هسته ای  برنامه  بر  المللی  بین  نظارت  استمرار 

و  شواهد  باشد.  مطمئن  ــران  ای
در  نــدرت  به  دیدگاه  این  قراین 
تنها  و  می شود  مطرح  رسانه ها 
گریخته  و  جسته  اظــهــارات  از 
می توان  خارجی  مقامات  برخی 
پیش،  چندی  بــرد.  پــی  آن  بــه 
جنجال  شدن  مطرح  با  همزمان 
دیپلمات  یک  ورشــو،  کنفرانس 
گفته  سربسته  طور  به  اروپایی 
از  ایــران  نمی کند  فکر  اروپــا  که 
برجام خارج شود. این دیپلمات، 
نشست  در  حضور  اینکه  بیان  با 
دارد،  آشکاری  خطرات  لهستان 
اینکه  عین  »در  گفت:  رویترز  به 
توافق  از  ایران  نمی کنیم  فکر  ما 

به  را  آن ها  نباید  ما  هسته ای خارج خواهد شد، 
سوی پرتگاه هل دهیم و یک مسابقه تسلیحاتی 

را تعمیق کنیم.« در خاورمیانه 
ارائه  دیگری  جزئیات  اروپایی  دیپلمات  این 
مشاور  دوگونویل،  ایتین  حــال،  این  با  نکرد. 
در  استراتژیک،  امور  در  فرانسه  جمهور  رئیس 
دولت  پیش فرض های  خصوص 
بیان  تاملی  قابل  اظهارات  آمریکا 
روز  که  دوگونویل،  اســت.  کــرده 
ساالنه  کنفرانس  در  شنبه  سه 
مطالعات  انستیتوی  اندیشکده 
سخنرانی  آویو  تل  در  ملی  امنیت 
اروپا  و  آمریکا  استراتژی  می کرد، 
بررسی  ــورد  م را  ــران  ای برابر  در 
ماکرون  امانوئل  مشاور  داد.  قرار 
فشار  فعلی  »استراتژی  گفت: 
متحدمان،  توسط  که  حداکثری، 
بر  شده،  پیشنهاد  متحده،  ایاالت 
ایران  که  است  استوار  فرض  این 
برجامی  تعهدات  بــه  همچنان 
گذاشت؛  خواهد  احــتــرام  خــود 
ریسک  با  اینکه  بدون  می توانید  شما  بنابراین 
مواجه  )هسته ای(  نظامی  برنامه  سرگیری  از 

و  بیشتر  فشار  ــران(  )ایـ کشور  آن  بر  شوید، 
استراتژیک  امور  مشاور  کنید.«  اعمال  بیشتری 
هم  ایران  برابر  در  اروپا  استراتژی  گفته  ماکرون 
برجام،  اجــرای  اســت:  استوار  محور  چهار  بر 
درباره  بلندمدت  چارچوب  یک  سر  بر  مذاکره 
موشکی  برنامه  کردن  محدود  هسته ای،  برنامه 
منطقه ای  فعالیت های  بر  محدودیت  اعمال  و 
ایران. ادعای دوگونویل از این جهت قابل توجه 
به  اهمیتی  هیچ  ظاهر  در  آمریکایی ها  که  است 
سرنوشت برجام نمی دهند. اما از گفته های این 
آمریکایی ها  که  برمی آید  اینگونه  فرانسوی  مقام 
این  البته  می کنند.  استقبال  برجام  بقای  از 
ماکرون  مشاور  که  است  مطرح  نیز  احتمال 
از  خروج  به  ایران  تحریک  برای  را  اظهارات  این 
برجام بر زبان آورده است. اما اگر این اظهارات 
مطرح  پرسش  این  حالت  آن  در  باشد،  درست 
هستند  مطمئن  آمریکایی ها  چرا  که  می شود 
توافق هسته ای خارج نخواهد شد؟  از  ایران  که 
اظهارات  از  را  پرسش  این  پاسخ  بتوان  شاید 
رئیس جمهور  کرد.  استنتاج  ترامپ  دونالد  مکرر 
از برجام، مکررا ادعا کرده  از خروج  آمریکا پس 
تضعیف  را  ایران  توافق  این  از  آمریکا  خروج  که 
قبل  که  است  گفته  بار ها  ترامپ  است.  کرده 
ظرف  بود  نزدیک  ایران  ریاست جمهوری اش  از 
اما  کند.  پیدا  سیطره  خاورمیانه  بر  دقیقه  چند 
همچنین  او  کرد.  تغییر  وضع  این  آمدنش  با 
سابق  کشور  دیگر  ایران  که  است  کرده  تاکید 
میریوسفی،  علیرضا  ایــن،  بر  عــالوه  نیست. 
در  ایــران  نمایندگی  دفتر  مطبوعاتی  مسئول 
روزنامه  با  گفتگو  یک  در  اخیرا  ملل،  سازمان 
»تلقی  آمریکا  که  است  گفته  تلویحا  اعتماد، 
تصریح  میریوسفی  دارد.  ایران  از  شدید«  ضعف 
کرد: »یک اصل کلی در مذاکرات این است که 
تلقی  طرفین  از  یکی  که  شرایطی  در  مذاکره 
هیچ وقت  دارد،  را  دیگر  طرف  از  شدید  ضعف 
چنین  در  و  داشــت  نخواهد  مطلوبی  نتیجه 
می تواند  و  است  بی معنی  مذاکره  شرایطی، 
شرایطی  فعلی  شرایط  باشد.  تسلیم  از  نشانه ای 
از  درستی  ارزیابی  نمی رسد،  نظر  به  که  است 
مقابل  طرف  در  خاورمیانه  در  فعلی  وضعیت 
هنر  کتاب  در  ترامپ  دونالد  باشد.  داشته  وجود 
خودتان  از  مذاکره  در  می کند  توصیه  معامله 
به  خون  بوی  اگر  چون  ندهید،  نشان  ضعف 
رحم  شما  به  برسد  شما  مقابل  طــرف  مشام 

کرد.« نخواهد 
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آمریکایی ها مطمئن هستند که جمهوری اسالمی از توافق هسته ای خارج نخواهد شد
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هواپیمایی آسمان

مشهد- تهران: روزانه

شنبه ها : ساعت ۲۱۲۵و۱۳۳۰ 

یکشنبه ها : ساعت  ۲۱۲۵و ۱۷۰۰

دوشنبه ها :  ساعت ۲۱۲۵

سه شنبه ها :ساعت ۲۱۲۵

چهارشنبه ها : ساعت ۲۱۲۵و ۱۷۰۰

پنج شنبه ها : ساعت ۲۱۲۵و ۰۹۱۵ 

جمعه ها: ساعت ۲۱۲۵و ۱۱۴۵ 

مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت ۱۱۳۰

مشهد- یزد :روزانه 

) سه شنبه و چهارشنبه ها: ساعت ۱۹۳۰(

)شنبه و یکشنبه و دوشنبه و پنجشنبه و جمعه 

: ساعت ۱۷۰۰(

ها:  پنجشنبه  و  دوشنبه  و  شنبه  اهواز:  مشهد- 

ساعت ۱۵۰۰

مشهد- چابهار : سه شنبه ها ساعت : ۱۵۱۰ و 

جمعه ها ساعت : ۱۳۲۰

ساعت  ها  پنجشنبه  و  یکشنبه  شیراز:  مشهد- 

۱۸۰۰ :

مشهد- ایالم : یکشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 

۰۷۳۰

مشهد – آبادان : چهارشنبه ها: ساعت ۱۳۲۵

مشهد- نوشهر: یکشنبه و چهار شنبه ها )اجرا 

از ۹۷/۱۱/۱۷(

اول  از  اجرا   ( ها  چهارشنبه   : ساری  مشهد- 

اسفند(

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان 
زمستان 97        

سرویس سیاسی

دیپلمات اروپایی: 
در عین اینکه ما فکر 

نمی کنیم ایران از توافق 
هسته ای خارج خواهد 

شد، ما نباید آن ها را به 
سوی پرتگاه هل دهیم و 

یک مسابقه تسلیحاتی 
در خاورمیانه را تعمیق 

کنیم

,,

با  اسالمی  شورای  مجلس  در  گناباد  مردم  نماینده 
انتخابات  شدن  استانی  برای  مجلس  طرح  به  اشاره 
نگاه  که  باشد  گونه ای  به  شدن  استانی  اگر  گفت: 
نمایندگان به مسائل یک نگاه کالن تر و ملی باشد خوب 
است اما باید این را مدنظر داشت که نمایندگان حلقه 
واسط حاکمیت و مردم هستند که با این طرح این حلقه 

گم می شود.
حمید بنایی  نماینده مردم گناباد در مجلس شورای 
با اشاره به طرح مجلس برای استانی شدن  اسالمی 
انتخابات گفت: اگر استانی شدن به گونه ای باشد که 
نگاه نمایندگان به مسائل یک نگاه کالن تر و ملی باشد 
خوب است اما باید این را مدنظر داشت که نمایندگان 
حلقه واسط حاکمیت و مردم هستند که با این طرح این 

حلقه گم می شود. 
وی افزود: به فرض اگر انتخابات استانی باشد و نگاه 
نمایندگان هم یک نگاه کالن تری به مسائل باشد چه 
کوچک  شهرستان های  به  را  وزرا  می خواهند  کسی 
مردم  آشنا  مشکالت  و  مسائل  با  نزدیک  از  تا  بیاورد 

شوند. 
اسالمی  شــورای  مجلس  در  گناباد  مردم  نماینده 
استان ها  در  دولت  اعتبارات  ظرفیت  داشت:  اظهار 
محدود است و این نماینده است که پیگیری های خود 
در حوزه اشتغال، اقتصاد و ... به حل مشکالت کمک 

کند. 
  آیا استانی شدن انتخابات طرح عادالنه ای است؟

بنائی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از معایب استانی 
شدن انتخابات این است که رای مردم شهرستان ها و 
شهرهای کوچک در انتخاب نماینده کم اثر می شود و 
مراکز استان ها با رای باالیی که دارند گزینه های مدنظر 

خود را برای نمایندگی به کل استان تحمیل می کنند. 
به گزارش فارس وی در پایان گفت: ما به دنبال عدم 
تمرکززدایی هستیم اما باز هم متاسفانه می بینیم که به 
کالنشهرها و مراکز استان ها توجه می شود که این هم 
یکی دیگر از استانی شدن است که امیدواریم مجموع 
این اشکاالت با اصالحاتی که در طرح استانی شدن  

انتخابات مجلس صورت می گیرد مرتفع شود.

مجلس بان
بنایی تشریح کرد

تیغ دو پهلوی انتخابات استانی 

روز شمار انقالبخبر

اروپایی ها ضمن مطرح کردن تبعات فروپاشی برجام، بار ها به همتایان آمریکایی در این خصوص هشدار داده اند. اما دولت آمریکا بدون توجه به این هشدارها، 
همچنان برنامه فشار بر ایران را ادامه می دهد

,,

چهره های شاخص انقالب 57 در حوزه علمیه مشهد

رئیس اداره بازرگانی خارجی 
ــان صــنــعــت، مــعــدن و  ــازم س
رشد  از  رضوی  خراسان  تجارت 
مقصد  عنوان  به  ویتنام  به  صــادرات  مالحظه  قابل 

جدید کاالهای صادراتی استان خبر داد.
بیان  با  امیرفخریان،  محمدعلی  ایسنا،  گزارش  به 
 ۴ جاری  سال  ماهه   ۹ در  کرد:  اظهار  مطلب،  این 
میلیون و ۵۲۱ هزار تن کاال به ارزش بیش از ۴۴.۵ 
که  است  شده  صــادر  ویتنام  کشور  به  دالر  میلیون 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد قابل توجهی 

از نظر وزنی و ارزشی برخوردار بوده است.
وی افزود:  در مدت مشابه سال قبل ۴۱۵ کیلوگرم 
کاال به ارزش ۶۴۲ هزار دالر به ویتنام صادرشده بود 
ارتقاء  منظور  به  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  با  که 

عنوان  به  آسیا  شرقی  جنوب  کشورهای  به  صادرات 
رشد  این  شاهد  استان،  صادراتی  اهــداف  از  یکی 
به عنوان نهمین  این کشور  بوده ایم و در حال حاضر 

مقصد صادراتی کاالهای استان مطرح است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن 
ترین  عمده  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  تجارت  و 
زعفران،  شامل  کشور  این  به  استان  صادراتی  اقالم 
مواد  و  نباتات  سایر  بهداشتی،  محصوالت  انجیرتازه، 

قابل مصرف در عطرسازی و داروسازی بوده است.

انجمن  مدیره  هیأت  رئیس 
رضوی  خراسان  ســازان  انبوه 
 ۲۰ ــد  رش بــا  آیــنــده  ــال  س گفت: 

درصدی قیمت ساختمان روبه رو خواهیم بود.
خبری  نشست  در  پژوم  محمود  ایسنا،  گزارش  به 
به  خصوصی  بخش  اگر  ــزود:  اف رسانه  اصحاب  با 
اقتصادی  مشکالت  نکند  پیدا  ورود  اقتصاد  عرصه 
به  ــژه ای  ویـ نگاه  باید  ــت  دول شــد.  نخواهد  حــل 
به  باشد،  داشته  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
اشتغال  ایجاد  با  ساخت وساز  بخش  فعالین  عنوان 
در صنعت ساختمان امیدواریم چرخ اقتصاد را روان 
کنیم و همچنین مشکالت اقتصادی سال آینده را به 

برسانیم. حداقل 
بخش  با  ــت  دول ارتــبــاط  شیوه  اگــر  افـــزود:  وی 

در  پیداکند  ادامــه  گذشته  زمــان  مانند  خصوصی 
داشت  نخواهیم  خوبی  توفیقات  اقتصاد  رشد  زمینه 
روان سازی  برای  ارشد  و مدیران  باید مدیران کل  لذا 
امور تفویض کاری کنند و از طرفی باید گزارش روند 

پیشرفت کار از مسئول مربوطه گرفته شود.
خراسان  سازان  انبوه  انجمن  مدیره  هیأت  رئیس 
رزم  ــای  آق حضور  به  توجه  با  ــرد:  ک بیان  ــوی   رض
ایشان  کــالن  دیــد  و  استاندار  عنوان  به  حسینی 
حوزه  در  خوبی  اتفاقات  که  هستیم  امیدوار  بسیار 
ساخت  وساِز استان شکل گیرد. از این جهت باوجود 
سال  برای  مسکونی  واحد  هزار   ۴۰ ساخت  ظرفیت 
به  و  هماهنگ  ساخت وسازها  آهنگ  چنانچه  آتی 
مسکن  بخش  در  تورمی  رکود  با  نرود  پیش  خوبی 

مواجه خواهیم بود.

فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
نقره  جواهر،  طال،  سازندگان  و 
هفته ای  در  گفت:  تهران  وسکه 
به  رو  و  افزایشی  روند  سکه  و  طال  قیمت  گذشت  که 
رشدی را تجربه کردند که ناشی از نوسانات نرخ ارز و 

اونس جهانی طالست
در  افزود:  ولی   محمد  ابراهیم  ایسنا،  گزارش  به 
و  سکه  بازار  در  قیمت  افزایش  گذشت  که  هفته ای 
مصنوعات  بازار  در  رکود  باعث  که  شد  مشاهده  طال 
خرید  و  تصمیم گیری  قدرت  کاهش  جواهر،  و  طال 
نفع  به  که  است  شده  بــازار  فعاالن  و  مردم  بین  در 
و  بهتر  بازار  وضعیت  امیدواریم  و  نیست  کسی  هیچ 

نوسانات کنترل شود.
طال،  سازندگان  و  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 

جواهر، نقره و سکه تهران ادامه داد: البته هر اونس 
روند  نیز در هفته ای که گذشت  بازار جهانی  در  طال 
پر نوسانی را تجربه کرد؛ به گونه ای که با وجود اینکه 
دالر   ۱۰۹۵ حدود  جاری  هفته  ابتدای  در  آن  نرخ 
کاهشی  روند  و  رسید  دالر   ۱۲۸۵ به  جمعه  روز  بود، 

نسبت به روز قبلش داشت.
محمد ولی، این نوسانات قیمتی ناشی مدیریت نه 
چندان صحیح بازار ارز و نوسانات در این بازار است 
مانده  باقی  و هفته های  روزها  در  امیدواریم  و گفت: 
کشور  اقتصاد  کلی  وضعیت  و  ارز  بازار  نوروز  عید  تا 
توان خرید داشته  به گونه ای مدیریت شود که مردم 
مسائل  مسلمًا  که  برگردد  بازار  به  آرامش  و  باشند 
FATF و دیگر مذاکرات و توافقات  بین المللی مانند 

پیش رو در این زمینه بی تأثیر نخواهد بود.

