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سهم 42درصدی زنان
 از تسهیالت روستایی و عشایر

بخش اول مصاحبه کارگردان موفق تئاتر با رئیس 
انجمن نمایش استان خراسان

برای مدیر شدن 
یک سال تمام البی کردم

صدور حکم پرونده نظامی 
بازداشت شده امریکایی در مشهد

رئیس جدید قوه قضاییه

هیچکس 
حق دور زدن قانون را ندارد 

شهردارمنطقه ثامن مطرح کرد

 چالش کاهش جمعیت ساکن

در پنجاه و سومین جلسه صحن علنی شورای اسالمی 
شهر مشهد مقدس صورت گرفت

تصویب تسویه بدهی شهرداری با 
طلب از دولت 

افتتاح  ایستگاه  مدیر عامل قطار شهری مشهد گفت: متروی خط 2 در خرداد 98 
پیروزی  بدون توقف در ایستگاه الندشت و کوه سنگی را دارد...

 سرعت شتابان و پیچیده تحوالت، منطقه غرب آسیا را در هم نوردیده و پیش بینی 
روندها را بسیار دشوار ساخته است. کشورهای این منطقه حساس...

خرداد 98
 گذر قطارشهری از پیروزی

برنده رقابت
 ایران و عربستان
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ابتکار در مشهد خبر داد

مدیرعامل قطارشهری از افتتاح ایستگاه پیروزی خط 2 در بهار 98 خبرداد
روزهای بد کشتی

خراسان  استان  نمایش  انجمن  رئیس  خیرآبادی  آرش 
رضوی و مشهد کمتر از یک سال است که میز مدیریت را در 
اختیار دارد. در همین مدت کوتاه نکات پرحاشیه و منفی 
کارنامۀ او آنقدر به چشم می آید که به زعم منتقدانش با اقتدار 
در میان سایرین، منفورترین چهرۀ حال حاضر تئاتر استان 
است. به زعم من اما از جهات بسیاری مهمترین چهرۀ تئاتر 

سال استان نیز خود اوست...

در صفحه  4  بخوانید

ی ز هنگسا فر
خطر از  پیشگیری  برای   

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: امسال 42 
درصد از تسهیالت 180 هزار میلیارد ریالی طرح فراگیر مشاغل 
روستایی و عشایر در کشور را زنان دریافت کرده اند...
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گفت:  جمهوری  رئیس  خانواده  و  زنان  امور  معاون 
امسال 42 درصد از تسهیالت 180 هزار میلیارد ریالی 
طرح فراگیر مشاغل روستایی و عشایر در کشور را زنان 

دریافت کرده اند.
گشایش  مراسم  در  شب  دوشنبه  ابتکار  معصومه 
نخستین آوردگاه توانمندی های بانوان ایران زمین با 
بین  نمایشگاه  در  مینو«  سار  »سایه  نمایشگاه  عنوان 
المللی مشهد افزود: زنان با دریافت این تسهیالت در به 
ثمر رساندن طرحهای اشتغالزایی و تولید نیز موفق تر از 

مردان عمل کردند.
وی اظهار داشت: توانمندی های امروز زنان در حوزه 
توجه  قابل  بسیار  هنری  و  فرهنگی  اقتصادی،  های 
و بهتر از گذشته است و دولت دوازدهم با به رسمیت 
برنامه  زنان،  های  توانمندی  متنوع  حیطه  شناختن 
هایی را برای حضور موفق آنان طراحی کرده و در دست 

اجرا دارد.
وی با اشاره به دستاوردهای 40 ساله انقالب اسالمی 
گفت: هم اکنون 27 درصد زنان ایرانی و 48 درصد زنان 
شاغل در این کشور از تحصیالت دانشگاهی برخوردارند 
زنان و  اقتصادی  افزایش مشارکت  امر موجب  این  که 

اثرگذاری آنان در بهبود شاخص های اقتصادی است.
ابتکار افزود: 75 درصد صنایع دستی ایران را زنان 

تولید می کنند که اغلب اعتبار بین المللی دارد.
وی اظهار داشت: بیش از 40 درصد زنان روستایی 

زنان  سهم  و  دارند  نقش  کشاورزی  تولیدات  در  ایران 
ایران در تولید علم بسیار قابل توجه است بطوری که 
27 درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور 

را زنان تشکیل می دهند.
وی ادامه داد: با این حال هنوز سهم زنان در شرکت 
های دانش بنیان و نوآور در کشور اندک است که باید 

سهم خود در تولیدات دانش بنیان را افزایش دهند.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به دستاوردهای زنان 
در حوزه فرهنگی گفت: تعداد زنان پدیدآورنده کتاب از 
50 نفر در ابتدای انقالب اسالمی به بیش از 22 هزار 
بزرگ  این یک موفقیت  نفر در سال جاری رسیده که 

برای جامعه زنان ایرانی به شمار می رود.
زمینه  در  زنان  افزایی  توان  برای  دولت  افــزود:  وی 
مهارتی، دوره های آموزشی در حوزه مدیریت کسب و 
کار و مهارت انجام کار در نظر گرفته که هم اکنون در 

حال اجراست.
وی اظهار داشت: دولت دوازدهم همچنین در حوزه 
در  زنان  جامعه  برای  را  طرحهایی  مقاومتی  اقتصاد 
تشکیل  به  مربوط  آن  مهم  که بخش  دارد  اجرا  دست 
کارگروهی با عنوان 'زنان دوره تحریم' است که سعی در 

توانمندسازی زنان برای دوران تحریم دارد.
توانمندی  با  مرتبط  های  نمایشگاه  برگزاری  ابتکار 

ها و دستاوردهای زنان را در بازاریابی محصوالت آنان 
موثر دانست و گفت: نخستین آوردگاه توانمندی های 
زنان ایران زمین می تواند نقش موثری در شبکه های 
بازاریابی ایفا کند و بهتر است برگزاری این نمایشگاه 
طی سالهای آینده به صورت منطقه ای نیز در مشهد 

تداوم یابد.
وی افزود: انتظار می رود سهم زنان در نمایشگاه های 
تخصصی اقتصادی نیز در سراسر کشور افزایش یابد تا 
برگزاری آنها، عقب ماندگی ها در جهت ایجاد بازار برای 
دستاوردهای زنان بویژه زنان سرپرست خانوار را جبران 

کند.
مشاغل  تسهیالت  پرداخت  تــداوم  به  اشــاره  با  وی 
خانگی اظهار داشت: دولت و مجلس شورای اسالمی 
عالوه بر بیمه زنان، حمایت های ویژه ای را برای آنان 

پیش بینی کرده اند.
و  روانی  آمریکا جنگ  که  در شرایطی  ابتکار گفت: 
برگزاری  است،  انداخته  راه  به  ایران  علیه  اقتصادی 
آوردگاه توانمندی های بانوان ایران زمین که در نتیجه 
همدلی و همراهی زنان این سرزمین شکل گرفته امید 

را در جامعه ایران افزایش می دهد.
نخستین آوردگاه توانمندی های بانوان ایران زمین با 
عنوان 'سایه سار مینو' تا 24 اسفند ماه از ساعت 16 
الی 22 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد 

دایر است.
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ابتکار در مشهد خبر داد:

سهم 42درصدی زنان از تسهیالت روستایی و عشایر
خبر

کشور  در  نمایشگاهی  رویــداد   500
برگزار شد

بین  هــای  نمایشگاه  سهامی  شرکت  سرپرست 
رویــداد   500 از  بیش  امسال  گفت:  ایــران  المللی 
برگزار  کشور  نمایشگاهی  فضای   32 در  نمایشگاهی 
شد که از این تعداد 50 رویداد نمایشگاهی خارجی 

بود.
بهمن حسین زاده دوشنبه شب در مراسم گشایش 
با  زمین  ایران  زنان  توانمندی های  آوردگاه  نخستین 
عنوان »سایه سار مینو« در مشهد افزود: از 50 رویداد 
نمایشگاهی خارجی، 15 رویداد را کشور ایران برگزار 

کرده است.
نمایشگاه  سهامی  شرکت  اهتمام  به  اشاره  با  وی 
ایران برای برگزاری نمایشگاه های  المللی  های بین 
هفته  داشــت:  اظهار  زنان  دستاوردهای  با  مرتبط 
زنان  دستی  صنایع  محوریت  با  نمایشگاهی  گذشته 

برگزار شد.
معاونت  با  ای  تفاهمنامه  شرکت  این  گفت:  وی 
تا  کرده  منعقد  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
هزینه  در  تخفیف  درصد   50 با  نمایشگاهی  فضای 
قرار  بنیان  دانش  اختیار شرکتهای  در  آن  کرایه  های 
نیز  خارجی  های  نمایشگاه  در  شرکتها  این  و  دهد 

مشارکت کنند.
حسین زاده همچنین به معاون امور زنان و خانواده 
با  ای  تفاهمنامه  کــرد  پیشنهاد  جمهوری  رئیس 
مرتبط  های  نمایشگاه  برگزاری  برای  معاونت  این 
کشور  در  کارآفرین  و  شاغل  زنان  های  توانمندی  با 

منعقد کند.

340 کیلو گرم گوشت غیر بهداشتی در 
سبزوار معدوم شد

بازرسی  در  دامپزشکی سبزوار گفت:  رئیس شبکه 
ماموران این شبکه از واحدهای صنفی این شهرستان 
معدوم  و  کیلو گرم گوشت غیربهداشتی کشف   340

شد.
با  گو  و  گفت  در  دوشنبه  عصر  جغتایی  الله  ولی 
صنفی  واحد  یک  از  بازرسی  در  افزود:  ایرنا  خبرنگار 
غیرقابل  چربی  و  گوشت  گرم  140کیلو  پروتئینی 
مصرف و از یک واحدی دیگر 200 کیلو گوشت غیر 

بهداشتی گاو کشف شد.
وی اظهار داشت: این محموله پس از نمونه برداری 
و انجام آزمایشات مربوطه، غیرقابل مصرف تشخیص 

داد شده و از چرخه مصرف خارج گردید.
وی گفت: با توجه به روزهای پایانی سال و افزایش 
واحدهای  تمام  بر  بهداشتی  نظارت  مــردم،  خرید 
دامی  خام  های  فرآورده  عرضه  و  بندی  بسته  تولید، 

شهرستان سبزوار افزایش یافته است.

 سرعت شتابان و پیچیده تحوالت، منطقه غرب آسیا را 
در هم نوردیده و پیش بینی روندها را بسیار دشوار ساخته 
است. کشورهای این منطقه حساس چون در بطن حوادث 
قرار دارند، درگیر موضوعات روزمره و در این اندیشه اند 
که چگونه مشکالت داخلی و خارجی خود را حل کنند. 
آن دارد که  از  باالتر نشان  برون و سطحی  از  نگاهی  اما 
رخدادهای این منطقه بسیار پیچیده هستند و هوشیاری 
و آینده نگری بسیاری را طلب می کنند. نهایی شدن خرید 
سامانه موشکی اس - 400 از روسیه و استقرار کامل آن 
در اکتبر سال جاری، برنامه جدی برای تولید مشترک این 
سامانه )اس – 400( با مسکو، تالش برای خرید و تولید 
مشترک سامانه اس – 500، برگزاری رزمایش مشترک دو 
روزه "ماوی مطن2019" با روسیه در دریای سیاه، چانه 
زنی همزمان با واشنگتن بر سر خرید هواپیماهای جنگنده 
اف - 35 تنها بخش کوچکی از تحرکات امنیتی - نظامی 
همسایه غربی ایران است. ترکیه به عنوان یکی از اعضای 
ناتو در مدت اخیر؛ تحرکاتی داشته که اگر چه در ظاهر 
می تواند تدابیری برای افزایش توان نظامی و امنیتی این 
کشور در نظر گرفته شود، اما از آن سو خطرات و تاثیرات 
سوء قدرتمند شدن آنکارا برای امنیت تهران را نباید نادیده 
گرفت. چون به هر شکل تروئیکای ریاض- آنکارا – تهران، 
مثلث قدرت در خاورمیانه را شکل می دهند و این مسئله 
به خودی خود رقابت بر سر کسب راس این مثلث را برای 
هر کدام از اضالعش، شکل می دهد. در فاصله تحوالت 
خاورمیانه، به خصوص با آغاز جنگ داخلی سوریه از سال 
2012، آتش اختالفات تهران و ریاض روز به روز گسترش 
پیدا کرد و در این رابطه جنگ های نیابتی منطقه نیز بر 
شدت این تقابل افزود. در این راستا اگر چه منطقه غرب 
آسیا در بستر اختالف دو قدرت منطقه ای، یعنی ایران 
از سر گذارنده  را  اکنون تحوالت جدی  به  تا  و عربستان 
است، اما به نظر می رسد که ترکیه به عنوان ضلع سوم 
قدرت در منطقه غرب آسیا که همواره از سیاست با ثباتی 
نیز برخوردار نبوده است، بعد از کودتای 15 ژوئیه سال 
و  سیاسی  انــدازی  پوست  با  همزمان  میالدی،   2016
حرکت به سمت نوعی از الیگارشی، در حال پررنگ کردن 
توان نظامیش در همه سطوح است تا بتواند در بستر این 
اختالفات و باال رفتن هزینه های سیاسی، دیپلماتیک، 
اقتصادی و حتی امنیتی- نظامی، شرایط را برای قدرت 
در  ایران  رقیب  بسیاری  شاید  دهد.  شکل  خود  گیری 
منطقه خاورمیانه را عربستان بدانند که چنین هم است، 
این که در میان  با وجود  تنها رقیب نیست.  اما مطمئنا 
برای  ای  بالقوه  پتانسیل  نیز  مصر  خاورمیانه  کشورهای 

حضور در میان قدرت های این منطقه را دارد، اما یقینا 
این ظرفیت ها به دالیل متعدد که بحثش مفصل است 
تا به اکنون بالفعل نشده است، اما داستان ترکیه متفاوت 
از مصر و حتی عربستان است. شاید تنش های اخیر نیم 
بندی که به واسطه تحریم قطر از جانب عربستان و نیز ترور 
خاشقجی هم روی داده است، وضعیت آنکارا - ریاض را 
هم  چندان دل چسب نمی کند، اما به همان اندازه که 
رقابت آشکار ریاض – تهران در منطقه به شکل جدی پی 
گرفته می شود، رقابت ناپیدای ترکیه با ایران نیز در حال 
وقوع است؛ رقابتی که در پروسه سیاسی آینده سوریه و 
سهم هر کدام از بازیگران در قدرت آتی این کشور کم کم 
در حال هویدا شدن است. در این راستا کافی است که 
سخنان اخیر وزیر دفاع ترکیه را یادآور شویم. خلوصی آکار 
در مصاحبه با آناتولی، مذاکره با سوریه را رد کرد و صراحتا 
عنوان داشت که ترکیه با اسد رابطه ای برقرار نمی کند، اما 
مذاکره با روسیه و در صورت لزوم با ایران ادامه می یابد. که 
عبارت "در صورت لزوم" می تواند عدم اطمینان به ترکیه 
را به خوبی روشن کند. از آن سو با خبر خروج نیروهای 
نظامی آمریکا از سوریه، یقینا برنامه حمله مجدد آنکارا به 
منطقه شرق فرات و تصاحب بیشتر خاک این کشور می 
تواند در دستور کار اردوغان قرار گیرد، چنانی که گاه و 
بی گاه این مسئله رسانه ای می شود. در این رابطه از روز 
جمعه گشت زنی نیروهای ترکیه در ادلب نیز شروع شده 
است. پس ترکیه هم مانند عربستان می تواند خطر ساز 
باشد. چون به هر حال آن چه که مسلم است حزب عدالت 
ابتدایی حضور سیاسیش  با سال های  کنونی  توسعه  و 
)2003( به شدت متفاوت است، همان گونه که اردوغان 
اخوان  گرایشات  با  تکنوکرات  سیاستمدار  یک  از  نیز 

المسلمینی در طول این مدت به جایی رسیده است که 
تفکرات هژمونیک نئوعثمانی گریش توهم رهبری جهان 
اسالم را به او داده است، به گونه ای که مستند پخش شده 
از BBC در سپتامبر 2011 با عنوان "اردوغان رهبر جهان 
اسالم" نیز دور این توهمات را برایش بیشتر کرده است. 
شاید در حال حاضر این تفکرات به اندازه سال های 2011 
تا 2015 در اقدامات اردوغان جلوه گری نکند، اما یقینا آن 
نگاه، اکنون خاکستر زیر آتش است. حزب عدالت و توسعه 
  Zero – ProBlemsکه توانسته بود با در پیش گرفتن تئوری
)نظریه تنش صفر با همسایگان( از زمان شکل گیریش در 
14 اوت 2001 و به ویژه تشکیل دولت در دوره اول و دوم 
حاکمیت از سال 2003 تا 2010 یک ظرفیت ژئوپولتیکی 
و مخصوصا ژئواستراتژیکی فراوانی را برای کشور ترکیه به 
وجود آورد، به ناگاه با تغییر شرایط به واسطه بهار عربی 
سال  عربی  بهار  از  چون  شد.  جدی  نقش  تغییر  دچار 
2011، ترکیه به دلیل آن چه می توان آن را تحلیل های 
نام نهاد، خود را در شرایطی دید که احساس کرد  غلط 
وبه همین  برگردد  عثمانی  دوران  به حاکمیت  تواند  می 
واسطه سعی داشت نگاه استیالیی بر کشورهای منطقه 
اتفاقاتی نظیر حمایت  با  را در دستور کار قرار دهد. لذا 
المسلمین و سر کار آمدن دولت محمد  از اخوان  ترکیه 
مرسی در مصر، قدرت گرفتن حزب "النهضه" و شخص 
"راشد الغنوشی" در تونس به عنوان نماد و شاخه اخوان 
المسلمین تونس، شعارهای اسالمی اخوانی - ترکیه ای 
در لیبی در قالب موتور محرک شرکت در بمباران این کشور 
به بهانه عضویت در ناتو برای سرنگون کردن قذافی و شکل 
گیری دولتی با تفکرات نزدیک به تونس و مصر و غیره، 
آنکارا عمال از تئوری سازنده تنش صفر به سمت رویکرد 

را  هژمونیکی پیش رفت و تمام کارهای مفید و مثبتش 
برای کسب قدرت رهبری با لشکرکشی به عراق و سوریه به 
هر بهانه ای در منطقه فدا کرد. حتی کار به جایی رسید که 
ترکیه در اقدامی بی سابقه و جنجالی در 24 نوامبر 2015 
هواپیمای جنگی  sU-24 روسیه در سوریه را ساقط کرد 
که به تنش سیاسی – دیپلماتیک و حتی اعمال تحریم های 

مسکو علیه آنکارا انجامید. 
به موازات این تغییر رویکرد نیز اردوغان که در آن زمان 
برای  ای  گسترده  های  تالش  بود،  ترکیه  وزیر  نخست 
حل سیاسی پرونده هسته ای ایران در سال های پایانی 
دهه 80 شمسی داشت. حتی در اردیبهشت سال 89 با 
همکاری داسیلوا، رئیس جمهور وقت برزیل حاضر شد در 
خاک خودش )ترکیه( سوخت هسته ای 3.5 درصدی را با 
سوخت 20 درصدی ایران مبادله کند، اما با پررنگ شدن 
آن نگاه هژمونیک، رفتار سازنده آنکارا به تخریب مناسبات 
با تهران و سردتر شدن مناسبات ایران و ترکیه انجامید که 
جنگ سوریه نیز به آن دامن زد. هر چند با حمایت دولت 
ژوئیه 2016)شب  اردغان در همان شب 15  از  روحانی 
کودتا علیه اردوغان( باز یخ روابط دو طرف آب شد و اکنون 
سطح مناسبات، متفات از سال های پیشین پی گرفته می 
شود، ولی نمی توان عدم ثبات سیاسی و دیپلماتیک آنکارا 

در دو دهه گذشته را نایده گرفت. 
واسطه  به  و  است  اردوغان  همان  اردوغان  حال  هر  به 
 ،2016 کودتای  از  بعد  های  سال  طول  در  عملکردش 
افزایش  برای  ترکیه  اساسی  قانون  مفاد  از  برخی  تغییر 
هم  پرسی  همه  به  که  قدرتش  میزان  و  اختیارات  حدود 
دوره  اولین  انداختن  پیش  خصوص  به  و  شد  گذاشته 
سال  بود  قرار  که  کشور  این  جمهوری  ریاست  انتخابات 

جاری میالدی برگزار شود، به خوبی نشان داده است که 
زمینه های یک دیکتاتور تمام معنا را با اندیشه هژمونیکش 
در خود دارد. شکست اخوان المسلمین و سقوط دولت 
مرسی در مصر و النهضه در تونس، ناکامی های سیاسی 
و نظامی، هم در عراق و هم در سوریه، ضررهای اقتصادی 
- سیاسی عدم الحاق به اتحادیه اروپا و غیره که نتیجه آن 
برنامه ها بود سبب شد تشتتی جدی بر اقتضائات ترکیه 
حاکم شود، به گونه ای که حتی تروریسم در سال های 
مابین 2015 تا 2017 با قریب به 19 عملیات تروریستی 
ترکیه  بر دست  و 2 هزار زخمی  از 400 کشته  که بیش 
گذاشته بود تا عمق آنکارا و استانبول گسترش پیدا کرد. 

کودتای ژوئیه 2016 هم که بماند. 
لذا ترکیه در طول دو سال اخیر سعی در بازتعریف جدی 
آن نگاه داشته است. به بیان دیگر ترکیه سعی دارد در سایه 
همکاری با ایران و روسیه در آستانه و حمایت از تهران در 
برابر تحریم های مجدد کاخ سفید رویکردی جدید را در 
پیش گیرد. چون این بار ترکیه اشتباهات سال های 2011 
و2012 را تکرار نمی کند و اردوغان با درس گرفتن از آن 
خطاها، سعی دارد به صورتی نرم و مخملی با موج سواری 
بر جریانات منطقه، خود را با کم ترین تنش و درگیری به 
نقطه مد نظرش در هژمونی منطقه ای برساند. تا آن زمان 
ترکیه به صورت دقیق در حال افزایش توان خود است. 
تنش تهران – آنکارا در بستر مناسبات امروز دو طرف شاید 
کمی دور از ذهن باشد، اما در سایه تمام نکاتی که گفته 
شد، به خصوص عدم ثبات سیاسی ترکیه، قدرت طلبی 
اردوغان و احساس نگرانی از ایران قدرتمند در خاورمیانه، 
همواره تهران را به یکی از تهدیدات آنکارا بدل کرده است. 
مضافا این که هیچ گاه نمی توان به ترکیه اطمینان کرد. 
خطرات  ایران  برای  عربستان  آشکار  تقابل  ای  گونه  به 
کمتری در پی دارد. چون هیچ تضمینی بر ثبات رفتارهای 
اردوغان وجود ندارد، آن هم در شرایطی که دایره فشارهای 
دونالد ترامپ برای کاهش مناسبات ترکیه و ایران نیز هر 
روز پررنگ تر می شود. شاهد این مدعا کارنامه سیاست 
خارجی ترکیه در دو دهه اخیر است. ترکیه در این سال ها 
به خوبی نشان داده است که یک شبه می تواند رفتارش را 
در ابعاد گوناگون با همه بازیگران تغییر دهد. یک روز تنش 
با روسیه و بعد تالش برای ایجاد مناسبات، یک بار درگیری 
با ایران و روز دیگر تقال برای بهبود روابط، گاهی تقابل با 
اروپا و گاهی هم کوشش برای حل مشکالت با قاره سبز، 
در این راستا تنش یکی درمیان ترکیه و آمریکا از استرداد 
گولن و دستگیری کشیش آمریکایی هم که مانند آونگ 
عمل می کند، بماند. با توجه به این کارنامه در چند سال 
گذشته اردوغان به این نتیجه رسیده است که سردی با 
ایران نمی تواند این قدرت را کاهش دهد و اکنون به دنبال 
تعامل با ایران است، اما این مسئله به معنای نگاه مثبت 

ترکیه و شخص اردوغان نیست. 

برنده رقابت ایران و عربستان کیست؟ بازداشت  نظامی  پرونده  حکم  صدور 
شده امریکایی در مشهد

نظامی  پرونده  حکم  که  گفت  مشهد  دادستان 
و  شده  صادر  مشهد  در  امریکایی  شده  بازداشت 

اتهام امنیتی هم دارد.
حاشیه  در  صادقی  غالمعلی  ایسنا،  گزارش  به 
مراسم تودیع و معارفه رییس قوه قضاییه در جمع 
خبرنگاران درباره آخرین وضعیت نظامی بازداشت 
این  حکم  گفت:  استان  این  در  امریکایی  شده 

پرونده صادر شده اما از جزییات آن اطالع ندارم.
آیا پرونده شاکی  وی در پاسخ به این سوال که 
هم  پرونده  این   : گفت  خیر  یا  داشته  خصوصی 

شاکی خصوصی دارد و هم عمومی.
دارد؟  هم  امنیتی  اتهام  ایا  اینکه  ــاره  درب وی 

گفت: بله اتهام امنیتی دارد.

پیام تبریک استاندار خراسان رضوی به 
سردار سلیمانی به مناسبت دریافت نشان 

ذوالفقار
استاندار خراسان رضوی در پیامی دریافت نشان 
حضرت  قوا  کل  معظم  فرمانده  سوی  از  ذوالفقار 

آیت الله خامنه ای ) مد ظله العالی ( 
متن کامل پیام به شرح زیر است:

باسمه تعالی
قاسم  حاج  عزیز  اسالم،فرمانده  سرفراز  سردار 

سلیمانی؛
سالم علیکم؛

امروز  هم "ذوالفقار" و هم "حاج قاسم" فراتر از 
مرزهای جغرافیایی تکیه گاه مردم آزاده و مسلمان 

دنیا هستند.
که  نشان  یک  و  شمشیر  یک  نام  نه  ذوالفقار  
یک نهضت جهادی و نظام فکری است مبتنی بر 
با استکبار  انقالب .پرچم مبارزه  و  از اسالم  دفاع 
و  ستم  یوغ  از  انسان  ــی  آزادگ بــرای  پایمردی  و 

ستمگران است.
ذوالفقار امروز بیرق امیدمظلومان و ستمدیدگان 
فرماندهی  سوی  از  افتخارش  نشان  که  دنیاست 
به  العالی(  ظله  انقالب)مد  معظم  ورهبر  قوا  کل 
از تن  لباس رزم  سرداری اهدا شد که چهار دهه 
در نیاورده و از جبهه  ٨ ساله دفاع مقدس ایران تا 
امنیت فرا مرزی ایران اسالمی،مرهون جان بر کفی 
و تالش مجاهدانه اوست.  سردار سرافراز و فرمانده 
عزیز اهدا نشان ذوالفقار به شما موجب شادی و 
افتخار خانواده شهدا،همرزمانتان و دوستدارانتان 

از ایران اسالمی تا آن سوی مرزهاست.
برادرتان علیرضا رزم حسینی

خبر

حکمی  هیچ  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
ایشان  و  بودن خاتمی صادر نشده  بر ممنوع المالقات  مبنی 

ممنوع المالقات نیستند.
به گزارش خانه ملت، نصرالله پژمانفر در نشست علنی )دوشنبه، 20 اسفندماه 
( مجلس شورای، در تذکر شفاهی خود خطاب به علی مطهری که ریاست جلسه 
را برعهده داشت و حواشی پس از نطق زاهدی و تذکر وکیلی به وجود آمد، اظهار 
داشت: رویه همواره بر این بوده است که  نسبت به نطق نمایندگان تذکر وارد نیست.

آقای  بیان کرد: در نطق  نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
زاهدی اسمی از کسی برده نشده و نباید نسبت به این موضوع عجله می شد.

است،  جمهور  رئیس  با  ریاستش  که  ملی  امنیت  عالی  شورای  در  افــزود:  وی 
محدودیت هایی را برای بعضی از عوامل جریان فتنه قائل شده اند و اگر نمایندگان 
را  رئیس جمهور  یقه  باید  باشند  داشته  بررسی  این موضوع می خواهند  به  نسبت 
نمایندگان  فراکسیون  داده است.عضو  آقایان وعده  به  بگیرند که چند سال است 
والیی گفت: آقای خاتمی، ممنوع التصویر هستند.پژمانفر در تذکر خود به سازمان 

حج و زیارت ادامه داد: حج یک عمل واجب است که در طول عمر یک بار نصیب 
هر فرد می شود، باید تالش شود کسانی که به استطاعت رسیده اند و منتظر رفتن به 
سفر حج هستند برایشان کاری انجام شود.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اسالمی گفت: امسال هزینه حج بیش از 25 میلیون اعالم شد و به همین جهت با 
رئیس سازمان حج و وزیر ارشاد مطرح کردند که 60 درصد هزینه سفر حج مربوط 
به اسکان است زیرا سکونتگاه های گران قیمتی را برای حجاج در نظر گرفته اند که 
نتیجه آن تحمیل هزینه های زیاد بر حجاج است.این نماینده مردم در مجلس دهم 
بیان کرد: پیشنهاد داده ایم که مسئوالن نحوه اسکان را تغییر دهند و مسکن ارزان 
قیمت تهیه کنند اما این کار انجام نشده است که اگر این پیشنهاد انجام می شد 
حداقل 5 میلیون در هزینه سفر حجاج تخفیف ایجاد می شد.پژمانفر گفت: عشایر 

نیز باید از صندوق توسعه ملی برای آب شرب مانند روستاییان بهره مند شوند.
به نطق  اینکه نمی توان نسبت  بر  پژمانفر مبنی  به تذکر  پاسخ  علی مطهری در 
نمایندگان تذکر داد، اظهار داشت: اگر نطق نماینده شامل توهین یا تلویحا توهین 

باشد، دیگر نمایندگان می توانند تذکر ماده )75( بدهند.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اعتقاد دارد شیوه 
جدید انتخابات قوه مقننه با کلیات اصول قانون اساسی مغایرت 
انتخابات  استانی  برگزاری  ارزیابی  ضمن  مقصودی  دارد.حسین 
مجلس شورای اسالمی و حزبی شدن این امر، گفت: برخی از مواد شیوه جدید انتخابات 
قوه مقننه که در حال بررسی است با کلیات اصول قانون اساسی مغایرت دارد. نماینده 
مردم سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: به عنوان مثال عنوان 
شده ثبت نام افراد از طریق لیست های انتخاباتی احزاب و فهرست ها انجام شود که به 
معنای حزبی شدن انتخابات است اما این امر مخالف اصل 62 قانون اساسی است و با 
اندیشه های رهبری مخالفت دارد.وی ادامه داد: به عبارتی در اصل 62 قانون اساسی 
آمده مجلس  شورای  اسالمی  از نمایندگان  ملت  که  به  طور مستقیم  و با رأی  مخفی  انتخاب  
می  شوند تشکیل  می  گردد. که مولفه مستقیم با مبحث مطرح شده مغایرت دارد زیرا 
سبب وابستگی مردم به احزاب می شود.این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: 
البته برخی افراد در توجیه موضوع مذکور عنوان می کنند هم اکنون در تهران لیست 
های انتخاباتی ارائه می شود اما باید یادآور شد که این موضوع را نباید با شرایط استانها و 

مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق دارای اقشار مختلف مقایسه کرد زیرا باید حقوق اقلیت 
ها هم رعایت شود.مقصودی با اشاره به اصل 67 قانون اساسی تصریح کرد: در این اصل 
سوگند به صورت فردی صورت می گیرد اما وقتی منتخبان مجبور به تبعیت از احزاب 
هستند مولفه سوگندشان تحت تاثیر قرار می گیرد.عضو فراکسیون نمایندگان والیی 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به اصل 84 قانون اساسی، اظهار کرد: طبق این اصل هر 
نماینده  در برابر تمام  ملت  مسئول  است  و حق  دارد در همه  مسائل  داخلی  و خارجی  کشور 
اظهار نظر نماید. بنابراین اگر نمایندگان در برابر تمام ملت مسئول باشند، مسئولیتشان در 
برابر احزابشان نامشخص است و این امر را تحت تاثیر قرار می دهد.نماینده مردم سبزوار، 
جوین و جغتای در مجلس شورای اسالمی ضمن یادآوری اصل 26 قانون اساسی، افزود: 
طبق این اصل احزاب ، جمعیت  ها، انجمن  های  سیاسی  و صنفی  و انجمنهای  اسالمی  
یا اقلیتهای  دینی  شناخته  شده  آزادند، مشروط به  این  که  اصول  استقالل ، آزادی ، وحدت  
ملی ، موازین  اسالمی  و اساس  جمهور اسالمی  را نقض  نکنند. هیچکس  را نمی  توان  
از شرکت  در آنها منع کرد یا به  شرکت  در یکی  از آنها مجبور ساخت . بر اساس این اصل 

موضوع حزبی شدن مغایرت دارد.

مطهری در پاسخ به تذکر پژمانفر

هیچ حکمی مبنی بر ممنوع المالقات بودن رئیس دولت اصالحات صادر نشده است
مقصودی مطرح کرد

تطبیق شیوه جدید انتخابات قوه مقننه با قانون اساسی

آن  تالشم  تمام  گفت:  قضاییه  قوه  جدید  رئیس 
قوه  در  بالقوه  و  فعلی  ظرفیت  همه  از  که  است 
احقاق  و  مشکالت  و  آالم  کاهش  جهت  در  قضاییه 
خواست  مورد  آنچه  و  عدالت  اجرای  مردم،  حقوق 

مردم عزیز است، استفاده کنم.
روز  اسالمی  انقالب  رهبر  »انتخاب«،  گزارش  به 
السالم  حجت  حکمی  طی  اسفند(   16( پنجشنبه 
قوه  ریاست  به  را  رئیسی  ابراهیم  سید  المسلمین  و 

کردند. منصوب  قضاییه 
رهبر انقالب اسالمی در این حکم با تأکید بر لزوم 
تحول در قوه قضاییه و آغاز پرقدرت دوران جدیدی 
فقاهت،  از  باشد،  انقالب  دوم  گــام  زیبنده  که 
حجت  کارآمدی  و  امانت  سالمت،  تجربه،  دانش، 
گوناگون  مقاطع  در  رئیسی  المسلمین  و  االسالم 
و  قضاییه  قوه  در  ایشان  طوالنی  سوابق  و  خدمت 
دالیل  عنوان  به  آن،  زوایای  همه  با  کامل  آشنایی 
مهم  توصیه  هشت  ادامــه  در  و  یــاد،  انتخاب  این 

بیان کردند. به رئیس جدید قوه قضاییه  خطاب 
رئیسی  ابراهیم  سید  المسلمین  و  االسالم  حجت 
قدیم  روسای  معارفه  و  تکریم  آیین  در  یکشنبه  روز 
سر  ابتدا  باید  داشت:  اظهار  قضاییه  قوه  جدید  و 
بسیار  نعمت های  شاکر  و  بسایم  ربوی  آستان  بر 
و  کــرد  عنایت  که  توفیقاتی  در  متعال  خــداونــد 
زمینه ای که فراهم کرد برای اینکه بتوانم خدمتگزار 
رضوی  مقدس  آستان  در  که  خدمتی  ویژه  به  باشم 
خدمتگزاری  برای  مغتنمی  فرصت  شد؛  فراهم  )ع( 

به مردم و مهمانان عالیقدر حضرت رضا )ع( بود.
رهبری  معظم  مقام  اعتماد  امیدوارم  گفت:  وی 

موجب  قضاییه  قوه  خطیر  مسئولیت  در  حقیر  به 
محترم،  قضات  ایشان،  خدمت  بنده  شرمندگی 
به  دلداده  اللهی  حزب  نیروهای  عزیزمان،  مردم 
ابالغ  در  که  همچنانی  و  نشود  اسالمی  انقالب 
و  ایشان  زاکیه  ادعیه  مشمول  همیشه  فرمودند 

بزرگان حاضر در مجلس باشم.
دارد  جا  کرد:  تصریح  قضاییه  قوه  جدید  رئیس 
روسای  حضرات  خالصانه  های  تالش  از  صمیمانه 
حضرت  اسالمی،  انقالب  طول  در  قضاییه  قوه 
موسوی  الله  آیت  بهشتی،  دکتر  آقــای  الله  آیت 
اردبیلی، آیت الله یزدی و در این قریب به یک دهه 
الله آملی الریجانی و همه  تالش های خالصانه آیت 

کنم. تشکر  و  تقدیر  صمیمانه  همکاران 
شاهرودی  الله  آیت  بلند  روح  بر  درود  با  رئیسی 
در  ارزنــده ای  خدمات  تردید  بدون  داشت:  اظهار 
گرفته  صــورت  بزرگان  این  توسط  چهاردهه  این 
در  ایشان  از  یک  هر  و  است  تقدیر  قابل  همه  که 
داشتند  که  برنامه هایی  و  امکانات  با  و  خود  خور 
را  و وضعیت  این شرایط  امروز  تا  تالش هایی کردند 

باشیم. داشته 
سه  فاصله  در  افزود:  قضاییه  قوه  جدید  رئیس 
دوره  در  هم  داشتم،  قضاییه  قوه  از  که  ساله  ای 
انتخابات  در  هم  و  رضوی  قدس  آستان  در  خدمت 
از  بیش  و  کــردم  پیدا  فرصتی  جمهوری  ریاست 
سطوح  در  مردم  زندگی  با  و  مشکالت  با  گذشته 
قبل  از  اطالعاتی  چه  اگر  و  شدم  آشنا  مختلف 
مشکالت،  با  بیشتر  آشنایی  نظرم  به  ولی  داشتم، 

تنگنا ها و آالم در زندگی مردم ضرورت داشت.

رئیسی گفت: این فرصت سه ساله برای بنده این 
آن است که  تمام تالشم  به همراه داشت.  را  حسن 
جهت  در  قضاییه  قوه  در  بالقوه  و  فعلی  ظرفیت  از 
مردم،  حقوق  احقاق  مشکالت،  و  آالم  این  کاهش 
عزیز  مردم  خواست  مورد  آنچه  و  عدالت  اجــرای 

کنم. استفاده  است، 
  مردم در مورد عدالت نگرانند

ــه گـــفـــت: در  ــی ــای ــض ــوه ق ــ رئـــیـــس جـــدیـــد ق
نظرسنجی هایی که در بین مردم انجام شده، مردم 

مطالبه  نگرانند.  عدالت  اجرای  مورد  در  همچنان 
اجــرای  مختلف  سطوح  در  که  اســت  ایــن  ــردم  م
لذا اساس تحول  ببینند؛  از گذشته  را بیش  عدالت 

قضایی باید بر بستر گام دوم شکل گیرد.
بستر  بر  قضایی  تحول  برنامه  داد:  ادامــه  وی 
کردند  اشاره  آن  بر  رهبری  معظم  مقام  که  دوم  گام 
دولــت،  از  اعــم  بخش ها  همه  همکاری  نیازمند 
مجلس و همکاران قضایی است که باید هر کس در 
در  ویژه  به  دوم  گام  تا  کند  تالش  خود  کاری  حوزه 

حوزه اجرای عدالت به خوبی برداشته شود.
حرکت  دوم  گام  در  ــزود:  اف قضاییه  قوه  رئیس 
جامعه،  آحــاد  همه  بــرای  عدالت  اجــرای  انقالب 
از  یکی  عنوان  به  قضایی  دستگاه  و  مسئوالن 
نقطه های  از  و  است  شده  تلقی  مهم  محور های 
قوانین  و  اساسی  قانون  دینی،  تفکر  در  اساسی 
امامین  همیشگی  تأکید  مورد  که  است  موضوعه 
که  می طلبد  موضوع  ایــن  و  اســت  ــوده  ب انقالب 
با اجرای  امروز ما به یک نقطه قابل قبول در رابطه 

برسیم. تفاهم  به  عدالت 
نشان  خاطر  رئیسی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
کرد: آنچنان که فرموده اند عدالت قابل وصف کردن 
نگارش  به  رابطه  این  و کتاب هایی می شود در  است 
است،  شده  نوشته  نیز  کتاب هایی  اینکه  کما  درآورد 
در  ما  سخن  نیست،  ثبوتی  عدالت  در  ما  سخن  اما 
عدالت اجرایی است. یعنی چه کنیم عدالت اجرایی 

شود و مردم احساس اجرای عدالت کنند.
اجرای  بگویم  نمی خواهم  بنده  کرد:  بیان  وی 
حال  در  اما  است؛  قانون  اجرای  با  مساوی  عدالت 
توافق  و  تفاهم  اصل  یک  بر  بخواهیم  ما  اگر  حاضر 
کنیم که نزدیکترین اساس به اجرای عدالت باشد، 
موظفند  همه  کشور  در  اســت.  قانون  اجــرای  آن 
شرایطی  هیچ  تحت  کس  هیچ  کنند.  قانون  اجرای 
تخلف  و  قانون  زدن  دور  حق  جایگاهی  هیچ  در 

را نخواهد داشت. قانونی 
باشد  قانون  باید  محور  افزود:  قضاییه  قوه  رئیس 
دستگاه  در  چه  کنند؛  عمل  قانون  محور  در  همه  و 
کشور.  اداری  دستگاه های  همه  در  چه  و  قضایی 

و  اضطراری  شرایط  دلیل  به  احیانًا  که  مواردی  در 
باشد،  داشته  وجود  مشکل  بحرانی  خاص  شرایط 
چگونه  که  است  کرده  تعیین  قانون  نیز  آنجا  در 
)ره(  بزرگوار  امام  کرد.  عبور  وضعیت  این  از  باید 
همه  بــرای  را  نباید هایی  و  باید  جنگ  دوران  در 
این  در  شد؛  عمل  آن  به  و  کردند  تعیین  دستگاه ها 

دوران نیز به همین ترتیب است.
اجرای  مسئله  باید  امروز  اینکه  بیان  با  رئیسی 
شود،  گرفته  جدی  کشور  سطوح  همه  در  قانون 
گفت: کشور ما کشوری است که هر روز یک گروه، 
یک حزب و جریانی در مجلس، دولت و بخش های 
کنیم  توافق  قانون  اجرای  بر  باید  ما  می آید.  دیگر 
بر  تأکیدم  نیز  بنده  بگیریم.  جدی  را  آن  اجرای  و 
بود.  خواهد  محوری  نقطه  عنوان  به  قانون  اجرای 
این مهم ممکن است همه موضوع عدالت  هر چند 
باید  حتما  که  است  نقطه ای  اما  ندهد؛  پوشش  را 

روی آن تفاهم کنیم.
نیست نظام  زیبنده  پرونده های قضایی  تعداد 

اشاره  تحول  مسئله  با  رابطه  در  دوم  نکته  به  وی 
قضایی  دستگاه  با  ارتباط  در  داشت:  اظهار  و  کرد 
همچنان  امروز  اما  است؛  شده  بسیار  تالش های 
به  پرونده ها  ورودی  تعداد  دادرسی،  اطاله  مسئله 
ما  اسالمی  و  قضایی  نظام  زیبنده  قضایی  دستگاه 
بررسی  را  سرچشمه ها  باید  رابطه  این  در  نیست. 
از  پرونده  میزان  این  تولید  شود  مشخص  تا  کرد 
پیشگیری  جایگاه  رابطه  این  در  طبیعتا  کجاست. 
تصویب  با  مجلس  هم  و  دارد  عهده  بر  دولت  هم  را 

پیشگیرانه. ومقررات  قوانین 

تریبونخبر

رئیس جدید قوه قضاییه :
هیچکس حق دور زدن قانون را ندارد 

کــشــاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق  مدیر 
و عشایر خراسان رضوی گفت: 148  روستاییان 
این  عشایری  و  روستایی  کشاورز  خانوار  هزار 

استان زیرپوشش این بیمه قرار دارند.
نشست  در  شــب  دوشنبه  کاظمی  محمود 
و  روستائیان  کشاورزان،  اجتماعی  بیمه  صندوق 
عشایر شهرستان فیروزه افزود: 207 هزار خانوار 
زیرپوشش هیچ  این استان  بیمه در  این  مشمول 
های  آسیب  افزایش  باعث  که  نیستند  ای  بیمه 

اجتماعی در حومه شهر ها می شود.
پوشش  عدم  دالیل  از  یکی  داشت:  اظهار  وی 
تا  آن  تحقق  بر  که  اجتماعی  بیمه  صددرصدی 
و  اجرا  روش  شده،  تاکید  دوازدهــم  دولت  پایان 
تشکیل  که  است  همگانی  رسانی  اطالع  عدم 
طریق  از  رسانی  اطالع  و  راهبردی  توصیه  ستاد 
شوراها، دهیاران و دستگاههای مرتبط با جامعه 

هدف، در این زمینه نقش موثر دارد.

اجرای  با  گذشته  سال  یک  طی  گفت:  وی 
قانون بازنشستگی پیش از موعد بیش از 4500 
نفر در استان خراسان رضوی بازنشسته شدند که 

اجتماعی  بیمه  صندوق  به  را  سنگینی  مالی  بار 
روستاییان، کشاورزان و عشایر استان وارد کرد.

از  بگیران  مستمری  تعداد  ــزود:  اف کاظمی 

استان  این  در  کارافتادگی طی سه سال گذشته 
یافته  گسترش  هدف  جامعه  و  شده  برابر   10

است.
این  تعهدات  و  شرایط  داشــت:  اظهار  وی 
های  پرونده  از  بسیاری  و  شده  تسهیل  صندوق 
و  همسر  بــدون  دختران  قبیل  از  شمول  عــدم 

سرپرست به جریان افتاده است.
وی گفت: بر اساس سرشماری سال 95 تعداد 
در  عشایری  و  روستایی  خانوار   650 و  هزار   9
خانوار   287 تعداد  این  از  که  دارد  وجود  فیروزه 
 471 و  هزار  سه  از  بیش  و  بوده  بگیر  مستمری 
اجتماعی  بیمه  پوشش  هرگونه  فاقد  خانوار 

هستند.
پوشش  درصد  نظر  از  فیروزه  افــزود:  کاظمی 
جمعیت مشمول صندوق بیمه اجتماعی و تعداد 
استان   21 رتبه  و  سوم  رتبه  ترتیب  به  شده  بیمه 

را دارد.
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خوشاب  شهرستان  فرماندار 
ضمن اشاره به مدل ابداعی رزم 
گفت:  اقتصاد،  حوزه  در  حسینی 
مدل مثلث توسعه اقتصادی استاندار، زبانزد عام و خاص 
شده است.به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری 
خراسان رضوی، فرماندار شهرستان خوشاب در جلسه 
با  که  این شهرستان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
حضور استاندار و جمعی از مسئوالن محلی در مسجد 
جامع برگزار شد ضمن بیان این که مدل مثلث توسعه 
اقتصاد مقاومتی استاندار خراسان رضوی زبانزد خاص و 
عام شده است، افزود: شاهد هستیم که راهبرد اقتصادی 

ایشان در استان در حال شکل گیری است.
حسن ابارشی ضمن بیان این که شهرستان خوشاب 
افزود:  است،  شده  خودش  تاسیس  از  دهه  اولین  وارد 

اقدامات بسیار خوبی زیر بنایی در این شهرستان انجام 
شده است و امروز با قوت و اقتدار و به همت مردم قدم های 
مثبتی در جهت توسعه شهرستان بویژه در زمینه کشاورزی 
توانمندیهای  دارای  خوشاب  افزود:  است.وی  برداشته 
بسیار زیادی در حوزه سرمایه گذاری است بر این اساس 
75 درصد شهرستان خوشاب  در حوزه کشاورزی شاغل و 
مابقی دربخش صنعت مشغول هستند.ابارشی ضمن بیان 
این مطلب که در سال 96 خوشاب رتبه اول تعهد اشتغال 
شهرستان ها را بدست آورده است، اضافه کرد: هر چند که 
قابلیت ویژه شهرستان خوشاب در بخش کشاورزی بوده 
اما در حوزه صنعت هم گام های اساسی برداشته شده 
است، در همین راستا در محصول پسته که محصول اصلی 
شهرستان است چند سالی می شود شهرستان رتبه سوم 

استان رابدست آورده است.