ویتنام مقصد جدید صادراتی خراسان رضوی
پیش بینی رئیس هیات مدیره انبوه سازان خراسان رضوی:

رشد 20درصدی قیمت ساختمان در سال 98
علت افزایش قیمت طال و سکه در هفته  اخیر

گزارش »صبح امروز« از جزئیات بسته های حمایتی دولت؛

»بسته ها« به »سفره« می رسد؟
#پیگیری-خبر

نماینده سبزوار درباره وضعیت خودروسازی داخلی مطرح 
کرد؛

افزایش قیمت و تولید بی کیفیت

مجلس  در  جغتای  و  جوین  سبزوار،  نماینده 
غیراقتصادی  ــار  آث به  ــاره  اش با  اسالمی  ــورای  ش
درصد  پنج  به  داخلی  خودروهای  قیمت  افزایش 
کارخانه ای  قیمت  افزایش  گفت:  بازار  قیمت  زیر 
شرطی  به  بــازار  قیمت  زیر  درصد  پنج  به  خــودرو 
باکیفیت  تولید  افزایش  موجب  که  است  خوب 
تولید  افزایش  به  اینکه  احتمال  اما  شود  ایمن  و 

زیاد است. بی کیفیت منجر شود هم 
صنایع  کمیسیون  عضو  فر  سبحانی  رمضانعلی 
نابسامانی های  به  توجه  با  افزود:  مجلس  معادن  و 
تولید  اینکه  احــتــمــال  کــشــور  اقــتــصــاد  جـــاری 
قیمت  تا  نیابد  افزایش  خــودروســاز  شرکت های 
حاشیه بازار باز هم افزایش پیدا کند و خودروسازان 
زیاد  بسیار  ببرند،  باالتر  را  خودرو  قیمت  بتوانند 
افزایش  غیراقتصادی  آثار  به  اشاره  با  وی  است. 
قیمت  زیر  درصد  پنج  به  داخلی  خودروهای  قیمت 
به  خودرو  کارخانه ای  قیمت  افزایش  گفت:  بازار، 
است  خوب  شرطی  به  بازار  قیمت  زیر  درصد  پنج 
اما  شود  ایمن  و  باکیفیت  تولید  افزایش  موجب  که 
منجر  بی کیفیت  تولید  افزایش  به  اینکه  احتمال 

شود هم زیاد است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه 
داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آزادسازی 
قیمت خودرو را مشروط به افزایش کمیت و کیفیت 
نتوانست  شرکتی  اگر  و  کند  خودروسازان  تولید 
استانداردهای کمی و کیفی وزارت صمت را رعایت 
 ۲۵  ،۱۵  ،۱۰ قیمت  به  را  خودرو  باشد  مجبور  کند 

بفروشد. بیشتر  بلکه  و  بازار  درصد قیمت 
پنج  کرد:  تاکید  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده 
یا  افزایش  با  متناسب  باید  بازار  قیمت  زیر  درصد 

تولید در نوسان باشد. کاهش 

بسته حمایتی براساس 
بعد خانوار از رقم 100 

تا 300 هزار تومان 
پرداخت شد که تعداد 

آنها 10 میلیون و 314 
هزار و ۵۶ خانوار بوده 

است

,,

گفت:  ایــران  مهر  قرض الحسنه  بانک  مدیرعامل 
الحسنه  قــرض  بانک  در  کشوری  معوقات  نسبت 
مهرایران در خراسان رضوی کمتر از ۰.۵ درصد است.

اکبری در نشست  امروز« مرتضی  به گزارش »صبح 
برگزار  مشهد  پردیسان  هتل  عطار  تاالر  در  که  خبری 
قرض الحسنه  بانک  معوقات  نسبت  افـــزود:  شــد، 
مهرایران در سطح کشور یک درصد بوده که این عدد 
پایین در کل نظام بانک داری دنیا بی نظیر است و در 
درصد   ۰.۲ به  معوقات  نسبت  این  رضوی  خراسان 

است.
با داشتن ۱۰ سهام دار  بانک  این  وی تصریح کرد: 
بزرگ در ۱۱ سال پیش تاسیس شد و تاکنون حدود ۴ 
میلیون ۲۰۰ فقره تسهیالت به ارزش ۳۳ هزار میلیارد 
اعطا کرده است. در سال حاری تاکنون به ۱ میلیون 
نفر اعطای تهیالت داشته که ارزش این تسهیالت به 
۱۱هزار میلیارد تومان بوده که این نشان گر این ماجرا 

بوده که مخاطبین بانک افراد کف جامعه هستند.
وی عنوان کرد: از ابتدای تاسیس تاکنون رشد ۸۰ 
درصدی منابع را در این بانک داشته که تنها در سال 
این  در  را  منابع  رشد  درصد   ۴۰ تا   ۳۷ حدود  جاری 
بانک شاهد هستیم و ۱۵ هزار میلیارد تونان از منابع نا 

در حال حاضر در بانک ها موجود است.
از  سال   ۱۱ کل  در  را  خراسان  استان  سهم  اکبری 
 ۱۵ کنون  تا  داد:  توضیح  این گونه  را  بانک  این  ایجاد 
تا ۴  با کارمزد ۰  هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیالن 

درصد ارائه شده که تنها در سال ۹۷ از ۱ نیلیون حدود 
۵۰ هزار تسهیالت در استان خراسان اعطا شده است.
منابع  تخصیص  و  رشد  خصوص  در  داد:  آمار  وی 
را  مناسبی  عمل کرد  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک 
به  تسهیالت  فقره  هزار   ۴۵۰ ؛۹۵  سال  در  و  داشته 
ارزش بهایی ۴هزار ۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۶به 
۷۵۰ هزار فقره به ارزش ۸هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
تاکنون حدود  اما در سال جاری  و  پیدا کرده  افزایش 
تومان  میلیارد  هزار   ۱۱ ارزش  به  تسهیالت  ۱میلیون 

پرداخت کرده است.
تسهیالت  پرداخت  خصوص  در  داد:  خبر  اکبری 
ازدواج و کمیته امداد این بانک ۲هزار فقره وام بین ۱۵ 

تا ۳۰ میلیونی در این خصوص اعطا کرده است.
سرپرست  زنان  به  تسهیالت  ارایــه  به  اشــاره  با  وی 
قرض  بانک  گذشته  سال  در  داد:  ــزارش  گ خانوار 

الحسنه مهر ایران در خصوص ارایه ۳۳ هزار وام به این 
زنان تعهد کرده که سهم استان خراسان رضوی حدود 
۳ هزار بوده که تا کنون به ۲هزار و ۶۰۰ نفر پرداخت 

شده و بخش عمده تعهد خود را انجام دادیم.
این  ارایه کارت هوشمند توسط  اکبری در خصوص 
پیرامون  مباحث  دیگر  و  هوشمند  کارت  گفت:  بانک 
آن در حوزه امنیتی بوده و حوزه امنیتی همه بانک ها 
بانکی ممکن  برای  ارائه کارت  اگر  را شامل شده پس 
نیز  ایران  مهر  قرض الحسنه  بانک  برای  کار  این  باشد 

شدنی است.
وی دالیل عملکرد خوب و مناسب بانک قرض الحسنه 
موفقیت  دلیل  اولین  برشمرد:  این گونه  را  مهرایران 
و  بوده  اصل موضوع قرض الحسنه  به  مردم  اعتقاد  ما 
دیگر دلیل ما تالش امکاران مابرای بازگشت تسهیالت 
بوده چرا که منابع پرداخت تسهیالت مردمی بوده و در 

شده  مضاعفی  تالش  منابع  این  بازگشت  برای  نتیجه 
در  کنند  برای جذب سرمایه تالش  اینکه  از  بیش تر  و 

جهت برگشت منابع کوشیده اند.
بانک  ــک داری  ــانـ بـ نـــوع  خــصــوص  در  ــری  ــب اک
بانک داری  نوع  داد:  توضیح  ایران  مهر  قرض الحسنه 
ان بانک داری خرد یا کف جامعه است بدین معنا که ما 
برای اشخاص حقیقی اعطای وام بین ۱تا ۲۰ میلیون 
را دارین و اگر کارآفریتی برای ایجاد اشتغال نیز به ما 
مراجعه کند به تود کارآفرین اعطای تسهیالت را داریم.
خبر  بانک  این  توسط  نامه  تفاهم   ۳ انعقاد  از  وی 
 ۱۰ ایجاد  برای  برکت  بنیاد  با  نامه  تفاهم  اولین  داد: 
شغل  فقره  ۷هزار  تاکنون  که  شده  منعقد  شغل  هزار 
بوجودآمده و نیز در حوزه معیشتی تاکنون ۳۰۰ هزار 
داده  ارایه  نفر  برای ۷۰ هزار  تومان تسهیالت  میلیارد 
۴۰هزار  کارآفرینی  و  اشتغال  بخش  در  هم چنین  و 
میلیارد تومان اعطای تسهیالت برای هزار نفر در این 

حوزه را در سابقه کاری خود دارد.
مرکزی  بانک  بخش نامه  طبق  کرد:  مطرح  اکبری 
که در دهه فجر به بانک ها ابالغ می شود از افراد برای 
این  که  نشود  دریافت  وثیقه ای  ۵میلیون  زیر  وام های 
عملیاتی  و  ابالغ  بانک ها  به  فجر  دهه  از  بعد  از  طرح 

می شود.
این  داد:  شرح  گونه  این  را  خود  حمایت های  وی 
بانک طبق تفاهم نامه ای با صندوق رفاه دانشجویان و 
با  وام  اعطای  به  آزاد  دانشگاه  با  نامه  تفاهم  هم چنین 
نرخ ۳درصد به دانشجویان برای شهریه متعهد شده و 
نیز حمایت از استارتاپ ها را در برنامه کاری خود قرار 
داده و حمایت از دانش بنیان و شتاب دهنده ها نیز در 

رایتای عمل کرد این بانک قرار دارد.

خبر

خبر

خبر
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران:

خبرمعوقات مهر ایران کمتر از 0.5درصد است

فروشندگان  و  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رییس 
پوشاک مشهد گفت: در آستانه عید هیچگونه کمبود 
و افزایش قیمتی در بخش پوشاک نخواهیم داشت.

خصوص  در  شیرازی  ابوالقاسم  ایسنا،  گزارش  به 
بخش  قاچاق  با  مبارزه  ــرای  ب اتحادیه   اقــدامــات 
حاضر  حال  در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  پوشاک، 
دریغ  خود  حمایت  از  تولیدکنندگان  آنکه  ضمن 
پوشاک  قاچاق  مبارزه جدی در خصوص  نمی کنند، 

نیز اعمال می شود.
حوزه  در  قاچاق  میزان  اینکه  به  ــاره  اش با  وی   
پوشاک از ابتدای سال تاکنون کاهش داشته، ادامه 
مبارزه  جدی  صورت  به  قاچاق  با  مدت  این  در  داد: 
صنعت  این  بر  ارز  نرخ  افزایش  آن  بر  عالوه  و  شده 

تاثیرگذار بوده است.
 رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان 
پوشاک افزود: ما در بحث مبارزه با قاچاق به صورت 
جد ورود پیدا کردیم و افق خوبی برای شب عید در 
در  که  خود  تولیدکنندگان  و  پوشاک  صنعت  حوزه 

گذشته نا امید بودند می بینیم.
 شیرازی تاکید کرد: همچنین از مردم می خواهیم 
این  به  ایرانی،  پوشاک  به  تقاضای خود نسبت  با  که 
موفقیت های  جدید  رویکرد  با  و  دهند  اهمیت  کاال 

خوبی را در سال آینده رقم بزنند.
بازار  برای  اتحادیه  این  برنامه های  وی در خصوص 
سال  هر  مانند  شب  این  در  کرد:  تصریح  عید،  شب 
وجود  مستقیم  عرضه  نمایشگاه  برگزاری  احتمال 

برای  گرانی  و  کمبود  گونه  هیچ  ما  همچنین  دارد. 
شب عید نخواهیم داشت.

فروشندگان  و  تولید کنندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
خاطرنشان  اولیه،  مواد  تامین  خصوص  در  پوشاک 
اما خوشبختانه  باره محدویت داشتیم،  این  کرد: در 
با تدبیر وزارت کشور این موضوع سر و سامان گرفت 
اقدامات  پارچه  موقع  به  توزیع  و  قیمت  تعدیل  در  و 

خوبی صورت گیرد.
شیرازی در خصوص توان رقابت نمونه های ایرانی 
کاالهای  از  زیادی  بخش  گفت:  خارجی،  کاالی  با 
خارجی  برندهای  تحت  گذشته  در  ما  باکیفیت 
حمایت  و  قوت  با  امروزه  که  حالی  در  می شد؛  ارائه 
ایجاد  ما  تولیدکنندگان  در  جسارت  ایرانی  کاالی  از 
شده که تمام تولیدات خود را با افتخار ساخت ایران 

کاالی خود را عرضه کنند.

رئیس اتحادیه پوشاک مشهد:
کمبود و افزایش قیمت نداریم



قوانین  رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: 
دستگاه قضا متناسب با زمان نیست، قوانین دست 
و  داریم  کیفری  دادرســی  آیین  در  زیادی  گیر  پا  و 
ایجاد  اشکاالتی  نباشد،  روز  به  قانون  که  زمانی 
ماندن  عقیم  دادرسی،  اطاله  آن  نتیجه  که  می کند 
اقدامات دستگاه های قضایی و ناکارآمد بودن است. 
المسلمین  و  االســالم  حجت  ایسنا،  گــزارش  به 
در  اصالحات  ضــرورت  خصوص  در  مظفری  علی 
اثر  در  پدیده ای  و  مجموعه  هر  افزود:  قضائیه  قوه 
می برد.  پی  خود  ساختاری  اشکاالت  به  زمان  مرور 
چهار  تا  سه  تقریبا  دهه  چهار  این  در  قوه قضاییه 
داشته  تشکیالت  نظر  از  ساختاری  تغییرات  مرحله 

است.
در  قانونی  هر  اشکاالت  طبیعتا  کرد:  اضافه  وی 
می کنیم  تالش  ما  و  می شود  مشخص  اجرا  مرحله 
سایر  همچون  نیز  قوه قضاییه  نماییم.  اصالح  تا 
اینکه  برای  بالنده ای  سازمان  هر  و  بوده  سازمان ها 
خوب عمل کند، باید این کار را انجام دهد، بنابراین 
نیست  مستثنی  کلی  قاعده  این  از  نیز  قوه قضاییه 
بوده  منسوخ  ناسخ  قوانین  بررسی  دنبال  حتما  و 

نیز  تغییراتی  ارتقا بخشی  راستای  در  احتماال  و 
می کند.

مهمترین  که  ســوال  این  به  پاسخ  در  مظفری   
کرد:  عنوان  چیست،  قضائیه  قوه  در  شما  دغدغه 
دست  قوانین  نیست،  زمان  با  متناسب  ما  قوانین 
آیین دادرسی کیفری داریم. در  زیادی در  پا گیر  و 
انجام  قانون  مبنای  بر  اقدامات  تمام  دادگستری 

با  رابطه  در  اقدامی  یا  دستور  هیچ  یعنی  می شود، 
پرونده ها بدون قانون صورت نمی گیرد.

داد:  ادامه  رضوی  خراسان  دادگستری  رئیس   
ایجاد  اشکاالتی  نباشد،  روز  به  قانون  که  زمانی 
ماندن  عقیم  دادرسی،  اطاله  آن  نتیجه  که  می کند 
بودن  ناکارآمد  و  قضایی  دستگاه های  اقدامات 
قانون  اصــالحــات  مهم،  چالش  بنابراین  ــوده،  ب

قوه قضاییه  مرکز  در  گروهی  حاضر  حال  در  است. 
قوانین  این  امیدواریم  و  بررسی می کنند  را  امر  این 
برای تسریع در  را  راه  و  هرچه سریع تر اصالح شود 

دادرسی ها و روزآمد کردن قوه قضاییه باز کند.
 وی همچنین با اشاره به اینکه یک هفته است که 
دادگاه های ویژه جرایم اقتصادی در استان تشکیل 
تهران  از  بعد  قوه قضاییه  رئیس  کرد:  تصریح  شده، 
مجوز دادند و برای تعدادی از قضات ابالغ نمودند 
که جلسات در محل دادگاه انقالب تشکیل می شود 
تعدادی  و  شده  ارجاع  پرونده ها  حاضر  حال  در  و 
دادگاه  رئیس  اگر  است.  رسیدگی  حال  در  پرونده 
به صوت علنی اعالم کرد، اصحاب رسانه نیز حضور 
رسیدگی  جدی  طور  به  حتما  کرد.  خواهند  پیدا 

خواهد شد و خبرهای خوبی نیز برای مردم دارد.
 مظفری در خصوص قوت گرفتن ریاست رئیسی 
مقام  ناحیه  از  که  زمانی  تا  گفت:  قوه قضاییه  بر 
معظم رهبری برای شخصی حکمی به عنوان رئیس 
تمام  یا هر منصب دیگری صادر نشود،  قوه قضاییه 
صادر  ابالغ  که  زمانی  و  است  گمانه زنی  موارد  این 

شود، همه خبردار می شوند.
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حوادث
داشت مصدوم  پنج  جغتای  در  خودرو  واژگونی 

واژگونی  گفت:  جغتای  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
سبزوار  جغتای-  جاده  در  سمند  خودرو  دستگاه  یک 

گذاشت. جا  به  مجروح  پنج 
در  افزود:  شنبه  روز  میرجهانگیری  برات علی 
جاده   12 کیلومتر  در  شنبه  عصر  که  حادثه  این  پی 
اورژانس  و  امدادی  عوامل  داد،  رخ  سبزوار  به  جغتای 

شدند. حاضر  محل  در 
ارائه  از  پس  حادثه  مصدومان  داشت:  اظهار  وی 
و  احمر  هالل  عوامل  بوسیله  درمانی  اولیه  خدمات 
جغتای  )عج(  عصر  ولی  بیمارستان  115به  اورژانس 

یافتند. انتقال 
.

را  نفر   2 گلبهار  مهر  مسکن  مجتمع  در  گاز  انفجار 
کرد مجروح 

شهری  گاز  انفجار  اثر  بر  گفت:  چناران  فرماندار 
مهر  مسکن  های  مجتمع  از  مسکونی  واحد  یک  در 
ساکنان  به  خساراتی  و  شدند  مجروح  نفر   2 گلبهار 

آن وارد شد.
حادثه  این  در  افزود:  شب  جمعه  قلیچی  ولی 

واحدی   14 مسکونی  مجتمع  یک  همکف  طبقه  در  که 
دچار  مجتمع  این  ساکنان  از  نفر   30 از  بیش  داد  رخ 

شدند. خسارت 
مجتمع  این  همکف  طبقه  داشت:  اظهار  وی 
سایر  به  و  شده  بسیار  خسارت  دچار  و  تخریب 

است. شده  وارد  خسارت  نیز  مسکونی  واحدهای 
سوختگی  دچار  که  حادثه  این  مجروح   2 گفت:  وی 
بیمارستان  به   115 اورژانس  توسط  بودند  شده 

یافتند. انتقال  چناران 
و  خودسرانه  وصل  را  حادثه  این  علت  قلیچی 
افزود:  و  کرد  عنوان  آن  نشت  و  گاز  انشعاب  غیرمجاز 
هماهنگی  و  چناران  در  بحران  ستاد  تشکیل  با 
مجتمع  این  ساکنان  اسکان  برای  شده  انجام  های 
امکاناتی  اند،  شده  خسارت  دچار  که  مسکونی 

است. شده  فراهم 
.

دنبال  به  کشته  دو  بجستان  در  رانندگی  سانحه 
داشت

دانشگاه  بیمارستانی  پیش  حوادث  و  بحران  مدیر 
دستگاه  یک  برخورد  گفت:  گناباد  پزشکی  علوم 

در  شب  جمعه  در  پراید  سواری  خودروی  با  اتوبوس 
دنبال  به  مصدوم  یک  و  کشته  دو  شهرستان  این 

داشت.
اعالم  دنبال  به  افزود:  شنبه  روز  زمانی  امین 
به  بجستان  جاده   15 کیلومتر  در  سانحه  این  گزارش 
اورژانس  های  پایگاه  از  آمبوالنس  دستگاه  دو  فردوس 
هالل  از  آمبوالنس  دستگاه  یک  و  بجستان  و  آباد  زین 

شدند. اعزام  محل  به  گناباد  احمر 
بیمارستان  به  حادثه  این  مصدوم  داد:  ادامه  وی 

یافت. انتقال  بجستان  مدنی  ا...  آیت 
.
شد  بازداشت  قوچان  در  ایترنتی  کالهبردار 

کالهبرداری  عامل  گفت:  قوچان  انتظامی  فرمانده 
فتا  پلیس  توسط  قوچانی  شهروند  یک  از  اینترنتی 

شد. بازداشت  قوچان 
شکایت  پی  در  افزود:  مصرخانی  قدیر  سرهنگ 
و  میلیون   1۶ کالهبرداری  بر  مبنی  شهروندان  از  یکی 
موضوع  ناشناس،  فردی  توسط  وی  از  هزارریالی   500
کار  دستور  در  احتمالی  سارقان  یا  سارق  شناسایی 

گرفت. قرار  فرماندهی  این  فتا  پلیس  کارشناسان 

فتا  پلیس  کارشناسان  تحقیقات  در  افزود:  وی 
دوره  در  نام  ثبت  به  اقدام  شاکی  که  شد  مشخص 
مدتی  از  پس  که  کرده  جعلی  سایت  یک  در  آموزشی 
بانکی  حساب  از  توجهی  قابل  مبلغ  برداشت  متوجه 

می شود. خود 
با  فتا  پلیس  کارشناسان  داد:  ادامه  مصرخانی 
مقام  با  هماهنگی  از  پس  گرفته  صورت  اقدامات 

کردند. ودستگیر  شناسایی  را  متهم  یک  قضائی، 
کرد:  عنوان  پایان  در  قوچان  انتظامی  فرمانده 
دسترسی ها  از  پیشگیری  جهت  شهروندان 
و  اینترنت  در  هرگز  مجاز  غیر  برداشت های  و 
کلیک  ناشناس  لینک  روی  بر  اجتماعی  شبکه های 
و  آشنا  سایت های  از  را  خود  برنامه های  و  نکرده 

کنند. دانلود  معتبر 
کاربران  کلیه  از  فتا  پلیس  است  ذکر  شایان 
طریق  از  مشکوک  موارد  مشاهده  صورت  در  میخواهد 
www.cyberpolice. پلیس فتا به نشانی 

از  و  کرده  ثبت  را  آن  مردمی  ارتباطات  بخش   ir
سایبری  حوادث  و  اخبار  جمله  از  رویداد ها  آخرین 

شوند. مطلع 

خراسان  انتظامی  فرمانده 
کالنتری  روســای  گفت:  رضوی 
ها  خواسته  شنوای  گوش  هاباید 
مردم باشند محمدکاظم تقوی درحاشیه کارگاه تخصصی 
تعالی واستاندارد سازی رفتار کارکنان انتظامی که درسالن 
افزود:  شد  مشهدبرگزار  فرهنگیان  دانشگاه  اجتماعات 
اخالق مداری وقانون محوری دو رکن اساسی کارپلیس 
است. باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که حرکت 
پلیس را رو به رشد دانستند و نیروی انتظامی را ویترین 
نیروهای مسلح برشمردند.وی اضافه کرد: این فرمایشات 
با تاکید براین که حرکت روبه رشد ناجا باید بیشترشود 
ا...  سبیل  فی  افتخارآمیزمجاهدان  عنوان  وهمچنین 
مظهرعدالت برای کارکنان پلیس،تکلیف نیروی انتظامی 

را سنگین ترمی کند .

وی درادامه اظهارکرد: باید ببینیم نگاه مردم به ما چیست 
.آیا می توانیم پناهگاه مردم بوده وخواسته ها وانتظارات به 

حق آنان رابرآورده سازیم؟
فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: روسای 
کالنتری ها باید گوش شنوای خواسته های مردم باشند 
وموظف هستند ضمن هدایت وآموزش کارکنان کالنتری 
ها، پاسگاه ها، خواسته ها و انتظارات مردم را برآورده سازند.

وی با اشاره به این مطلب که روزانه ۱۰هزارتماس تلفنی 
با فوریت های پلیسی ۱۱۰دراستان خراسان رضوی برقرار 
عملیات  به  منجر  مردمی  تماس  گفت: ۵هزار  می شود 
انتظامی میشود وپلیس خراسان رضوی با افتخاربه اینکه 
ثامن  ملکوتی  بارگاه  نورومعرفت،  مقدس  حریم  خادم 
به  میکوشد  است  الرضا)ع(  موسی  ابن  آقاعلی  الحجج 

وظایف ومسئولیت های خود جامعه عمل بپوشاند.

مبارک  ــه  ده بــا  همزمان 
بهداشتی  ــروژه  پـ  ۵ فــجــر، 
رییس  ــور  ــض ح ــا  ب درمــانــی  و 
شهرستان  در  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 

رسید. برداری  بهره  به  رشتخوار 
روستایی  شهری  سالمت  جامع  خدمات  مرکز 
خمینی)  ــام  ام ضمیمه  غیر  سالمت  ،پایگاه 
بهداشت،  مرکز  و  شبکه  ستاد  ساختمان  ره(، 
با  پزشک  زیست   ۲ بهداشت،  مرکز  آزمایشگاه 
 ۵۰ بر  بالغ  اعتباری  و  مربع  متر   ۲۲۰۰ متراژ 
با  که  بــود  هایی  ح  طــر جمله  از  ریــال  میلیارد 
معاون  بحرینی  دانشگاه،  رییس  دارابی  حضور 
درمان  معاون  بدیعی  و  منابع  و  مدیریت  توسعه 

رسید. برداری  بهره  به 

ــرا)س(  زهـ حــضــرت  بیمارستان  از  ــد  ــازدی ب
از  برداری  بهره  بر  تاکید  و  رشتخوار  شهرستان 
از  آینده  سال  ابتدای  تا  مرکز  این  دیالیز  بخش 
شهرستان  در  دانشگاه  رییس  های  برنامه  دیگر 

بود. رشتخوار 
 ۷ دارای  رشتخوار  شهرستان  اســت  گفتنی 
بهداشت  خانه   ۳۶ سالمت، جامع  خدمات  مرکز 

است. روستایی  سالمت  پایگاه  یک  و 

از  روز  ــن  ــ ــی ــ دوم در 
مبارک  دهــه  گرامیداشت 
آمبوالنس  دستگاه   ۱۵ فجر، 
دانشگاه   ۱۱۵ ــس  اورژان ناوگان  به 

شد. افزوده  مشهد  پزشکی  علوم 
در حاشیه  پزشکی مشهد  علوم  دانشگاه  رییس 
منظور  به  آمبوالنس  تعداد  این  مراسم گفت:  این 
نوسازی  و  بیماران  به  رسانی  خدمات  ارتقاء 
 ۱۶۰ از  بیش  ای  هزینه  با  اورژانـــس  نــاوگــان 
فوریت  و  حــوادث  مرکز  تحویل  تومان  میلیارد 

شد. دانشگاه  پزشکی  های 
های  آمبوالنس  ــزود:  اف ــی  داراب رضــا  محمد 
توسط  پیشرفته  و  فنی  امکانات  تمامی  با  جدید 
درمان  بهداشت  وزارت  پشتیبانی  امور  کل  اداره 

در  و  شده  دانشگاه  تحویل  پزشکی  آمــوزش  و 
میشود. توزیع  تایباد  و  خواف  مشهد،  شهرهای 

علوم  دانشگاه  حاضر  حال  در  است  گفتنی 
در  اورژانس  پایگاه   ۱۳۹ دارای  مشهد  پزشکی 
ای  جاده  پایگاه   ۶۷  ، شهری  پایگاه۷۲  قالب 
تعداد  این  از  که  است  فعال  آمبوالنس   ۱۵۹ و 
مشهد  در  آمبوالنس  دستگاه   ۸۸ با  پایگاه   ۶۸
خدمات  مصدومان  و  بیماران  به  و  مستقرند 

میکنند. رسانی 

 1۵ دستگاه آمبوالنس به ناوگان اورژانس علوم پزشکی مشهد اضافه شدبهره برداری از ۵ پروژه بهداشتی و درمانی در رشتخوارپنج هزار عملیات پلیسی روزانه در خراسان رضوی 

سرویس اجتماعی
بر  رضوی  خراسان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  مدیر 
حفظ اعتماد مردم به دفاتر و تالش برای اعتبار بخشی 
به سند رسمی تاکید کرد و گفت : بزرگترین سرمایه 
سران دفاتر اسناد رسمی، اعتماد مردم است که باید 
چراغ این اعتماد ارزشمند همانگونه که در طول ۹۰ 
نیز  آیندگان  برای  اند  سال اسالف ما روشن گذاشته 

روشن مانده و بلکه پرفروغ تر باشد.
محمد حسن بهادر روز شنبه در مراسم رونمایی از 
نخستین  برای  که  بقره  سوره  آیه ۲۸۲  سازی  تصویر 
بار در کشور و همزمان با گرامیداشت با نودمین سال 
مشهد  در  رسمی  اسناد  دفاتر  قانونگزاری  تصویب 
دفتریاران  و  سردفتران  کانون  افزود:  می شد،  برگزار 
استان خراسان رضوی از جمله کانون های پرتالشی 
استکه با ایده های نو و کم نظیر در ثبت کشور مطرح 
میشود و باید از زحمات و تالش های ارزنده اعضای 
هیات مدیره کانون قدردانی کرد و بر حمایت از سامانه 

الکترونیکی تقسیم اسناد دولتی قول مساعد داد .
مدیر کل ثبت اسناد و امالک در ادامه تصریع کرد: 

یکی از سامانه های مهم و کاربردی که در حوزه دفاتر 
اسناد رسمی در اواخر شهریور سال ۱۳۹۲ همزمان 
با سراسر کشور در این استان نیز راه اندازی گردیده 
است سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی است که 

تا کنون ۵ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۳۲۷ انواع اسناد و 
نیز ۲۵۱ هزار و ۸۶۴ خدمت ثبتی از جمله اخطاریه 
، اجراییه ، فسخ سند و فک رهن در این سامانه ثبت 

گردیده است.

اثر  ثبت  سامانه  از  برداری  بهره  با  کرد:  اضافه  وی 
انگشت در اوایل مهرماه سال ۱۳۹۴ تا کنون ۵ میلیون 
و ۴۴۸ هزار و ۵۹۶ اثر انگشت برای بیش از ۳ میلیون 
سند در ۵۱۲ دفتر بهره بردار در استان ثبت گردیده 

است .
مجموع  از  درصد   ۷.۱۱ کرد:  نشان  خاطر  بهادر 
۷ هزار و ۲۵۰ دفتر سراسر کشور در خراسان رضوی 
تنظیم اسناد صادره در یک  و متوسط  فعالیت دارند 
و  میباشد  و ۹۳۵ سند  استان یک هزار  این  در  سال 
تنظیم  تهران  استان  از  بعد  رضوی  خراسان  استان 
خود  به  را  رهنی  و  بیع  و  وکالت  اسناد  بیشترین 

اختصاص داده است .
و  هزار   ۴۱۸ و  میلیون  یک  تنظیم  از  ادامه  در  وی 
۳۴۶ سند در ۱۰ ماهه امسال در دفاتر اسناد رسمی 
این استان با رشد بیش از ۱۵ درصد نسبت به مدت 
اسناد  افزود: ۷۶ درصد  و  داد  قبل خبر  مشابه سال 
صادره کمتر از یک روز و ۷ درصد آن بین یک تا دو روز 
و ۴ درصد بین ۲ تا ۳ روز و بقیه اسناد بیشتراز ۳ روز 

صادر گردیده است .

چند قدم تا سالمت
ویتامین هایی که برای خانم ها ضروری 

است

قسمت اول
ناخن های  و  مو  پوست،  داشتن  برای  امگا ۳  مکمل 
باعث تقویت  براین  سالم، بهترین مکمل است. عالوه 

قلب، عروق و سیستم گردش خون می شود
بعضی روزها آنقدر سرتان شلوغ است که اصال وقت 
حداقل  و  ندارید  را  مفید  خوراکی های  کردن  آمــاده 
بکنید،  خود  سالمت  حفظ  برای  می توانید  که  کاری 
تامین موادمغذی از طریق مکمل هاست. در این مطلب 
شما را با انواع مکمل ها و مواد مغذی مورد نیاز خانم ها 

آشنامی کنیم.
 ،>Skin <از پوست حتما می دانید که برای داشتن 
مو و ناخن های سالم باید همیشه از یک رژیم متعادل، 
پیش  برای تان  حتما  اما  کنید  پیروی  مغذی  و  سالم 
آمده که گاهی در برابر انواع فست فودها، شیرینی ها و 
بستنی های وسوسه کننده مقاومت تان را از دست بدهید 

و مجبور شوید دلی از عزا در آورید!
است  شلوغ  سرتان  آنقدر  روزها  بعضی  براین  عالوه 
که اصال وقت آماده کردن خوراکی های مفید و شستن 
و  به فست فودها  به ناچار دل  و  ندارید  را  میوه و سبزی 
میان وعده های مضر بسپارید! در چنین مواقعی حداقل 
کاری که می توانید برای حفظ سالمت خود و اعضای 
موردنیازتان  موادمغذی  تامین  بکنید،  خانواده تان 
انواع  با  را  شما  مقاله  این  در  مکمل هاست.  طریق  از 

مکمل ها و مواد مغذی مورد نیاز خانم ها آشنا می کنیم.
  در زیبایی معجزه می کند!

بیوتین: بیوتین تاثیر معجزه آسایی روی موها، پوست 
 ۰۳ روزی  است  بهتر  منظور  این  برای  دارد.  ناخن  و 
میکروگرم از آن را مصرف کنید. به این ترتیب موهای تان 
سریع تر رشد می کنند و درخشان تر می شوند، پوست تان 
ناخن های تان محکم تر می شوند.  و  نیز شفاف تر شده 
هستند.  بیوتین  حاوی  ویتامین ها  مولتی  از  بسیاری 
پس قبل از خرید حتما روی برچسب مکمل را بخوانید. 
در مطالعاتی که انجام شده چنین به نظر می رسد که 
را  مو  ریزش  می تواند  روی  و  بیوتین  همزمان  استفاده  
کاهش دهد. سفیده تخم مرغ و جگر نیز منابعی غنی از 

بیوتین هستند.