جلسه  نــهــمــیــن  یــکــصــدو 
در  استان  مقاومتی  اقتصاد 
 3 انعقاد  با  فــیــروزه  شهرستان 

پایان رسید. به  نامه معین  تفاهم 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه  در 
نامه  تفاهم   3 شد  برگزار  فیروزه  در  که  استان 
حضوراستاندار،  با  شهرستان  این  اقتصادی  معین 
نیشابور  های  ئماینده  فیروزه،  فرمانداری  سرپرست 
این  اقتصادی  معین  و  جمعه  ــام  ام و  فــیــروزه  و 

گردید. منعقد  شهرستان 
در این جلسه که در کنار مسئوالن محلی، جمعی 
از مردم فیروزه حضور داشتند سرپرست فرمانداری 
اقتصاد  اصلی  محور  گفت:     فیروزه  شهرستان 
که  است  دامپروری  و  کشاورزی  فیروزه  شهرستان 

ارتباط  حوزه  دو  این  به  مردم  اقتصاد  درصد   90
دارد.

که  این  به  اشــاره  با  راستا  همین  در  پور  حکیم 
شهرستان  در  بسیاری  کار  جای  معیشت  حوزه  در 
فیروزه وجود دارد، اضافه کرد:  برخی از روستاهای 

ما با مهاجرت روبرو شده اند.
شهرستان  بیکاری  نرخ  که  این  بیان  ضمن  وی 
فیروزه  جمله  از  فعال  معدن  افزود:8  12.6است، 
مس و گچ در شهرستان فعال هستند. به طور مثال 
در اطراف معدن فیروزه دو روستا وجود دارد که در 
این دو روستا یک نفر بیکار هم نمی توان پیدا کرد. 

رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان رضوی گفت: 
مقدار   ،97 ســال  ماهه   11 طی 
2 میلیون و 681 هزار تن کاال به ارزش 2 میلیارد و 74 
میلیون دالر از گمرکات استان به کشورهای هدف صادر 
ماهه   11 طی  اظهارکرد:  علیرضایی  است.راضیه  شده 
سال 97، مقدار 2 میلیون و 681 هزار تن کاال به ارزش 2 
میلیارد و 74 میلیون دالر از گمرکات استان به کشورهای 
هدف صادر شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل از نظر ارزشی 17 درصد رشد داشته است.وی 
افزود: اقالم عمده کاالهای صادراتی استان شامل مواد 
غذایی از جمله زعفران در بسته بندی بیش از 30 گرم، 
زعفران در بسته بندی های 10 تا 30 گرم، کف پوش های 
منگوله باف، سیب، سایر روغن های سبک و فرآورده ها بجز 

بنزین، سیب زمینی، سایر فرآورده های غیر مذکور دارای 
70 درصد وزنی یابیشتر نفت یا روغن های معدنی قیری، 
رب گوجه فرنگی و سایر هادی های برق برای ولتاژ بیش 
از 1000 ولت، می باشد.وی افزود: مهمترین کشورهای 
هدف صادراتی استان کشورهای افغانستان، ترکمنستان، 
ازبکستان،  کنگ،  هنگ  عربی،  متحده  امــارات  عراق، 
است.رئیس  اسپانیا  و  ویتنام  تاجیکستان،  پاکستان، 
واردات  افزود:  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
استان نیز در این مدت 240 هزار تن کاال به ارزش بالغ بر 
310 میلیون دالر بوده است.وی اظهارداشت: کشورهای 
ترکیه، امارات متحده عربی، فدراسیون روسیه، ازبکستان، 
آلمان، تاجیکستان، چین، پاکستان، سوئیس و افغانستان 

نیز مهمترین کشورهای شریک وارداتی استان هستند.

صد و نهمین جلسه اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی برگزار شد
در سال 97 تحقق یافت؛

2میلیارد دالر صادرات از خراسان رضوی

فرماندار خوشاب:

مدل مثلث توسعه اقتصادی استاندار، زبانزد عام و خاص شده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یارانه حدود 
تولید،  نفع  به  باالی جامعه  از 3 دهک  نفر  میلیون   24
اشتغال، صادرات غیر نفتی و اقشار کم درآمد حذف می 

شود. 
رحیم زارع افزود: یارانه حدود 24 میلیون نفر از 3 دهک 
باالی جامعه به نفع تولید، اشتغال، صادرات غیر نفتی و 

اقشار کم درآمد حذف می شود.
گفت:  مجلس  اقــتــصــادی  کمیسیون  عضو  ــن  ای
بودجه امسال نسبت به سال قبل تفاوت هایی داشت. 
بیمه  ازدواج،  های  وام  افزایش  بهزیستی،  هدفمندی، 
حقوق  افزایش  سقف  اساسی،  کاالهای  یارانه  سالمت، 
کارمندان تا 400 هزار تومان به اضافه 10 درصد، افزایش 
اشتغال،  اولویت افزایش حقوق بازنشستگان کمتر از 2.5 
دولت،  کارمندان  حقوق  مالیاتی  سقف  تومان،  میلیون 
افزایش یارانه خرید گندم، آب و برق مدارس، تسهیالت 
برای  گاز  و  برق  و  آب  پرداخت  از  معافیت  و  مددجویان 
بهزیستی،  و  امداد  کمیته  برای  اشتغال  افزایش  یکبار، 
بیمه  حق  بودجه،  از  نگهبان  شــورای  ــرادات  ای اصالح 
رانندگان درون شهری و برون شهری و هزینه بیمه تکمیلی 
جانبازان، میزان افزایش شرکت های دولتی، بانک ها و 
موسسات دولتی و مواردی از این قبیل از جمله مواردی 

بود که در بودجه امسال لحاظ شده است.
وی افزود: 20 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم 
برای اشتغال در نظر گرفته شده است. از دولت انتظار 
اجرایی  ستاد   ، بسیج  بهزیستی،  در  ها  ظرفیت  داریم 
اشتغال فرمان امام، خاتم االنبیاء را در  اشتغال نظر بگیرد.
 2 عرضه  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
میلیون بشکه نفت در بورس انرژی و افزایش حامل های 
انرژی به قیمت تمام شده از دیگر مواردی است که می 

توان از این ظرفیت ها در اشتغال استفاده کرد. 

زارع گفت: امسال نوک پیکان بودجه به سمت تولید 
است و قطعا وضعیت تولید بهبود خواهد یافت. مشوق 
ارز  بازگرداندن  صورت  در  صادرکنندگان  برای  که  هایی 
حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است می تواند از 

تفاوت های بودجه امسال باشد.
 وی درباره درآمدهای مالیاتی در سال 98 گفت: نرخ ها 
تغییری نکرده است و سرجمع مالیات ها همان 27 درصد 
می شود. با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده که 9 
درصد است، درامد مالیاتی که دولت پیش براورد کرده در 

سال 98 محقق نخواهد شد.  
همچنین هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان 
با توجه به حجم بندهای تبصره بودجه 98 زیاد نبود و 
بیشتر عبارتی بود که در مجلس بررسی و اصالح شد تا 

نظر شورای نگهبان تامین شود.
درباره  نمایندگان  که  اصالحاتی  خصوص  در  وی    
ایرادات گرفته شده از بودجه سال آینده گفت: بر اساس 
بند الف اصالح شده تبصره یک ماده واحده بودجه کل 
صادرات  از  حاصل  از  ملی  توسعه  صندوق  سهم  کشور 
درصد   20 گاز  صادرات  خالص  و  گازی  میعانات  نفت، 
بالفاصله  است  مکلف  مرکزی  بانک  و  شود  می  تعیین 
نسبت به واریز این وجوه از کل صادرات نفت خام و سهم 
این  درصد  کند. 3  اقدام  است  معاف  که  درصد   14.5

مبلغ نیز برای مناطق محروم لحاظ می شود.
تصریح  اصالحات  این  دیگر  جزئیات  مورد  در  قوامی 
کرد: اصالح جز 8 بند الحاقی 5 تبصره 2 ماده واحده بود 
که موافقت انجام شد. بر این اساس سازمان برنامه بودجه 
موظف شد با همکاری وزارت نفت نسبت به تنظیم روابط 

مالی دولت با وزارت نفت ظرف 6 ماه اقدام کند.
صورت  اصالحات  از  دیگر  یکی  داشــت:  اظهار  وی 

ماده  تبصره 3  دال  بند  اصالح  از:  است  عبارت  گرفته 
واحده مربوط به تامین 15 درصد سهم دستگاه ها توسط 
شهرداری ها و دستگاه های ذیربط بود که اصل سود 2 
میلیارد دالر برای برای استفاده در خطور مترو اصالح شد.
قوامی خاطرنشان کرد: اصالح دیگر مربوط به تبصره 
16 در ارتباط با تسویه وام ها در سال 98 بود که اصالح 
شد که موارد تبعیض آمیز در کمیسیون تلفیق حل کرد تا 

نظر شورای نگهبان تامین شود.  
با کلماتی مثل  ارتباط  افزود: اصالحات دیگر در  وی 

کنترل و کد بود که برطرف شد.
کارمندان  حقوق  درصدی   43 افزایش  درباره  قوامی 
زیادی  تاثیر  تورم  بر  سال 97  ارزی  شوک  گفت:  دولت 
که  بود  مواردی  از  برجام  از  امریکا  شدن  خارج  داشت، 
پیش   97 سال  بودجه  در  که  افتاد  اتفاق   97 سال  در 
بینی نشده بود که این شوک ها موجب شد تورم افزایش 

غیرقابل پیش بینی داشته باشد.
محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب   
 12.5 تا   97 سال  در  که  تورمی  کرد:  تصریح  مجلس 
درصد پیش بینی شده بود با توجه به این اتفاقات اکنون 
به 49 درصد رسیده که پیش بینی شده تا پایان سال به 
60 درصد نیز برسد بنابراین دولت تالش کرد 20 درصد به 
حقوق همه کارمندان اضافه کند که این رقم جبران تورم را 
نخواهد کرد. در صورتی که بخواهیم جبران حقیقی سال 
96 را داشته باشیم باید به نسبت مخرج کسر حقوق ها را 
افزایش دهیم که این برای مجلس و دولت امکان پذیر نبود 
که اگر دستمزدها و حقوق ها به اندازه نرخ تورم پیش بینی 
شده  که 60 درصد است افزایش یابد تورم نیز متناسب 
به آن افزایش و گسترش خواهد یافت و در  مارپیچ تورم 
و دستمزد گرفتار خواهیم شد بنابراین مجلس با بررسی 
هایی که انجام داد پیشنهاد داد حقوق افرادی که سطح 

حقوق پایین تری دارند تا 43 درصد افزایش یابد. 
 وی اظهار داشت: مجلس تصمیم گرفت 400 هزار 
به  به تمامی حقوق ها اضافه شود که  تومان یکنواخت 
صورت ضریب در تمام اجزای حقوق تاثیر خواهد داشت 
بقیه  داشت.  خواهد  تاثیر  پاداش  و  بازنشستگی  در  که 
افزایش حقوق تا 10 درصد در اختیار دولت قرار گرفته 
و  درصد   10 تا  حقوق  پایین  طبقات  که  صورت  بدین 
کسانی که حقوق باالتری دارند نیز افزایشی داشته باشد.

شامل  ــد  درص  43 حقوق  افــزایــش  ــزود:  افـ قوامی 
بازنشستگانی که حقوق پایینی می گیرند شامل می شود.
معافیت مالیاتی نیز به میزان حقوق 2 میلیون و 750 
هزار تومان تعلق گرفته شده است که تا این اندازه مالیاتی 
تعلق نخواهد گرفت و صفر خواهد بود. افزایش حقوق ها 

از فروردین 98 اعمال خواهد شد.
محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رئیس  نایب 
مجلس گفت: در تبصره 18 مشخص شده که باید بیش از 
یک میلیون نفر شغل ایجاد شود تا نرخ بیکاری 12 و یک 

دهم درصدی که داریم به سمت تک رقمی پیش برود.
صنعت  توسعه  به  ملی  توسعه  صندوق  از  درصد   20
تولید  و  به اشتغال  یافت که  و عشایر اختصاص خواهد 

گوشت قرمز کمک خواهد کرد.
قوامی گفت: درباره بدهی صندوق ها نیز مقرر شده 
صندوق ها بدهی خود به بانک ها و  بدهی بانک ها به 

بانک مرکزی پرداخت شود.
وی درباره درآمدهای مالیاتی گفت: مالیات بر ارزش 
افزوده به واحدهای تولیدی فشار وارد خواهد کرد و این 
نقطه ضعفی در بودجه است که باید مجلس قانون مالیات 
بر ارزش افزوده را قبل از الیحه بودجه تصویب می کرد 

چون اکنون باید تولید کننده 2 بار مالیات پرداخت کند.

یارانه ۲4 میلیون نفر حذف می شود خبرخبر

توزیع  گفت:  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
تثبیت  تا  گرم  و  منجمد  صورت  به  مرغ  و  قرمز  گوشت 

قیمت ها در بازار ادامه خواهد داشت.
به صورت  افزود: عرضه گوشت مرغ  ورناصری  حمید 
مرغ  گوشت  و  دارد  ادامه  تهران  شهر  در  منجمد  و  تازه 
با  باشد، در سطح میادین  به هر میزان که الزم  منجمد 
ادامه  را  روند  این  و  می شود  توزیع  درست  برنامه ریزی 

خواهیم داد.
وی گفت: عرضه گوشت مرغ گرم را افزایش دادیم تا در 
دسترس مردم باشد، مردم می توانند هر کیلو گوشت مرغ 
تازه را از سازمان میادین به قیمت 11 هزار و 500 تومان 

خریداری کنند.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور افزود: امروز 
میادین  تن گوشت مرغ در سطح  باالی 200  تهران  در 
تا 140 تن  روزهای قبل 130  عرضه شد، در حالی که 

عرضه داشته ایم.
خواهد  ادامه  تعطیالت  پایان  تا  روند  این  گفت:  وی 
داشت، استمرار این عرضه متناسب با شرایط قیمت در 
و  باشد  داشته  بازار کشش  که  زمانی  تا هر  و  است  بازار 
شرایط قیمتی متعادل شود، این توزیع گوشت با نرخ 11 

هزار و 500 تومانی ادامه دار خواهد بود.
ورناصری گفت: طبیعی است وقتی قیمت مرغ کاهش 

پیدا کند، دیگر نیازی به توزیع مرغ منجمد نخواهد بود.
وی افزود: حتما توزیع ها در این سطح اثرگذار بوده و 
ما در دو ماه گذشته حدود 30 هزار تن گوشت گرم مرغ 
عرضه کرده ایم که در مقطع قبل قیمت مرغ به 9800 
به  امــروز  تا  هم  اخیر  ماه  یک  در  و  بود  رسیده  تومان 

11500 تومان رسیده است.
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور گفت: یک 

سری نوساناتی در پایان سال اتفاق می افتد که به خاطر 
افزایش تقاضا است.

در  گرم  مرغ  تن   200 حدود  عرضه  افزود:  ورناصری 
میادین و افزایش عرضه مرغ منجمد حتما اثر خود را بر 
آینده خواهد گذاشت و مردم  روی قیمت ها در روزهای 
می توانند مرغ منجمد را به ازای هر کیلو 10500 تومان و 

مرغ گرم را 11 هزار و 500 تومان خریداری کنند.
افزود:  کشور  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
عددی که سازمان حمایت برای قیمت گوشت مرغ گرم 
به  ما  و  است  تومان   500 و  هزار   11 است  کرده  اعالم 

دنبال این هستیم که قیمت را به این عدد نزدیک کنیم.
گوشت  واردات  گفت:  هم  قرمز  گوشت  مورد  در  وی 
قرمز از کشورهای مختلف در حال انجام است، عالوه بر 
آن دام زنده هم در حال واردات است که تا پایان همین 

هفته واردات گوسفند زنده را با کشتی خواهیم داشت.
افزود:  کشور  دام  امور  پشتیبانی  شرکت  مدیرعامل 
تا  است  راس  هزار  که 50  زنده  گوسفند  محموله  اولین 
پایان این هفته وارد می شود و در مراحل بعدی حدود 90 

هزار راس وارد خواهد شد.
و  زنده  دام هــای  این  واردات  با  داد:  ادامه  ورناصری 
عرضه آن، کاهش قیمت گوشت قرمز را شاهد خواهیم 
بود، ضمن اینکه در یکی دو روز گذشته هم ثبات نسبی 

قیمت گوشت قرمز را در بازار شاهد بودیم.
وی افزود: تعیین قیمت این گوشت ها بر مبنای اعداد 
و ارقامی است که سازمان حمایت اعالم می کند و با یک 
سود حداقلی برای واردکنندگان است که در حال حاضر 
کیلویی حدود 42 هزار تومان است و ممکن است افرادی 
قیمت هایی را طرح کنند که اطالعی از عملیات واردات 

گوشت را نداشته باشند.

خبر
توزیع گوشت قرمز و مرغ تاتثبیت قیمت ها ادامه دارد



برخورد قاطعانه پلیس با برهم زنندگان نظم 
و امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال

در  گفت:  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
آستانه رستاخیز طبیعت و نوروز پرنشاط و آغاز سال 1398 
با تمام توان و استعداد تامینی ، کنترلی و عملیاتی خود 
به پشتوانه تعامل و مشارکت های همگانی برای برقراری 
نظم و امنیت شایسته زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی ثامن 
الحجج آقا علی ابن موسی الرضا)ع( در تالش هستیم و 
طرح های ویژه انتظامی و تمهیدات گسترده ترافیکی را 

در دستور کار خود قرار داده ایم.
سرتیپ »محمد کاظم تقوی« افزود: یکی از ماموریت 
های مهم پلیس خراسان رضوی در آستانه استقبال از بهار 
نوروز و تامین نظم و امنیت شهروندان عزیز و قانون مدار 
در روز چهار شنبه آخر سال است و امیدواریم به پشتوانه 
عنوان  به  بتوانیم  مردم  هوشمندانه  تعامل  و  همکاری 
خادمان نظم و امنیت در حریم بارگاه ملکوتی ثامن الحجج 
آقا علی ابن موسی الرضا)ع( به شایستگی و نیکویی انجام 

وظیفه کنیم. 
وی گفت: خوشبختانه امسال مردم میل چندانی به 
خرید و استفاده محترقه نشان نداده اند و از خانواده های 
عزیز انتظار داریم به ارزش های انسانی پای بند بوده و 
نگذاریم خدای ناکرده نگرانی با حادثه ای به وجود آید و 
همچنین نظارت و کنترل الزم را برای استفاده فرزندان 
شان از محصوالت نورافشانی استاندارد تولیدی شرکت 
مواد محترقه  از خرید  و خــودداری  های مجاز داخلی 

خطرناک داشته باشند. 
فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی خاطر نشان 
انتظار داریم همچون گشته و  کرد: از شهروندان عزیز 
آنچه با حضور حماسی خود در صحنه ها و موقعیت های 
مختلف برای پشتیبانی از پلیس خدمتگزار نشان داده اند 
کارکنان خدوم فرماندهی انتظامی که با اجرای طرح های 
انتظامی و تمهیدات ویژه ترافیکی را حمایت و همراهی 
کنند. وی مطرح کرد: پلیس رضوی با آمادگی کامل و 
بهره مندی از تمام توان و استعداد خود با حضور مقتدرانه 
تا با سالمتی و  می کوشد در خدمت شهروندان باشد 

امنیت به استقبال بهار برویم.
سرتیپ محمد کاظم تقوی اظهار داشت: افرادی که 
بخواهند نظم و امنیت چهارشنبه آخر سال را خدشه دار 
کنند بدانند که پلیس خراسان رضوی با برهم زنندگان 
نظم عمومی تعارف ندارد و با هماهنگی مقم قضایی تا 

پایان تعطیالت نوروز در بازداشت خواهند بود.

برخی  هرچند  دارد  ویژه ای  آداب  چهارشنبه سوری 
ترجیح داده این شب را در خانه مانده و با تماشای فیلم 
در کنار خانواده این شب را سپری کنند اما در مقابل 
و  خانواده  همراه  به  شب  این  در  مردم  از  زیادی  عده 
دوستان مشغول پای کوبی و جشن شده و طی سالیان 
درازی که از اجرای این فرهنگ سنی می گذرد و رفته 
رفته اصل این سنت به فراموشی سپرده شده و حریان 

تخلیه هیجانات جای ان  را گرفت.
شادمانی  و  آتش،شعف  روی  از  پریدن  تنها  نه  دیگر 
و  کوچه  در  ترقه ها  مهیب  صدای  بلکه  نکرده  ایجاد  را 
خیابان شهر رنگ امنیت را کمتر کرده این در صورتی 

است. 
و  بوده  دست ساز  که   نوجوانان  دست  در  ترقه های 
گاهی نیز در اتشی که همه به دور ان حلقه زده بودند 
یکی مس از دیگری ایحاد ترس و وحشت می کند و با 
نهایت تاسف باید یاداور شد که این چنین صحنه های 

دلخراشی هرساله تکرار می شود .
بی  دست های  ندارند،  نور  دیگر  که  چشم هایی 
انگشت و پاهایی کا دیگر ووان راه رفتن ندارند این ها 
چهارشنبه  از  اخیر  سال  چند  طی  که  بوده  تصاویری 
سوری در ذهن ها به یادگار مانده یادگاریی با طعم تلخ 
حادثه البته این  تصاویر در صورتی است که فرد از عمق 

این گونه خوادث بتواند جان سالم به در برد.