منابع  گفت:  بهداشت  وزارت  سرپرست 
را  سالمت  نظام  تحول  ح  طــر نیاز  ــورد  م

ندارد. وجود  مشکلی  و  می کنیم  تأمین 
عصر  نمکی  سعید  خبرآنالین،  گزارش  به 
برای  افــزود:  خبرنگاران  جمع  در  جمعه 
برای  را  الزم  اقدامات  پایه  داروهای  تأمین 
تا  و  داده ایم  انجام  نیازمند  افراد  به  کمک 
و  نداریم  مشکلی  هیچ  آینده  سال  پایان 

نباشند. دارو  تهیه  نگران  مردم 
هستیم  راهکارهایی  دنبال  افــزود:  وی 
هزینه  شدن  کمتر  به  پیشگیری،  ضمن  تا 
این  در  و  کنیم  کمک  دارو  حوزه  در  مردم 
و  کاهش  بــرای  را  همگانی  بسیج  جهت 
مثل  واگــیــردار  غیر  بیماری های  کنترل 
عروقی  و  قلبی  دیابت،  سرطان ها،  انواع 
صادقانه  خدمت  دنبال  و  دیده ایم  تدارک 
نیازمندان  و  محرومان  ویــژه  به  مــردم  به 

هستیم. جامعه 
بیماران  به  کمک  ــرای  ب گفت:  نمکی 
بسته های  ــاص  خ بــیــمــاران  خــصــوص  بــه 
طبیب  ــاری  ــدگ ــان م جمله  از  مختلفی 
بیماران  از  حمایت  محروم،  مناطق  در 
جیب  از  پرداخت  کاهش  و  صعب العالج 
مصمم  و  ــم  ــده ای دی ــدارک  تـ را  بــیــمــاران 
با  را  سالمت  نظام  تحول  ح  طــر هستیم 
مردم  به  بتوانیم  تا  کنیم  دنبال  جدیت 
دهیم. انجام  شایسته  رسانی  خدمت  ایران 

داد:  ادامــه  بهداشت  وزارت  سرپرست 
تأمین  بیمه  بیماران  از  فرانشیز  گرفتن 
ح  مطر ــت  اس وقتی  چند  کــه  اجتماعی 
ح هایی  طر دنبال  باید  و  شده  منتفی  شده، 
بهتر  و  بیشتر  را  رسانی  خدمت  که  باشیم 
و  بیشترین  استحقاق  ــردم  م ایــن  کند، 
زمان  در  نباید  و  هستند  خدمات  بهترین 

شود. اضافه  دردشان  بر  مشکلی  بیماری 

#پیگیری_خبر
سالمت  تحول  طرح  منابع  تامین 

مشکلی وجود ندارد

گرامیداشت نودمین سال شکل گیری »دفاتر اسناد رسمی« در مشهد مطرح شد؛

حفظ اعتماد؛ بزرگترین سرمایه دفاتر اسناد رسمی

رئیس دادگستری خراسان رضوی:

قوانین متناسب با زمان نیست

بشر  هنرهای  ترین  کهن  از  یکی  سازی  مجسمه 
ساله  هزار  چند  قدمتی  هم  ایران  در  اتفاقا  که  است 
دارد. شاید مجسمه سازی یکی از حرفه هایی باشد که 
از اولین مقوله هایی است که به عنوان یک هنر در بین 
انسان ها پذیرفته شده و رسمیت پیدا کرده است و تا 
اکنون هم به عنوان یک هنر متعالی و محترم در بین 

مردم هوادار و عالقمند دارد.
مشهد،  متولد۱۳۵۵  کرمانی«  فریزی  »مرتضی 
کارشناس عمران، با ۲۲ سال سابقه کاری اجرایی  از 
و در کنار  به مجسمه سازی عالقمند شده  سال ۷۵ 
اجرا پروژه های اجرایی به یادگیری این هنر پرداخته 
را  اش  انفرادی  نمایشگاه  اولین   ۱۳۷۷ سال  است. 
سال  تا  و  کرده  برگزار  تهران  اندیشه  فرهنگسرای  در 
۱۳۹۰بصورت خودآموز به یادگیری و تمرین پرداخته 
او در سال۱۳۹۰ عازم روسیه شده و در مدت  است. 
با  و  شده  آشنا  سازان  مجسمه  از  تعدادی   با  اقامت 
بصورت  روسیه   از  مراجعت  در  کشور  آن  آثار  بررسی 
هنرمند  این  با  اســت.  شده  کار  مشغول  ای  حرفه 
خراسانی گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه آمده 

است.
سازی  مجسمه  رشته  در  که  این  از  شما  احساس    

وقت کذاشتید و فعالیت دارید چیست؟.
مجسمه سازی بواسطه داشتن سه بعد و تجسمی 
جذب  خود  به  مرا  رشته ها  سایر  از  بیشتر  بودنش 
کردم  انتخاب  را  رشته  این  خاطر  همین  به  کرد 
ضمن اینکه دیدم این رشته از هنر در ایران نسبت 
کشورمان  در  و  مانده  غریبه  کشورها  از  خیلی  به 
اجتماعی  بزرگان  از  و  دارد  فاخری وجود  آثار  کمتر 
مجسمه  بصورت   ... و  هنری  و  تاریخی  و  شغلی  و 
قرار  دید  معرض  در  و  نمی شود  تجلیل  سردیس  و 
راه  هم  و  شود  بزرگان  این  از  یادی  هم  تا  نمی گیرد 
و روش این افراد الگوی جوانان قرار گیرد و مردم با 
تاریخ و مشاهیرشان آشنا تر شوند. تاثیری که دیدن 
را  بیننده  هم  می کند  ایجاد  افراد  در  مجسمه  یک 
این شخص  که  کاری  و  درباره شخصیت  به مطالعه 
و شجاعت  بارزی مثل رشادت  یا صفت  انجام داده 
در دفاع از کشورش انجام داده عالقمند می کند و 
بصری  زیبایی  هم  و  می شود  تر  نزدیک  هنر  به  هم 
با  را  روزمره  زندگی  تنشهای  و  آرامشش شده  باعث 

دیدن زیبایی از او می گیرد. 

میان  در  که   است  سبب  همین  به  احتماال  پس    
شاخه های مجسمه سازی پرتره را انتخاب کردید؟.

ارتباط بصری بیشتر و عمقی که در  پرتره بواسطه 
جذبم  بیشتر  می کند  ایجاد  احساسات  دادن  نشان 
هم  چهره  به  کردن  نگاه  با  روز  هر  انسانها  ما  کرد. 
امید و سایر احساسات درونی  و  و غم  متوجه شادی 
خودمان و اطرافیانمان می شویم. عزیزانمان را با توجه 
به خطوط چهره شان می شناسیم و بخاطر می آوریم 
به  ای  دریچه  پرتره  می شویم.  احساسشان  متوجه   و 
درون احساسات انسانهاست. همانطور که فیگور  زبان 
بدن است پرتره هم احساسات انسان است و می شود 
آرامش، بزرگی، صبر، تحمل، قدرت و  پرتره  با دیدن 

به  و  را دید و شناخت و درک کرد  درد 
احساس  و  خــود  از  خوبی  شناخت 

جامعه رسید.
  چقدر مهم است که بزرگان ایران در 
قالب آثار هنری مثل مجسمه، جاودانه و 

ماندگارشوند؟
مخصوص  بـــزرگـــان  از  تجلیل 
هر  با  هرکسی  نیست،  هنرمندان 
شغلی که کار خودش را به بهترین وجه 
شغل  بهترین های  جزو  و  بدهد  انجام 
قرار  تجلیل  مورد  باید  باشد  خودش 
بگیرد، چه پزشک باشد، چه سرباز، چه 
هنرمند، چه نویسنده، چه یک انسان 
فداکار و چه یک کفاش. مهم این است 
که هر کسی کاری را که  به عهده دارد 

به نحو احسن انجام بدهد و بهترین شغلش باشد. به 
نظرم یک کارگر خوب و با وجدان بهتر از یک نویسنده 
از  یا پزشک بد است. جامعه مجموعه ای  یا هنرمند 
مشاغل مختلف و ضروری است. مرد و زن هم ندارد. 
زنان و مادران بزرگی داریم که از آنها باید تجلیل شود، 
باید رفتارشان الگو قرار بگیرد تا در آینده شاهد بوجود 

آمدن بزرگان و الگوهای دیگر در کشور باشیم.
  مجسمه ساز در رشته های گوناگون؛ به متریال و مواد 

اولیه کار، باید چگونه نگاهی داشته باشد؟
متریال مجسمه سازی به چند عامل و فاکتور بستگی 
دارد، اول اینکه متریال بتواند بیانگر احساسات مجسمه 
ساز باشد و بتواند منظور و احساس مجسمه ساز و به 
نمایش بگذارد، دوم اینکه محل قرار 
گیری مجسمه کجاست و تحت چه 
سوم  می گیرد،  قــرار  جوی  شرایط 
اقلیمی  هر  موجود  مصالح  اینکه 
متفاوت است. بطور مثال در ایتالیا 
کانادا  و  روسیه  در  مرغوب،  سنگ 
چوب ، در ایران خاک رس .ترکیب 
باعث  عوامل  ایــن  همه  بررسی  و 
می شود از مصالح مختلف استفاده 
شود و در نهایت با توجه به محل قرار 
گیری مجسمه مثل منزل یا فضای 
باز شهری یا موزه یا نگارخانه به انواع 
مجسمه های سفالی، برنزی،چوبی، 
 ... یا  فایبر گالس   ، سنگی، مومی 

تبدیل شود

  جایگاه خراسان دیروز و امروز در هنر مجسمه سازی 
چگونه است؟

فرهنگی  و  ادبی  زمینه  کدام  در  خراسان  بفرمایید 
معنوی جایگاه  و  مالی  و  و علمی  و مذهبی  و هنری 
زمینه  هر  در  حال   ، خراسان  هنرپرور  خاک  نــدارد. 
ای که باشد، دارای جایگاه ویژه ای است. در زمینه 
یا دوم  اول  رتبه  به نظرم خراسان  مجسمه سازی هم 
زیاد  بزرگ  و  خوب  ساز  مجسمه  ایران  دارد.  را  کشور 
دارد چه در تهران و چه در کردستان و چه در تبریز و 

چه در کرمان و چه سایر شهرها.
  کالم آخر

تنها  نه  متاسفانه  هنر  متولیان  که  این  آخر  کالم 
ساز  مجسمه  هنرمندان  ترغیب  یا  شناسایی  دنبال 
کارهای  دنبال  فقط  کارفرما  قالب  در  بلکه  نیستند 
ارزان و بی دوام و موقتی هستند و اکثر کارهای ساخته 
غیر  و  مصرف  یکسال  مدیریت،  سوء  علت  به  شده 
با  کاش  ای  هستند.  مدت  بلند  برای  استفاده  قابل 
کارشناسی و دوراندیشی، کارهایی را سفارش ساخت 
می دادند که قابل استفاده برای چند دهه بود نه یک 
بار مصرف. متاسفانه بیشتر هنرمندان ۹ماه از سال 
را بدون سفارش و بیکار هستند و این درحالی است 
که برای طرح استقبال از بهار به یکباره در دوماه آخر 
سال ترافیکی از سفارش به وجود می آید که خود این 
کار سفارش دادن ها و سفارش قبول کردن ها حدیث 
مفصلی دارد. واقعا این گونه است که اگر عشق به کار 
و مردم نبود ریشه هنر می خشکید و هنرمندان دچار 

یک حس سرخوردگی بودند.

گفت وگو با یک هنرمند مجسمه ساز؛

متولیان هنر به دنبال کارهای ارزان و بی دوام هستند

متولیان هنر متاسفانه 
نه تنها دنبال شناسایی 

یا ترغیب هنرمندان 
مجسمه ساز نیستند 
بلکه در قالب کارفرما 

فقط دنبال کارهای ارزان 
و بی دوام و موقتی 

هستند و اکثر کارهای 
ساخته شده به علت 

سوء مدیریت، یکسال 
مصرف و غیر قابل 

استفاده برای بلند مدت 
هستند

,,

محمد کاظم کاظمی در رونمایی از کتاب »پریدخت«: 
برای  تعبیر  بهترین  نجیب  عشق 

پریدخت است
پریدخت نوشته حامد  از کتاب  آیین رونمایی 
نشر  به  انتشارات  در  نویسنده  و  شاعر  عسکری 
برگزار  کتاب  نویسنده  و  عالقمندان  حضور  با 

شد.
مــحــمــدکــاظــم  اســـتـــاد  مـــراســـم  ایـــن  در 
شورای  عضو  و  ادبی  منتقد  و  شاعر  کاظمی 
و  نقد  به  رضوی  خراسان  شعر  سیاستگذاری 
اثر  این  در  گفت:  و  پرداخت  کتاب  این  بررسی 
یک نگاه سنتی به زندگی و عشق می بینیم که 
»پری دخت«  برای  تعبیر  بهترین  نجیب،  عشق 
در  اغلب  نجیب  عشق  از  قرائت  نوع  است،این 
در  خوشحالم  بسیار  و  بوده  غایب  ما  ادبیات 
را  آن  »پری دخت«  در  و  عسکری  حامد  اشعار 
مشاهده می کنیم، دیالوگ های این اثر ما را به 
کاظمی  اندازد.  می  »هزاردستان«  سریال  یاد 
قدیمی  اداری  نثر  طرف  یک  از  داد:  ادامــه 
با  سویی  از  و  بینیم  می  نویسندگان  آثار  در  را 
نسل شلخته امروزی جوانان در فضای مجازی 
ریشه  از  که  نیازمندیم  رو  این  از  مواجه هستیم 
بهره  امروز  نگارش  سبک  در  کهن  نسل  های 

بگیریم.
نیز  »پری دخت«  نویسنده  عسکری«  »حامد 
اظهار  خود  کتاب  به  گریزی  با  مراسم  این  در 
نامه  وقتی  است،  خاصی  ژانر  نامه  ژانر  کرد: 
و  کنیم  می  فکر  هایمان  حرف  به  نویسیم  می 
سخنانمان  به  باید  و  بزنیم  آن  زیر  توانیم  نمی 
این شاعر مطرح  باشیم.  ایمان داشته و متعهد 
به نمونه های عشق پاک ایرانی در آثار بزرگانی 
اشاره  و...  باباطاهر  سعدی،  حافظ،  همچون 
تبلور  عشق  این  بلند  قد  و  زیبا  بسیار  که  کرد 
همراه  زیبا  و  متفاوت  های  نگاه  با  و  کرده  پیدا 

با جزئیات عشق را بیان کرده اند.
با  جشنی  ولنتاین  و  غربی  عشق  گفت:  وی 
رنگ و بافت ما نیست، نسخه وارداتی عشق به 
کار ما نمی آید از این رو »پری دخت« را نوشتم 
به  باشم  داشته  ناقص  چند  هر  دینی  ادای  که 
عشاق سرزمینم که می شود دوست داشت و از 

عشق لذت برد.
ام  آمده  از سرزمینی  بیان کرد: من  عسکری 
که سرشار از باور، افسانه، قصه و الالیی است، 
»پری دخت«  و  بود  قصه  از  لبریز  ما  کودکی 
که  کند  می  انتخاب  را  خودش  بستر  خودش 
و  دلم  همه  با  و  خورد  صیقل  و  جوشید  کم  کم 

را نوشتم. بضاعتم آن 
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یک هنرمند خوشنویس ضمن تاکید بر اینکه آموزش و 
پرورش باید در مدارس به هنر بیشتر اهمیت دهد، گفت: 
آموزش و پرورش باید کالس های تخصصی خوشنویسی 
حرفه ای  صورت  به  بتوانند  تا  کند  برگزار  معلمان  برای 

آموزش دهند.  
عباس هادی زاده ضمن بیان این مطلب، در خصوص 
اینکه باید هنر را به صورت آکادمیک آموخت، اظهار کرد: 
اگر هنرجویان آموزش را به صورت آکادمیک در دانشگاه 
و یا مراکز آموزشی فراگیرند بسیار بهتر است و معلمان هنر 
باید از همان دوره کودکی، هنر زیبای خط را به کودکان 

آموزش دهند تا از خط زیبایی برخوردار باشند.
کالس های  پــرورش  و  آمــوزش  متاسفانه  ــزود:  اف وی 
تخصصی برای معلمان خصوصا فردی که خط تحریری 
معلمان  ــرای  ب و  نمی کند  بــرگــزار  مــی دهــد،  آمــوزش 
آموزش هایی به صورت تشریفاتی تشکیل می شود و به 

عنوان ضمن خدمت آن هم ۳۶ ساعت آموزش می دهند 
که در نهایت یک معلم ناآگاه از خوشنویسی سرکالس 