جای تمام رسومات مهیج و اصیل را انفجار کوچکی 
گرفته و کمتر کسی درست به خاطر می آورد که متعلق 
به کدام فرهنگ یا کدام آداب و رسوم برای این شب ها 

است.
به  کوچک  هدیه های   ، خوانی  شعر  مالقه زنی، 
نوعروس ها، کوزا شکستن و آش پختن و خوردن آجیل 
طرفداران خود را از دست داده و چقدر خوب است تا 
با یاد ایام گذشته این اصل سنت را اجرایی کرده و در 
راستای سنت های قدیم و مفتخر ایرانی به دور همان 

آتش های ردون درد و بی خطر حلقه بزنیم.
پلیس  ریییس  با  چهارشنبه سوری  شب  آستانه  در 
اقدامات  به  اشاره  با  تا  نشسته  گفت وگیی  به  مشهد 
آسیب های  از  پیش گیری  راستای  در  ارگان  این  الزم 

احتمالی این شب نکاتی را گوش زد کرد.
آقا  اکبر  سرهنگ  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به 
پیرامون  رسانه  این  خبرنگار  سوال  به  پاسخ  در  بیگی 
شب  در  حـــوادث  ــوع  وق از  پیش گیری  ــات   ــدام اق
چهارشنبه سوریرو  حساسیت  افزود:  چهارشنبه سوری 

اتفاقات  وقوع  نشان گر  گذشته  درسنوات  آن  سابقه 
اقدامات  راستا  ایــن  در  که  ــوده  ب بسیاری  نــوگــوار 
گسترده ای در جهت پیش گیری از وقوع حوادث انجام 

گرفته است.
و  و تجزیه  به پیش بینی ها  توجه  با  وی تصریح کرد: 
تحلیل حوادث سال های گذشته براب کاهش هر چه 
بیشتر وقوع حادثه از دانش افراد صاحب نظر و اهبل 
استفاده  مردم  نظر  و  دانشگاه  اساتزد  هم چنین  و  فن 

کردیم .
همکاری  و  افزایی  هم  با  داشت:  اظهار  بیگی  آقا 
آتش نشانی و شهرداری و فرمانداری و سپاه پاسداران 
با  پیش گیری  و  فرهنگ سازی  بحث  در  را  اقداماتی 
کمک اصحاب رسانه و صداوسیما در جهت آگاه سازط 

مردم انجام داده ایم.
وی عنوان کرد: با توحه به گستردگی دامنه اقدامات 
ما  کار  کلی  طور  به  و  نیست  ممکن  آن هــا  بیان  که 
به  کننده  توزیع  افراد  با  که  این گونه  به  است  مقابله از 

صورت جد برخورد می کنیم.
از  پیش گیری  در  مردم  نقش  خصوص  در  بیگی  آقا 
توضیح  پلیس  با  همراهی  چگونگی  و  حوادث  وقوع 
همکاری  پلیس  با  می توانند  طریق  دو  به  مردم  داد: 
باشند  داشته  کنترلی  خود  باید  اول  وهله  در  و  کنند 
بدین معنا که خودشان پلیس خودشان باشند ، مراقب 

فرزندان خود در تخلیه هیجاناتشان باشند.
حدی  را  هشدارها  باید  خانواده ها  کرد:  بیان  وی 
دیگر  و  روزنامه ها  از  را  حــوادث  هم چنین  و  بگیرند 
رسانه ها دنبال کنند تا نسبت به این شب و عواقب آن 

آگاهی پیداکنند.
آقابیگی تشریح کرد: بسیاری از جوانان ما به دلیل 
از  را  خود  بدن  اعضای  خطرناک  این کارهای  انجام 
دست داده که دلیل بسیاری از این گونه حوادث عدم 

آگاهی است.
تا  می شود  منجر  آگاهی  عدم  این  کرد:  تاکید  وی 
عده ای این فرهنگ و سنت اصیل ایرانی را خدشه دار 
که  ساز  دست  بمب های  و  ترقه  از  استفاده  با  و  کنند 
بوده  همراه  خطر  و  خشونت  با  همراه  آن  از  استفاده 

طعم این شب را به تلخی بکشانند.
آرزوی نیک برای  پایان ضمن  آقا بیگی در  سرهنگ 
برای  شب  این  امیدوارم  کرد:  بیان  رضوی  شهر  مردم 
به ویژه مردم پاک سرشت مشهد  تمام مردم سرزمینم 
احتمالی  آسیب  هر  از  دور  به  و  یادماندنی  به  شبی 
خود  خانواده  کنار  در  را  شب  این  آرامــش  با  و  باشد 
سپری کنند.و هم چنین امیدوارم با اطالع رسانی های 
دقیق و جامعی که در خصوص پیش گیری از آسیب ها 
صورت گرفته  این مناسبت را با شور و ایمنی پشت سر 

بگذاریم و با دلی شاد وارد سال جدید شویم.

فرهن گ سازی در نسل سوم انقالب و دانش آموزان 
خطر  رفتارهای  بروز  از  پیش گیری  در  به سزایی  نقش 

ساز دارد.
بوده  ایرانی  از هزاران جشن  چهارشنبه سوری یکی 
که در شب آخرین چهارشنبه سال برگزار می شود که 
این شب در  بزم  به  نیز اشاراتی  در شاهنامه فردوسی 
این  بودن  کهن  بیان گر  که  شده  نوروز  به  نزدیک  ایام 

جشن است .
برگزاری مراسمات سنتی مربوط به این جشن ملی 
و  داشته  حضور  ایرانیان  سنتی  فرهنگ  در  باز  دیر  از 
حال  در  بیش  و  کم  مناسبات  این  نیز  حال  زمان  در 

برگزاری است.
واژه چهارشنبه سوری از دو واژه چهارشنبه و سوری 

به معنای سرخ ساخته شده است.
باستان در شب آخرین چهارشنبه  ایران  آیین  طبق 
سال آتش بزرگی برافروخته  شده و تا بامداد و برآمدن 
عصرگاهی  در  و  می شده  نگه داشته  روشن  خورشید 
مردم از روی آتشی که برافروخته اند پریده و در هنگام 
پریدن از آتش نیز شعر زردی من از تو و سرخی تو از 
من را زمزمه می کندد که این جمله نشان گر مراسمی 
واژه  که  است  مذهبی  ماک سازی  و  تطهیر  جهت  در 

سوری به معنای"سرخ" به آن اشاره دارد.
از  چهارشنبه سوری  سنت  اخیر  سال  چند  طی  اما 
و  تدس  احساس  واژه  این  و  گرفته  فاصله  خود  اصل 
دلهره و خطر و فاجعه را در بین عامه مردم بر انگیخته 
آتش  روی  از  پریدن  معنای  به  شب  این  دیگر  و  کرده 
آیین  این  که  است  حادثه  درون  به  پریدن  بلکه  نبوده 
شده  تبدیل  خطر  و  نگرانی  از  پر  شب  یک  به  رو  زیبا 

است.
در این بین جوانان  تحت تاثیر محیط و برای نشان 

از  استفاده  به  اقدام  خود  شجاعت  و  جسارت  دادن 
انواع ترقه و نارنجک کرده در غیر این صورت و به غیر 
و مشکل  داشته  دفتار عادی  این حوانان  این شب  از 

خاصی ندارند.
یکی از توصیه های هر ساله ناجا به فروشندگان این 
قبیل مواد عدم فروش پواد محترقه به رده سنی کودک 
آمار سال گذشته تعداد  و نوجوان است چرا که طبق 
زیادی از مردم دچار حوادث مربوط به این شب شده 
که تعدادی منجر به قطع عضو شده و در مواردی نیز 

افراد جان خود را از دست دادند .
پیش گیری از حوادث تلخی مانند چهارشنبه سوزی 
مستلزم ارتقای فرهنگ ایمنی بوده و این مهم ممکن 
نیست مگر با برقرادی 3 اصل آگاهی و آموزش و الزام.

و  کرده  فراموش  را  اول  اصل   2 والدین  از  بسیاری 
به یک باره سراغ سومین اصل رفته و با توسل به زور و 
اجبار سعی بر منع کار یا ترغیب به کار دیگری دارند 
اما این شیوه بیشتر اوقات با شکست روبرو شده و به 
و  نوجوان  به  آموزش  و  آگاهی  که  است  دلیل  همین 
به  باید  آگاه سازی  این  روند  در  و  دارد  ضرورت  جوان 
شخصیت فردی وی احترام گذاشته شده و از جریحه 

دار کردن غرورشان بپرهیزیم.
برای رسیدن به ایمنی باید از راه آموزش وارد شد و 

تنها پیش شرط آموزش آگاهی است .
آگاهی از خطرهای چهارشنبه سوری و شیوه مقابله 
آخرین  در  را  تلخ  بروز حوادث  احتمال  این خطرها  با 

روزهای سال را کاهش می دهد.

با  اگر  از مواد آتش بازی حتی  سخن آخر: استفاده 
مراقبت کامل نیز انجام بگیرد  هرگز به طور کامل ایمن 
نیست و حوادث نه تنها ممکن است برای کسانی که 
در تهیه و ساخت مواد محترقه مشارکت دارند رخ دهد 
بلکه ممکن است برای کسانی که با بازی و تماشا نیز 
مشغول هستند خطر ساز باشد اما در صورت هرگونه 
با رعایت و حفظ خونسردی در اسرع  حریق و حادثه 
و  حــوادث  مدیریت  مرکز   115 تلفن  شناره  با  وقت 
نیز  و  اتش نشانی  و 115 سازمان  فوریت های پزشکی 
در صورت مشاهده و تطالع از نگهداری و ساخت مواد 
گرفته  تماس   110 پلیس  شماره  با  خطرناک  محترقه 

شود.
به امید چهارشنبه سوری پر از شور بدون خطر
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رئیس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی گفت: در 
توزیع  و  تهیه  قاچاق  افزایش  سال  آخر  چهارشنبه  ایام 

مواد محترقه را شاهد هستیم.
بیات  حسین  سرهنگ  ــروز«  ام »صبح  ــزارش  گ به 
مختاری در مصاحبه با خبرنگار این رسانه در خصوص 
اقدامات و طرح های اجرایی ناجا در جهت پیش گیری 
که  این موضوع  به  توجه  با  افزود:  این شب  از حوادث 
افراد شده  امنیت  از  آسایش  مواد محترقه سبب سلب 
پلیس مبارزه با قاچاق کاال برخورد با افراد متخلف را به 

صورت ویژه در دستور کار خود قرار داده است.
در  را  متنوعی  طرح های  پلیس  کــرد:  تصریح  وی 
خصوص جمع اوری مواد محترقه قاچاق اجرایی کرده 
سال  پایان  تا  مستمر  صورت  به  طرح ها  این  که  است 

ادامه دارد.
بیات مختاری دیگر اقدام پلیس را این چنین توضیح 
داد: با توجه به این موضوع که بیشتر این مواد محترقه 
وارد  کشور  جنوب  و  تهران  سمت  از  قاچاق  صورت  به 
مشهد شده اقدامات کنترلی خود را در این ایام تشدید 

کرده و افزایش داده ایم.
وی ادامه داد: برخی از  فروشگاه های صنفی نیز به 
با  انواع مواد محترقه مبادرت کرده که  و عرضه  فروش 
توجه به گشت  زنی های پلیس با همکاری دستگاه های 

مرتبط در دستور کار قرار داده و در حال اجرایی شدن 
است که این طرح نیز تا پایان سال ادامه دارد.

توصیه  رضوی  خراسان  استان  اگاهی  پلیس  رییس 
عواقب  به  نسبت  که  مواد  این  فروشنده  افــراد  کرد: 

ان  فروش  از  دارند  آگاهی  موادی  چنین  از  استفاده 
این  با  که  چرا  کنند  خودداری  جوانان  و  نوجوانان  به 
عمل خود آرامش و امنیت را در این شب از مردم سلب 
می کنند در غیر این صورت منتظر برخورد جدی پلیس 

باشند.
به  توجه  با  کــرد:  عنوان  مختاری  بیات  سرهنگ 
مواد  این  از  استفاده  که  خطراتی  و  نوضوع  حساسیت 
با  شــده  انجام  هماهنگی های  دارد،طـــی  همراه  به 
مواد  توزیع کننده  افــراد  مجازات  قضایی  نمایندگان 
جریمه نقدی  نیز  و  کرده  پیدا  تشدید  قاچاق  محترقه 

برای این افراد نیز افرایش پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: مجازات افراد بسته به میزان عرضه 
شده  استفاده  محترقه  مواد  اگر  و  بوده  محترقه  مواد 
افراد  برای  قانونی  مجازات  و  جریمه  باشد  دست ساز 

تشدید پیدا می کند.
بسیار  گذشته  سال  در  کرد:  مطرح  مختاری  بیات 
مواد  ــواع  ان فــروش  و  ساخت  به  مبادرت  که  ــرادی  اف
دوران  گذرندان  برای  و  شده  دستگیر  داشته  محترقه 

در  را  جدید  سال  و  شده  روانه  زندان  به  خود  مجازات 
زندان به دور از خانواده ها آغاز کردند .

وی افزود: بسیاری از واحدهای صنفی که نیز عرضه 
سلب  موقت  صورت  به  داشتند  را  محترقه  مواد  انواع 
مجوز کار شده و در  ایام عید که زمان رونق برای کسب 

و کار بود ممنوعیت کار پیدا کردند.
شهر  سطح  مناطق  تمام  در  کرد:  نشان  خاطر  بیات 
شده  شناسایی  آن ها  بیشتر  که  شده  عرضه  مواد  این 
با افراد برخورد حدی  و انواع این مواد را جمع کرده و 

صورت گرفت.
وی ابراز خشنودی کرد: طی چند سال اخیر  شرکتی 
در اصفهان که اقدام به تولید انواع ترقه های بی خطر 
صورت  به  خطرناک  محترقه  مواد  از   استفاده  کرده 

چشم گیری کاهش پیدا کرده است.
وی در پایان از مردم درخواست کرد: این شب به یاد 
ماندنی را برای یکدیگر تلخ نکنیم و اجازه بدهیم با دلی 
شب  از  و  شویم  حدید  سال  وارد  ایمن  روزهای  و  شاد 

چهارشنبه سوری .

همکاری مردم در پیشگیری از حوادث چهارشنبه آ خرسال ،امسال نمونه و قابل تقدیر گفت و گو

فرهنگسازی برای پیشگیری از خطر خبرخبر
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سرویس فرهنگ
تئاتر  بااستعداد  و  جوان  کارگردان  صفری«  »مسعود 
در  ژولیت«  و  »رمئو  نمایش  با  توانست  که  است  خراسان 
جشنواره امسال تئاتر فجر خوش بدرخشد. او که روزنامه نگار 
نیز هست مصاحبه ای با رئیس انجمن نمایش استان ترتیب 

داده است که بخش اول آن را در ادامه می خوانید
خراسان  استان  نمایش  انجمن  رئیس  خیرآبادی  آرش 
از یک سال است که میز مدیریت  رضوی و مشهد کمتر 
را در اختیار دارد. در همین مدت کوتاه نکات پرحاشیه 
زعم  به  که  می آید  چشم  به  آنقدر  او  کارنامۀ  منفی  و 
چهرۀ  منفورترین  سایرین،  میان  در  اقتدار  با  منتقدانش 
جهات  از  اما  من  زعم  به  است.  استان  تئاتر  حال حاضر 
خود  نیز  استان  سال  تئاتر  چهرۀ  مهمترین  بسیاری 
بهتر  یا  است  داده  انجام  که  کارهایی  پای  رد  اوســت. 
بگویم باید انجام می داده و نداده است شاید تا سال ها در 
خاطرۀ تئاتر این شهر باقی بماند. از این حیث در پایان 
تئاتر، در یک روز سرد زمستانی  این سال پر ماجرا برای 
پای صحبت های او نشستیم تا در مورد همۀ ناگفته هایش 

بیشتر بدانیم.
صفری: آقای خیرآبادی ممكن است قدری برای ما بگویید 
اساسا انجمن نمایش چه نهادی هست؟ و ساز و کارش به چه 

ترتیبی ست؟
خیرآبادی: اول اینکه من یک مقدمه کوچک را عرض 
 97 سال  چهرۀ  مغضوب ترین  است  ممکن  گفتی  بکنم، 
تئاتر مشهد باشم، من از نیمۀ سال 97، در واقع از مرداد 
ماه رئیس انجمن هستم و تا قبل از آن فرد دیگری رئیس 
مسئولیت  را  سال  از  ماه  شش  من  طبیعتا  بود،  انجمن 
داشتم و قبل از این شش ماه جزو کارنامۀ من محسوب 
صحبت  انجمنی  رئیس  با  شما  واقــع  در  و  نمی شود 

می کنید که شش ماه است بر سر کار آمده...
صفری: خب ظاهرا همین شش ماه هم برای شما تونسته 

کافی باشه...)هر دو می خندیم(
در  ما  پرسیدی،  که  سوالی  مورد  در  اما  خیرآبادی: 
اسم  به  داشتیم  نهادی  قبل تر  ارشاد  کل  اداره  ساختار 
انجمن هنرهای نمایشی که این انجمن هنرهای نمایشی 
رئیسش انتصابی بود. یعنی از طریق حکم و به انتصاب 
مدیر کل یک مسئولی را برایش انتخاب می کردند، تا دورۀ 
آقای کیوان صباغ روال بر همین منوال بود. بعد از آقای 
صباغ این پروسه انتخاباتی شد که اولین دوره انتخاباتی 
را آقای اشکذری در انتخابات رای آورد و در دورۀ دوم من. 
یعنی من دومین رئیس انجمنی هستم که با انتخابات بر 
سر کارآمده. در استانها یک شیوه نامۀ انتخاباتی موجود 
مدیره  هیئت  عنوان  به  انتخابات  در  نفر  پنج  هست، 
انتخاب می شوند، از بین خودشان یا یک نفر از بیرون به 

عنوان رئیس انجمن انتخاب می شود. رئیس انجمنی که 
اداره  به  باید  تاییدیه قبلی حراست  از  انتخاب شده پس 
ارشاد و اداره کل انجمن هنرهای نمایشی کشور معرفی 
به  ارشاد  اداره  توسط  باید  انجمن  رئیس  حکم  بشود. 
تهران ارسال شود، یعنی ما خودمان نمی توانیم حکممان 
که  نمایشی  هنرهای  انجمن  عامل  مدیر  کنیم.  امضا  را 
ابالغ  را  انتخابات  حکم  هستند،  نیلی  حمید  آقای  االن 
می کنند و پس از تایید دوباره به استان ارجاع می دهند. 
به این ترتیب تازمانی که حکم از سوی آقای نیلی به ما 
ابالغ نشده باشد، ما قانونا در راس امور قرار نمی گیریم. 
مجموعۀ  زیر  ما  که  است  این  بر  اعتقادشان  ها  خیلی 
معتقدند  خیلی ها  و  کشوریم  نمایشی  هنرهای  انجمن 
تصمیم  می توانیم  خودمان  و  داریم  رای  استقالل  ما  که 
انجمن  مدیر  عنوان  به  من  اگر  کن  فرض  مثال  بگیریم، 
انجام  را  کاری  بگیرم  تصمیم  مشهد  و  استان  نمایش 
بدهم، خالف میل باطنی رئیس انجمن نمایشی کشور، 
هنرهای  انجمن  رئیس  برعکس،  و  است؟  امکان پذیر  آیا 
نمایشی کشور اگر خواسته ای برخالف نظر هئیت مدیره 
چه؟  داشت  استان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس  یا 
اگر  آیا  یعنی  بکنیم،  حساب  را  پائین تر  واحد  یک  بیایید 
ما در استان تصمیم بگیریم در شهرستانی نمایشی اجرا 
هنرهای  انجمن  رئیس  شود،  اتخاذ  تصمیمی  یا  شود 
نمایشی شهرستان که ما خودمان حکمش را امضا کردیم 
سلسله  نگاه  یک  ترتیب  این  به  کند؟  مخالفت  می تواند 

مراتبی بوجود می آید.
به  چون  می تواند.  کامال  بله  که  معتقدند  بسیاری  صفری: 
نبود.  کوچک تر  واحدهای  تشكیل  به  نیازی  دیگر  ترتیب  این 

همه به مرکز مراجعه می کردند.
دارد  محدودی  شدت  به  اختیارات  انجمن  خیرآبادی: 
که تماما مبتنی بر تایید نهایی اداره کل ارشاد است، بر 
خالف آنچه که دیگران تصور می کنند فعال در حال حاضر 
عمال  انجمن  رای  اسقالل  موجود،  قوانین  به  توجه  با 

امکان پذیر نیست.
صفری: روی کاغذ اما انجمن آنقدرها هم دست و پا بسته 

نیست؟!
که  این است  دارد می افتد  که  اتفاقی  بله،  خیرآبادی: 
عمال اختیارات سوری و تنها روی کاغذ به انجمن واگذار 
اداره  دست  در  تاییدیه ها  و  نظارت  قدرت  هنوز  شده، 
ارشاد  اداره  در  مسئولین  هرچند  مانده.  باقی  ارشــاد 
حل  را  مشکالتمان  انجمن  در  ما  که  می دهند  ترجیح 
سمت  به  را  موضوعات  و  مسائل  المقدور  حتی  و  بکنیم 
ارشاد نبریم. حال آنکه انجمن برای اینکه بتواند مشکالت 
را حل کند اهرم قانونی ندارد، یعنی ما مشکالتی را باید 

حل کنیم که توان قانونی حل آن مشکالت را نداریم!

عدم  در  را  او  ضعف   خیرآبادی  آرش  منتقدین  اما  صفری: 
وجود سابقه مدیریتی می دانند...

خیرآبادی: اوال اینکه من یک طرح سی صفحه ای داده 
بودم و این طرح سی صفحه ای یک سند چشم انداز دو 
از  رزومۀ هشت صفحه ای  دیگر یک  از طرف  و  بود  ساله 
کردم  کار  کجاها  در  که  بودم  داده  ارائه  خودم  گذشتۀ 
اگر  و  هست  آن ها  همۀ  که  بوده  چه  مسئولیت هایم  و 

بخواهید می توانم بعضی را  بگویم. 
صفری: بله بگویید

یعنی  بــودم،  شما  همکار  من  بار  اولین  آبــادی:  خیر 
سال هفتاد من خبرنگار روزنامه قدس بودم، با روزنامه و 
روزنامه  وارد  هفتادویک  سال  در  کردم،  شروع  مطبوعات 
خراسان شدم، بعد وارد ماهنامه بین المللی زائر شدم در 
آستان قدس رضوی و آنجا پنج سال سردبیر بودم. سردبیر 
و مدیر مسئول مجله موج آفتاب هم بودم. در حاشیه اش 
هم کارهای دیگری هم انجام می دادم ، کارهای هنری در 
البته گرافیک، چون گرافیست هم هستم،  تئاتر و  زمینه 
درحوزۀ  ایرانم،  گرافیگ  طراحان  صنفی  انجمن  عضو 
من  بچه ها  دلیل  همین  به  می کردم  مطالعه  بیشتر  تئاتر 
را بعنوان یه تئاتری حرفه ای نمی شناختند و برایشان هم 
جذاب بود که آدمی از بیرون می آید. من زمانی که آمدم 
نامزد انتخابات این دور شدم، دو سال بود که رسما وارد 

کار تئاتر شده بودم.
نقدهاش  با  رو  آبادی  خیر  آرش  شخصا  من  صفری: 

منتشر  که  نقدهایی  و  ها  یادداشت  یعنی  می شناختم 
می کرد.

کسی  به  کــاری  اصال  اجرایی  حــوزۀ  در  خیرآبادی: 
وقت  یکسال  گرفتم،  آمدن  به  تصمیم  وقتی  نداشتم. 

گذاشتم بدون تعارف برای البی کردن.
صفری: با چه کسانی البی کردی؟ 

خیرآبادی: با سه دسته، چون عمال مقابل سه گروه قرار 
می گیری. که این سه دسته و گروه در نهایت همان هایی 
تشکیل  هم  اجرا  در  را  تو  مخاطبین  حوزه  که  هستند 
بدهند،  رای  می توانند  که  آماری  جامعه  یکی  می دهند. 
خراسان  استان  کل  در  نفر  سیصد  به  نزدیک  چیزی 
ها  این  که  نمایشی  های  گروه  سرپرست  دومی  رضوی، 
بر گروه های خودشان. دسته سوم  تاثیر گذاراند حداقل 
آدم هایی که در تنۀ اداری دارند فعالیت می کنند. یعنی 
در  بشوی  حساب  طرف  آن ها  با  باید  بعدا  تو  که  آنهایی 
اداره ارشاد. آنهایی که در ارشاد هستند اغلبشان صاحب 
حراست  از  باید  باالخره  شما  چون  ولی  نیستند،  رای 
اداره، تاییده بگیری و بعدا قرار هست با همان ها همکار 
باید  تو  طبیعتا  کنی،  فعالیت  آنها  مجموعۀ  در  و  بشوی 
به  ورود  با  من  که  بدهی  آن ها  به  خاطری  اطمینان  یک 
بگیرم،  قرار  شما  برابر  در  که  نیست  قرار  مجموعه  این 
ممکن  یا  بگذارم،  جدال  سر  شما  با  نیست  قرار  اینکه  یا 
همکاری  شما  با  ما  که  بدهند  را  پیام ها  این  آن ها  است 
می کنیم، خیلی ها هم از قبل پیام می دهند که ما جلوی 

جامعه  باالخره  آنها  می دانید  ایستاد،  خواهیم  شما 
مخاطبی هستند برای خودشان و تعیین کننده اند، چون 
رسیدن  برای  را  تو  قانونی  راه های  عمال  می توانند  آنها 
ما  آنچه که در  تو  ندهند  اجازه  بگیرند،  به خواسته هایت 
به  مدیره ات  هیئت  البته  و  می گذرد  دارد  فی الضمیرت 

تصویب رسانده اند را اجرایی اش کنی.
از  دسته  سه  با  شدن  انجمن  مدیر  برای  ما  یعنی  صفری: 

افراد باید البی کنیم؟
خیرآبادی: بدنۀ گروه ها )سیصد عضو گروه های ثبت 

شده(، سرگروه ها و مسئولین...
با برنامه هایی  صفری: و تو در واقع توانستی همه  این ها را 

که داشتی متقاعد کنی که مدیر بشوی.
خیرآبادی: یکسال طول کشید.

اما  نداشت  خاصی  مدیریتی  سابقۀ  می شود  پس  صفری: 
البی کرد و مدیر شد. منتقدین تو اصلی ترین ضعف تو را در 

این نكته می دانند.
است  درست  کامال  آن ها،  با  موافقم  کامال  خیرآبادی: 
اول  ماه  دو  ظرف  یعنی  هستم،  باهوشی  آدم  من  منتها 
می نشست  که  دانشجویی  مثل  کــردم،  آمــاده  را  خودم 
درس می خواند، می نشستم اساسنامه ها، تفاهم نامه ها، 
ما  نامه های سادۀ قدیمی که در دفتر  نامه های قدیمی، 
رفت و آمد داشت، همه این ها را می نشستم می خواندم، 
ظرف  و  می کردم  حفظ  می خواندم  را  اداری  چارت های 
اتفاق  است  قرار  که  آنچه  تمام  به  ماه،  دو  نیم  و  ماه  یک 

من  اول  روز  که  معنا  این  به  کردم،  پیدا  اشراف  بیوفتد 
یک  مجوز  گرفتن  سادۀ  مسیر  طی  حتی  نمی دانستم 
حتی  خیلی ها  ماه  دو  پایان  در  ولی  چیست  نمایشنامه 
مشکل  به  که  مسائل  بعضی  در  می کردند  سوال  من  از 
می خوردند، یعنی همه را حفظ کردم چون هوشم خوب 
است دراین زمینه ولی یک اتفاق بد افتاد و آن اینکه من 
توی  ر گذاشتم  پایم  انجمن شدم  رئیس  اینکه  به محض 
زمینه  در  نداشتم  اجرایی  پشتوانۀ  یعنی هیچ  جشنواره، 
آدم  یک  و  استانی،  حجم  در  آنهم  جشنواره  برگزاری 
خالی الذهن وارد یک پروسۀ اجرایی گسترده شد، این را 
می گویم رسما که در آن یک ماه اول کامال یک آدم منفعل 
ببینم  که  می دادم  گوش  فقط  و  می نشستم  یعنی  بودم، 

دیگران چه می گویند.
صفری: می شود خیلی خالصه بگویید اساسا نهاد انجمن 
چه  آمد  بوجود  که  ابتدایی  همان  خودش  ذات  در  نمایش 

هدفی را دنبال می کرد؟
خیرآبادی: با شعار صیانت از حقوق جامعه هنرمندان 

تئاتر بوجود آمد.
صفری: طبیعتا تو به عنوان رئیس انجمن نمایش استان، 
این  وظایفت  اصلی ترین  و  ابتدایی ترین  از  یكی  مشهد  بعد  و 
بوده و هست. با توجه به این نقد که تو سابقۀ مدیریتی کافی 
نداشتی و به هر ترتیب با صورت بندی که خودت کردی فكر 
نمایش  انجمن  ریاست  مثل  عالی  سطح  یک  در  نمی کنی 
وجود  مدیریت  آموختن  برای  فرصتی  مشهد،  و  استان 
ندارد؟ بماند که مدیریت فقط از بر کردن قوانین و آیین نامه ها 
نیست... بلكه آن جایگاه متعلق به کسی است که تمام این 
از این ها آموخته و آشناست به این ساز و کار  پروسه را پیش 
و می تواند از اصلی ترین هدف انجمن یعنی صیانت از حقوق 
انجا  نمی کنی  فكر  کند ،  دفاع  شهر  و  استان  ان  هنرمندان 

جای آموزش نیست؟ 
تو  هست،  آموختن  جای  چرا..چرا..البته  خیرآبادی: 

باید هر جایی بتوانی بیاموزی... 
صفری: بله می توانی اما هر آزمون و خطای تو دقیقا برابر با 
این  آزمون و خطا برای حق و حقوق هنرمندانی است که در 

شهر کار می کنند. 
خیرآبادی: لبخند  می زند

صفری: آیا دوباره هم دوست داری مدیر بشوی؟ 
خیرآبادی: نه نمی کنم این کار را...

صفری: قطعا؟
خیرآبادی: بله نمی کنم این کار را، به خاطر اینکه تصور 
تعریف  با  قانون،  از  من  تعریف  بگویم  است  بهتر  یا  من 
من  می کند،  فرق  خیلی  هستند  تئاتر  در  که  بسیاری 
نبود  و  بود  بر  قانون یک چیز دیگه ست، بحث  از  تعریفم 

قانون نیست...

بخش اول مصاحبه کارگردان موفق تئاتر با رئیس انجمن نمایش استان خراسان؛

برای مدیر شدن یک سال تمام البی کردم

ــردان  ــارگ ک و  کننده  تهیه 
مستند »سپید پایتخت ایران« از 
شروع پروژه ساخت این مستند در 
روستای بسک تربت حیدریه خبر داد و گفت : روستای 
روستای خراسان رضوی  تنها  تربت حیدریه  در  بسک 
است که مرداد امسال نامش در فهرست آثار ملی ثبت 

شده است.
این  است  قرار  اینکه  بیان  با  شعبانی  حسین  میرزا 
مستند با هزینه شخص در حال تهیه است، افزود: صبح 
روز گذشته رسما ساخت مستند »سپید پایتخت ایران« 
در محل روستای بسک تربت حیدریه آغاز گشته است.

حیدریه  تربت  بسک  روستای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به عنوان تنها روستای کشور که در تولید ابریشم با وجود 
کرد:  اضافه  است،  مطرح  فعال،  کارگاه   100 حدود 

ابعاد  تا  می شود  بیشتر سعی  مستند  این  محتوای  در 
حوزه  فعالیت های  و  روستا  این  مردم  زندگی  مختلف 

تولید ابریشم معرفی شود.
پایتخت  »سپید  مستند  کــارگــردان  و  کننده  تهیه 
 6 حدود  حاصل  مستند  این  کرد:  خاطرنشان  ایران« 
ماه تحقیق و پژوهش با حداقل امکانات ساخته شده 
و از روز گذشته تصویربرداری آن در روستای بسک آغاز 

شده است.
شعبانی افزود: تالش بر این است تا در کنار به تصویر 
معرفی  و  روستا  این  در  ابریشم  تولید  مراحل  کشیدن 
این محصول به آداب و رسوم و فرهنگ، لهجه و گویش، 
بافت سنتی روستا و نوع پوشش مردم در این اقلیم برای 
آشنایی مخاطبان این مستند با زندگی مردم این خطه 

پرداخته شود.

بهار  »بهارستان؛  نمایشگاه 
آثار  روایــت  به  منظر  هفت  در 
در  ملک«  ملی  موزه  و  کتابخانه 

افتتاح می شود. نو  آستانه سال 
آثار  مجموعه  نمایش  با  بهارستان  نمایشگاه 
همکاری  با  بهار  فصل  و  نوروز  محوریت  با  متنوعی 
اسفند   21 سه شنبه،  امروز  اکو،  فرهنگی  مؤسسه 
ملک  ملی  مــوزه  و  کتابخانه  نگارخانه  در   1397
در  رضوی  قدس  آستان  فرهنگی  موقوفه  بزرگترین 

می یابد.  گشایش  پایتخت 
و  مـــوزه ای  ــار  آث بین  از  حاضر  نمایشگاه  ــار  آث
انتخاب  موقوفه  این  گنجینه  خطی  نسخه های 
نوروز  شامل  متفاوت  منظر  هفت  در  و  است  شده 
فرهنگی  ــوزه  ح ادبــیــات،  در  ــوروز  ن اساطیر،  در 

گاهشماری،  در  ــوروز  ن ــالم،  اس در  ــوروز  ن نــوروز، 
به  هنر  در  بهار  و  ــران  ای مــردم  فرهنگ  در  ــوروز  ن
بهارستان  نمایشگاه  آمد.  خواهد  در  عموم  نمایش 
اشاعه  جدید،  سال  آغاز  گرامی داشت  منظور  به 
هوای  و  حال  ایجاد  و  اسالمی  ایرانی  رسوم  و  آداب 
وقفی-  موزه  نخستین  ملک  ملی  موزه  در  نوروزی 
کتابخانه  مؤسسه  می شود.  دایر  کشور  خصوصی 
در  گوناگون  آثار  نمایش  کنار  در  ملک  ملی  موزه  و 
سکه،  تمبر،  الکی،  آثار  مانند  مــوزه ای  تاالرهای 
متنوعی  نمایشگاه های  خوش نویسی،  و  نگارگری 
هزار  سه  گنجینه  این  نفایس  از  بهره گیری  با  را 
در  خــود  کارشناسان  خالقیت  و  تاریخی  ساله 

می کند. برگزار  مختلف  مناسبت های 

پــرورش  و  ــوزش  آم مدیرکل 
از  بیش  گفت:  رضوی  خراسان 
نهضت  در  آموز  دانش  هزار   250
شرکت  استان  مــدارس  در  قرآن   30 جز  حفظ  ملی 

کردند.
و  سی  اختتامیه  مراسم  در  خدابنده  قاسمعلی 
دانش  نماز  و  عترت  قرآن،  مسابقات  دوره  هفتمین 
فرهنگی  اردوگــاه  در  رضوی  خراسان  استان  آموزان 
شدن  فراگیر  کرد:  اظهار  مشهد  )ع(  الحجج  ثامن 
نهضت ملی حفظ جز سی قرآن در مدارس استان با 
حضور بیش از 250 هزار دانش آموز نشان از گرایش 
و  توسعه  به  پرورش  و  آموزش  اهتمام  و  آموزان  دانش 

ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارد.
وی افزود: در آموزش و پرورش، در راستای اهدافی 

که وجود دارد، آموزش فراگیر قرآن در دستور کار قرار 
گرفته و خوشبختانه در خراسان رضوی با تالش های 
اقدامات  فرهنگی  و  پرورشی  حوزه  در  گرفته  صورت 
صورت  قرآنی  فعالیت های  حــوزه  در  خوبی  بسیار 
گرفته که منجر به نتایج قابل توجهی نیز در حوزه های 

مختلف شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: 
سه هزار دانش آموز قرآنی با گذر از از مرحله مقدماتی 
سطح  در  شد  آغاز  مدارس  کف  از  که  قرآن  مسابقات 

استانی مسابقات شرکت می کنند.
و  آموزش  بنیادین  تحول  اساس سند  بر  وی گفت: 
پرورش، یکی از تکالیف این دستگاه توجه به مفاهیم و 
مبانی قرآنی است و بر همین اساس در محتوای سند 

تحول نگاه ویژه ای به قرآن شده است.

نمایشگاه »بهارستان« در کتابخانه و موزه ملی ملک افتتاح می شودساخت مستند »سپید پایتخت ایران« در تربت حیدریه کلید خورد
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی خبر داد؛

شرکت 250 هزاردانش آموز خراسان رضوی در نهضت حفظ جز 30 قرآن کریم

خراسان  اسالمی  ــاد  ارش و  فرهنگ  مدیرکل 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بیانیه  رضوی گفت: 
مناسبت  بــه  کــه  انــقــالب'  دوم  ــام  'گ عــنــوان  بــا 
انقالب اسالمی منتشر  پیروزی  چهلمین سالگرد 

شد فراساختار و خطاب به جوانان است.
و  پیشکسوتان  با  نشستی  در  مروارید  جعفر 
نمایندگان اصحاب فرهنگ و هنر خراسان رضوی 
انقالب  دوم  گام  بیانیه  تبیین  پیرامون  مشهد  در 
نوشته  جوانان  برای  راهبردی  بیانیه  این  افزود: 
فهم  از  مانع  کنونی  ساختارهای  نباید  لذا  شده 

ما از این سند شود زیرا سندی فراساختار است.
وی ادامه داد: بیشتر اوقات ساختار مانع از فهم 
یک مطلب، ایجاد گفت و گو و دیالوگ می شود و 

یک جریان سیال را به یک جریان یکطرفه تبدیل 
یا  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بیانیه  کند.  می 
سند گام دوم انقالب با خردمندی کامل، عمومی 
اینکه مولف  از  و جدا  نوشته شده  فراساختاری  و 
آن  الشرایطی  سند رهبری هستند، حکیم جامع 

را نوشته که اصالت متن را قابل تامل می نماید.
خراسان  اسالمی  ــاد  ارش و  فرهنگ  مدیرکل 
تعریف  انقالب  دوم  گام  بیانیه  گفت:  رضــوی 
ارزشها،  به  بنا  اسالمی  جمهوری  از  مجددی 
حال  عین  در  دارد.  تحوالت  گشودگی  و  اصول 
نسبت  تواند  می  و  است  آسیبها  پذیرش  آماده 
مکانی  و  زمانی  تغییرات  و  اجتماعی  تحوالت  به 

پاسخگویی کارآمد و به روز داشته باشد.

و  غرب  مقلد  سند،  این  کارآمدی  افــزود:  وی 
این  بلکه  نیست  راســت  و  چپ  محیط  با  شرق 
و  اسالمی  ایرانی  آگاهی  بر  مبتنی  کارآمدی 
رهبران  و  شیعه  مجتهدان  دســت  در  میراثی 
بیان  سند  این  واقع  در  است.  اسالمی  جمهوری 
دغدغه های نخبگان در قالب یک بیانیه است که 
بیان،  معنای  به  ترویج  شامل  مرحله  سه  به  نیاز 
معنای  به  گفتمانسازی  و  اقناع  معنای  به  تبیین 

دیالوگ و گفت و گو دارد.
مروارید ادامه داد: در بحث گفتمان سازی می 
بایست نسبت بیانیه گام دوم انقالب با سندهای 
اسالمی،  زندگی  سبک  سند  جمله  از  نظام  دیگر 
بیانیه  و  اساسی  قانون  توسعه،  انداز  چشم  سند 

جوانان  به  خطاب  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
غربی تبیین شود.

حوزه  نمایندگان  نشست  این  در  گفت:  وی 
شعر  نشر،  و  چاپ  های  حوزه  در  هنر  و  فرهنگ 
تبلیغات،  و  آگهی  فرهنگی،  ادبیات، موسسات  و 
و  رســانــه  قــرآنــی،  حــوزه  انیمیشن،  و  کــودک 
خبرگزاریها حضور یافتند و دیدگاه و دغدغه های 
مبتنی  انقالب  دوم  گام  را در خصوص سند  خود 

بر نوع تاثیر آن بر حوزه کاریشان بیان کردند.
وی افزود: این نشست فتح البابی برای جلسات 
سه  تحقق  برای  راهکارها  ارائه  منظور  به  بعدی 
مرحله ای گام دوم انقالب شامل ترویج، تبیین و 

گفتمان سازی است.

اداره  بصری  و  سمعی  و  سینمایی  اداره  رییس 
در  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
خصوص مسایل مطرح شده در مورد نحوه قیمت 
گذاری بلیط سینماها و فروش بلیط تحت عنوان

viP توضیحاتی را ارائه نمود.

طور  به  داشت:  اظهار  طباطبایی  حجت  سید 
و  بندی  درجه   5 بند  کمیسیون  در  سینماها  کل 
نرخ بلیط مطابق مصوبه سازمان سینمایی کشور  
دراختیار  رعایت  جهت  و  ابــالغ   کل  ادارات  به 

سینماها قرار می گیرد.

ضوابط  از  خارج  بلیط   فروش  خصوص  در  وی 
از  خارج  بلیط  فروش  افــزود:   viP عنوان  تحت 
ملزم  سینماها  کلیه  و  بوده  تخلف  مصوب  نرخ 
سازمان  توسط  اعالمی  نرخ  و  قوانین  رعایت  به 
انتخاب  اینکه  ضمن  باشند  می  کشور  سینمایی 
نرخ  از  منفک  هزینه  و  جنبی  خدمات  با  سالن 
امکان  مخاطب  درخــواســت  به  توجه  با  بلیط 
نرخ  بر  نظارت  مسوولیت  طبیعتا  باشد.  می  پذیر 
ضوابط  تابع  و  نبوده  اداره  این  با  جنبی  خدمات 

خاص خود خواهد بود.

بر  تاکید  با  استان  سینمایی  امور  اداره  رییس 
لزوم رعایت نص صریح قوانین و حقوق مخاطبان 
مدیریت  های  کارت  و  برداری  بهره  پروانه  افزود 
و  شــود  می  صــادر  یکساله  اعتبار  با  سینماها 
ایمنی  کمیسیون  داشتن  به  ملزم  سینماها  همه 
برگزاری  سینما  در  تغییر  هرگونه  ایجاد  با  و  بوده 
کمیسیون و انجام مصوبات آن و همچنین تمدید 
صورت  در  و  باشد  می  الزامی  مذکور  های  پروانه 
برخورد  با سینماهای خاطی  قوانین  رعایت  عدم 

جدی به عمل می آید.

جنبی  ــای  ه برنامه  ــزاری  ــرگ ب ــورد  م در  وی 
فیلم  اکران  جشنواره،  برگزاری  از  اعم  سینماها 
سازنده،  عوامل  از  دعوت  غیرسینمایی،  های 
دوره های آموزشی و جلسات نقد و بررسی افزود 
اینکه  دارد،  اخذ مجوز  به  نیاز  برنامه  برگزاری هر 
سینمایی به بهانه های مختلف و بدون هماهنگی 
الزم برنامه هایی را اجرا و یا کارگاه آموزشی برگزار 
و  بوده  تخلف  مصداق  کند  صادر  گواهینامه  و 

پیگرد قانونی خواهد داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:
بیانیه گام دوم انقالب فراساختار و خطاب به جوانان است

فروش بلیط خارج از نرخ مصوب تخلف بوده و سینماها ملزم به رعایت قوانین می باشند

خبر

خبر

خبر
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پلیس مشهد، در کنار مردم، خادم   مردم

در  متاسفانه  اینکه  بیان  با  جهانشیری  سرهنگ 
صورت  تخلفات  افزایش  شاهد  سال  پایانی  روزهای 
و  تهیه  و  ساخت  موضوع  با  سایبر  فضای  در  گرفته 
کرد:  اظهار  هستیم،  محترقه  مواد  فروش  و  خرید 
خصوص  این  در  را  پلیس  توصیه های  شهروندان 
جبران  قابل  مالی  های  خسارت  زیرا  بگیرند،  جدی 
است اما صدمات جسمی و تلفات جانی قابل جبران 

نیست.
که  دیدگان  حادثه  اکثر  اینکه  به  ــاره  اش با  وی 
اینترنتی   های  سایت  سراغ  کنجکاوی  روی  از  غالبًا 
عموما  و  رفته  زا  آتش  مواد  تهیه  و  ساخت  یا  فروش 
به  همواره  باید  والدین  افزود:  هستند،  نوجوان  هم 
هم  را  دلبندشان  فرزند  دوست  صمیمی ترین  عنوان 
در فضای واقعی و هم در فضای سایبر همراهی کرده 
از  استفاده  با  آنها  کودکان  تا  باشند  داشته  دقت  و 
این سایت ها به دنبال ساخت مواد محترقه خطرناک 
گرفتار  سودجویان  و  کالهبرداران  دام  در  و  نباشند 

نشوند.
فروش  کنندگان  دایر  و  فروشندگان  به  جهانشیری 
اینترنتی مواد محترقه نیز هشدار داد: در اداره رصد 

فتا  پلیس  کارشناسان  از جرایم سایبری  پیشگیری  و 
به صورت ویژه ای در صدد شناسایی مجرمین فضای 
سایبر با موضوع فروش و ساخت مواد محترقه در ایام 
معرفي  ضمن  و  بوده  سال  آخر  چهارشنبه  به  منتهی 
قابل  غیر  برخورد  قانون  مطابق  قضایي  مراجع  به 

اغماضی با ناقضین این امر خواهند شد.
در  محترقه  مواد  خرید  غالبا  اینکه  به  اشاره  با  وی 
صورت  نوجوانان  و  کودکان  توسط  مجازی  فضای 
می گیرد، گفت: با توجه به این موضوع کالهبرداري 
که  می یابد  افزایش  نیز  فیشینگ  عنوان  با  سایبری 
قربانی آن کودکان و نوجوانان هستند که بعضًا بدور 
از چشم والدین خود اطالعات حساب بانکی والدین 

خود را نیز افشا کرده اند.
اســاس  بــر  کــرد:  تاکید  جهانشیري  سرهنگ 
توزیع  و  تبلیغ  ــروش،  ف اسالمی،  مجازات  قانون 
و  نظامی  از  اعــم  منفجره  محترقه،  ــواد  م انـــواع 
میکروبی،  رادیواکتیو،  شیمیایی،  غیرنظامی، 
اشک آور  و  بی حس کننده  بیهوش کننده،  گازهای 
و  نظامی  تجهیزات  و  )شوکرها(  شوک دهنده ها  و 
انتظامی جرم بوده و بر اساس قانون تحت پیگرد قرار 

خواهند گرفت.
توجه  با  استان خراسان رضوي  فتای  پلیس  رئیس 
منفجره  و  محترقه  مواد  ساخت  آموزش  خطرات  به 
صورت  در  کرد:  درخواست  کاربران  و  هم وطنان  از 
اجتماعی  شبکه های  کانال های  و  سایت ها  مشاهده 
یا ساخت مواد محترقه و  و  تبلیغ فروش  به  اقدام  که 
منفجره می کنند، مراتب را از طریق مرکز فوریت های 
www. نشانی  به  فتا  پلیس  سایت  یا   )110( پلیسی 

اعالم  مردمی  ارتباطات  بخش    CyBerPoliCe.ir

کنند.

خبر
هشدار پلیس فتا برای چهارشنبه سوری

معاونت اجتماعی ناجا 
خراسان رضوی



مدیر عامل قطار شهری مشهد گفت: متروی خط 2 در خرداد 
و  الندشت  ایستگاه  در  توقف  بدون  پیروزی   ایستگاه  افتتاح    98

کوه سنگی را دارد.
خبری  نشست  در  کیامرز  کیانوش  امــروز"  صبح   " گزارش  به 
شد  برگزار  دیروز  که  رسانه  اصحاب  با  شهری  قطار  مدیرعامل 
افزود: با وجود شرایط اقتصادی سختی که با آن گریبا گیر هستیم 
مترو  که  صورت  این  به  را  پیروزی  ایستگاه   98 خرداد  اواخر  در 
توقف  موقت  صورت  به  کوهسنگی  و  الندشت  ایستگاه های  در 

نداشته در راستای سهولت رفت وآمد مردم افتتاح می کنیم .
وی تصریح کرد: اکنون در حال  رفع نواقص خط 2 قطار شهری 

مشهدمقدس هستیم که بیش از 90 درصد از نواقص موجود رفع 
باقی مانده هیچ خللی در مسافرگیری و امنیت  شده و 10 درصد 
خط،  این  از  بهره برداری  ابتدای  همان  از  اگرچه  و  ندارد  مسافر 
فراهم  مسافران  امنیت  تامین  زمینه  در  ویژه  به  الزم  نکات  تمامی 

شده اما نواقصی نیز دیده می شد.
تا  شریعتی  ایستگاه   98 تابستان  تا  داشــت:  اظهار  کیامرز 
و  الندشت  ایستگاه  و  می شود  مسافرگیری  مدار  وارد  پیروزی 
می گیرد  قرار  استفاده  مورد  گذری  ایستگاه  عنوان  به  کوهسنگی 
صددرصد  صورت  به   98 سال  در   2 خط  شده  برنامه ریزی  اما 

شود. تکمیل 
2،مبلغی  خط  تکمیل  برای  نیاز  مورد  بودجه  کرد:  مطرح  وی 

به  وابستگی  لحاظ  از  ما  امروزه  و  است  یورو  میلیون   30 بر  بالغ 
کشورهای دیگر در خصوص قطار شهری عددی حدود 30 تا 40 

درصدی است .
کیامرز ادامه داد: بودجه ارزی کل خط 2 معادل 278 میلیون 
یورو است، از این مبلغ 141 میلیون یورو تا سال 95 هزینه گردید 
مبلغ  این  یورو  میلیون   30 حاضر  حال  در  شد؛  راه اندازی  خط  و 

باقی مانده که صرف تجهیزات می شود.
کاوه  شهید  تا  شریعتی  ایستگاه  برای  تجهیزاتی  کرد:  بیان  وی 
تحویل  واگن   70 کنیم؛  وارد  ماه  فرودین  پایان  تا  باید  که  داریم 
صددردصد  که  مانده  باقی  واگن   30 و  شده  بهره برداری  شرکت 
مشهد  به  ماه  اردیبشهت  نیمه  تا  واگن ها  این  تمام  و  شده  مونتاژ 

می رسد.
مدیر عامل قطار شهری مشهد اشاره کرد: چنانچه 30 واگن تا 
پایان فروردین ماه به مشهد برسد  با دورنمای 30 ساله کار را برای 
آیندگان  برای  خصوص  این  در  دغدغه ای  و  برده   پیش  به  مشهد 
وجود ندارد چرا که ظرفیت واگن در خط2 قطار شهری 70 واگن 

با سرفاصله 2 دقیقه است.
وی تاکید کرد: منابع ارز دولتی شامل ما نمی شود اما توانستیم 
در موضوعاتی با دولت به تفاهم برسیم و در این راستا توانستیم با 
استفاده از ارز 9 و 10 تومانی که دولت در اختیار ما قرار می دهد 
را  کاوه  تا  شریعتی  ایستگاه  نیاز  مورد  تجهیزات  و  کنیم  استفاده 

خریداری کرده و منتظر ترخیص از گمرک هستیم.