می رود و به بچه ها آموزش می دهد.  
هنرمندانی  کرد:  تصریح  خوشنویس  هنرمند  این 
هستند که در کار هنر تالش و فعالیت های زیادی انجام 
اما  می شوند  هنر  آن  پیشکسوت  نهایت  در  و  می دهند 
و  می گیرند  نادیده  را  پیشکسوتان   ــراد،  اف از  عــده ای 
متاسفانه در همه زمینه ها و فعالیت های اجتماعی چنین 

جریاناتی مشاهده می شود.
دو  به  خط  آموزش  برای  مردم  کرد:  نشان  خاطر  وی 
رنج  بدشان  از خط  که  افرادی  تقسیم می شوند؛  دسته 
می برند و به فکر اصالح آن برمی آیند و دسته دیگر واقعا 
این هنر زیبا را عاشقانه دنبال می کنند و استقبال مردم در 

مشهد از هنر خوشنویسی بسیار خوب است.
هادی زاده بیان کرد: مزیت خوشنویسی با خودکار، در 

دست رس و کاربردی بودن آن است لذا سابقه بنده در امر 
تحریر با خودکار به زمان سربازی و نامه هایی که از جبهه 
به خانواده می نوشتم بر می گردد که بایستی خیلی زیبا 

نگارش کنم.
وی اذعان کرد: هنر خوشنویسی در خانواده ما موروثی 
در  و همه خانواده  ارث رسیده  به  مادر  و  پدر  از  و  است 
اجداد مادری خطاط هستند و نامه به خاطر حساسیت 
خانواده می بایست زیبا نگاشته شود که بعد از جبهه به 
قدری اثر هنری نوشتم که با اتمام سربازی یک نمایشگاه 
انفرادی با ۴۰ اثر هنری با خودکار، نستعلیق، شکسته، 
ثلث و نسخ برگزار کردم که باعث پوشش خبری صدا و 
سیما و مطبوعات گردید. البته بنده قبل از سربازی بسیار 
دیوارنویسی، تراکت نویسی و پارچه نویسی برای ادارات 

انجام دادم و زمینه خط کامال از قبل مهیا بود.
این هنرمند خوشنویس در خصوص ویژگی های خط 

تحریری با خودکار، تصریح کرد: خط تحریری با خودکار 
نسبت به مرکب و قلم نی بسیار راحت تر است و تحریر با 

خودکار کاربردی و نیز بسیار سهل الوصول است.
انفرادی  نمایشگاه   ۲۱ تاکنون  بنده  کرد:  بیان  وی 
هنر  با  جمعی  نمایشگاه  هفت  و   تحریری  تخصصی 
و  مردم  بسیار خوب  استقبال  از  که  کردم  برگزار  آموزانم 
سال   ۲۸ طی  گفت  باید  و  بود  برخوردار  عالقه مندان 
آموزش، هنرجویان توانا و حرفه ای پرورش دادم که خود 

مدرسین مراکز آموزشی مختلف هستند.
هنر  حوزه  در  کرد:  اظهار  خوشنویس  هنرمند  این 
جای  در  کسی  هر  متاسفانه  خودکار،  ویژه  به  خطاطی 
خط  نمایشگاه  اولین  که  زمانی  بنده  و  نیست  خودش 
تحریری خودکار را در سال ۸۳  برگزار کردم همگان چه 
خطاط و چه مردم عادی متعجب بودند که اصال چطور 

می شود با خودکار خوشنویسی کرد.

وگردشگری  دستی  فرهنگی،صنایع  میراث  مدیر 
طبیعی  گردشگری  رونق  گفت:  سرخس  شهرستان 

شهرستان را دستور کار جدی قرار گرفته است.
ــزود:  افـ مطلب  ایـــن  بــیــان  ــا  ب حسینی  مجید 
های  مکان  اساس  بر  سرخس  ژئوتوریسم  ظرفیتهای 
مزداوند- غارهای  شامل  را  منطقه  ژئومورفولوژیکی 
پسته  -جنگلهای  بزنگان  تــاالب   – بزنگان  و  کرکس 
و  – منطقه چشمه سرآسیاب  و خواجه  وحشی شورلق 

منطقه آق دربند است.
دست  بکر،  مناطق  این  از  بسیاری  داد:  ادامــه  او 

نخورده و دارای ویژگیهای خاص است که جذابیتهای 
ویژه را پدید آورده اند.

تاثیر  بر  عالوه  بزنگان  تاالب  کرد:  تصریح  حسینی 
گذاری در اقلیم و کشاورزی منطقه از نظر پرنده نگاری 
نگاری  پرنده  سایت  تواند  می  و  بوده  مهم  بسیاری 

استان باشد. 
ویژگیهای  نیز  سرخس  دیگر  مناطق  کرد:  اضافه  او 
تامین  ــورت  ص در  و  دارنـــد  را  ــود  خ بفرد  منحصر 
می  دسترسی هریک  راه  نظر  از  بخصوص  زیرساختها 
شرق  در  بخصوص  ژئوتوریسم   مناطق  بعنوان  توانند 
استان جذب حداکثری گردشگر داخلی و خارجی را 

داشته باشند.
معادن  وجود  دربند  آق  منطقه  در  افزود:  حسینی 
بکر  مناظر  و  فصلی  و  دائمی  آبشارهای  و  متعدد 
کوهستانی پتانسیل ویژه گردشگری طبیعی را در این 

منطقه بوجود آورده است.
به  سرخس  دربــنــد  آق  منطقه  گفت:  حسینی 
سرخس  شهر  جنوب  در  دربند  آق  روستای  مرکزیت 
در  و  مرزداران  دهستان  توابع  از  رود  کشف  حاشیه  و 
بخش مرزداران شهرستان سرخس در فاصله تقریبی 
مشهد  کیلومتری   ۱۴۰ و  سرخس  کیلومتری   ۱۳۰
فراوان  معادن  وجود  بدلیل  منطقه  ــن  دارد.ای قرار 

مناطق  از  ــورداری  ــرخ دارد.ب اهمیت  سنگ  ذغــال 
آبشارهای متعدد ، همچنین دشت  و  کوهستانی بکر 
زیادی  تعداد  وجود  و  بهار  فصل  در  شقایق  گسترده 
از  را  الزم  ظرفیت  سنگ  ذغال  متروکه  و  فعال  معادن 
نظر ژئوتوریسم بر اساس مکان های ژئومورفولوژیکی 
فرهنگی  میراث  است.مدیر  ساخته  فراهم  منطقه 
سرخس توسعه گردشگری ژئوتوریسم  در این منطقه 
را در دستور کار اداره میراث فرهنگی سرخس اعالم 
تأسیسات  ایجاد  برای  مختلف  نهادهای  افزایی  هم  و 
مناسب  دسترسی  راه  تامین   و  گردشگری  زیربنایی 

را خواستار شد.
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یک هنرمند خوشنویس:

آموزش و پرورش کالس های خوشنویسی برای معلمان برگزار کند

مدیر میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان سرخس: 

ژئوتوریسم در سرخس رونق می گیرد

ویژه جشنواره فیلم فجر مشهد

استقبال مشهدی ها از جشنواره
 فیلم فجر 

کل  اداره  بصری  سمعی  و  سینمایی  اداره  رئیس 
در  گفت:  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشــاد  و  فرهنگ 
نخستین روز اکران فیلمهای شانزدهمین جشنواره فیلم 
فجر در مشهد استقبال سینمادوستان از فیلمها مطلوب 
بود بطوری که گنجایش سالنهای سینماهای منتخب در 

این شهر کامل شد.
شامل  سینما  پنج  ــزود:  اف طباطبایی  حجت  سید 
سیمرغ با گنجایش ۴۵۰ نفر، هویزه با گنجایش ۴۷۰ 
با  اطلس  نفر،   ۲۰۰ گنجایش  با  ویالژتوریست  نفر، 
گنجایش ۲۰۰ نفر و سینما گلشن با گنجایش ۲۰۰ نفر 
در روز نخست جشنواره فیلم فجر از تماشاگران مشهدی 

در هر چهار سیانس اکران فیلمها تکمیل شد.
وی ادامه داد: اکران فیلمهای شانزدهمین جشنواره 
روز  هر  و  شده  مشهد  در  آغاز  بهمن   ۱۲ از  فجر  فیلم 
نمایش فیلمها در ساعات ۱۵، ۱۷ و ۳۰ دقیقه، ۲۰ و نیز 

۲۲ و ۳۰ دقیقه صورت می گیرد.
کل  اداره  بصری  سمعی  و  سینمایی  اداره  رئیس 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: ۳۴ فیلم 
از سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر برای اکران در مشهد 
انتخاب شده اند که تا ۲۲ بهمن ماه به نمایش درمی 
آیند. این فیلمها شامل قصر شیرین، آشفتگی، دیدن 
این فیلم جرم است، تیغ و ترمه، قسم، مدیترانه، مردی 
بدون سایه، سرخپوست، خون خدا، رد خون، زهر مار، 
در خونگاه، سال دوم دانشکده من، ۲۳ نفر، متری شش 
و نیم، شبی که ماه کامل شد، جان دار، غالمرضا تختی، 
ایده اصلی، حمال طال، سمفونی نهم، ناگهان درخت، 
جمشیدیه، پالتوی شتری، وکیل مدافع، معکوس است. 
وی افزود: روز گذشته ۱۳ بهمن ماه نیز در سیانسهای 
مشخص فیلمهای 'قصر شیرین، تیغ و ترمه و قسم' در 
سینما هویزه، فیلمهای 'رد خون، مرد بدون سایه، ناگهان 
درخت' در سینما اطلس، فیلمهای 'زهرمار، درخونگاه، 
ناگهان درخت' در سینما گلشن، فیلمهای 'متری شش و 
نیم و سرخپوست' در سینما سیمرغ و فیلمهای 'جاندار، 
طال، درخونگاه و سرخپوست' در سینما ویالژتوریست 

نمایش درآمده است.
 ۲۲ تا   ۱۰ از  فجر  فیلم  جشنواره  هفتمین  و  سی 
بهمن ماه همزمان با چهل سالگی انقالب اسالمی در 
تهران آغاز شده است. در این دوره جشنواره و در بخش 
آشفتگی،  فیلمهای  همچون  آثاری  سیمرغ'  'سودای 
ایده اصلی، بنفشه آفریقایی، ۲۳ نفر، پالتو شتری، تیغ 
دوم  سال  درخونگاه،  خدا،  خون  جمشیدیه،  ترمه،  و 
دانشکده من، سرخ پوست، سمفونی نهم، شبی که ماه 
ماجرای  شیرین،  قصر  قسم،  تختی،  طال،  شد،  کامل 
نیمروز ۲، رد خون، متری شش و نیم، مردی بدون سایه، 

مسخره باز و ناگهان درخت حضور دارند.

خبر

خبر

دبیر جشنواره خانه بهار شهرداری مشهد گفت: ۲۴۹ 
اثر به بخش نمایش جشنواره خانه بهار ۹۸ ارائه و از آن 
میان ۹۲ طرح شامل ۶۰ اثر در بخش خیابانی، ۲۷ اثر در 
بخش صحنه ای و پنج اثر در بخش کودک برای بازبینی و 

حضور در مرحله داوری انتخاب شدند.
صدرا مذهب یوسفی افزود: پس از انتخاب طرحهای 
اولیه روش بازبینی به دو صورت بازبینی زنده و یا فیلم 
اجرا خواهد شد. همچنین اجرای نهایی این آثار منوط 
مقررات  مطابق  نمایش  عمومی  اجرای  پروانه  اخذ  به 
بخشهای  در  آثار  این  داد:  ادامــه  وی  است.  مربوطه 

مختلف فعالیتهای نمایشی شامل اجراهای صحنه ای 
در تاالرهای نمایشی شهر، فضاهای داخلی و رسمی، 
اجرا در فضاهای بیرونی نظیر میادین، راههای عبور و 
مرور، مراکز تجمع مردم، اجرا به شیوه های نمایشهای 
سنتی مانند نقالی و پرده خوانی، نمایشهای کودک و 
نوجوان و اجراهای تعاملی در قالب هنر اجرا و پرفورمنس 
ارائه شده اند. دبیر جشنواره خانه بهار شهرداری مشهد 
گفت: تاکنون نتایج داوری در بخشهای المانهای موقت، 
دیوارنگاره و طراحی منظر و آذین بندی نیز اعالم شده 
بخشهای هنرهای  بهار ۹۸ شامل  خانه  جشنواره  اند. 
هنرهای  طراحی،  چندرسانه  ای،  هنرهای  تجسمی، 
سبز،  فضای  هنری  طراحی  و  ــی  آرای گل   نمایشی، 
و  بهار  خانه  عکس  جشنواره  شهری،  هنر  پژوهشهای 

بخش میهمان در حوزه بین  الملل است.

خانه  سنتی  هنرهای  پژوهش  و  افرینش  مرکز  مدیر 
ملک گفت: اثر هنری خطاطی تلفیق با هنر ترصیع از 
استاد 'سید رضا صفوی' با موضوع 'هفت شهر عشق 
بین  مرجع  مجله  در  فاخر  هنری  اثر  عنوان  به  عطار' 

المللی الکترونیکی گارلند منتشر شد.
زهرا تندکار افزود: این اثر هنری به سفارش این مرکز 
بین  عرصه  در  هنری  فاخر  اثر  عنوان  به  و  شده  خلق 

المللی مطرح گردید.
وی اظهار داشت: دکتر کوین موری، معاون شورای 
رسانه  مدیر  و  اقیانوسیه  آسیا،  دستی  صنایع  جهانی 
سردبیر  و  هنری  جواهرسازی  مجمع  اجتماعی  های 

و صاحب امتیاز مجله بین المللی گارلند، این اثر را به 
ادبیات  و  ایران  هنر  معرف  که  فاخر  هنری  اثر  عنوان 

غنی آن می باشد در این نشریه به چاپ رسانده است.
هنرمندان  از  اثر  این  خالق  و  طراح  گفت:  تندکار 
حاضر در مرکز آفرینش و پژوهش هنرهای سنتی خانه 
ملک است که این آن را در این مرکز به سفارش سازمان 

میراث فرهنگی ایجاد کرده است.
وی افزود: این هفتمین اثر هنری خلق شده توسط 
ارزیابی  فاخر  هنری  آثار  جزو  که  است  صفوی  استاد 

شده و در این نشریه منتشر شده است.
هنر  پیشکسوتان  از  یکی  صفوی  سیدرضا  استاد 
می  سنتی  طراحی  و  نقاشی  خط  خوشنویسی، 
مشغول  رشته  این  در  سال   ۳۰ از  بیش  که  باشد 

است. فعال 

249 اثر به بخش نمایش جشنواره خانه 
بهار مشهد ارائه شد

اثر هنرمند مشهدی به عنوان اثر فاخر 
هنری منتشر شد
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خراسان  پارکور  ورزشکار  سمرقندی  ابوالفضل 
قهرمانی  پارکور  رقابت های  فینال  در  رضــوی 
با  شد،  برگزار  بندرعباس  میزبانی  به  که  کشور 

یافت.  دست  قهرمانی  مقام  به  حریفان  بر  غلبه 
با  رضوی  خراسان  ژیمناستیک  هیئت  رئیس 
پارکورکاران  نفره   ۵ تیم  گفت:  مطلب  این  بیان 
مسابقات  دوره  نخستین  در  رضــوی  خــراســان 
کند  ــه  ارائـ خــوبــی  نمایش  تــوانــســت  کــشــوری 
رضــوی  خــراســان  پــارکــور  ورزشــکــار  موفقیت  و 
عملکرد  و  توانایی  از  نشان  سمرقندی  ابوالفضل 

دارد.  استان  پارکور  کمیته  مثبت 
معماریان با اشاره به اینکه در این مسابقات ۱۲۰ 
پارکور  نفره  تیم ۵  افزود:  پارکور کار حضور داشتند، 
رئیس  مالئکه  سرپرستی  به  رضوی  خراسان  کاران 
کمیته پارکور خراسان رضوی به این مسابقات اعزام 

شد. 
کشوری  مسابقات  ــرد:  ک نشان  خاطر  وی 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  مناسبت  به  پارکور 
در  ماه  بهمن   ۱۲ تا   ۱۰ از  ایران  اسالمی  انقالب 
سمرقندی،  ابوالفضل  که  شد  برگزار  عباس  بندر 

خالق وردی  ارشیا  و  فیضی  مرتضی  مجرد،  سعید 
با  ســبــزوار  از  ــادی  آب نیان  مهدی  و  مشهد  از 
مسابقات  ایــن  به  باباییان  مسعود  مربیگری 

شد.  اعزام 
بیشترین  رضوی  خراسان  کرد:  نشان  خاطر  وی 
پارکور کار را در بین استان ها به این مسابقات اعزام 

کرده است. 

دلیل  به  رضوی  خراسان  کرد:  تصریح  معماریان 
فعال بودن در این رشته با یک سهمیه بیشتر نسبت 
به سایر استان ها، ۵ پارکور کار را به مسابقات اعزام 

کرد. 
اینکه  بیان  با  استان  ژیمناستیک  هیئت  رئیس 
می شود،  برگزار  خاصی  خیلی  شرایط  با  مسابقات 
دوربین های  به  احتیاج  کار  این  برای  شد:  یــادآور 

پیشرفته تصویربرداری است. 
وی تصریح کرد: با توجه به برگزاری این مسابقات 
در این رشته برای اولین بار در سطح کشور و استقبال 
خوبی که از آن شده است، ما هم به دنبال برگزاری با 
کیفیت مسابقات کشوری به میزبانی خراسان رضوی 
هستیم تا بتوانیم در آینده میزبان مسابقات در بخش 

آقایان و بانوان باشیم. 
خاطر  رضوی  خراسان  ژیمناستیک  هیئت  رئیس 
ملی  تیم  انتخابی  جهت  مسابقات  این  کرد:  نشان 
که  شد  برگزار  چین  جهانی  مسابقات  به  اعزام  برای 

فروردین ماه سال آینده برگزار می شود. 
وی در ادامه درباره این رشته ورزشی که به تازگی 
است گفت:  پیوسته  ژیمناستیک  به خانواده هیئت 
کاراترین،  از  استفاده  با  مقصد  به  رسیدن  پارکور، 
مناسب ترین  و  مسیر  مستقیم ترین  و  روان تــریــن 
پریدن  ــدن،  دوی شامل  می تواند  که  است  حرکات 
از  یکی  کارایی  و  باشد  ناصاف  و سطوح  رفتن  باال  و 
معنی  این  به  و  است  پارکور  مشخصه های  مهم ترین 
سریع ترین  حرکات  اجرای  در  نیست  الزم  که  است 
انرژی  صرف  با  و  مستقیم ترین  باید  بلکه  باشند، 
دیدگی  آسیب  مانع  همچنین  و  شود  انجام  کمتری 

دراز مدت یا کوتاه مدت شود.
گفتنی است؛ پارکور تنها رشته ای است که در سال 

۲۰۲۰ به جمع رشته های المپیکی اضافه شد.

ازآغاز  مشهد  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 
شهرداری  عــوارض   در  درصــدی  هــای۲۴  تحفیف  
مشهد خبرداد و گفت: به منظور مساعدت  وتشویق 
مشهد  شهر  وساز  ساخت  صنعت  به  بخشی  ورونق 
مجوز  اخذ  متقاضی  مودیان  های  بدهی  به  مقدس 
های ساختمانی ، از ۱۲ بهمن لغایت ۱۲ اسفند به 
مدت یک ماه ،  ۲۴ درصد تخفیف به پرداخت های 

نقدی  تعلق می گیرد.
شهرداری  اقتصادی  معاون  نائینی،  خواجه   رضا 
مشهد در گفت و گو با صبح امروز، اظهار کرد:طبق 
روالی که در سال های قبل در شهرداری وجود داشته 
از  تخفیفاتی  ارائه  انتظار  پایان سال  در  مردم  است، 
شورا  رویکرد  به  توجه  وبا  دارند  را  شهرداری  سوی 
معیار  اساس  بر  تخفیفات  این  گردید  تالش  پنجم 

های اقتصادی بهینه گردد. 

کلیه  بابت  ماه  یک  مدت  به  امروز  از  افــزود:  وی 
ساختمانی،  مجوز  صدور  برای  نقدی  های  پرداخت 
به  مناطق  شهرداری  کلیه  در  تخفیف  درصــد   ۲۴
متقاضیان ارایه گردد و از ۱۳ اسفند ماه این تخفیف 

به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. 
بیان  با  مشهد  شهرداری  اقتصادی  و  مالی  معاون 

دو  قید  با  الیحه  این  گذشته  هفته  یکشنبه  اینکه 
ازتصویب در صحن علنی  ارائه وپس  فوریت به شورا 
شورا با انجام تشریفات اجرایی قانونی به شهرداری 
سال  برای  کرد:  تصریح  وی  گردید.   ابالغ  مناطق 
آینده نیز پرداخت های نقدی تنها ۱۶ درصد تخفیف 
این  بهمن   ۱۲ از  قبل  حالیکه  در  داشت  خواهند 

مقدار، ۱۸ درصد بود، یعنی در سال آینده دو درصد 
کمتر تخفیف خواهیم داد. 

نایینی ادامه داد: معموال هر سال با توجه به تورمی 
که دولت اعالم می کند، افزایش رقم پروانه خواهیم 
به  توجه  با  که  است  این  اینجانب  ــرآورد  ب داشــت. 
افزایش قیمت هایی که سال آینده خواهیم داشت و 
تخفیفی که کاهش می یابد،هزینه صدور مجوزهای 
ساختمانی  حداقل ۲۵ درصد نسبت به این یک ماه 
در  وپایانکار   پروانه  منجمله  ساختمانی  های  مجوز 
پیشنهاد  بنابراین  بود،  خواهد  تر  گران  آینده  سال 
می کنم که افرادی که می خواهند پروانه بگیرند در 
این یک ماه اقدام به دریافت آن کنند تا از تخفیفات 

برخوردار شوند. 
وی تاکید کرد:در مصوبه ای دیگر هم تا پایان سال 
را  پسماند  خدمات  بهای  برای   تخفیف  درصد   ۲۴
داشتیم که در قبض های عوارض نوسازی اعمال می 
به  به صنوف محترم شهر  شود.ودر جهت مساعدت 
نیز  وپیشه  پرداخت نقدی عوارض کسب  متقاضیان 

تخفیف ۲۴درصدی تعلق خواهد گرفت.
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512/7اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد 

هیات 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 ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۵۰۰۹۲۲۳-۱۳۹۷/۱۱/۳هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نیلوفر فقهی  بشماره شناسنامه ۳۳ کد ملی ۰۷۳۰۴۲۷۹۳۵ صادره از تربت جام فرزند امان اله  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۰۱ مترمربع پالک 
شماره ۲۰۶ فرعی از۲۵۱ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سعید دادآفرین و قسمتی از پالک محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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:1397/11/14 - نوبت دوم :1397/11/29 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

512/10اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد 

هیات 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 ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۵۰۰۹۲۹۰-۱۳۹۷/۱۱/۶هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی غالم نبی غالمرضائی   بشماره شناسنامه ۱۹۶ کد ملی ۰۷۴۹۳۶۰۳۲۱ صادره از تایباد  فرزند غالم موال  در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۱۳/۳۸ مترمربع 
پالک شماره ۲۹۶ فرعی از۲۵۰ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت شادروان غالم موال غالمرضائی  و قسمتی از پالک محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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:1397/11/14 - نوبت دوم :1397/11/29 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

512/8اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد 

هیات 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 ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۵۰۰۹۲۰۷-۱۳۹۷/۱۱/۳هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ستار رحیمی   بشماره شناسنامه ۸۰۱۷ کد ملی ۰۷۴۸۲۱۹۷۷۲ صادره از تایباد فرزند عظیم  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲۲۵/۲۰ مترمربع 
پالک شماره ۲۵۱ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم کریم کریمدادی  و قسمتی از پالک محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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:1397/11/14 - نوبت دوم :1397/11/29 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

512/9اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد 

هیات 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 ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۵۰۰۹۲۲۴-۱۳۹۷/۱۱/۳هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  آقای فیض محمد گلبانی فرزند گل محمد   بشماره شناسنامه ۱۱ صادره از تایباد در ششدانگ یک باب منزل باستثناء ثمن اعیان به مساحت ۱۰۰ مترمربع پالک 
۱۵۲ فرعی از۲۵۱ اصلی واقع در بخش ۱۴ مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت کریم کریم دادی و قسمتی از پالک محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله ۱۵ 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:1397/11/14 - نوبت دوم :1397/11/29 

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضا آقازاده

سرویس در شهر

اخبار
شهردارسابق مشهد معاون وزیر نیرو شد

وزیر نیرو با صدور حکمی قاسم تقی زاده خامسی را 
به عنوان معاون آب و آبفای وزارت نیرو  منصوب کرد.

قاسم تقی زاده خامسی  معاونت شهرداری مشهد، 
آبفای تهران  معاونت استانداری خراسان، مدیرعامل 
دوره  در  تهران  شهرداری  مختلف  های  معاونت  و 
کارنامه  در  را  قالیباف  و   کرباسچی  شهرداری   های 
دارد، او که در ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ از سوی شورای شهر 
اما  انتخاب شده بود  پنجم مشهد، به عنوان شهردار 
به کارگیری  منع  قانون  به موجب   ۱۳۹۷ آبان   ۲۶ در 
بازنشستگان از شهرداری مشهد رفته است. تقی زاده 
توسعه  در  تجربه  سال   ۲۵ از  بیش  دارای  هم چنین 
بازرگانی  اتاق  مشاور  هم اکنون  وی  است.  شهری 

تهران است.

 هواشناسی استان ورود سامانه بارشی را یش 
بینی کرد:

در  برف  بارش  و  آبگرفتگی  احتمال 
مناطق سردسیر 

روز  رضوی  خراسان  هواشناسی  بینی  پیش  مرکز 
شنبه با صدور اطالعیه ای از احتمال آبگرفتگی معابر 
و سیالبی شدن مسیل ها بر اثر وقوع بارشهای برف و 

باران در این استان خبر داد.
مدلهای  و  نقشه  ها  تحلیل  امروز   صبح  گزارش  به 
پیش  یابی نشان  دهنده ورود سامانه بارش  زا از اواخر 
گسترش  با  که  است  رضوی   خراسان  به  دیروز  وقت 
امروز  از  بــاران  و  برف  بارشهای  سامانه  این  کامل 
در  جاری  هفته  شنبه  سه  روز  وقت  اواخر  تا  یکشنبه 

این استان رخ خواهد داد.
بارش  با گسترش سامانه  افزاید:  این اطالعیه می 
در  رگباری  های  بارش   وقوع  رضوی،  خراسان  در   زا 
نیمه جنوبی استان توام با رعد و برق، وزش باد شدید 
نواحی  شدن  سیالبی  و  معابر  آبگرفتگی  احتمال  و 

مستعد پیش بینی شده است.
براساس این اطالعیه با فعالیت این سامانه کاهش 
محسوس دما بین ۱۰ تا ۱۲ درجه در خراسان رضوی 
برف،  کــوالک  و  شدید  باد  وزش  و  داد  خواهد  رخ 
تشکیل مه، کاهش میدان دید، یخ  زدگی و لغزندگی 
معابر و جاده ها و اختالل در سیستم حمل و نقل را به 

دنبال خواهد داشت.
بارش  چهارشنبه  روز  در  مرکز  این  بینی  پیش  به 
برف و باران به صورت پراکنده ادامه داشته و به تدریج 
سیستم بارشی از استان خارج خواهد شد. مرکز پیش 
داشتن  همراه  رضــوی،  خراسان  هواشناسی  بینی 
تجهیزات زمستانی در جاده های این استان را مورد 

تاکید قرار داده است.

معاون اقتصادی شهرداری مشهد مطرح کرد:

آغاز تخفیف 24 درصدی شهرداری

مشهد  شهرداری  عمومی  درآمدهای  کل  مدیر 
به  مراجعه  با  ازین پس  توانند  گفت: شهروندان می 
دفاتر منتخب پیشخوان دولت و دفاتر پست دولتی از 
ارائه خدمات عوارض کسب و پیشه، نوسازی و خودرو 

بهره مند شوند.
اعالم  با  برهانی  محمود  امــروز  صبح  گــزارش  به 
شهروندان  های  درخواست  تعدد  خبرافزود:  این 
کسب  عوارض  پرداخت  شرایط  تسهیل  خصوص  در 
شهرداری  که  بود  امری  خودرو  و  نوسازی  پیشه،  و 
با  مشترک  جلسات  طی  تا  داشــت  بــرآن  را  مشهد 
تفاهم نامه  به عقد  اقدام  اداره کل پست،  نمایندگان 
در  عوارض  پرداخت  خدمات  ارائه  خصوص  در  ای 

شعب پستی نماید.
امکان  تفاهم نامه  این  انعقاد  افزود:  ادامه  در  وی 
یکپارچه  مدیریت  راستای  در  که  اســت  جدیدی 
شهری، تعامل با دیگر دستگاه های دولتی، تسهیل 
وصول  وافزایش  شهروندان  برای  پرداخت  شرایط 
رو  این  از  پذیرفته،  صــورت  شهرداری  درآمدهای 
منتخب  دفاتر  به  مراجعه  با  توانند  می  شهروندان 
فیش  اخذ  با  دولتی  پست  دفاتر  و  دولت  پیشخوان 
و  نوسازی  پیشه،  و  کسب  با  مرتبط  عوارض  چاپی، 

خودرو را پرداخت نمایند. 
برهانی به دیگر خدمت شهرداری مشهد در تسهیل 
در  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  عوارض  پرداخت  امور 
هزینه ها،  در  جویی  صرفه  و  زمان  کاهش  راستای 
شهرداری مشهد سامانه پرداخت عوارض شهرداری 
  www.AvArez.mAShhAd.ir اینترنتی   آدرس  به  را 
سامانه  این  طریق  از  مودیان  که  است  نموده  ایجاد 
کرد  دیر  جرایم  تعلیق  از  جلوگیری  برای  توانند  می 
چون  خدماتی  از  و  پرداخت  را  مربوطه  ــوارض  ع
پرداخت  و  بدهی  میزان  پرداختی،  اطالعات سوابق 
در  که  است  حالی  در  این  شوند.  مند  بهره  عوارض 
سال جاری توزیع حجمی قبوض نوسازی و کسب و 

پیشه صورت نمی پذیرد.

خبر
با عقد تفاهم نامه شهرداری و پست انجام می شود:
 پرداخت عوارض شهرداری در دفاتر پستی

شهردار مشهد در نشست با مدیران شرکت های دانش بنیان اعالم کرد:

اداره شهر با کمک دانش بنیان ها
شهردار مشهد با اشاره به راه اندازی مرکز نوآوری 
کارخانه  راه انـــدازی  تفاهم نامه  امضای  و  شهری 
جمهور  رییس  فناوری  و  علمی  معاونت  با  نوآوری 
و  مسائل  حل  راستای  در  اقــدامــات  ایــن  گفت: 
مشکالت مدیریت شهری از طریق علمی و روش های 
نوآورانه است که در این مسیر از شرکت های دانش 

بنیان و استارتاپ ها حمایت خواهیم کرد.
با  صمیمی  نشست  در  دیروز  کالئی  محمدرضا 
تعدادی از مدیران شرکت های دانش بنیان و استارت 
حضور  با  که  فناوری  و  علم  پارک  در  فعال  آپ های 
رییس پارک علم و فنآوری خراسان رضوی و مدیرکل 
شهرداری  راهبردی  مطالعات  و  پژوهش  آمار،  دفتر 
پس  شد  برگزار  شهرداری  شهدای  سالن  در  مشهد 
مشکالت  خصوص  در  آنها  دغدغه های  شنیدن  از 
انعقاد قرارداد برای دریافت پیش پرداخت، دریافت 
در  دانش بنیان  شرکت های  از  حمایت  و  مطالبات 
تبلیغ محصوالتشان در فضای شهری و سایر موارد 
افزود: نگاه مدیریت شهری به فعاالن در شرکت های 

دانش بنیان و استارتاپ ها حمایتی است.
و  قرارداد  عقد  مشکل  رفع  برای  کرد:  اضافه  وی 

پیش پرداخت به شرکت های دانش بنیان و استارت 
بخش های  و  سازمان ها  معاونت ها،  با  که  آپ هــا 
باید  می کنند  همکاری  مشهد  شهرداری  مختلف 
بررسی شود چه راهکارهایی می توان در نظر گرفت.

مدیران  درخواست  به  اشــاره  با  مشهد  شهردار 
پرداخت  خصوص  در  بنیان  ــش  دان شرکت های 
مطالباتشان از سوی شهرداری اظهار کرد: پرداخت 
شهرداری  از  بنیان  دانــش  شرکت های  مطالبات 
صورت  که  آنهایی  مطالبات  و  پیگیری  باید  مشهد 

وضعیت دارند، طی تفاهم نامه ای پرداخت شود.
شرکت ها  این  مدیران  گالیه  به  پاسخ  در  کالئی 
حساب  طرف  عنوان  به  مرجعی  نبودن  مشخص  از 
مشهد  شــهــرداری  در  بنیان  ــش  دان شرکت های 
در  تسهیل  و  یکپارچگی  راستای  در  گفت:  نیز 
و  پژوهش  ــار،  آم دفتر  پس  ایــن  از  پاسخگویی، 
حساب  طرف  مشهد  شهرداری  راهبردی  مطالعات 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها و پاسخگوی 

درخواست های این شرکت ها خواهد بود.
استفاده  خصوص  در  همچنین  مشهد  شهردار 
تبلیغاتی  فضاهای  از  بنیان  دانــش  شرکت های 
و  انجام  همفکری  باید  راستا  این  در  افزود:  شهری 

در قالب فرهنگسازی بسته ای تدوین شود تا بتوانیم 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها را برای پیدا 
فضای  از  استفاده  با  آن  افزایش  و  مشتری  کردن 

تبلیغات شهری کمک کنیم.
مــدیــران  دیــگــر  ــت  ــواس درخ ــه  ب پــاســخ  در  وی 
و  تولیدات  از  حمایت  در  بنیان  دانش  شرکت های 
خارجی  تولیدات  برابر  در  شرکت ها  این  محصوالت 
در  ایرانی  کــاالی  از  استفاده  بحث  کــرد:  اظهار 
و طبق مصوبه  است  بسیار جدی  شهرداری مشهد 
که  خارجی  کاالهای  از  استفاده  نیز  شهر  شورای 
مشهد  شهرداری  در  دارند  ایرانی  استاندارد  مشابه 
این  شدن  اجرایی  بر  نظارت  برای  است؛  ممنوع 
در  که  دارد  وجود  شهرداری  در  کمیته ای  مصوبه 
مالی شهرداری مشهد من  بر معاونت  زمان تصدی 
کاالهای  از  استفاده  لذا  بودم  کمیته  این  عضو  نیز 
بسیار  مشهد  شهرداری  در  آن  از  حمایت  و  ایرانی 

جدی است.
کالئی افزود: در نظر داریم که کارخانه نوآوری را 
در میدان پژوهش)کوکا( راه اندازی کنیم که در این 
نیز  آپ ها  استارت  و  دانش بنیان  شرکت های  مسیر 

می توانند مشارکت داشته باشند.