واگن های  را   2 خط  واگن های  70درصد  کرد:  مطرح  کیامرز 
چینی به خود اختصاص داده و 30 درصد مابقی تولید ملی بوده 
اما در بحث تجهیزات موفق به بومی سازی 50 درصدی شده ایم.

داد:  توضیح  شهری  متروی   1 خط  دورنمای  خصوص  در  وی 
ظرفیت واگن در این خط 120 بوده که اکنون 60 واگن در حال 

فعالیت بوده و به جد پیگیر وارد کردن 47 واگن هستیم.
کیامرز گفت: در خصوص رفع نواقص خط 2 مترو اگرچه برای 
نابینایان به هیچ وجه مشکلی نداشته اما برابپی عبور و مرور افراد 
وارد  فروردین   13 تا  و  شده  تهیه  آسانسور   17 دار  ویلچر  معلول 
مجهز  ایستگاه ها  اکثر  عید  ایام  در  و  می شود  شهری  مقطار  مدار 

به آسانسور و سرویس بهداشتی است.
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از  مشهد  شهرداری  طلب  تهاتر  فوریتی  دو  الیحه 
دولت با بدهی شهرداری به بانکها به مبلغ 12 هزار 
میلیارد ریال در شورای شهر مشهد تصویب شد. به 
به  مشهد  شهر  شورای  اعضای  امروز  "صبح  گزارش 
الیحه دو فوریتی تهاتر طلب شهرداری مشهد مقدس 
مبلغ  به  بانک ها  به  شهرداری  بدهی  با  دولــت  از 

12000 میلیارد تومان رای مثبت دادند.
  تصویب اصالح بودجه 97 

تصویب  با  شهر  ــورای  ش اعضای  کــار  ــه  ادام در 
شرکت   1397 سال  بودجه  متمم  و  اصالح  الیحه 
قطارشهری، الیحه اصالح بودجه سال 1397 شرکت 
الیحه  حــوض،  هفت  عمران  و  توسعه  گردشگری 
پارک ها  سازمان   1397 سال  بودجه  متمم  و  اصالح 
سال  بودجه  متمم  و  اصالح  الیحه  و  سبز  فضای  و 
ادامه  ایمنی  و خدمات  نشانی  آتش  1397 سازمان 

یافت.
سازمان   1397 ســال  بــودجــه  متمم  و  ــالح  اص
مدیریت پسماند، اصالح و متمم بودجه سال 1397 
سازمان فردوس ها، الیحه اصالح و متمم بودجه سال 
1397 موسسه فرهنگی شهرآرا، الیحه اصالح بودجه 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  سازمان   1397 سال 
و  زمین  سازمان   1397 سال  بودجه  اصالح  الیحه 
 1397 سال  بودجه  متمم  و  اصالح  الیحه  مسکن، 
بودجه  اصالح  الیحه  بین المللی،  نمایشگاه  شرکت 
سال 1397 سازمان فرهنگی و اجتماعی و تصویب 
سازمان   1397 سال  بودجه  متمم  و  اصالح  الیحه 
بود که اعضای شورای شهر  از دیگر مواردی  عمران 

آن را تصویب کردند.
معامالتی  ارزش  تعیین  الیحه  اســت  گفتنی 

ساختمان )k( نیز به تصویب رسید.
معاونت  تاریخ  در  بودجه  تفریغ  رقم  باالترین    

اقتصادی شهرداری
سرمایه گذاری  سازمان  رییس  و  اقتصادی  معاون 
اعداد  تمام  گفت:  مشهد  شهرداری  مشارکت های  و 
توسط  مفصل  به  طور  بودجه  تفریغ  الیحه  ارقام  و 
گزارش  حسابرس های شورای شهر بررسی شده اند؛ 
و  مدیریت  نحوه   96 سال  اواســط  تا  حالی  که  در 
حمایت های  با  اســت،  ــوده  ب متفاوت  عملکردها 
اعضای شورای شهر اتفاق های خوبی در این بخش 
در  رقم  باالترین  به   96 بودجه  تفریغ  رقم  و  افتاده 

تاریخ معاونت اقتصادی رسیده است.
مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
رضا خواجه نائینی در پنجاه و سومین جلسه صحن 
علنی شورای اسالمی شهر در خصوص الیحه تفریغ 
و  منابع  بخش  جزئیات  بیان  به   96 سال  بودجه 

مصارف پرداخت و ادامه داد: در سال 96 در بخش 
بودجه  بخش  در  ــد،  درص  86 اقتصادی  معاونت 
عمومی 60 درصد و در بخش بودجه اقتصادی 80 
درصد منابع محقق شده است که به  نسبت رقم های 

قبلی این معاونت عدد خوبی است. 
در  شهر  ــورای  ش رییس  ســوال  به  پاسخ  در  وی 
خصوص اینکه چه ابزاری برای بررسی ارزش افزوده 
استان هر  شورا وجود دارد، خاطرنشان کرد: خزانه 
سازمان های  عملکرد  از  جزئی  و  دقیق  آمار  ساله 
شهرداری تهیه می کند و چند هفته ای هم می شود 
که شهردار مشهد به عضویت این شورا در آمده است 
و این منجر به بیان دقیق و به روزتر آمار شده است. 

سرمایه گذاری  سازمان  رییس  و  اقتصادی  معاون 
ارائه  مهلت  درباره  مشهد  شهرداری  مشارکت های  و 
قبلی  مصوبات  براساس  کرد:  اضافه  تفریغ  گزارش 
ماه  اردیبهشت   15 تا  باید  آماری  گزارشات  شورا، 
جمع و اعالم شود که در نهایت تا 31 تیرماه تمدید و 

آمارها ارائه می شوند.
جلسه  سومین  و  پنجاه  پایان  در  است؛  گفتنی 
مقدس؛  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  علنی  صحن 
به  مشهد  شهرداری   96 سال  بودجه  تفریغ  الیحه 

تصویب رسید.
و  پاکبانان  مطالبات  موقع  به  پرداخت  بر  تاکید    

نیروهای فضای سبز
شــورای  رییس  حیدری  محمدرضا  چنین  هم 
اسالمی شهر درابتدای پنجاه و سومین جلسه علنی 
شورا با مرور مناسبت های پیش رو از شهردار مشهد 
از پاکبانان و کارگران فضای سبز  برای مرسام تقدیر 

قدر دانی کرد. 
وی تاکید کرد:  مطالبه جدی شورای شهر مشهد 
به  پرداخت  خصوص  در  وی  معاونان  و  شهردار  از 

موقع حقوق به کارکنان است، اما مطالبه جدی تر ما 
پرداخت بدون وقفه مطالبات چهره های زحمتکش و 
کم ادعای شهر مانند پاکبانان و نیروهای فضای سبز 

و خدمات شهری است.
هم  با  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  از  حمایت   

افزایی
همچنین حبیب ا... آسوده مدیر کل کمیته امداد 
امام خمینی خراسان رضوی درجلسه علنی شورای 
از 10  بیش  استان خراسان رضوی،  شهر گفت: در 
هزار خانواده بی سرپرست با مشکالت فراوان زندگی 
مسکونی  2000واحــد  حدود   ساخت  که  می کنند 
در استان انجام شده است اما درشهر مشهد باید با 
خرید مسکن در بازه ای مشخص، خانواده ها را نجات 

داد.  
با  ارتباط  در  نیز گفت:  رئیس شورای شهر مشهد 
بین  در  افزایی  هم  باید  خمینی  امام  امداد  کمیته 
آستان  حمایت  با  شود.  ایجاد  نهادها  و  دستگاه ها 
خمینی  امــام  ــداد  ام کمیته  و  شــهــرداری  و  قــدس 
می توان مشکل مسکونی نیازمندان را حل کنیم و تا 
این طریق  به  را  واحد مسکونی  کنون حدود 3000 

ساختیم.  
توضیحات حیدری درباره ابطال دریافت »عوارض    

از گردشگران خارجی«
حل  هیئت  گفت:  مشهد  شهر  ــورای  ش رئیس 
اختالف استان برخالف نظر ما با گرفتن این عوارض 
مخالفت کردند و ما نیز دفاع کردیم. اعضای کمیته 
داشتند  اذعان  اینکه  علی رغم  استان  اختالف  حل 
مبنای  بر  اما  باشیم  داشته  پایداری  منابع  باید  ما 
آن  زمان  و تشخیص مصلحت  نگاه خود  و  تشخیص 

را رد کردند.
در  جلسه  ایــن  حاشیه  در  حیدری  محمدرضا 

عملکرد  از  رضایت  خصوص  در  خبرنگاران،  جمع 
سازمان ها در بحث بودجه، اظهار کرد: در این زمینه 
بودجه ها  بحث  است.  داشته  مناسبی  عملکرد  فاوا 
و  کاهش  افزایش،  شامل  که  دارد  شاخص هایی 
توانست  فاوا  سازمان ها  میان  در  است.  بهره وری 
هزینه های خود را کاهش دهد و 600 درصد درآمد 
ایجاد کند که به سمت خودکفاشدن می رود. داده ها 

در اصالح بودجه رقم 7 درصد را نشان می دهد.
همچنین  و  رئیسی  ــای  »آق اینکه  بیان  با  وی 
مدیریت  با  خوبی  تعامل  قدس  آستان  مجموعه 
شهری داشت و این تعامل متقابل بود«، عنوان کرد: 
در حوزه های مختلف برای پیشبرد اهداف توسعه به 
ویژه اطراف حرم و حوزه های دیگر همراهی کردند و 
تعامل بسیار خوبی داشتند. قطعًا می توان از ظرفیت 
استفاده  شهر  مشکالت  برای  قوه قضاییه  در  ایشان 
قوای  از  یکی  رئیس  عنوان  به  ایشان  حضور  و  کرد 

سه گانه تاثیر دارد.
از  ــوارض  ع اخــذ  وضعیت  خصوص  در  حیدری 
اختالف  حل  هیئت  گفت:  خارجی،  گردشگران 
استان برخالف نظر ما با گرفتن این عوارض مخالفت 
حل  کمیته  اعضای  کردیم.  دفــاع  نیز  ما  و  کردند 
اختالف استان علی رغم اینکه اذعان داشتند ما باید 
منابع پایداری داشته باشیم اما بر مبنای تشخیص و 

نگاه خود و تشخیص مصلحت زمان آن را رد کردند.
خصوص  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
مصوبات امروز، بیان کرد: مصوبات امروز ما در پایان 
به  نقدی  و  ایراد  البته  که  بود  بودجه  اصالح  سال، 
ناچار  به  ما  و  کردند  ارائه  تاخیر  با  که  داریم  شهردار 
این زمان از سال بررسی کردیم. علت این امر تغییر 
و تحوالت بود و مجامع سازمان ها نیز تشکیل نشد. 
یا  افتاد و ما اصالح بودجه 14  اتفاق  اصالح بودجه 

15 سازمان را انجام دادیم.
وی ادامه داد: در خصوص موضوع اصالح ضریب 
باید با توجه به ارزش معامالتی ساختمان با رویکرد 
نگاه به مناطق حاشیه ای مساعدت شود تا در مسائل 
اینکه  علی رغم  نشود.  ایجاد  مشکلی  ساخت وساز 
شهر  پایین  مناطق  در  را  تخلفات  میزان  بیشترین 
تخلفات  کنترل  برای  مکانیزم  این  از  باید  داریــم، 
شرایط  به  توجه  با  شورا  اعضای  اما  کنیم  استفاده 
عالوه  تا  کردند  فراهم  را  شرایطی  موجود  اقتصادی 
مناطق  آن  به  ــادی  زی اقتصادی  فشار  کنترل،  بر 
تخلفات  نظارتی  ابعاد  با  امیدواریم  و  نشود  وارد 
بودحه  دهیم.  کاهش  را  مناطق  آن  در  ساخت وساز 
98 را نیز از فردا صبح و بعد از ظهر بررسی کرده و تا 

چهارشنبه تمام می کنیم.

در پنجاه و سومین جلسه صحن علنی شورای اسالمی شهر مشهد مقدس صورت گرفت؛

تصویب تسویه بدهی شهرداری با طلب از دولت  معاون شهرداردر دیدار با خبرنگاران رسانه های 
خارجی در مشهد:

شهرداری  اولین   ،98 اردیبهشت 
الکترونیک در مشهد افتتاح می شود

انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهر  تحقق  راستای  در  گفت:  مشهد  شهرداری 
هوشمند اولین شهرداری الکترونیک را به صورت 
مشهد  شهرداری  منطقه  دو  در  کشور  در  پایلوت 

افتتاح خواهیم کرد.
با  صمیمانه  نشست  در  شیخ  آل  شهریار 
براساس  افــزود:  خارجی  رسانه های  خبرنگاران 
این طرح که به صورت پایلوت و برای اولین بار در 
کشور اردیبهشت ماه 98 اجرا می شود، درهای دو 
منطقه از مناطق شهرداری مشهد بسته و تمامی 

کارها الکترونیک انجام می شود.
 200 و  میلیون   3 با  مشهد  اینکه  بیان  با  وی 
هزار جمعیت دومین شهر پرجمعیت کشور است، 
این جمعیت هر ساله حدود  اظهار کرد: در کنار 
30 میلیون زائر نیز به مشهد سفر می کنند که در 
ایام پیک دو برابر جمعیت شهر در مشهد جمعیت 

حضور دارد.
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
بیشتر شهرهای  به  شهرداری مشهد اضافه کرد: 
کشور که سفر می کنید شب ها با حضور در شهر 
احساس دلتنگی می کنید اما با توجه به فعالیت 
مبادی  در  ویژه  به  فروشگاه ها  از  زیــادی  تعداد 
اطراف حرم مطهر شهر مشهد شبها نیز زنده است 

که ویژگی های یک شهر زائرپذیر است.
مشهد  نیز  ایــن  از  قبل  داد:  ــه  ادام آل شیخ 
سرمایه گذاری  این  اما  بود  سرمایه پذیر  شهری 
حوزه  در  اکنون  اما  بود  اقامتی  درحــوزه  بیشتر 
نیز سرمایه گذاری  تفریحی  و  گردشگری سالمت 
انجام می شود . معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه 
شهر  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهرداری  انسانی 
پیشرو است،  نیز  مشهد در حوزه هوشمندسازی 
در  خوبی  اقدامات  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
نقل  و  حمل  حــوزه  در  هوشمندسازی  راستای 
انجام شده و پرداخت ها در اتوبوس، قطارشهری 
و تاکسی از طریق کیف الکترونیک، NFC و کیوآر 

انجام می شود.

نطق پیش از دستورخبر
رئیس کمیسیون اقتصادی شورا درنطق پیش از 

دستور:
انتظار تسهیل کار مردم از بدنه شهرداری 

و  پنجاه  از دستور  ناطق پیش  نوروزی دیروز  احمد 
بود؛ بخش  سومین جلسه علنی شورای شهر مشهد 
ماه  به شرح ذیل است: حدود 19  ازاین نطق  هایی 
پنجم گذشت. در  از دوره چهارساله شورای اسالمی 
روزهای آغازین نگران امکان تامین منابع حتی برای 
پیمانکاران  الزحمه  حق   ، پرسنل  حقوق  پرداخت 
بودیم و امروز در پایان سال شاهد آمادگی شهرداری 
و  پنجم  شورای  هستیم  بزرگ  های  پروژه  آغاز  برای 
شهرداری برنامه ریزی و تالش می کند با اجرا پروژه 
غیر  های  تقاطع  مثل  است  رو  پیش  که  بزرگی  های 
سطح ، پارک ها و ... خدمات بسیار خوبی که در این 

حوزه ها برای شهروندان صورت گیرد.
در این دوره شاهد تغییر سمت و سوی پروژه های 
مرکز  اقامتی  و  تجاری  های  پروژه  از  و  هستیم  شهر 
صورت  سنجی  نیاز  با  که  هایی  پروژه  سمت  به  شهر 
گرفته مورد نیاز شهر می باشد حرکت کرده ایم. پروژه 
های تفریحی بزرگی که قرارداد آنها منعقد یا درحال 
انعقاد است مانند پارک خورشید ، پارک طرق ، پارک 

بهار .
انتظار ما این است که بدنه شهرداری با تسهیل در 
فرآیند پروژه های سرمایه گذاری و همچنین تسهیل و 
تسریع در در انجام کار مردم ، رونق بیشتری در شهر 

ایجاد نماید.
نکته مهم اینجاست که مشهد شهر امام رضا، شهر 
توسعه  و  بهتر  برای خدمت  باید  و  است  زائر  و  زیارت 
این  نیاز  مورد  های  مکمل  باید  گردد.  تالش  زیارت 
بیشتر  را  مشهد  شهر  در  ماندگاری  تا  تامین  را  حوزه 
کنیم. وقتی زائر در شهر مشهد نمی داند وقت خود را 
چگونه سپری و یا بیشتر نماید ماندگاری اش کاهش 
بازده  یعنی کاهش  ماندگاری  زمان  یابد. کاهش  می 
کاهش  یعنی  شهر  در  شده  انجام  گــذاری  سرمایه 
اجتماعی  آن معضالت  دنبال  به  و  بیکاری  و  اشتغال 

است.
و  اقتصادی  های  پروژه  از  هایی  مثال  ذکر  با  وی 
سرمایه گذاری اعالم کرد که گشایش های اقتصادی 
در شهر مشهد ناشی از اصالح فرآیندها ، شفافیت و 

اعتمادسازی بوده است.

مدیرعامل قطارشهری از افتتاح ایستگاه پیروزی خط 2 در بهار 98 خبرداد:

خرداد 98؛ گذر قطارشهری از پیروزی

معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معانت فنی و 
عمران شهرداری مشهد با اشاره به موافقت سازمان برنامه 
هفته  گفت:  مشارکت  اوراق  انتشار  برای  کشور  بودجه  و 
سه  خط  برای  مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد   700 آینده 

قطارشهری مشهد منتشر می شود.
با  افــزود:  ما  خبرنگار  با  گفتگو  در  کاظمی  خلیل ا... 
انتشار  مجوز  دریافت  به  موفق  شده  انجام  پیگیری های 
مدیریت  سازمان  از  مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد   700
برنامه و بودجه کشور شدیم و این موضوع از سوی نوبخت 

به بانک مرکزی اعالم شده است.
وی اضافه کرد: بر همین اساس هفته آینده مرحله اول 
انتشار این 700 میلیارد تومان اوراق مشارکت انجام خواهد 

شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معانت فنی و 
عمران شهرداری مشهد با بیان اینکه اجرای بخشی از خط 
پایانه مسافربری  تا  میدان شهدا  از  3 قطارشهری مشهد 
امام رضا )ع( و اتصال این خط به خط دو یک به 2700 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اظهار کرد: این مبلغ را باید 
طی سه سال و تا سال 1400 تامین کنیم تا بتوانیم این 

بخش از خط قطارشهری را به بهره برداری برسانیم.
با  توجه  با  مبلغ  این  تامین  برای  داد:  ادامــه  کاظمی 
آینده  هفته  در  مشارکت  اوراق  تومان  میلیارد  انتشار700 
و 100 میلیارد تومان اوراق منتشر شده از امسال و 100 
میلیارد تومان نیز از سوی اوراق صکوک 900 میلیارد تومان 

برای سال 98 قطعی شده است.

خبر
معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معانت فنی و عمران شهرداری مشهد خبرداد:

700 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای خط 3 قطارشهری مشهد منتشر می شود

شهردار منطقه ثامن مشهد گفت: جمعیت ساکن  
این منطقه قبل از شروع طرح نوسازی و بهسازی 52 
هزار نفر بوده اما در به دلیل اجرای برخی سیاست ها 

در ادوار مختلف به14 هزار نفر کاهش یافته است.
کرد:  عنوان  مشهدمقدس  ثامن  منطقه  شهردار 
بافت اطراف حرم چهار خیابان اصلی منتهی به حرم 
خیابان  هشت  به  جدید  طرح  در  که  داشته  وجود 
تبدیل می شود، یک خیابان حلقه ای به نام شارستان 

رضوی این خیابان ها را به یکدیگر متصل می کند.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" مصطفی نعمتی 
ظهر دیروز در نشست خبری شهرداری منطقه ثامن 
مشهد که در خانه داروغه برگزار شد افزود:  بالغ بر 
70 درصد از ساختارهای منطقه ثامن بیش از 20 
سال قدمت داشته که برای بهبود و بازسازی آن ها 
اقدامات مختلفی انجام شده به عنوان مثال 150 

هزار تخت برای زائران در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: هشت راه باغ در دست ایجاد بوده 
که با وجود این راه باغ ها هم از ترافیک اطراف حرم 
بارگاه  اطراف  برای  و هم جلوه خوبی  کاسته شده 
رضوی به همراه می آورد و 17 پارکینگ طبقاتی با 
ظرفیت 9 هزار و 700 خودرو در نزدیکی حرم مطهر 
در دست اجرا بوده که از 13 مهرماه  96 در منطقه 
ثامن فعالیت داشته و در چند بخش اقداماتی انجام 

شده است.
نعمتی بیان کرد: تقاطع خیابان شارستان رضوی 
و نواب صفوی ایجاد شده است، همچنین یک باند 
از بولوار رضوان آسفالت شده و باند دیگر آن نیز به 
زودی ایجاد می شود، خیابان آیت ا... واعظ طبسی 

به بهره برداری رسیده و 97 هزار متر مربع سطح در 
این منطقه آسفالت شده است.