شناسایی ۵۰۰ موضوع و مساله برای واگذاری به 
شرکت های دانش بنیان

محمد مهدی کریمی، مدیرکل دفتر آمار، پژوهش 
این  در  نیز  مشهد  شهرداری  راهبردی  مطالعات  و 
شهردار  ویــژه  به  شهری  مدیریت  گفت:  نشست 
و  آپی  استارت  حــوزه  فعاالن  دغدغه های  مشهد 
شرکت های دانش بنیان را می داند و نگاه جدیدی به 

این حوزه دارد.
چندی  جدید  نگاه  همین  به  توجه  با  افزود:  وی 
رئیس  معاون  حضور  با  شهری  نــوآوری  مرکز  پیش 
مساله  و  موضوع   ۵۰۰ تاکنون  و  افتتاح  جمهور 
بنیان  دانش  شرکت های  به  واگذاری  برای  شهری 
مناسب  راهکار  کردن  پیدا  جهت  ها  آپ  استارت  و 

شناسایی شده است.
در  شهری  مدیریت  هدف  اینکه  به  اشاره  با  وی 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها 
تجاری سازی محصوالت و توانمند شدن آنها است، 
اظهار کرد: اما برای اینکه در حوزه نوآوری و کسب 
بنیان  دانش  شرکت های  و  استارت اپی  کارهای  و 
شتاب دهنده ها  از  کار  واگذاری  در  نکنیم  مداخله 

استفاده می کنیم.

سرویس ورزش

سرویس ورزش

پارکورکار خراسانی طال به گردن آویخت
کشور قهرمانی  پارکور  مسابقات  اول  مقام  سمرقندی 

فیت  کراس  مسابقات  دوره  دومین   
بانوان استان برگزار شد

به  استان  بانوان  فیت  کراس  مسابقات  دوره  دومین 
مناسبت گرامی داشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 

ایران جمعه ۱۲بهمن ماه به میزبانی مشهد برگزار شد. 
این مطلب  بیان  با  رئیس کمیته کراس فیت مشهد 
در  بانوان  فیت  کــراس  مسابقات  دوره  دومین  گفت: 
رده های مختلف سنی در سالن کوثر مشهد برگزار شد و در 
نهایت حوریه ترکمن، مونا صفری و فاطمه باقری رتبه های 
اول تا سوم را به دست آوردند.   مهسا اسدی افزود: نفرات 
برتر این دوره از مسابقات انتخابی تیم استان جهت شرکت 
داد:  ادامه  وی  می شوند.   اعزام  کشوری  مسابقات  به 
کراس فیت تعریف نوینی از آمادگی جسمانی در ورزش 
امروزی است که هدف آن بکارگیری این آمادگی در زندگی 
روزمره است.  وی خاطر نشان ساخت: زنان به واسطه 
با کار خانه و حتی بیرون،  بیشترین درگیری و مشغله 
زندگی  در  فیت  کراس  از  را  زیادی  بهره وری  می توانند 
داشته و سطح باالتری از توانمندی های خود را به نمایش 
بگذارند.  اسدی ادامه داد: شرایط تمرینی و مسابقه ای 
این رشته تمامی نیازهای جسمی و  روحی نسل جوان را 
از داشتن فیزیکی زیبا تا قدرتی مناسب و حس شادابی 
تامین می کند و در آخر بعنوان مهمترین فاکتور، خروجی 
مناسبی تحت عنوان جوانانی سختکوش با داشتن قدرت 
تحمل زیاد و نامالیمات زندگی را پرورش می دهد.  وی با 
اشاره به اینکه کراس فیت دیگر یک رشته ورزشی نیست، 
اظهار داشت: این رشته با توجه به توسعه روز افزون خود 
در سراسر دنیا مفهوم های جدیدی از ورزش را رقم زده 

است. 

خراسان  تیراندازی  لیگ  برتر  نفرات 
رضوی معرفی شدند

به  رضــوی  خراسان  تیراندازی  لیگ  رقابت های 
مناسبت گرامیداشت چهلمین فجر انقالب اسالمی با 

معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
ورزشکار  حضور ۲۰۰  با  رقابت ها  این  هشتم  هفته 
که  شد  برگزار  استان  بهشتی  شهید  سالن  محل  در 
مهسا  بانوان،  بادی  تفنگ  رشته  انفرادی  بخش  در 
بهنام راد، زهرا حیدری و پریسا غالمرضایی به ترتیب 
مقام های اول تا سوم را کسب کردند، همچنین رقابت 
بانوان در بخش تپانچه بادی در هفته هفتم به پایان 
رسید. در بخش انفرادی رشته تفنگ بادی آقایان علی 
در  و  مرادپور  مرتضی  و  صیادی  محمدرضا   ، گرمابی 
و  خادم  مصطفی   ، شجاع  قاسم  بادی  تپانچه  بخش 

کیهان میزانی به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

کوتاه از ورزش استانورزش بانوان
مسابقات قهرمانی دو و میدانی خراسان 

رضوی پایان یافت
جام  سالن  داخل  میدانی  و  دو  قهرمانی  مسابقات 
باشگاه های خراسان رضوی در دو بخش زنان و مردان 

با معرفی نفرات برتر این دوره پایان یافت.
 ۲۰۰ و  زن  ورزشکار  حضور۱۵۰  با  رقابت ها  این 
طی  شهرستان   ۱۵ از  تیم   ۲۵ قالب  در  مرد  ورزشکار 
این  شد.  برگزار  مشهد  در  بهمن   ۱۲ و   ۱۱ ــای  روزه
خراسان  تیم  انتخابی  منزله  به  همچنین  رقابت ها 
داخل  بین المللی  مسابقات  در  شرکت  برای  رضوی 
سالن دهه مبارک فجر بود که روزهای ۱۸ و ۱۹ بهمن 
می شود.  برگزار  تهران  انقالب  آفتاب  ورزشگاه  در  ماه 
در بخش تیمی مردان مسابقات قهرمانی دو و میدانی 
تیم  رضــوی  خراسان  باشگاه های  جام  سالن  داخــل 
شهاب مشهد با کسب ۵۸ امتیاز و در بخش بانوان تیم 
راه سالمت با ۵۹ امتیاز مقام نخست رقابت ها را بدست 
آوردند. در بخش بانوان در ماده ۶۰ متر نیز فائزه آشورپر، 
در ماده ۶۰ متر بامانع جمیله سیفی، در ۴۰۰ متر نرگس 
رستگار و ۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ متر نیز ملینا خیاط مقام 
نخست را بدست آوردند. همچنین سمیرا خدا ترس در 
ماده دو ۳۰۰۰ متر، یلدا صفائیان در پرش طول و مبینا 
شافعی در پرش ارتفاع قهرمان شدند. در دوی ۶۰ متر 
هم احمد مهردادیان، ۴۰۰ متر جواد شوریابی، ۸۰۰ 
متر سجاد مشهدی، ۱۵۰۰ متر ارمین کاتبی و ۳۰۰۰ 
متر امیرحسین صفری مقام های نخست بخش مردان 
میثم  نیز  مانع  با  متر  دو ۶۰  ماده  در  کردند.  کسب  را 
رضایی، پرش طول مجتبی زاهدی، پرش ارتفاع محمد 
اختیارآبادی ، پرتاب وزنه امیرحسین ماماقانی و پرش سه 
گام مجتبی زاهدی جایگاه نخست مسابقات قهرمانی دو 
و میدانی داخل سالن جام باشگاه های خراسان رضوی 

را از آن خود کردند.

تیم فوتبال جوانان پدیده شهر خودرو 
میزبان پارسه ساری 

در  شهرخودرو  پدیده  باشگاه  جوانان  فوتبال  تیم 
کشور،  جوانان  اول  دسته  لیگ  مسابقات  چارچوب 
ورزشگاه  در  ماه  بهمن  چهاردهم  یکشنبه  امــروز 

تختی مشهد میزبان تیم پارسه ساری است.
هفدهم  هفته  رقابت های  چارچوب  در  دیدار  این 
کشور  جوانان  اول  دسته  لیگ  سوم  گروه  مسابقات 
برگزار  مشهد  تختی  ورزشگاه  در   ۱۳:۳۰ ساعت  از 

خواهد شود.
تیم جوانان پدیده شهر خودرو یک هفته مانده به 
پایان مسابقات به دنبال شکست حریف شمالی خود 
همچنان  تا  است  مسابقات  دوم  مرحله  به  صعود  و 
شانس صعود به لیگ برتر رده جوانان کشور را برای 

خود حفظ کند. 

تیم آمادگی جسمانی بانوان مشهد قهرمان استان شد

تیم  انتخابی  بانوان  آمادگی جسمانی،  مسابقات 
سالروز  چهلمین  گرامیداشت  مناسبت  به  استان 
پیروزی انقالب اسالمی ایران با پیروزی تیم مشهد 

الف به پایان رسید. 
مختلف  رده های  در  جسمانی  آمادگی  مسابقات 
خاوران  دانشگاه  سالن  در  گذشته  جمعه  سنی 

مشهد برگزار شد.  
از  دوره  ایــن  در  گفت:  خندانی مقدم  محمد 
ب(  و  )الف  مشهد  تیم های  حضور  با  که  مسابقات 
نهایت  در  شد،  برگزار  جغتای  و  قوچان  نیشابور، 
به  »الــف«  مشهد  بانوان  جسمانی  آمادگی  تیم 
نیشابور،  تیم های  و  یافت  دست  قهرمانی  مقام 
مشهد»ب« به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب 

کردند.  

رده  هفت  در  که  مسابقات  این  داد:  ادامه  وی 
فرزانه  ترتیب  به  اول  رده سنی  در  برگزار شد  سنی 
و  )جغتای(  اصالحی  فاطمه  )نیشابور(،  نیا  فرح 

سارا شکوهی )مشهد الف( اول تا سوم شدند. 
الف(،  در رده سنی دوم سمانه سلطانی )مشهد 
به  پروانه عاملی)نیشابور(، ملیحه صانعی)جغتای( 

ترتیب اول تا سوم شدند. 
رده سنی سوم روشا محبعلی)مشهد الف(، سعیده 
به  آبادی)نیشابور(  قاسم  سمیرا  دارینی)جغتای(، 

ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند. 
رده سنی چهارم ملیحه آذری)مشهد الف(، ملیحه 
سادات حسینی)مشهد الف(، اکرم آریانا )نیشابور( 

به ترتیب مقام های اول تا سوم را نیز کسب کردند. 
مریم  )نیشابور(،  یزدانی  مریم  پنجم  سنی  رده 
به  ب(  قهاری)مشهد  شهره  الف(،  )مشهد  جاهد 

ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست آوردند. 
)نیشابور(،  خواه  روحانی  زهرا  ششم  سنی  رده 
سعیدی فر  زهرا  الف(،  )مشهد  حسن نژاد  خدیجه 
کسب  را  سوم  تا  اول  رتبه های  ترتیب  به  )قوچان( 
کردند و در رده سنی هفتم به ترتیب رتبه های اول 
الف(،  )مشهد  حسینیان  فکور  محبوبه  را  سوم  تا 
از  ناظران  فرشته  و  ب(  )مشهد  کارمرانیان  فاطمه 

نیشابور به دست آوردند.  
دوره  ایــن  قضاوت  ــرد:  ک اضافه  خندانی مقدم 
بجنوردی،  احمدی  لیدا  خانم ها  را  مسابقات  از 
نوشین  رادفر،  رامینه  مسگران،  ویدا  الداقی،  مریم 
برعهده  پورایران  زهرا  و  فریدانی  زهرا  حدادنژاد، 

داشتند.  
وی خاطر نشان کرد: نفرات برگزیده به مسابقات 
کشوری که از ۱۸ بهمن ماه به مدت ۲روز به میزبانی 

استان گیالن برگزار می شود اعزام خواهند شد.  
آمادگی  کشوری  مسابقات  داد:  ادامــه  وی 
در  و  گیالن  استان  میزبانی  به  بانوان  جسمانی 
محله  باغ  روستای  خزر،  مروارید  تفریحی  مجتمع 

سالن ورزشی باغ محله نیز برگزار خواهد شد.  
از  مسابقات  این  در  کرد:  تصریح  خندانی مقدم 
و  مربی  یک  همراه  به  ورزشکار  نفر   ۷ استان  هر 

سرپرست جمعا ۹ نفر شرکت خواهند داشت.  
همگانی  ورزش  هیئت  عمومی  روابــط  مسئول 
برای  رضوی  خراسان  میزبانی  از  پایان  در  استان 
ورزشــی  جشنواره های  و  همایش ها  ــرگــزاری  ب
کشوری نیز خبر داد و گفت: مسابقات ثبت رکورد 
کشوری و جشنواره ورزشی بزرگساالن از ۲۴ تا ۲۶ 
برگزار  نیز  رضوی  خراسان  میزبانی  به  ماه  بهمن 

می شود.
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راه  دولتی  نگرش  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
تفکر  گروه  در  فقط  توسعه  بلکه  نیست  کشور  نجات 

بخش خصوصی و اتکا به توان مردمی است.
شورای  جلسه  نخستین  در  حسینی  رزم  علیرضا 
مسئولیت  شــدن  دار  عهده  از  پس  استان  اداری 
استانداری خراسان رضوی افزود: ما تا کنون کشور را 
با دولت اداره کردیم و همه دولت ها هم  تالش خود را 
برای حرکت در مسیر توسعه انجام داند و خواستند به 

خوبی کشور را بسازند.
کشور  باید  پنجم  دهه  آغاز  در  اما  کرد:  تصریح  وی 
ظرفیت  و  توان  از  استفاده  هم  ان  که  دیگری  جور  را 
گوید  می  هم  جهانی  تجربه  و  بسازیم  است،  مردمی 
باید توسط مردم کشور ساخته شود . وی با بیان اینکه 
در  که  کنیم  را مطرح می  زیادی  مباحث  در حرف  ما 
عمل کمتر محقق شده چنانکه طی ۱۰ سال گذشته 
در  رهبری  مقام معظم  تاکیدات  و  راهبردها  رغم  علی 
به  مقاومتی  اقتصاد  ایم  توانسته  کمتر  اقتصاد  حوزه 
مفهوم واقعی آن که در واقع  مردمی است، نه دولتی 

را محقق کنیم .
وی ادامه داد: امروز ما می خواهیم اقتصاد مردمی 

راه بیاندازیم و زیرساخت های آن هم  آماده است .
مختلف  های  حوزه  در  نظام  گسترده  دستاوردهای   

عمرانی، امنیتی، دفاعی
وی عنوان کرد در این ۴۰ سال هم در یک ارزیابی 
منصفانه اقدامات بسیار انجام و دستاوردهای گسترده 
در  چنانکه  شد  حاصل  مختلف  های  حــوزه  در  ای 
حوزه های سیاسی امروز ایران اسالمی کشوری است 
تمامی  میان  در  منطقه  در  را  انتخابات  بیشترین  که 
از  آن  مسئوالن  همه  و  کرده  برگزار  اطراف  کشورهای 
دهیار، شهردار و نماینده ها تا رئیس جمهوری انتخاب 

مردم و بر مبنای رای آنان است . 
وی با بیان اینکه  جمهوری اسالمی از همان روز اول 
بر پایه مر دم شکل گرفت و مردم هم برای آن از جان 
و مال خود گذشتند، افزود: احزاب قانونمندی هم در 
فعالیت  که  نگرشهای مختلف سیاسی  با  داریم  کشور 
می کنند و نقد و نقادی و فضای  مناظره و غیره وجود 

دارد.
و  عمرانی  ــوزه  ح در  میان  ــن  ای در  ــزود:  افـ وی   
العاده  فوق  کارهای  ها  سال  این  در  هم  زیرساختی 
شده چنانکه امروز کمتر روستایی را می توان در کشور 
مواصالتی  جاده  نیز  و  گاز  و  آب  برق،  فاقد  که  یافت 

باشد.
استاندار خراسان رضوی گفت: متوسط ضریب نفوذ 

گاز شهری در خراسان رضوی نزدیک به  ۱۰۰ درصد و 
در حوزه روستایی ۸۸ درصد است، توسعه شبکه های 
بهداشتی،  درمانی و بهداشتی و سالمت هم از دیگر 

تالشها در این حوزه است.
برای  که  اســت  حالی  در  ایــن  داد:  توضیح  وی 
سال  هشت  باید  عملکردها  منصفانه  نقد  و  ارزیابی 
جنگ تحمیلی که این ملت و کشور به تنهایی در برابر 
و غرب حمایت می  از سوی دنیای شرق  دشمنی که 
شد پایمردی کرد را و نیز ۱۰ سالی که صرف سازندگی 

خرابی های گسترده آن شد را کم کرد.
رزم حسینی تصریح کرد: در واقع آنچه دستاوردهای 
امروز ماست عموما در این دوره ۲۰ ساله باید ارزیابی 
شود که در همین دوران هم حداقل ۱۲ سال آن درگیر 
برای  البته  که  بودیم  المللی  بین  شدید  های  تحریم 
کشوری که تصمیم گرفته استقالل خود را حفظ کند 

امری طبیعی است که بهای آن را هم بپردازد.
وی با بیان اینکه باید این مباحث به مردم بویژه نسل 
به حق است توضیح  انتظاراتشان هم  امروز  جوان که 
شرایط  از  ای  منصفانه  قضاوت  بتوانند  تا  شود  داده 

امروز کشور و خود داشته باشد.
در  ما  نظام  و  ملت  دفاعی هم  در حوزه   وی گفت: 
جنگی کامال نابرابر با کمترین امکانات و تجهیزات در 
به  که  فراوانی  تجهیزات  و  پول  و  امکانات  مقابل خیل 
صدام می شد ایستادگی گردیم و یک وجب خاک این 
سرزمین را از دست نداد و طی این سالها دستاوردهای 

خوبی در این حوزه داشته است.
استاندار خراسان رضوی توضیح داد: حتی آن زمان 
در برخی سالها درآمد ارزی کشور ۲ میلیارد دالر بود 
تامین  نیازهای مردم  و  با آن هم جنگ، هم کشور  که 

و اداره می شد.
وی دستاوردهای در حوزه امنیتی را نیز فوق العاده 
خواند و افزود: ما مرزهای امنی داریم و این امنیت در 
استان و سراسر کشور پایدار است که نتیجه دالوری و 
نظامی،  نیروهای  در  ما  غیورمردان  و  جوانان  رشادت 

انتظامی و امنیتی است و باید قدردان آنان باشیم .
وی اظهار کرد: در مقابل نیروهای مسلح که امنیت 
و  دولتی  مدیران  ما  کنند  می  تامین  و  حفظ  را  ما 
حکومتی باید از این فرصت و امنیت استفاده کرده و 
کشور را بسازیم  هر یک درهر جایی که هستیم  باید 
این  آبادانی  و  توسعه  برای خدمت،  را  توان خود  همه 

خاک به کار بندیم .
ارتش  و  بسیج  و  پاسداران  :سپاه  داد  ادامــه  وی 
دفاع  مخلوق  همه  آنان  توانایی  و  مسلح  نیروهای  و 

زده  آتش  میان کشورهای  در  ما  امروز  و  مقدس است 
و بحران زده منطقه امنیت خوبی داریم و باید از آن به 

خوبی به نفع اقتدار و قدرت کشور بهره گیریم.
وی تصریح کرد: در این میان علی رغم آنکه در حوزه 
مطلوبی  و  گسترده  اقدامات  کشور  در  مختلف  های 
انجام شده اما از اقتصاد خانوار روستایی غفلت کرده 
روستاهایی  کشور  شرقی  مرز  در  امــروز  چنانکه  ایم 
برخوردار از اب و برق و مدرسه وجود دارد اما یک نفر 
موجب  اما  رفته  خدمات  واقع  در  نیست  آنها  ساکن 

ماندگاری مردم نشده است.
وی با بیان اینکه با وجود خشکسالی، هنوز آب برای 
آنکه روستاها معیشت خود را تامین کنند، وجود دارد، 
افزود: علت اصلی این امر آن است ما همه را دولتی 
کردیم و فرصت توانمندی و توانمندسازی برای مردم 

فراهم نشد.
وی افزود: ۳ هزار میلیارد تومان یارانه ساالنه در این 
تنها  نه  که  توزیع می شود می شود  مردم  بین  استان 
شرایط مردم را بهبود نبخشیده که تورم را افزایش داده 
و حجم قابل توجه سپرده های بانکی استان و گردش 
تاثیری  آن که خلق پول می کند در اقتصاد خانوارها 

نداشته است.
وی گفت: امروز جاده روستایی داریم که مردم برای 
کاالهای  جایی  جابه  برای  آن  از  خود  معیشت  تامین 
و  کنیم  می  استفاده  غیره  و  مرزی  مناطق  در  قاچاق 
مقصر این شرایط ما هستیم زیرا به آنان آموزش ندادیم 
و توانمندشان نکردیم که از ظرفیت ها خود و منطقه 

بتوانند به خوبی بهره گیرند.
وی تصریح کرد: از این رو با تفکر دولتی نمی تواند 
خصوصی  تفکر  بلکه  داد  نجات  را  کشور  و  اقتصاد 
آن  وتفکر خصوصی  باشد  راهگشا  تواند  که می  است 
است که نیت وقف خدمت به مردم کنید،  دارنده این 
تفکر ریسک پذیر است و شبانه روز کار می کند و اهل 
مشورت و تعامل است و بهره وری و راندمان و نوآوری 

دارد.
رزم حسینی گفت: می خواهیم خراسان رضوی را با 
همکاری مدیران و دست اندرکاران بخش های مختلف 
مدل  یک  مردم   جماعات،  و  جمعه  ائمه  حاکمیتی، 
تمرین شده که نه تنها در کرمان که در نقاط مختلف 
کشوربه صورت محدود انجام وجواب داده، اجرا کرده 
و این استان را با توان غیر دولتی ها اداره و در کشور 

تبدیل به الگوی موفق کنیم .
وی با اشاره به تقسیم خراسان رضوی به ۱۲ منطقه 
اقتصادی گفت: می خواهیم در اداره استان انسجام 
نخست  اولویت  و  اول  حرف  که  کنیم  ایجاد  بخشی 

همه؛ توسعه و معیشت و رفاه مردم باشد .
 اهل سیاسی کاری نیستم

اجرای  تحقق  از  بخشی  جمعه  ائمه  اگر  گفت:  وی 
گرایش  و  مباحث  به  ربطی  هستند  طرح  این  موفق 
های سیاسی و سیاسی کاری ندارد زیرا اهل سیاسی 
یک  نه  اقتصادی  توسعه  مثلث  مدل  و  نیستم  کاری 
مدل سیاسی بلکه الگویی اقتصادی است و نباید نگاه 
سیاسی به مسایل داشت که خود عامل عقب ماندگی 

و مشکالت ماست.
 ائمه جمعه باید نهضت توسعه اقتصادی را ایجاد کنند

وی ادامه داد: ائمه جمعه به عنوان بخشی از نهادی 
نفوذ  دارای  و  مردم  اطمینان  مورد  و  رسمی  معتمد، 
اقتصادی  توسعه  سازی  فرهنگ  عرصه  به  باید  کالم 
آماده نمایند و  این توسعه  را برای  وارد شوند و جامعه 
در  اعتماد  ایجاد  با  را  آن  فرهنگ  و  اقتصادی  نهضت 

مردم شکل دهند.
اقتصادی،  توسعه  مثلث  طرح  افزود:  حسینی  رزم 
مدیریت  طرح  بلکه   نیست  زدایــی  محرومیت  طرح 
و  اقتصاد  فرهنگ،  که  است  استان  اقتصادی  توسعه 

اجتماع و همه بخش ها را در بر می گیرد.
از مدیریت  اینکه امروز مناطق ما خالی  بیان  با  وی 
توسعه گراست و حداکثر اقدامات فرماندار و بخشدار 
یا  و  روتین  و  عــادی  جلسات  سری  یک  برگزاری  به 
نیازمند  ما  که  حالی  در  گذرد  می  غیره  و  انتخابات 

مدیران توسعه گرا هستیم .
مدیریت  مفقوده  حلقه  موضوع  این  به  اشاره  با  وی 
افــزود:  اســت،  بــوده  گذشته  سال   ۴۰ در  ما  کشور 
های  ربط  و  خط  با  و  سیاسی  عموما  ما  استانداران 
توسعه  استانداران  نه  اند  بــوده  گروهی  و  جناحی 

اقتصادی .
اداری  بوروکراسی  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
کارآفرین  و  گذار  سرمایه  و  خسته  را  دولتی  مدیران 
مدل  خواهم  می  من  و  است  کرده  بیزار  و  ناامید  را 
مدیریت توسعه قلعه گنج کرمان را که به تایید رهبری 
و رئیس جمهوری رسیده است با کمک مدیران دولتی 

در خراسان رضوی اجرا کنم.
 وی در این میان با تاکید بر اینکه مدیران باید برای 
اجرای این طرح به طور جدی فعال شوند و ضمن رفع 
زیرا  با مردم مطرح کنند  را  موانع مسیر، مسائل خود 
حرفهای صادقانه بر دل می نشیند،  ادامه داد: اینک 
باید شرایط و مسائل و مشکالت، ضعف ها و کاستی 
گفته  و  بیان  مردم  برای  نقاط قوت  صادقانه  نیز  و  ها 
شود نظام اداری ما فساد پذیر شده و تولید نارضایتی 
می کند نه اینکه دولت و مدیران، چنین بخواهند بلکه 
این ساختار اداری ماست که تولید نارضایتی در مردم 

می کند.
وی گفت: اگر با مردم گفتمان نکنیم و زانو به زانو با 
آنان ننشینیم،  مردم همراه نمی شوند، مگر این پست 
کار  مردم  برای  ما  که  دارد  ارزش  چقدر  مقامات  و  ها 

نکنیم؟
 وی تاکید کرد: باید مدیران با همه توان وارد عرصه 

و  اقتصادی  توسعه  طرح  اجرای  راستای  در  و  شده 
اصالح امور مجاهدانه همه همت خود را به کار بندند.
یاد  باید  اینکه  بیان  با  رضــوی  خراسان  استاندار 

بگیریم که چگونه در امر توسعه با مردم کار کنیم.
 از همه مدیران پاکدست و پیشرو دراجرای طرح توسعه 

اقتصادی حمایت می کنم
وی با تاکید بر اینکه از همه مدیران پاکدست حمایت 
می کنم، گفت: در جمهوری اسالمی کسی به خاطر 
ریسک پذیری و کار درست محاکمه نشده، شاید بحث 

تخلفات اداری مطرح شود که آن هم  اشکالی ندارد.
وی تصریح کرد:  ما عقب ماندگی های زیادی داریم 
و  مجاهدانه  باید  و  شود  نمی  جبران  عادی  کار  با  که 
و  عقالنیت  با  همراه  تالش  که  جهادی  مدیریت  با 
اگر  و  کنیم  اقدام  مردم  برابر  در  متواضع  و  خردورزی 

اینگونه شود این استان نمونه اداره می شود.
وی افزود: نمونه ای از مدیران جهادی کشور آقای 
وقتی  که  است  مستضعفان  بنیاد  رئیس  کیا  سعیدی 
گنج  قلعه  منطقه  اقتصادی  معین  عنوان  به  بنیاد 
به  بار  از ۶۰  بیش  پنج سال گذشته  انتخاب شد طی 
این منطقه سفر کرده و پیگیر حل مسائل و مشکالت 
مردم شده است کجا یک مدیر دولتی اعم از بخشدار و 

فرماندار و غیره می تواند اینگونه عمل کند.
توانمند  و  بزرگ  های  بایدشرکت  کرد:  تصریح  وی   
مردم  و  آورده  کار  پای  گرا  توسعه  مدیران  عنوان  به  را 
کارفرما بوده و دولت فقط نقش کارگزار را داشته باشد.
مدت  دراز  هم  اقــدام  این  و  طرح  این  ــزود:  اف وی 
است و آمرانه هم انجام نمی شود بلکه باید داوطلبانه 
خیرین  و  ها  شرکت  و  شد  عرصه  این  وارد  عشق  با  و 
توسعه بسیاری خواهند بود که با عشق و عالقه ورود 
یابند چنانکه طی کمتر از یک ماه گذشته بدون هیچ 

فراخوان و اعالم رسمی ۲۰ شرکت آمده اند.
و  نو  گفتمان  این  باید  داد:  ادامــه  حسینی  رزم   
جا  مــردم  و  مدیران  میان  در  را  اقتصادی  فرهنگ 
که  آیند  می  کار  پای  همه  صورت  این  در  که  انداخته 
خراسان  در  ما  و  است  کشور  و  استان  نجات  راه  تنها 

رضوی شروع می کنیم .
نه  بسازیم  ها  شرکت  با  باید  را  کشور  گفت:  وی 
دولتهایی تمرکزگرا، دیوانساالر که دایم باتزاید قوانین 

جدید مواجه اند.
بوروکراسی  و  مسائل  این  از  بخشی  تصریح:  وی 
و بخشی که  توانیم در استان حل کنیم  را می  اداری 
مربوط به وزارتخانه است،  پشتیبان شما هستیم و در 
کنار شما برای توسعه و پیگیری امور استان همراهیم .
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گزارش

ی
مفقود

دانشنامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی پیوسته روانشناسی – روانشناسی بالینی به شماره تایید سازمان مرکزی 139411800164 بنام فرزانه رضائی بجد به شماره ملی 07020244404 فرزند محمدرضا مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

512/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

هیات 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 ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰۶۹۸هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم نسرین مسکنی فرزند نعمت اله  بشماره شناسنامه ۳۴۱ کد ملی ۵۷۲۹۴۹۳۴۹۵ صادره از بردسکن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۷۵ مترمربع قسمتی از پالک  ۱۱۷۶ فرعی از۴-اصلی 
م واقع درخراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبتی بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم زهرا دانشور محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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:1397/10/29 - نوبت دوم :1397/11/14 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار
512/3 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )۶194 ( 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۶۱۹۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهین سادات حسینی یگانه ) نام خانوادگی قبلی فقارت می باشد ( فرزند سید احمد به 
شماره ملی ۱۰۵۰۰۱۴۵۴۵ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۱۱/۲۰ مترمربع از پالک شماره ۲۵ فرعی از ۱۵ اصلی واقع در اراضی لنج آباد بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای 
صادق قاسمیان فرزند محمد جواد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/29 - تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/14   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

هیات 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 ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰۸۱۱هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
اقای محمد انصاری فرزند حسین بشماره شناسنامه ۷ کد ملی ۵۷۲۹۸۲۰۳۹۹ صادره از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت ۲۶۷/۳۵مترمربع پالک  فرعی ۴۴۳ از۴-اصلی واقع درخراسان رضوی بخش ۴ حوزه ملک 
بردسکن خریداری از مالک رسمی آقایان محمد طاهری فرزند محمد طاهر و علی طاهری فرزند ابوطالب محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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:1397/10/29 - نوبت دوم :1397/11/14 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

512/۶اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

هیات 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 ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۲۱۰۰۰۶۹۹هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
احمد کل میشی فرزند رمضانعلی  بشماره شناسنامه ۲۰۹۷۱ کد ملی ۰۷۹۵۰۵۱۸۷۵ صادره از سبزوار در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۷۵ مترمربع قسمتی از پالک ۱۱۷۶ فرعی  از۴-اصلی 
واقع درخراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبتی بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم زهرا دانشور  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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 .۳۱۴ 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/10/29 - نوبت دوم :1397/11/14 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات 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
برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۳۱۷۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا قدسی فرزند ارسطو بشماره شناسنامه ۰۰۱۲۷۶۲۰۱۶ صادره از مشهد دریک باب منزل به مساحت ۶۴/۲۵  مترمربع قسمتی از پالک شماره ۸۲۰ فرعی از باقیمانده ۶۰۶ فرعی 
از ۱۴۴ فرعی از ۳ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در مطهری شمالی ۱۴ طاهری ۶ پالک ۷۱ خریداری از غالمحسین خواجه خسروی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۰۹۳ 
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/10/29- نوبت دوم: 97/11/14  

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات 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

برابر رای اصالحی ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۳۱۵۸ و رای ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۰۷۴۵ هیات 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 علی عاطفی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۹ صادره از مشهد دریک باب منزل به مساحت ۳۲۱/۹۳ مترمربع قسمتی از پالک ۷۹ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در اسماعیل 
آباد چهارراه بهداشت سمت چپ پالک ۶ خریداری از آقای صفر علی سروری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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. ۱۰۹۱ 
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/10/29- نوبت دوم: 97/11/14  
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