شهردار منطقه ثامن خاطر نشان کرد: عالوه بر 
پیاده رو  مربع  متر   500 و  هزار   14 مذکور،  موارد 
ایجاد شده  سازی و 14 کیلومتر پوشش کارگاهی 
کانال  طول  متر   600 و  هزار   2 همچنین  است، 
سبز  فضای  توسعه  است،  آمده  وجود  به  سطحی 
منطقه ثامن نیز مورد توجه قرار گرفته و در این باره 

اقدامات مربوطه انجام می شود.
مذکور 7  موضوع  با  ارتباط  در  داد:  توضیح  وی 
تازگی  به  ثامن  نیم هکتار فضای سبز در منطقه  و 
ایجاد شده و 29 هزار متر مربع فضای جدید سبز 
به نزدیکی حرم اضافه شده است، در واقع 29 هزار 
متر مربع فضای سبز تمام شده و 11 هزار و 631 متر 

مربع نیز ساخت فضای سبز در دست اجرا است.
نعمتی ادامه داد: هزار متر مربع فضای سبز در 

حال حاضر در نزدیکی حرم مطهر وجود دارد، 62 
سرویس بهداشتی ایجاد و 12 دستگاه آبسردکن و 
سقاخانه اضافه شده است، عالوه بر موارد مذکور 
475 پروژکتور به برق شهری نصب شده، همچنین 
طی تعامالتی با دانشگاه خیام، اموری در ارتباط با 

بازار فرش انجام شده است.
وی متذکر شد: 122 جشنواره برگزار و 36 هزار 
برگزاری  اســت،  شده  طراحی  نقاشی  مربع  متر 
المپیادهای ورزشی و نظایر این موارد نیز از اقدامات 
طی  اســت،  ــوده  ب ثامن  منطقه  شــهــرداری  اخیر 
ارتباطی با دانشگاه ها 15 طرح پژوهشی انجام شد، 
همچنین 42 دوره آموزشی برای ارتقاء سطح دانش 

مربیان شکل گرفت.
نعمتی در خصوص وضعیت منطقه ثامن گفت: 
بسیاری از مردم از وضعیت این منطقه ناراضی بوده 
و امالک خود در این مناطق را واگذار کرده و به سایر 

مناطق مهاجرت کردند اما در حال حاضر شهرداری 
ثامن تمام تالش خود را در راستای ممانعت مهاجرت 

از این منطقه در برنامه کاری خود قرار داده است .
طرح  در  محله  مرکز  همچنین 9  داد:  ادامه  وی 
پیش بینی شده است. در واقع جمعیت ساکن در 
منطقه ثامن پیش از شروع طرح، 52 هزار نفر بود 
مجاور  تعداد  همین  دوبــاره  هستیم  تالش  در  که 
است  حالی  در  این  شوند.  ساکن  ثامن  منطقه  در 
که تعداد سکنه ثابت منطقه به دلیل اجرای برخی 
سیاست ها در ادوار مختلف به14 هزار نفر کاهش 

یافته است.
وی خاطر نشان کرد: چهار خانه تاریخی در منطقه 
ثامن خریداری شده که دو خانه از آنها به نام های 
دنبال  به  اســت،  شده  بازسازی  ــه  داروغ و  توکلی 
خانه  دو  بازسازی  برای  خصوصی  بخش  همکاری 

دیگر نیز هستیم.

شهردارمنطقه ثامن مطرح کرد:
خبرخبر چالش کاهش جمعیت ساکن

مشکل  گفت:  رضوی  خراسان  گلف  هیئت  دبیر 
راهکار  تنها  است.  آب  مشهد،  گلف  زمین  اصلی 
ثامن،  برای حل مشکل زمین گلف مجموعه  ممکن 
که  است  صنعتی  شهرک  فاضالب  آب  از  استفاده 

پیشنهاد آن را به شرکت آبفا استان داده ایم.
خصوص  در  سمیعی،  احسان  ایسنا،  گزارش  به 
فعالیت رشته گلف و زیرمجموعه های آن در خراسان 
انجمن  دارای چهار  اظهار کرد: رشته گلف،  رضوی 
یا زیرشاخه به نام های مینی گلف، کروکت، وودبال و 
بهکاپ است. در سال گذشته مسابقات جام دوستی 
در رشته بهکاپ به میزبانی دانشگاه پیام نور مشهد 

برگزار شد که با استقبال خوبی نیز همراه بود.
وی افزود: وودبال و کروکت نیز در یک سال گذشته 
جزو هیئت گلف خراسان رضوی شده اند. تجهیزات 
برای وسایل تمرینی در مشهد ساخته  این دو رشته 
گرفته است،  قرار  نیز  فدراسیون  تایید  مورد  و  شده 
الزم  استاندارد  دارای  شده  ساخته  تجهیزات  اما 
کالس  درخواست  نیست.  مسابقات  برگزاری  برای 
ارسال  فدراسیون  به  را  و کروکت  وودبال  مربی گیری 
کرده ایم و امیدواریم در این دو رشته ورزشی کالس 

مربی گری برگزار شود.
دبیر هیئت گلف خراسان رضوی در خصوص رشته 
زمین های  وجود  دلیل  به  شد:  یــادآور  گلف  مینی 
مینی  گلف از گذشته ای نه چندان دور در پارک ملت 
شناخته   مشهد  در  گلف  رشته  از  بخش  این  مشهد، 
شده تر است. در 6 یا 7 سال گذشته این زمین ها به 
بازسازی  مشهد  وقت  شهردار  پژمان،  محمد  کمک 
شد و مورد استقبال بخشی از مردم مشهد واقع شد. 
مشهد تنها شهر ایران است که در رشته مینی گلف، 

فعال محسوب می شود.
 9 وکیل آباد  بلوار  در  ثامن  هتل  گفت:  سمیعی 
نمایشی  جنبه  بیشتر  که  دارد  گلف  مینی  زمین 
مینی گلف  زمین های  ساخت  پیگیر  جد  به  دارند. 
در مشهد هستیم. زمین های مینی گلف پارک ملت 
از  می شوند،  محسوب  عمومی  زمین های  مشهد، 
ورزش  کل  اداره  حمایت  با  که  تالشیم  در  رو  همین 
برای  اختصاصی  زمینی  رضوی  خراسان  جوانان  و 
این رشته ورزشی ایجاد کنیم. با توجه به این که، این 
دسته از زمین های مینی گلف جنبه عمومی دارند، 
معموال برای برگزاری مسابقات مختلف در این دسته 

از زمین ها، با مشکالتی روبرو هستیم. 
و  ورزشی  مسئولین  حمایت  عدم  خصوص  در  وی 
فضاهای  کردن  فراهم  با  رابطه  در  مشهد  اجتماعی 
مشهد،  در  گلف  مینی  اختصاصی  و  عمومی 

مدیر  صبوریان،  حضور  زمان  در  کرد:  خاطرنشان 
کل سابق اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی 
پشت  در  مربع  متر  هزار  وسعت  به  زمین  قطعه  یک 
خراسان  گلف  هیئت  به   2 تختی  ورزشی  مجموعه 
و طراحی  نقشه  برداری  واگذار شد. کارهای  رضوی 
آن زمین نیز تمام شد، اما به دلیل مشکالت مالی و 
استعفای شریف جواهری، رییس سابق هیئت گلف 
این قطعه زمین  و جوانان،  اداره کل ورزش  استان، 
عشایری  و  روستایی  ورزش های  هیئت   اختیار  در  را 
برای  دیگری  زمین  دنبال  رو  همین  از  داد.  قــرار 
مینی گلف استان هستیم. مدیر کل جدید ورزش و 
جوانان خراسان رضوی، نیز به تازگی به استان آمده  
زمین  که  هیئت هایی  برای  دیگری  برنامه  شاید  و 

باشد.  داشته  ندارند،  اختصاصی 
به  اختصاصی  زمین  درخــواســت 
در  استان  ورزش وجوانان  اداره کل 
یا سجاد  کوثر  ورزشی  مجموعه های 
را داده ایم که بتوانیم روی آن هزینه 

و سرمایه گذاری کنیم.
رضوی  خراسان  گلف  هیئت  دبیر 
در  گلف  مینی  وضعیت  با  رابطه  در 
ادامه  استان  شهرستا ن های  سایر 
فــریــدون  ریــاســت  زمـــان  در  داد: 
با  که  تعاملی  طی  شریف جواهری، 
و  نیشابور  شهرهای  شورای  اعضای 
شورای  اعضای  کردیم،  برقرار  درگز 

استاندارد  نقشه های  که  دادنــد  قول  شهر  دو  این 
زمین  های مینی گلفی که در اختیارشان قرار گرفته 

را در قسمتی از شهر پیاده کنند.
گلف  هیئت  اصلی  مشکل  خصوص  در  سمیعی 
زمین  هکتار  هشت  کرد:  عنوان  رضوی  خراسان 
دلیل   به  اما  داریم،  ثامن  ورزشی  مجموعه  در  گلف 
این  چمن  نیاز  مــورد  آب  تامین  در  که  مشکالتی 
مجموعه داشتیم، نتوانستیم پوشش چمن را تکمیل 
کنیم. سال گذشته هزار راس درخت در اطراف این 
زمین قرار دادیم. اگر بتوانیم یک شاخه آب از شهرک 
خواهیم  ــدازی  راه ان را  زمین  این  بگیریم،  صنعتی 
کرد. متاسفانه به دلیل خاکی بودن این زمین، فقط 
هستند،  ورزشی  رشته  این  عاشق  که  ورزشکار  چند 
تمرین  بــه  ثــامــن  گلف  زمــیــن  در 

می پردازند.
زمین  اصلی  مشکلی  افزود:  وی 
گلف مشهد، آب است. در کل کشور 
فقط یک زمین گلف استاندارد داریم 
در  انقالب  گلف  زمین  هم  آن  که 
گلف  زمین  های  باقی  است.  تهران 
برخوردار  الزم  استاندارد  از  کشور 
نیستند، چرا که کشور با مشکل آب 
روبرو است. طبیعتا در شمال کشور 
داشته  وجود  نباید  مشکلی  چنین 
اقدامی  متاسفانه  آنجا هم  اما  باشد 

صورت نگرفته است.

کرد:  تاکید  رضــوی  خراسان  گلف  هیئت  دبیر 
همانطور  و  است  چمن  گلف،  اختصاصی  زمین 
برای  آب  زیاد  مصرف  دلیل  به  مشهد  شهرداری  که 
می کند،  استفاده  گراویه  از  شهر،  سطح  چمن های 
ما هم باید به دنبال گیاه جایگزین برای زمین گلف 

مجموعه ثامن باشیم.
گلف  هیئت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سمیعی 
استان در خصوص این مشکل چه راهکاری پیشنهاد 
به  که  است  راهکاری  تنها  کرد:  تصریح  می کند، 
ذهنمان رسیده، استفاده از آب فاضالب است. یک 
موافقت  اگر  که  زده ایــم  استان  آبفا  شرکت  به  نامه 
کنند، یک خروجی از آب فاضالب شهرک صنعتی به 
ما بدهند، چرا که انتهای زمین گلف مجموعه ثامن 

به شهرک صنعتی متصل است.
خراسانی  گلف  تیم های  وضعیت  خصوص  در  وی 
در لیگ های کشوری اظهار کرد: در حال حاضر تیم 
استان  هیئت  نداریم.  کشوری  لیگ  های  در  فعالی 
می کند،  برگزار  فدراسیون  که  مسابقاتی  به  توجه  با 
که  حرفه ای  تیم  اما  می کند،  مسابقات  عازم  تیمی 
بخواهد در لیگ های کشور فعالیت کند، در خراسان 
به  کشور  گلف  برتر  لیگ  مسابقات  نداریم.  رضوی 
دلیل  به  اما  می شود،  انجام  برگشت  و  رفت  صورت 
در  نمی توانیم  ثامن  گلف  زمین  نامساعد  وضعیت 

مسابقات حضور یابیم.
این  به  دبیر هیئت گلف خراسان رضوی در پاسخ 
سوال که چرا مشهد همانند سایر شهرهایی همچون 
اهواز، نمی تواند مسابقاتش را در زمین خاکی گلف 
ثامن برگزار کند، خاطرنشان کرد:  زمین خاکی که 
زا  شن  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  خوزستان  در 
و  بیابانی است  اما  زمین خاکی گلف مشهد  است، 
در آن خار و خاشاک وجود دارد. فقط چهار قسمت 
برای  که  پوشانده ایم  مصنوعی  چمن  با  را  زمین  از 
لیگ  در  که  بازیکنی  می شود.  استفاده  زدن  ضربه 
تمرین  استاندارد  زمین  در  باید  می کند  شرکت  برتر 
خاکی  زمین  حاضر  حال  در  باشد.  داشته  مستمر 

گلف ثامن، برای تمرین هم مناسب نیست.
سمیعی در خصوص برگزاری انتخابات این هیئت 
ورزش  کل  اداره  سوی  از  کاندیداها  نام  ثبت  گفت: 
حال  در  و  گرفته  صورت  رضوی  خراسان  جوانان  و 
قرار  صالحیت  تایید  مرحله  در  کاندیداها  حاضر 
هیئت  ریاست  انتخابی  مجمع  می کنم  فکر  دارند. 
شود.  برگزار  آتی  سال  ماه  فروردین  در  استان  گلف 
ثبت  رضوی  خراسان  گلف  هیئت  ریاست  برای  من 

نام نکرده ام.

دبیر هیئت گلف خراسان رضوی

مشکل اصلی زمین گلف مشهد، آب است
کوتاه از ورزش استان خبر

رقابت 8 نامزد برای سکان داری هیئت 
فوتبال  خراسان رضوی

نامزد   8 گفت:  رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  دبیر 
انتخابات  در  حضور  برای  شده  صالحیت  تایید  نهایی 

هیئت فوتبال خراسان رضوی مشخص شدند.
رضوی  خراسان  فوتبال  هیئت  دبیر  چرمچی  جواد 
گفت: حسن کامرانی فر، غالمرضا اصغری، محمدمهدی 
سالطین، سیدمحمدرضا رضوی راد، پویا پارسا، مرتضی 
صادقی، احسان اصولی و شهناز رمارم اسامی 8 نامزد 

نهایی هستند که به فدراسیون فوتبال ارسال کردیم. 
فوتبال  هیئت  مجمع  برگزاری  زمــان  مــورد  در  وی 
خراسان رضوی افزود: هفته سوم فروردین سال 98 را به 
عنوان برگزاری مجمع انتخابات پیشنهاد دادیم و باید در 
این زمینه در انتظار نظر نهایی فدراسیون فوتبال باشیم.

در  رضوی  خراسان  بانوان  سومی 
مسابقات شنای کشور

رده سنی 17-15  در  بانوان شناگر خراسان رضوی 
سال مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور را کسب کردند.

مسابقات شنای قهرمانی کشور در بخش بانوان و در 
به میزبانی  دو رده سنی 13-14 سال و 15-17 سال 
اصفهان برگزار شد. در این دوره از مسابقات بانوان شناگر 
توانستند  سال   17-15 سنی  رده  در  رضوی  خراسان 
مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور در شنای مسافت 

بلند را کسب کنند.
همچنین تهران و البرز به ترتیب اول و دوم شدند. در 
رده بندی تیمی در 13-14 سال نیز تهران قهرمان شد و 
مازندران، البرز و خراسان رضوی به ترتیب مقامهای دوم 

تا چهارم را بدست آوردند.

رتبه  صدر  در  خراسانی  باز  اسکیت 
بندی کشور قرار گرفت

بر   1397 سال  در  ایران  بازان  اسکیت  بندی  رتبه 
گرفت  صورت  جهانی  و  کشوری  مسابقات  اساس 
صدر  در  توانست  نیا  توکلی  فاطمه  راستا  این  در  که 
قرار  ایران  سال   16 زیر  کالسیک  اسکیت  رنکینگ 

گیرد.
فری  ی  رشته  در  ایران  بازان  اسکیت  بندی  رتبه 
کشوری  مسابقات  اساس  بر   1397 سال  در  استایل 
و جهانی صورت گرفت که در این راستا فاطمه توکلی 
زیر  کالسیک  اسکیت  رنکینگ  صدر  در  توانست  نیا 

16 سال ایران قرار گیرد.
همچنین این اسکیت باز خراسانی در رتبه دوم بتل 

زیر 16 سال کشور نیز جای گرفت.
آقایان و در رده سنی باالی 16 سال نیز  در بخش 
رضاشیخی، اسکیت بازخراسان رضوی توانست رتبه 

سوم رنکینگ اسپید اساللوم ایران را از آن خود کند.

تجلیل از مدال آوران جودو خراسان 
رضوی در رقابت های کشوری

خراسان  وکوراش  جوجیستو  جودو،  هیئت  رئیس 
اعضای  و  قهرمانان  از  جوایزی  اهــدای  با  رضوی 
کادر فنی تیم های موفق جودو استان در رقابتهای 

قهرمانی کشور امسال تجلیل کرد.
مراسم  برگزاری  به  ــاره  اش با  محمودی  حسین 
استان،  جودو  تیم های  فنی  کادر  اعضای  از  تجلیل 
گفت: در این جلسه از مدال آوران و مربیان تیم های 
بزرگساالن و نونهاالن استان که در رقابت های کشور 

امسال افتخارآفرینی کردند، تجلیل شد.
علی  کامیابی،  امین  شاهباز،  فرزین  افزود:  وی 
پرهیزگار، جالل محجوب و وحید جدی مدال آوران 
رقابت های قهرمانی کشور امسال، نفراتی بودند که 

با اهدای جوایزی از تالش های آنان تجلیل شد.
ــوراش  ک و  جوجیستو  جـــودو،  هیئت  رئــیــس 
سرمربی  گروهی  محمد  داد:  ادامه  رضوی  خراسان 
استان،  نونهاالن  تیم  سرپرست  و  بزرگساالن  تیم 
محمدرضا سمیعی سرپرست تیم بزرگساالن، محمد 
تیم  مربی  دلفراز  مهدی  و  سرمربی  احمدی  علی 
قهرمانان  هدایت  بودند  نفراتی  نیز  استان  نونهاالن 
جودو خراسان رضوی در رقابت های کشوری امسال 
را برعهده داشتند و در جلسه امشب مورد قدردانی 

قرار گرفتند.
در  استان  نونهال  جودوکاران  کرد:  تصریح  وی 
آذرماه امسال در نخستین رقابت های استعدادهای 
با  شد  برگزار  یزد  در  که  کشور  پسران  جودوی  برتر 

کسب 9 مدال به مقام قهرمانی دست یافتند.
در  رضــوی  خراسان  تیم  کــرد:  اضافه  محمودی 
بدست  نقره  چهار  و  طال  مدال  پنج  مسابقات  این 
امیرحسین  کارگر،  حمیدرضا  بخشی،  حسین  آورد، 
از خراسان رضوی  واله  امین  و  قنبری  گرمابی، رضا 
 66  ،55  ،46  ،42 منهای  اوزان  طالی  مدال های 
علی  نظری،  مبین  آوردند.  بدست  را  کیلوگرم   73 و 
پور  نقی  امیرحسن  و  مرادی  امیرحسین  تقی زاده، 
 ،30 منهای  اوزان  در  نیز  خراسانی  نونهاالن  دیگر 
34، 60 و به عالوه 73 کیلوگرم مدال نقره رقابت ها 

را بر گردن آویختند.
جاری  سال  ماه  بهمن  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
پنجم  مقام  بزرگسال خراسان رضوی  نیز جودوکاران 
در  جدی  وحید  و  آورد  بدست  زنجان  در  را  کشور 
امین  رسید،  کشور  نقره  مدال  به  گرم  کیلو   73 وزن 
کامیابی در وزن 81 کیلو گرم، علی پرهیزگار و جالل 
محجوب به صورت مشترک در وزن منهای 100 کیلو 
گرم و فرزین شاهباز در وزن به اضافه 100 کیلو گرم 
مدال های ارزشمند برنز را برای استانمان به ارمغان 

آوردند.

 به دلیل وجود زمین های مینی  گلف از گذشته ای نه چندان دور در پارک ملت مشهد، این بخش از 
رشته گلف در مشهد شناخته  شده تر است

,,

همانطور که شهرداری 
مشهد به دلیل مصرف 

زیاد آب برای چمن های 
سطح شهر، از گراویه 

استفاده می کند، ما 
هم باید به دنبال گیاه 
جایگزین برای زمین 

گلف مجموعه ثامن 
باشیم

,,

سامانه پیامکی روزنامه صبح امروز
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان 

عزیز می باشد
1 0 0 0 8 0 8 8 8



آدرس: بولوار دانش آموز -  دانش آموز30-پالک 4      تلفن:38929824- 38929825                                                                                                           روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
نمابر : 38923452 - 051 سامانه پیام کوتاه: 100080888

روابط عمومی وامور مشترکین:  09152560091
سازمان آگهی ها:  051-38929823

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.

TELEGRAM.ME/SOBHEDAILYSobhe.emrooz.news Www.sobhe-emrooz.ir sobhe.emrooz.news@gmail.comVol.2،No.424  MAR.12.2019  

سه شنبه 21  اسفند ماه 1397- سال دوم -  شماره 424 مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

طلوع آفتاب فردا: 05:50اذان مغرب: 17:51  اذان صبح فردا: 04:26 نیمه شب شرعی:23:00 غروب آفتاب:17:33  اذان ظهر: 11:42

صحبت   98 فتنه  که  از  است  بد  این   

 

می شود
فتنه  با  مقابله  بــرای  داد:  هشدار  الهدی  »علم 
نوع  این  از  تیترهایی  روزها  این  باشید«  آماده   98
با  که  شود  می  تکرار  دائم  ها  در  رسانه  اظهارنظر 
گروهی  زعم  به   ، کشور  دشــواِر  وضعیت  به  توجه 
حجت  شود.   می  و  اضطراب  نگرانی  ترویج  باعث 
عضو  رهبر،  تقی  محمد  المسلمین  و  ــالم  االس
جامعه روحانیت مبارز در این رابطه در گفت و گوی 
کوتاهی که با »انتخاب« داشت، با تاکید بر هزینه 
این  مردم  گفت:  اظهارنظرهایی  بودن  چنین  ساز 
هم  مسئولین  و  دارند  زیادی  های  گرفتاری  روزها 
باید همه تمرکز  خودشان را برای کاهش مشکالت 
چطور  دانم،  نمی  شرایط  چنین  در  حاال  بگذارند. 
که  دهند  می  را  این  اجازه  خودشان  به  ای  عده 
کشور را بحرانی و در معرض خطر نشان می دهند.  
اینکه  بدون  من  داد:  ادامه  مجلس  ادوار  نماینده 
بخواهم، از کسی اسم بیاورم به همه می گویم این 
شود.  می  صحبت  احتمالی  فتنه  که  از  است  بد 
چطور می شود که این پیش بینی ها را مطرح می 

کنند؟

 گزینه هلندی تیم ملی ایران پرید!
اسبق  سرمربی  خال  فن  لوئیس  هلندی:  رسانه 
 ... و  بارسلونا  آژاکس،  منچستریونایتد،  تیم های 
از  ایران  ملی  تیم  گزینه سرمربیگری  عنوان  به  که 
فوتبال  در  سرمربیگری  دنیای  از  می شد،  یاد  وی 
خداحافظی کرده است. لوئیس فن خال به تازگی 
پیشنهاد سرمربیگری یک تیم که هنوز نام آن فاش 

نشده را رد کرده است./خبر ورزشی

شمالی  اصفهان  استان  تشکیل  طرح   
اعالم وصول شد

علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
استان  تشکیل  طــرح  وصــول  اعــالم  از  اسالمی 
میرزائیان،  پیشتر،  داد.  خبر  شمالی  اصفهان 
نماینده اصفهان با اشاره به اینکه یکی از آرزو های 
مردمان کاشان و نطنز و اردستان ایجاد یک استان 
یا  و  شمالی  اصفهان  استان  عنوان  به  مستقل 
کاشان است، گفته بود: از مسئولین وزارت کشور 
این مناطق و  به ظرفیت های  با توجه  تقاضا داریم 
ایجاد  به  اقدام  نفر  میلیون  یک  به  قریب  جمعیت 
جلسه  در  رحیمی«  »علیرضا  کنند.  جدید  استان 
علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسالمی اعالم 
کرد: طرح اصالح قانون تقسیمات کشور و وظایف 

مستقیم  مشارکت  طرح  بخشداران،  و  فرمانداران 
تعارض  مدیریت  طرح  و  مقننه  امور  در  شهروندان 

منافع اعالم وصول شد.

هنری  ــوزه  ح ــق:  اف شبکه  مجری   
کالهبرداری نوین کرده است!

توزیع دو قسمتی فیلم »هزار پا« در شبکه نمایش 
خانگی که با واکنش های مختلفی مواجه شد، در 
قرار  توجه  مورد  نیز  افق  شبکه  »عصرانه«  برنامه 
توزیع  روش  به  »عصرانه«  برنامه  کارشناس  گرفت. 
فیلم که واکنش و تعجب کارگردان فیلم را هم در پی 
داشته اشاره کرد و توزیع دوقسمتی را در راستای 
برنامه  مجری  که  کرد  توصیف  صرف،  درآمدزایی 
نوین  کالهبرداری  هرحال  به  روش،  این  گفت: 
است که نشان می دهد برخی در سودجویی سقفی 

برای خود قائل نیستند. / خبرآنالین

مطالب  حذف  به  موظف  صداوسیما    
توهین آمیز نامزد های انتخاباتی شد

وظایف  مجلس  علنی  جلسه  در  امروز  نمایندگان 
نمایندگان  انتخاباتی  تبلیغات  در  را  سیما  و  صدا 
کمیسیون  تصویب  به  چنانچه  کردند.  مشخص 
تبلیغاتی  برنامه های  استان،  تبلیغات  بررسی 
در صداوسیمای  نامزد ها جهت پخش  ضبط شده 
خالف  اطالعات  و  مطالب  برگیرنده  در  استانی، 
یا  نامزد ها  سایر  حرمت  هتک  یا  توهین آمیز  واقع 
صداوسیما  باشد،  قوانین  با  مغایر  یا  افراد  دیگر 

موظف به حذف آن مطالب است. /ایلنا

و  »خــاوری«  علیه  کانادا  ایرانیان    
»شیخ االسالمی آل آقا« طومار امضا کردند

از دولت  اوری امضا  با جمع  ایرانیان کانادا  کنگره 
مفسدین  پرونده  به  اســت  خواسته  کشور  ایــن 
کنند  می  فرار  کشور  این  به  ایران  از  که  اقتصادی 
به  خطاب  که  نامه  این  از  بخشی  در  کند.  ورود 
اشاره  ضمن  شده،  نوشته  کانادا  دولت  وزیر  سه 
مرجان  و  خــاوری  محمودرضا  پــرونــده هــای  به 
درحالی  افراد  »این  آمده:  آقا  آل  شیخ االسالمی 
قادر به نقل مکان به کانادا و سرمایه گذاری آزادانه 
بوده اند که بسیاری از ایرانی-کانادایی های عادی 
ملیت  بخاطر  و  مانده  تنها  خود  مهاجرت  روند  در 
 ... گرفته اند  قرار  بانکی  تحریم های  هدف  خود 
با  ایرانی  بین المللی  دانشجویان  بانکی  حساب 
تنها چندصد دالر موجودی، مسدود شده است«. 
ایرانیان  امضای  جمع آوری  برای  که  نامه  این  در 

داده  قــرار  مردم نهاد  جمعیت  ایــن  سایت  روی 
پرونده ی  به  شده  خواسته  کانادا  دولت  از  شده، 
شیخ االسالمی و خاوری بطور فوری رسیدگی کند 
تا »از تبدیل شدن کانادا به پناهگاه پول های فاسد 

جلوگیری کند«.

چگونه  احمدی نژاد  نفت  وزیر  دوره  در   
کارخانه پتروشیمی را مفت فروختند؟

شرکت  مهم ترین  محور  حول  روزها،  این  خبر های 
می چرخد  پتروشیمی  محصوالت  فروش  عرصه  در 
که پرونده شش میلیاردیورویی آن امروز در دستگاه 
بازرگانی  شرکت  ــت.  اس بررسی  حــال  در  قضا 
مشهور  برندی  به عنوان  که   )PCC( پتروشیمی 
تأمین  و  پتروشیمی  محصوالت  فروش  عرضه  در 
سطح  در  پتروشیمی  شرکت های  برای  فاینانس 
را  خود  ثابت  مشتریان  و  می شد  شناخته  جهان 
و  ندارد  خود  از  سرمایه ای  آنکه  بهانه  با  داشت، 
صرفا یک برند است، در اولویت واگذاری های سال 
88 قرار گرفت؛ سالی که برخی فعاالن می گویند 
و  بود  مه آلود  بسیار  زمان،  آن  در  واگذاری ها  نوع 
آن  سیاسی  غالب  جو  سبب  به  نظارتی  نهاد های 
دوره، نظارت دقیقی بر واگذاری های شرکت ها در 

آن سال نداشتند. /روزنامه شرق

به  انقالب  رهبر  آثار  نشر  دفتر  واکنش   
حکم یک دادگاه

خامنه ای  آیت الله  حضرت  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر 
قدیانی  ابوالفضل  ــاه  دادگ حکم  به  واکنش  در 
کتاب های  برخی  از  رونویسی  و  مطالعه  بر  مبنی 
رهبر  با  مرتبط  آثار  انتشار  انقالب:  رهبر  با  مرتبط 
نیز  و  اندیشه  و  رأی  با  آشنایی  برای  انقالب  معظم 
و اجتماعی معظم له است  زندگی و سیره اخالقی 
مجرم،  یک  مجازات  عنوان  به  آن  بکارگیری  و 
بدسلیقگی است. دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم 
مطالعه  جهت  دادگاه ها  به  توصیه ای  هیچ  انقالب 
ندارد  محکومان  توسط  انقالب  رهبر  آثار  اجباری 
اثربخشی و روح کار فرهنگی  با  و این کار را مغایر 

می داند.

صالحیت  تأیید  را  احمدی نژاد  دیگر   

 

نمی کنند
مجلس  عضو  گلپایگانی،  بطحائی  سیدهاشم 
که  اســت  قدیمی  مثل  گفت:  رهبری  خبرگان 
هم نشینانش  طریق  از  را  کسی  »هر  می گوید: 
زوایــای  با  مــردم  این  بنابر  بشناس.«  رفقایش  و 

شخصیت احمدی نژاد آشنا شدند و او دیگر محلی 
دوباره  تا  می کند  تالش  بی خود  ندارد.  اعراب  از 

مطرح شود. /نامه نیوز
 روایت آملی الریجانی از شائبه فساد در 

 

قوه قضاییه و حضور در فضای مجازی
معارفه  و  تودیع  جلسه  در  الریجانی  آملی  آیت الله 
از فساد سیستماتیک  رئیس دستگاه قضا: برخی 
القای  که  می گفتند  سخن  قضایی  دستگاه  در 
نادرستی بود. مهم این بود که عزم ما همواره مقابله 
سال   40 با  ما  قضات  برخی  است.  بوده  فساد  با 
موجب  این ها  و  ندارند  ملکی  خانه  هنوز  سابقه، 
مباهات قوه قضاییه هستند. یکی از مناشیء وقوع 
مخالف  هیچوقت  است.  مجازی  فضای  جرایم، 
استفاده با این فضا نبوده ایم. بنده بیش از روسای 
سایر قوا از این فضا استفاده می کنم. اما معتقدیم 
اطالعات  تقریبا همه  مدیریت شود.  باید  فضا  این 
قدرت  که  کشوری  می رسد.  آمریکا  دست  به  دنیا 
خود  برای  اطالعاتی  قدرت  دارد،  نظامی  و  مالی 
که  کشوری  می کند،  اقتضا  عقل  است.  ساخته 
بنیانش انقالب اسالمی است، نباید تمام اطالعات 

خود را در اختیار آمریکا قرار دهد/ ایسنا

 در چهره های متهمان فساد پتروشیمی 
ذره ای ترس و پشیمانی وجود ندارد

اطالع  جهت  ستون  در  اسالمی  جمهوری  روزنامه 
جلسه  از  که  تصاویری  نوشت:  امــروزش  شماره 
دادگاه متهمان فساد پتروشیمی منتشر شده اند، 
نشان می دهند در چهره های آن ها ذره ای ترس و 
از  بیش  اینکه  با  افراد  این  ندارد.  وجود  پشیمانی 
هفت میلیارد یورو فساد مالی دارند، ترسی ندارند. 
را  قضائیه  قوه  جدید  رئیس  وظیفه  وضعیت،  این 
به  اعتنا  بدون  باید  قضائیه  قوه  می کند.  سنگین 
که  کس  هر  با  افراد  جایگاه  و  نسبت ها  عناوین، 
فساد  تا  کند  قاطع  برخورد  می شود  جرم  مرتکب 
به  رسیدگی  جلسات  در  اینکه  با  شود.  کن  ریشه 
پتروشیمی،  یوروئی  میلیارد  هفت  فساد  پرونده 
دادستان  نماینده  توسط  دهنده ای  تکان  مطالب 
مطرح می شو، اما جزئیات این پرونده بسیار حیرت 
انگیز است. یکی از نکات این است که سردمداران 
فساد پتروشیمی پشت دو نفر که فراری هستند و 
)خانم  می باشند  خوشگذرانی  مشغول  خارج  در 
شده اند  پنهان  علمی(  آقــای  و  االسالمی  شیخ 
و  دهم  دولت  مدیر   8 پرونده،  این  در  که  درحالی 
نیز  آن ها  و  داشتند  مستقیم  دخالت  فرزندانشان 

باید محاکمه شوند.

 دستور عجیب یک استاندار
داد  دستور  استان  کل  مدیران  به  زنجان  استاندا 
آخر  تا  را  خود  شهرستانی  غیربومی  مدیران  که 
در  امروز  حقیقی  فتح الله  کنند.  عزل  اسفندماه 
آخرین جلسه شورای اداری استان اظهار داشت: 
من با عالقه استان زنجان را برای مدیریت انتخاب 
بیشتر  استان  این  به  من  عالقه  روز  به  روز  و  کردم 
داد  دستور  کل  مدیران  به  ادامه  در  وی  می شود. 
عزل  را  خود  غیربومی  شهرستانی  مدیران  تمام 
این  تکلیف  اسفند  پایان  تا  باید  گفت:  و  کنند 
بودن  مکمل  به  حقیقی  شود.  مشخص  مدیران 
باید مدیران  و گفت:  تاکید کرد  یکدیگر  با  مدیران 
با همدیگر هماهنگ باشند و رفتارهایشان همدیگر 
را خنثی نکنند. وی به حضور مدیران در بین مردم 
تاکید کرد و گفت: از بودن بین مردم فرار نکنیم و 

باید اقداماتمان را اطالع رسانی کنیم.

دولت  رئیس  به  آقا  چرا  ذوالــنــور:   
اصالحات اجازه مالقات نمی دهد؟

نماینده مردم قم در مجلس گفت: سران فتنه پیغام 
آمریکایی ها  اگر  گرفتیم  را  نظام  رمق  ما  که  دادند 
تحریم را تشدید کنند کار نظام تمام است و اکنون 
می دهند.  را  بدبختی ها  این  تاوان  دارند  مردم  هم 
جلسه  پایان  در  ذوالنوری  مجتبی  حجت االسالم 
در  حضور  با  اسالمی  شورای  مجلس  امروز  علنی 
مجلس  امــروز  درگیری  ــاره  درب خبرنگاران  جمع 
اظهار داشت: آقای خاتمی سهم و نقش مهمی در 
فتنه 88 داشته است؛ فتنه ای که اصول ما در آن 

مورد تعرض قرار گرفت.
ذوالنوری با بیان اینکه آقای خاتمی از سردمداران 
فتنه بود، گفت: او از سال 88 تا کنون تالش کرده 
رهبری  معظم  مقام  از  دقیقه ای  چند  مالقات  یک 
نمی دهند؟  را  وی  مالقات  اجازه  آقا  چرا  بگیرد، 
خاتمی  آقای  دارند؟  وقت  مشکل  معظم  رهبر  آیا 
طور  به  و  بود  مملکت  جمهور  رئیس  سال  هشت 
رهبری  معظم  مقام  با  جلسه  دو  هفته ای  متوسط 
داشته است. چرا رهبر انقالب که با شعرا، مداحان 
اسرائیلی  بازیگر  با  شطرنج  در  که  جوانی  حتی  و 
می روند  شهدا  خانواده  دیدار  به  و  نمی کند  بازی 
و وقت می گذارند، برای رئیس جمهور قبلی کشور 

وقت ندارند؟
که  است  این  آقا  رفتار  این  پیام  کرد:  اضافه  وی 
منافع  به  فتنه  در  که  خیانت هایی  او  می خواهند 
ملی و در حق مردم کرده اند را جبران کنند. وقتی 
موضع رهبری در قبال افراد مشخص است و بیش 

فتنه کشته شده اند  در  بی گناه  از مردم  نفر  از 50 
و هشت ماه اقتصاد کشور به هم ریخت و حیثیت 
نظام در دنیا برباد رفت و عده ای علیه امام راحل و 
عکس امام حرکت کردند، مرگ بر اصل والیت فقیه 
نظام  اصل  است  بهانه  تقلب  دادند  شعار  و  گفتند 
نشانه است، زیر چتر رئیس دولت اصالحات داده 

شد.

بر  عقب  به  می گویند  قاسمی:  سعید   
نمی گردیم، اما کوپن آوردند

افق:  شبکه  گذشته  شب  برنامه  در  قاسمی  سعید 
در گام دوم انقالب باید هم از اصول گرایان منحرف 
دهه  چهار  این   / اصالح طلبان  از  هم  کنیم  عبور 
چون  برداریم،  را  اساسی  گام های  ما  نگذاشتند 
هم  دیگه  یکی  داد  زهر  جام  خمینی  امام  به  یکی 
صنعت هسته ای مون رو بتن کرد. /بنی صدر هم 
پاریس  توی  االن  ولی  بود،  محبوب  جمهور  رئیس 
مریم رجوی میشینه /فتنه  از  پایین تر  تا کوچه  دو 
بر  عقب  به  گوید  /می  است  معیشت  فتنه  بعدی 

نمی گردیم، اما االن رفتن کوپن آوردن

درباره  زنی ها  گمانه  به  جاللی  پاسخ    
ائتالف های انتخاباتی آقای رئیس

که  کرد  تاکید  والیی  مستقلین  فراکسیون  رئیس 
صحبتی مبنی بر ائتالف انتخاباتی علی الریجانی 
مطلبی  در  جاللی  نیست.کاظم  میان  در  فردی  با 
در صفحه توئیتر خود نوشت:»در پاسخ به برخی از 
گمانه زنی های انتخاباتی رسانه ها باید عرض کنم 
به عنوان شخصی که به جناب آقای دکتر الریجانی 
ائتالف  بر  نزدیک هستم، مطمئنم صحبتی مبنی 
ایشان  و  نیست  میان  در  فــردی  با  او  انتخاباتی 
نکرده  برگزار  نزدیکان  با  جلسه  یک  حتی  تاکنون 
که در آن گفت و گوی انتخاباتی داشته باشد.البته 
که به نظرم در شرایط کشور که در وضعیت جنگ 
از  بیش  ما  رسانه ای  فضای  دارد  قرار  اقتصادی 
پیش کشیدن گمانه زنی های انتخاباتی به همیاری 
نیاز  مــردم  مشکالت  حل  در  کشور  مسئوالن  با 
فراکسیون  عضو  وکیلی  علی  محمد  دارد.«اخیرًا 
امید در گفت و گویی با یکی از رسانه ها از احتمال 
ریاست  انتخابات  برای  الریجانی  کاندیداتوری 
جمهوری هزار و 400 سخن گفته بود و حمایت از 

اصالح طلبان از او را هم منتفی ندانست.
منبع / تابناک

میز خبر
این بد است که  از فتنه 98 صحبت می شود/دیگر احمدی نژاد را تأیید صالحیت نمی کنند

روایت آملی الریجانی از شائبه فساد در قوه قضاییه و حضور در فضای مجازی

تاسیس، تغییرات شرکت

 30596 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  مشهد  بیست  شماره  مهر  مسکن  شرکت  تغییرات  گهی  آ
 25/10/1397 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   10380458322 ملی  شناسه  و 
مشهد  اجتماعی شهرستان  رفاه  کارو  تعاون  اداره   12/11/1397 مورخ   262995 ونامه شماره 
و   3673482572 ملی  شماره  با  بیانی  زهرا  استعفا  به  توجه  با   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
حبیب برزگر با شماره ملی 0942279077 از عضویت هیئت مدیره اعضا علی البدل علی گلی 
باغسنگانی با شماره ملی 0932307841 و ناصر فرخ خان طرقی با شماره ملی 0943961701 
31/06/1399 جایگزین گردیدند. ناصر فرخ خان  تاتاریخ  باقیمانده مدت تصدی مدیران  برای 
با  باغسنگانی  علی  آقای  و  مدیره  هیات  رئیس  عنوان  به   0943961701 ملی  شماره  با  طرقی 
شماره ملی 0932307841 به عنوان نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند . اسناد و اوراق 
با  بهادار  اوراق  و  اسناد  و  شرکت  مهر  و  وردی  امام  لیال  خانم  مدیرعامل  امضای  با  شرکت  عادی 
آقای  یا  ناصر فرخ خان طرقی  آقای  و امضای متغییر  امام وردی  لیال  ثابت مدیرعامل خانم  امضا 
علی گلی باغسنگانی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )409934(

تاسیس، تغییرات شرکت
به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  حساب  دادگر  گران  تحلیل  پردازی  داده  شرکت  تغییرات  آگهی 
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14003718365 ملی  شناسه  و   60905 ثبت  شماره 
 115535 شماره  صلح  سند  موجب  به   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   02/12/1397 مورخ  العاده 
رمضانی  کاظم  نیشابور  ثبتی  حوزه   4 شماره  رسمی  اسناد  خانه  دفتر  02/12/1397در  مورخ 
کد  آبادی  علی  مهدی  به  را  خود  الشرکه  سهم  ریال   500000 مبلغ   5229875641 ملی  شماره 
ملی  کد  خاکزادی  رضا  حمید  به  خودرا  الشرکه  سهم  ریال   500000 مبلغ  و   1062723473 ملی 
1050021126 منتقل و از شرکت خارج گردیدند . سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد : حمید 
رضاخاکزادی مبلغ چهارمیلیون ریال و مهدی علی آبادی مبلغ چهارمیلیون پانصد هزار ریال و محمد 
اسماعیل محروقی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال . - نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به 
آدرس خراسان رضوی ، نیشابور ، میدان امام خمینی )ره( کوچه میخک ، مجتمع آفرینش ، طبقه 
سوم کد پستی 9314613979 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصالح گردید 
و موسسات غیرتجاری  ثبت شرکت ها  اداره  استان خراسان رضوی  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره کل   .

مشهد )409933(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات خیریه شیفتگان الجواد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1782 و شناسه ملی 10380154617 به 
 15/11/97 مورخ   7206/1/3853 شماره  نامه  و   02/11/1397 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
معاونت استانداری و فرمانداری مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
و خانم زهرا  اقای علی محمدی 0920087299  و  و علی اصالنی 0681164069  ابراهیم عقدائی1062309820 
مریم  و  مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  عنوان  به   0922276277 اخروی  مینو  خانم  و   0939349272 کاشی  پهلوان 
محمدی 0682161985 و خانم فاطمه فردوسی 4591278840 بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت 
دررودی  واقای جعفر  اصلی  بازرس  بعنوان  پهلوان کاشی 0942215311  اقای محمد   -  2 گردیدند  انتخاب  2 سال 
5749293459 بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )409930(

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

و   2746 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  نیشابور  پاکان  بینالود  خدماتی  شرکت  تغییرات  آگهی 
 07/12/1397 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10380183662 ملی  شناسه 
و رحیم مرشدلو  به شماره ملی5749679731  آقای حمیدرضا حیدری   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل 
به شماره ملی 5749800199 و خانم فاطمه مرشدلو به شماره ملی 5749751848 به سمت اعضا 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . خانم زکیه قدمیاری به شماره ملی5749799611 
به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه حیدری به شماره ملی 5749864707 به سمت بازرس علی 
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )409931(

ملی  شناسه  و   1782 ثبت  شماره  به  تجاری  غیر  موسسه  الجواد  شیفتگان  خیریه  تغییرات  آگهی 
10380154617 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1397 و نامه شماره 
7206/1/3853 مورخ 15/11/97 معاونت استانداری و فرمانداری مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
–اندیشه 6/19- قطعه چهارم سمت  بلواراندیشه  آدرس  به  ثبتی مشهد  واحد  در  - محل موسسه   1 :
راست – جنب ساختمان شماره 6 کد پستی 9187133983 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید. 2 - ماده 12 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )409932(

و   57597 ثبت  شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  ایرانیان  سهند  راه  آتا  شرکت  تغییرات  آگهی 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14005693167 ملی  شناسه 
01/11/1397 و نامه شماره 8418 مورخ 10/11/1397 انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین 
المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امین عادلخواه به شماره ملی 0944723561 آقای 
امیر پرچمی به شماره ملی 0931637430 و آقای عاصم عنانی به شماره ملی 0653152019 به 
سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )403647(

ی
مفقود

شاسی  شماره  و  24-312ن86  ایران  پالک  شماره  به  پیکان  سواری  سوخت  کارت  و  سبز  برگ 
:81417664 و شماره موتور 11128106279 بنام علی خالقی فرد مفقود و فاقد اعتبار می باشد

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

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

قانون  موضوع  اول  هیات  مورخ   139760306271004279 اصالحی  رای  و   139560306003016980 شماره  برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد امین خوشدل فرزند حسین بشماره شناسنامه 6 صادره از تربت حیدریه در دو سهم مشاع از 
هفت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 75049 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی از141-اصلی بخش 9 مشهد 
واقع در جاده التیمور بعد از پاسگاه هاللی زمینهای قلعه نو خریداری از مالک رسمی آقای حسین خانی محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1260 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/6 ، نوبت دوم :97/12/21 
ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/2( هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7475( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760306005007475 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 فاطمه شوریابی فرزند رمضان 
بشماره شناسنامه 3 صادره از تحت جلگه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 235/64 متر مربع پالک شماره 11 فرعی 
از 46 اصلی واقع در اراضی فیلخانه بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای احمد کرمانی فرزند قربان 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/12/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/21   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

اول  هیات   139760306271003887 اصالحی  رای  و   1397/9/27 مورخ   139760306271003188 شماره  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه 
در ششدانگ یک  تایباد  از  بشماره شناسنامه 48 صادره  آزاد    فرزند  بابائی  اقای مجید  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پنج 
شهید   12 عبدالمطلب  در  واقع  مشهد   9 بخش  3-اصلی  فرعی   1331 پالک  از  قسمتی  مترمربع   60/65 مساحت  به  خانه  باب 
تسلیمی 7 پالک 3 خریداری از زهرا شجاع ثانی و زهره شجاع ثانی و محسن شجاع ثانی و علیرضا شجاع ثانی و حمید رضا شجاع 
ثانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1268 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/6 ، نوبت دوم :97/12/21 
ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

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

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

اول  هیات   139760306271004223 اصالحی  رای   1395/11/9 مورخ   139560306003016981 شماره  برابررای 
مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید حسین غیاثی فرزند سید ابوالقاسم  بشماره شناسنامه 19 صادره از تربت 
حیدریه در سه سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 75049 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی 
از141-اصلی بخش 9 مشهد واقع در جاده التیمور بعد از پاسگاه هاللی زمینهای قلعه نو خریداری از مالک رسمی آقای حسین 
خانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1262 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/6 ، نوبت دوم :97/12/21 
ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره 139560306003016979 مورخ 1395/11/9 رای اصالحی 139760306271004278 هیات اول موضوع 
پنج  ثبت ملک مشهد منطقه  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
تربت  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره  حسین    فرزند  سرکاریزی  خوشدل  ابراهیم  محمد  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
حیدریه در دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 75049 مترمربع قسمتی از پالک 1 فرعی 
از پاسگاه هاللی زمینهای قلعه نو خریداری از مالک رسمی آقای حسین  التیمور بعد  از141-اصلی بخش 9 مشهد واقع در جاده 
خانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1264 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/6 ، نوبت دوم :97/12/21 
ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار


