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بارها  و  ندارد  تازگی  اتفاقی که  به خبرنگار؛  توهین 
مواجه  در  چه  بهارستان،  راهروهای  در  چه  بارها   و 
نیستند  کم  بودیم.  آن  شاهد  مسئوالن  با  خبرنگاران 
خبرنگارانی که مورد توهین قرار گرفتند، تهدید شدند و 
حتی سیلی خورده اند. اما در نهایت این اتفاق به چند 
موضع گیری های  و  مجازی  فضای  در  اعتراضی  پست 
سیاسی مقطعی ختم شده است و نه کسی عذرخواهی 

کرده، نه کسی استعفا داده است.
اما در مورد اخیر که حواشی زیادی را هم به همراه 
بیانشان الزم  نکته متمایز وجود دارد که  داشت. چند 

است. 
نکته اول: تماس شهردار در جلسه نشست خبری با 
معاونش و استفاده معاون فرهنگی از کلمه ای نامربوط، 
خطاب به خبرنگاران که باعث عذرخواهی شهردار در 
برای  معاونش  همچنین  و  خبرنگاران  از  لحظه  همان 

اطالع ندادن از پخش صدای ایشان در جلسه بود.
که  جلسه  در  حاضر  خبرنگاران  واکنش  دوم:  نکته 
شهردار  عذزخواهی  و  بودند  شده  شوک  دچار  شاید 
روند  شدن  طی  و  جلسه  به  آرامش  برگشتن  سبب 
معمول آن شد. اما برخورد اصحاب رسانه در ادامه که 
به  شده  تضعیف  حق  از  دفاع  بود،  متعارف  هم  بسیار 

صورت واکنشی مدنی و اعتراضی بود.
معاون  جناب  عذرخواهی  و  بیانیه  سوم:  نکته 
از آن تسلیم استعفای خود به شهردار  و بعد  فرهنگی 
چنین  این  برای  معمول  غیر  اتفاقی  شاید  که  بود 

اشتباهاتی تا به امروز بوده است...
y 2 ادامه در  صفحه

یادداشت سردبیر

در صفحه 8 بخوانید

علم الهدی خطاب به بی حجابان؛

دشمن بر کشف حجاب زنان 
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شماره 495 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان

کاغذ ارزان قیمت 
حق رسانه ها است

معـاون مطبوعاتـی وزیـر ارشـاد مهمـان ۲روزه خراسـان رضـوی بـود و در پایـان سـفر نیـز 
 در جمـع رسـانه هـا حاضـر شـد.او دربـاره کاغـذ صحبـت هایـی را مطرح کـرد امـا احتماال 
نمی دانـد تنهـا روزنامه بخـش خصوصی اسـتان یعنی  مدت هاسـت با کاغـذ امانی 
چـاپ مـی شـود و تا چنـدروز دیگـر هم همیـن امانتی ها بـه پایان مـی رسـد.اگرچه خدادی 
مدعی اسـت کاغذ ارزان قیمت در اختیار مطبوعات قرار گرفته اما از ابتدای سـال تاکنون سهم 
ایـن رسـانه تنها به انـدازه 3روز  چاپ بوده و کاغـذ ارزان قیمت دیگری دریافت نکرده اسـت
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کمک های بین المللی با هزینه های ایران برای اتباع همخوانی ندارد
استاندار خراسان رضوی کمک های بین المللی را در برابر هزینه 
اروپا  تر  فعال  نقش  و خواستار  ندانست  کافی  اتباع  برای  ایران  های 
دیدار  جلسه  در  حسینی  رزم  شد.علیرضا  پناهجویان  به  کمک  در 
سفر  مشهد  به  هیات  یک  قالب  در  که  اروپایی  کشورهای  سفرای  با 
کرده اند، گفت: به کمک بازدیدهایی که انجام داده و یا خواهید داد 
نگهداری  که  معنوی  و  مادی  اجتماعی  اثرات  که  خوشحالیم  بسیار 
از  را  دارد  رضوی  خراسان  استان  و  کشور  اقتصاد  بر  پناهندگان  از 
جلسه  در  حاضر  سفرای  به  خطاب  کنید.وی  می  مشاهده  نزدیک 
چه  پناهنده  یک  وجود  که  هستند  واقف  اروپایی  کشورهای  گفت: 
تبعات عمیقی برای نسل های بعدی کشور مقصد دارد برای همین 

آثار  اما  ببینید  را  بازدیدهای خود ظاهر مسئله  شما ممکن است در 
فرهنگی و اجتماعی که پذیرش پناهندپان برای کشور دارد از هزینه 
های مادی آن مهم تر است. استاندار خراسان رضوی در همین راستا 
های  هزینه  بودیم  افغانی  برادران  میزبان  که  سالی  چهل  در  افزود: 
این  اکثر  پرداخت کرده و می کنیم چرا که  و معنوی بسیاری  مادی 
حسینی  داشتند.رزم  پوشاک  بهداشت  آموزش  به  نیاز  پناهندگان 
خاطر نشان کرد: حدودا تعداد 130هزار افغانی در استان خراسان 
رضوی وجود دارند که 20 هزار نفر آنها به صورت غیرمجاز در استان 
زندگی می کنند البته روزانه هم 1500 نفر ورودی داریم که به صورت 
غیر مجاز وارد  خاک ما می شوند.وی ادامه داد: اتباع افغانستان علی 

رغم تدابیر ما در مرزها اما به دلیل مشکالتی که با آن در کشور خود 
دست و پنجه نرم می کنند وارد کشور و بعد وارد استان ما می شوند و 
از خدمات دولت ایران استفاده می کنند.استاندار خراسان رضوی به 
200 میلیارد دالر یارانه مربوط به اقالم مختلف در کشور اشاره کرده 
از  دارند  در کشور وجود  که  افغانی  تبعه  میلیون   3 از  بیش  و گفت: 
این یارانه استفاده می کنند به عبارتی این هزینه ها، هزینه های غیر 
مستقیمی است که برای آن ها می شود.وی کمک های بین المللی 
به کشور ایران را کافی ندانست و بیان کرد: انتظار داریم که این کمک 
های انسان دوستانه افزایش یابد چون کشور ما به عبارتی  تبدیل به 
ایستگاهی برای اتباع شده است وما از آن ها پذیرایی می کنیم پس 

با کشور  آنها را در رابطه   باید سهم نگهداری  اروپایی هم  کشورهای 
ایران افرایش دهند.رزم  حسینی خطاب به سفرای کشورهای اروپایی  
گفت: اگر یک نفر بخواهد در اروپا پناهندگی بگیرد چقدر کشورهای 
شما سخت گیری می کنند؟ اما حدود چهل سال است  که ایران از 
این اتباع پذیرایی می کند پس الزم  است کشورهای اروپایی بدانند 
دهد. می  ارائه  اتباع  به  هایی  کمک  چه  تحریم  شرایط  در  ما  کشور 

استاندار خراسان رضوی اذعان کرد: اگر کشورهای شما کشور ما را 
تحریم می کنند حداقل در کمک  رسانی های خود بیش از 3 میلیون 
افغانی حاضر در ایران را تحریم نکنید لذا امیدوارم نقش فعال تر شما 

در کمک به پناهجویان را شاهد باشیم.

روز پنجشنبه آمریکا و بریتانیا مدعی شدند 
یک  اند  کرده  تالش  سپاه  از  هایی  قایق  که 
نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز به سمت 
کنند  توقیف  را  آن  و  هدایت  ایران  های  آب 
اما با هشدارهای کشتی جنگی بریتانیا، این 
قایق ها از منطقه دور شدند. سپاه پاسداران 
در واکنش، این موضوع را تکذیب کرده است.
روابط عمومی منطقه پنجم نیروی دریایی 
گشت های  است:  گفته  باره  این  در  سپاه 
خلیج  در  سپاه  دریایی  نیروی  شناورهای 
فارس طبق روش های جاری و ماموریت های 
ابالغی برقرار و با هوشمندی، دقت و صالبت 
اخیر  و طی 24 ساعت  انجام است  در حال 
از  بیگانه  شناورهای  با  مواجهه ای  هیچ  نیز 
نگرفته  صورت  انگلیسی  شناورهای  جمله 
است. در صورتی که دستوری مبنی بر توقیف 
شناورهای بیگانه دریافت شود، منطقه پنجم 
جغرافیایی  محدوده  در  سپاه  دریایی  نیروی 
با  درنگ،  بدون  است  قادر  خود  ماموریت 
قاطعیت و به سرعت نسبت به انجام آن اقدام 
نماید.دولت بریتانیا روز پنجشنبه گفته است 
ایرانی تالش کردند در مسیر  که سه کشتی 
حرکت نفتکش بریتانیایی "بریتیش هیریتدژ" 
از  اما پس  ایجاد کنند  تنگه هرمز اخالل  در 
از  بریتانیایی،  جنگی  کشتی  هشدارهای 
لندن، وزارت دفاع  از  منطقه دور شدند.قبل 
آمریکا گفته بود که روز چهارشنبه 5 قایق سپاه 

تالش کردند جلوی حرکت نفتکش بریتانیایی 
ایران  های  آب  سمت  به  را  آن  و  بگیرند  را 
بیاورند. این در حالی است که به دنبال توقیف 
هفته  یک  که  بریتانیا  توسط  ایرانی  نفتکش 
الطارق  جبل  تنگه  در  موضوع  این  از  پیش 
سوی  از  شدیدی  هشدارهای  بود  داده  رخ 
مقامات ایرانی علیه بریتانیا مطرح شد. برخی 
طرف ها در ایران نیز خواهان مقابله به مثل 
و توقیف نفتکش بریتانیایی در مقابل توقیف 
اما به نظر می  ایرانی شده اند.حاال  نفتکش 
رسد بریتانیا پیش دستی کرده و می خواهد 
با ناامن نشان دادن تنگه هرمز و متهم کردن 
وجود  به  بحران  ناامنی،  این  ایجاد  به  ایران 
آمده را به نحوی دیگر و به سود خود مدیریت 
کند. اما در این میان ماجرای توقیف نفتکش 
ایرانی و احتمال مقابله به مثل ایران در آینده 
ای نزدیک، به کجا ختم خواهد شد؟10 روز 
پیش نیرو های ویژه دریایی بریتانیا، از طریق 
هلی کوپتر بر عرشه نفتکش »گریس 1« فرود 
به سوریه  نفت  انتقال  اتهام  به  را  آن  و  آمدند 
توقیف کردند. یک روز بعد، دولت جبل الطارق 
نفتکش  توقیف  آنجا  عالی  دادگاه  دستور  به 
کرد. تمدید  هفته  دو  مدت  به  را  یادشده 

مقامات بریتانیا می گویند نفتکش گریس 1، 
با دور زدن قاره آفریقا، مقادیر زیادی از نفت 
ایران را به مقصد سوریه حمل می کرد و چون 
اتحادیه  تحریم  تحت   2011 سال  از  سوریه 
نفتکش  توقیف  به  اقدام  بریتانیا  است،  اروپا 
که  آنجا  از  می گوید  ایران  مقابل،  کرد.در 
ایران عضو اتحادیه اروپا نیست و تحت تحریم 

حق  بریتانیا  نیست،  هم  اتحادیه  این  نفتی 
نداشت نفتکش آن را توقیف کند. به همین 
را  آن  و  محکوم  را  بریتانیا  اقدام  ایران  دلیل، 
رابطه،  همین  در  دانست.  دریایی«  »راهزنی 
ایران،  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 
توئیت کرد: »ایران نه عضو اتحادیه اروپاست و 
نه مشمول هیچگونه تحریم های نفتی اروپایی 
اتحادیه  کردم،  بررسی  که  بار  آخرین  است. 
بود.  فراسرزمینی  )تحریم های(  مخالف  اروپا 
نفت  حامل  نفتکش  یک  غیرقانونی  توقیف 
ایران توسط بریتانیا از طرف "گروه ب" صورت 
این  بود؛ همین.  و یک دزدی دریایی  گرفت 
)اقدام( یک سابقه خطرناک ایجاد می کند و 
اصطالحی  ب«  یابد.«»گروه  پایان  االن  باید 
جان  به  اشاره  برای  آن  از  ظریف  که  است 
بنیامین  آمریکا،  ملی  امنیت  مشاور  بولتون، 
نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، محمد بن زاید 
ولیعهد ابوظبی، و محمد بن سلمان، ولیعهد 

عربستان، استفاده می کند.
اروپا  اتحادیه  تحریم های  اعمال  زمان  از 
بار  اولین  این   ،2011 سال  در  سوریه  علیه 
است که بریتانیا با استفاده از نیروی نظامی 
جلوی صادرات نفت به سوریه را می گیرد. در 
سوریه  به  ایران  از  مطمئنا  گذشته  سال های 
این  به  به حال  تا  اما  نفت صادر شده است، 
شکل از صادرات نفت به سوریه ممانعت نشده 
است. به همین دلیل، ایران توقیف گریس1 
را یک سابقه خطرناک دانسته که نباید تکرار 
جلوگیری  برای  ایران  می رسد  نظر  شود.به 
به  است  گرفته  تصمیم  واقعه،  این  تکرار  از 

انگلیس پاسخ دهد. اما فعال زمان این پاسخ را 
معین نکرده است. امیر سرتیپ امیر حاتمی، 
تحویل  مراسم  در  دوشنبه  روز  دفاع،  وزیر 
شناوری  ناوگان  به  حیدر  کالس  شناور های 
»توقیف  گفت:  بندرعباس  در  ناجا  مرزبانی 
نیروی  توسط  ایران  سوخت  حامل  نفتکش 
دریایی ارتش انگلیس در جبل الطارق خالف 
راهزنی  نوع  یک  و  بوده  المللی  بین  موازین 
دریایی است و جمهوری اسالمی که همواره با 
راهزنی دریایی قاطعانه مبارزه کرده، این نوع 
راهزنی دریایی را تحمل نخواهد کرد و بی پاسخ 
نخواهد گذارد.«سردار سرلشکر پاسدار محمد 
نیرو های مسلح، در  باقری، رئیس ستاد کل 
و معارفه جانشین رئیس ستاد  تکریم  مراسم 
کل نیرو های مسلح، تهدیدات مشابهی بیان 
بدون  ایران  نفتکش  »توقیف  گفت:  و  کرد 
پاسخ نخواهد ماند و در صورت مقتضی، در 
زمان و مکان مناسب، پاسخ این اقدام ذلت بار 
به  حاال  تا  گرفت.«ایران  خواهد  قرار  مدنظر 
دو دلیل به اقدام بریتانیا پاسخ نداده است: 
هسته ای  توافق  با  مرتبط  گفتگو های   -1
آسیب نبیند. یکشنبه گذشته، ایران گام دوم 
کاهش تعهدات هسته ای را برداشت. در پی 
این اقدام، اروپایی ها به رهبری فرانسه، برای 
)برجام(  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  نجات 
به تکاپو افتادند. کمیسیون اروپا گفته است 
حفظ  برای  زیادی  دیپلماتیک  تالش های 
مایل  ایران  ظاهرا  است.  جریان  در  برجام 
ببیند  تا  دهد  فرصت  تالش ها  این  به  است 
تامین  را  اقتصادیش  منافع  اروپا می تواند  آیا 

کنند یا خیر. 2- امیدواری به آزادی نفتکش 
توقیف شده. در حال حاضر، تنها راه دریایی 
تنگه  طریق  از  سوریه  به  ایران  نفت  صادرات 
جبل الطارق است. مصر ماه ها پیش، تحت 
از  ایرانی  نفتکش های  عبور  آمریکا،  فشار 
کانال سوئز را ممنوع کرده بود. بنابراین، اگر 
در اثر تنش با بریتانیا، تنگه جبل الطارق هم 
شود،  مسدود  ایرانی  نفتکش های  روی  به 
از طریق  به سوریه  ایران  نفت  عمال صادرات 
دریا امکان پذیر نخواهد بود. البته در ماجرای 
بریتانیا  روایت  ایران  الطارق،  جبل  نفتکش 
توقیف شده  نفتکش  مقصد  اینکه  بر  مبنی 
سوریه است، را تکذیب کرد. بنابراین، هرگونه 
از  نشانه ای  احتماال  بریتانیا  به  ایران  پاسخ 
شکست گفتگو های برجامی و استمرار توقیف 
بود.  الطارق خواهد  ایرانی در جبل  نفتکش 
آزاد شود،  توقیف  از  نفتکش  اگر  البته حتی 
پاسخ  بریتانیا  به  ایران  است  ممکن  هم  باز 
توقیف  »بدعت«  نمی خواهد  چون  دهد. 
اما  شود.  تکرار  دریا ها  در  نفتکش هایش 
سطح  در  بود؟  خواهد  چگونه  ایران  پاسخ 
پاسخ  ماهیت  از  مقامی  هیچ  حاال  تا  رسمی 
نگفته  سخنی  بریتانیا  به  ایران  احتمالی 
است. با این حال، برخی محافل غیررسمی 
بریتانیا  علیه  متقابل«  »اقدام  از  رسانه ای  و 
دبیر  رضایی،  محسن  می کنند.  حمایت 

در  اخیرا  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  
توئیتی، صریحا خواستار توقیف یک نفتکش 
اگر  »انگلیس  نوشت:  او  شد.  انگلیسی 
وظیفه  نکند،  توقیف  رفع  را  ایرانی  نفتکش 
دستگاه های مسئول، اقدام متقابل و توقیف 
این،  بر  انگلیسی است.«عالوه  نفتکش  یک 
روزنامه محافظه کار کیهان، در شماره روز سه 
شنبه خود، همین مطالبه رضایی را تکرار کرد 
روی  به  هرمز  تنگه  بستن  خواستار  حتی  و 
کشتی های انگلیسی شد. این روزنامه نوشت: 
ایرانی  نفتکش  توقیف  به  دولت  »واکنش 
شرایطی  در  پیر  روباه  دریایی  دزدان  توسط 
تنها به احضار سفیر و پاسخ توئیتری محدود 
شده که انتظار افکار عمومی این است که با 
را  هرمز  تنگه  قانونی،  کامال  و  متقابل  اقدام 
بر نفتکش ها و شناور های انگلیسی ببندد و 
آنها را توقیف کنند.«برخی ناظران معتقدند 
که نیرو های نزدیک به ایران در منطقه، مثال 
به  بگیرند  تصمیم  است  ممکن  یمن،  در 
این  تحقق  احتمال  بدهند.  جواب  بریتانیا 
این  سناریو اندک است. زیرا به نظر می رسد 
بار ایران تصمیم گرفته است به صورت علنی 
به ماجرای جبل الطارق پاسخ دهد تا هم از 
تکرار این واقعه در آینده جلوگیری کند و هم 
بی عملی اروپا در تامین منافع اقتصادی ایران 

از برجام را بدون پاسخ نگذارد.

سناریوی جدید دزدان دریایی  
بریتانیا و آمریکا مدعی شدند که قایق های سپاه تالش کرده اند یک نفتکش بریتانیایی را توقیف کنند پایان متفاوت

 یک داستان
y ادامه از صفحه اول

بین  در  مشهد  جوان  شهردار  ادامه  در   
را  معاونش  استعفای  اینکه  اعالم  با  خبرنگاران 
هستیم  جوان  نسل  »ما  که  کرد  بیان  پذیرفته، 
خطایی  هر  فرد  نیست  باب  ما  کشور  در  وقتی  و 
عملکرد  یا  و  کند  عذرخواهی  و  دهد  انجام 
متناسب با آن انجام دهد و ما نسبت به آن روندها 
همیشه معترض بودیم و وقتی در این جایگاه  قرار 
اشتباه  وی  عملکرد  که  بپذیریم  باید  می گیریم 

بوده است.«
و  برخورد  از  بعد  که  باشد  بار  اولین  این  شاید 
اعتراضاتی  با  تنها  داستان  خبرنگاران،  با  توهین 
و  نمی شود.  تمام  مجازی  و  رسانه ای  فضای  در 
از  عذرخواهی  و  اشتباه  پذیرش  کرد  قبول  باید 
جانب شهردار و در ادامه پذیرش استعفای معاون 
فرهنگیش گامی به جلو در رابطه با تغییر نگرش 
و  عمومیست  و  جمعی  مطالبات  به  پاسخگویی 

قابل تقدیر.
در  دوستان  از  بعضی  واکنش  آخر:  نکته  اما 
»صبح  روزنامه  موضع  به  تلگرامی  کانال های 
با  که  شهردار  معاون  رفتار  به  واکنش  در  امروز« 
کلماتی همچون »رسانه مواجب بگیر« همراه بود، 
رسانه،  این  ندادن  نشان  واکنش  برای  نه  هم  آن 
بلکه برای واکنش صریح و اعتراض به اتفاقی که 
افتاده است. البته شاید برای این دسته از دوستان 
نگرش  با  مسئولی  نادرست  عملکرد  به  اعتراض 
سیاسی موافق کمی نامتعارف باشد. اما اگر قبول 
در  دموکراسی  چهارم  رکن  رسانه  باشیم  داشته 
اطالع رسانی و آگاهی دادن به مردم است. باید 
نقد  ما  سیاسی  نگرش  در  که  بپذیریم  هم  را  این 
از خودمان آغاز می شود. که البته این در واکنش 
شهردار به این موضوع کامال مشهود بود. در پایان 
می شود  چطور  که  است  سوال  جای  بسیار  برایم 
صورت  به  دارد  است  سال  چهار  که  رسانه ای  به 
به  می کند  کار  شهر  این  در  مستقل  و  خصوصی 
راحتی و فقط بخاطر نگاه سیاسی گفت مواجب 
بگیر. که اگر مواجب بگیر بودیم به اجبار شرایط 
و سفید  روزنامه سیاه  داخلی  اقتصادی صفحات 
مشکل  به  نمی کردیم،  کم  را  تیراژ  نمی کردیم، 
بگیر  مواجب  اگر  برنمی خوردیم؛  کاغذ   نبود 

بودیم. 

یادداشت سردبیر
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مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 
تا  بین 25  استان  مالیاتی  فرار  گفت: عدد کلی 
و  این عدد دقیق  است،  تومان  میلیارد  30 هزار 
حساب شده نیست بلکه برآورد متناسب از شرایط 

اقتصادی یک استان است.

در  نژاد  یعقوب  یحیی  ایسنا،  گزارش  به 
مالیات خراسان  اداره کل  در  که  نشست خبری 
رضوی برگزار شد، اظهار کرد: مالیات یک هزینه 
حقیقی  از  اعم  اشخاص  که  است  اجتماعی 
مصرف  و  ثروت  درآمد،  با  متناسب  حقوقی  یا 
دولت  هزینه های  از  قسمتی  جبران  منظور  به 
پرداخت می کنند. در نظام مالیاتی  کشور سه پایه 

شامل مالیات بر درآمد، ثروت و مصرف است.
شامل  درآمد  بر  مالیات  مصادیق  افزود:  وی 
اشخاص حقیقی، حقوقی، مشاغل، مستغالت و 
امثال آن است. مصادیق مالیات بر ثروت شامل 
ارث و حق تمبر و مالیات بر مصرف شامل  ارزش 
افزوده است که یک  نظام جدید مالیات ستانی 
است  دنیا  تمام  در  روش ها  بهترین  جزو  و  است 
استفاده  روش  این  از  کشور   150 از  بیش  که 

می کنند.
مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 
سه  مالیاتی  نظام  و  مالیات  اینکه  بر  تاکید  با 
اقتصادی  اجتماعی،  کارکرد  شامل  ویژه  کارکرد 
صرفا  مالیات  همچنین  افزود:  دارد،  فرهنگی  و 
کارآمد  ابزار  بلکه  نیست  درآمد  کسب  ابزار  یک 
با  و  است  اقتصادی  سیاست های  اعمال  برای 
در  اقتصادی  سیاست های  از  بسیاری  مالیات 
زمان های خاص تنظیم می شود و به عنوان یک 
وارد  دولت  نیاز  زمان  در  می تواند  قدرتمند  ابزار 

عرصه شود.
نسبت  هرچه  کرد:  خاطرنشان  یعقوب نژاد 
مالیات به درآمدهای مالیاتی به سمت عدد یک 
اقتصادی  باالی  توان  نشان دهنده  باشد  بیشتر 
از  کشور است، در حال حاضر حدود 55 درصد 
تامین  مالیات  محل  از  کشور  جاری  هزینه های 
توسعه  برنامه سوم  در  که  حالی  در  می شود 
برنامه  پایان  در  که  کردیم  پیش بینی  اقتصادی 
تامین  محل  این  از  دولت  هزینه های  تمام  سوم 
شود اما عدم تحقق این موضوع نشان دهنده این 
است که در این زمینه  توفیق چندانی نداشته ایم.

وی اضافه کرد: مالیات های مربوط به فعالیت 
کارکرد  قالب  در  گردشگری  و  معدنی  تولیدی، 

اقتصادی مالیات است و به عنوان یک خاصیت 
مدت  اقدامات   132 ماده  در  است،  ابزاری 
و معدنی در مناطق  تولیدی  فعالیت  برای  داری 

توسعه یافته و کم برخوردار اعطا کرده ایم.
مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 
پررنگ  بسیار  مالیات  نقش  و  تاثیر  کرد:  تصریح 
مالیات  می شود،  اقتصادی  رشد  سبب  و  است 
دهک های  فاصله  کاهش  ثروت،  تعدیل  سبب 
درآمدی و هدایت سالیق مصرف کننده به سمت 
مالیات  درنظام  ما  می شود.  حاکمیت  مدنظر 
آنقدر  را  مالیات  نقاط  برخی  در  افزوده  ارزش  بر 
افزایش داده ایم که مصرف کننده کاال را مصرف 
کند،  مصرف  را  آن  ممکن  حداقل  در  یا  و  نکند 
بر  مالیات  نرخ  به  می توان  کاالها  این  نمونه  از 

دخانیات و فرآورده های نفتی اشاره کرد.
یعقوب نژاد عنوان کرد: موارد مصرف مالیات 
در تامین هزینه های عمرانی، جاری و 20 درصد 
منبع  از  کشور  دهیاری های  و  شهرداری  درآمد 

درآمدهای مالیاتی تامین می شود.
وی ادامه داد: عملکرد درآمد مالیاتی اداره کل 
امور مالیاتی استان خراسان در سال گذشته بالغ 
بر 31 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده بود که از 
این مقدار حدود  28 میلیارد ریال وصول شده و 
۹3 درصد از درآمدهای استان که در سال گذشته 
پیش بینی شده بود با این رقم محقق شده است. 
مالیات  ریال  میلیارد  هزار   1۶ حدود  همچنین 
مستقیم و 12 هزار میلیارد ریال آن شامل مالیات 

غیر مستقیم است.
مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 
تشریح کرد: در سه ماهه سال جاری حدود هشت 
هزار و ۷00 میلیارد ریال بوده که تا پایان خرداد  ۶ 
هزار و ۶00 میلیارد ریال را وصول کرده که حدود 
۷5 درصد از پیش بینی درآمد مالیاتی محقق شده 

است.
یعقوبی نژاد گفت: تقسیم اعداد بین ماه ها به 
صورت مساوی نیست زیرا ماه های مالیاتی وزن 
تیرماه  برای  عدد  بیشترین  مثال  ندارند  یکسانی 
اظهارنامه  ارائه  فصل  زیرا  می شود  گرفته  درنظر 
مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۹۷ است 
و فصلی است که شرکت ها باید اظهارنامه مالیاتی 
خود را ارائه دهند. بنابراین امسال نسبت به سه 
را  بیشتری  عدد  گذشته  سال  در  مشابه  ماهه 

وصول کرده ایم.
وی افزود: از نیمه دوم سال 8۷ تا پایان خرداد 

میلیارد  و ۹00  ماه سال جاری حدود  30 هزار 
ریال درآمد مالیات حاصل از ارزش افزوده کسب 
شده که از این رقم 14 هزار و ۶11 میلیارد ریال 
به  ریال   850 و  هزار   ۷ شهرداری ها،  حساب  به 
همچنین  است.  شده  واریز  دهیاری ها  حساب 
در قالب خاصیت ابزاری قانون مالیات مستقیم و 
افزوده  حدود ۶5 هزار میلیارد  بر ارزش  مالیات 
ریال در قالب ترفیع و ترجیح مالیاتی، معافیت به 
فعاالن تولیدی، معدنی و اشخاص حقیقی اعطا 
شده و این کار سوبسید معکوسی است که دولت 
معدنی  و  تولیدی  فعالیت های  از  حمایت  برای 

اعطا کرده است.
مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 
اظهار کرد: در شش سال اخیر حدود چهار هزار 
و 300 میلیارد ریال عمدتا به صادرکننندگان کاال 
مالیاتی  معافیت های  قالب  در  که  شده  استرداد 
تهاتر  قالب  در  اخیر  دوسال  در  همچنین  است. 
خرانه  تسویه  اوراق  به  پیمانکار  مالیات  بدهی 
حدود ۹ هزار و 800 میلیارد ریال تهاتر داشته ایم 
و در سال ۹۶ و ۹۷ بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال از 
بدهی فعاالن اقتصادی تولیدی در قالب  تقسیط 
بلند مدت انجام شده است. ما جزو معدود اداراتی 
معافیت های  به  مربوط  اختیارات  که  هستیم 

مالیاتی را به معاونین خود تفویض کرده ایم.
سامانه ای  کرد:  خاطرنشان  یعقوبی نژاد 
 24 صورت  به  که  دارد  وجود   1525 شماره  با 
ساعته در خدمت فعاالن اقتصادی برای دریافت 
در سال  است.  فعال  به سواالت  پاسخ  شکایات، 
مردمی  تماس   ۶۷5 و  هزار   30 بر  بالغ  گذشته 
برقرار شده و  در سه ماهه سال جاری نیز ۹ هزار 
و ۷50 نفر تماس برقرار شده است. همچنین در 
سال گذشته برای ارتقا تخصص ماموران مالیاتی 
در  که  بوده  اموزش  ساعت  هزار   201 حدود 
چهارماهه سال ۹8 تاکنون 23۶ هزار ساعت دوره 

آموزشی برگزار شده است.
گذشته  سال  در  همچنین  کرد:  ادامه  وی 
و  هزار   204 ۹۶حدود  سال  عملکرد  بابت  از 
مشاغل  منبع  در  مالیاتی  اظهارنامه  فقره    ۶12
تسلیم  برای  سال ۹8  در  عدد  این  که  داشته ایم 
اظهارنامه سال ۹۷ حدود 211 هزار و 811 فقره 
است که حدود چهار درصد افزایش داشته است. 
مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 
بیان  شده  تعطیل  واحدهای  تعداد  درخصوص 
کرد: اعتقاد ما این است که هیچ واحد تولیدی 

بیشترین  شوند،  تعطیل  نباید  مالیات  دلیل  به 
حمایت ها از فعالیت های تولیدی از جانب نظام 
مالیاتی صورت می گیرد و در کل استان واحدی 
تعطیل  مالیات  دلیل  به  واحدی  که  ندارد  وجود 

شده باشد زیرا مالیات مبتنی بر درآمد است.
منابع  از  مالیات  کرد:  تصریح  یعقوبی نژاد 
درآمد  است،  کشور  درآمد  اصلی  کننده  تامین 
کشور از سه محل درآمد نفت، مالیات و استقراض 
مالیات  فوق  روش  سه  میان  از  و  می شود  تامین 
استقراض  و  است  منابع  تامین  روش  بهترین 
بدترین نوع آن است. بخش عمده معافیت ها در 
متن قانون مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر کاال 
و ارزاق عمومی است که مردم به صورت کلی آن 
گونه ای  به  مالیاتی  نظام  لذا  می کنند  مصرف  را 
اثرگذاری دارد که افراد صاحب درآمد متناسب با 

آن مالیات پرداخت می کنند.
 ۶5 حدود  گذشته  سال  در  کرد:  اضافه  وی   
 138 132و  ماده  قالب  در  ریال  میلیارد  هزار 
معافیت در بخش مشاغل را به فعاالن تولیدی و 
اقتصادی اعطا شده است و از این عدد بیشترین 
معدنی  تولیدی،  فعالیت های  به  مربوط  سهم 
تولیدی  واحدهای  کلیه  است.  گردشگری  و 
کم  مناطق  در  برداری  بهره  تاریخ  از  معدنی  و 
برخوردار  مناطق  سال،  ده  مدت  به  برخوردار 
و  مالیاتی خواهند شد  معافیت  پنج سال شامل 
مدت  به  صنعتی،   شهرک  در  حضور  صورت  در 
به مدت سه  اقتصادی  ویژه  و در مناطق  دوسال 

سال به معافیت مالیاتی آنان افزوده می شود.
مدیر کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی 
دارد  شرایطی  مالیاتی  صفر  نرخ  کرد:  تصریح 
تسلیم  مقرر  موعد  در  را  خود  اظهارنامه  باید  که 
کنند و از زمانی که اقای رزم حسینی به استان 
خراسان رضوی وارد شدند مثلث توسعه اقتصادی 
را مشخص کردند، بر این اساس برای حمایت از 
نظام مالیاتی در قالب دفترچه کلیه معافیت ها و 
اقتصادی  مثلث  راستای  در  مالیاتی  مشوق های 

را در اختیار کلیه فعاالن اقتصادی قرار داده ایم.
مالیاتی  فرار  میزان  خصوص  در  یعقوبی نژاد 
از  درصد  سه  حدود  کرد:  خاطرنشان  استان  در 
کل درآمدهای مالیاتی کشور در استان خراسان 
فرار  برای  کلی  عدد  و  می شود  تامین  رضوی 
مالیاتی بین 25 تا 30 هزار میلیارد تومان است. 
این عدد دقیق و حساب شده نیست بلکه برآورد 

متناسب از شرایط اقتصادی یک استان است.

مدیر کل امور مالیاتی استان

مجلس بان30 هزار میلیارد تومان، رقم تخمینی فرار مالیاتی در خراسان رضوی
زمزمه افزایش ۴0 درصدی قیمت روغن موتور؛

گرانی مجدد روغن موتور منطقی نیست
معتقد  معادن مجلس  و  عضو کمیسیون صنایع 
موتور  روغن  مجدد  قیمت  افزایش  زمزمه  است 
به  زیادی  فشار  و  نیست  منطقی  فعلی  شرایط  در 
مصرف کننده تحمیل می شود.رمضانعلی سبحانی 
فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
مجدد  گرانی  بر  مبنی  زمزمه هایی  درباره  اسالمی 
نظر  از  است  ممکن  اگرچه  گفت:  موتور،  روغن 
جهانی قیمت روغن موتور قابلیت افزایش را داشته 
باشد اما در شرایط اقتصادی کنونی افزایش قیمت 

این کاال به صالح نیست.
y  مواد اصلی تولید روغن موتور از پتروشیمی های

داخلی تامین می شود
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب 
در مجلس شورای اسالمی افزود: مواد اصلی تولید 
روغن موتور از پتروشیمی های داخلی تامین شده و 
تولیدکننده تنها ادتیو و برخی از کاتالیزورها را وارد 
موتور  تولید روغن  اگرچه  اظهار کرد:  می کند.وی 
نیز  بخش  این  و  است  خصوصی  بخش  اختیار  در 
قیمت ها را براساس بازارهای جهانی تعیین می کند 
حال  در  مردم  درآمدهای  و  دستمزد  حقوق،  اما 
چندانی  رشد  قیمت ها،  افزایش  به  نسبت  حاضر 
موتور- روغن  مجدد  گرانی  دلیل  همین  به  نداشته 

محصول  این  نرخ  اینکه  از  پس  درصد-   40 حدود 
رشد  درصد   ۶0 حدود  بار  یک  گذشته  ماه های  در 

داشته است، قابل پذیرش نیست.
y  گران شدن روغن موتور بازار روغن های تقلبی داغ

می کند
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: با گران شدن روغن موتور 
بازار روغن های تقلبی داغ می شود و مردم ناچارند 
رویکرد  این  روند،  قیمت  ارزان  روغن های  سراغ  به 
باعث ضرر و زیان مصرف کنندگان می شود بنابراین 
برای  را  خود  توان  تمام  باید  نظارتی  دستگاه های 
به  دالالن  سوءاستفاده  از  جلوگیری  و  بازار  کنترل 
کارگیرند.این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان 
اینکه برای تعیین قیمت موادی مانند روغن موتور، 
قرار  معیار  جهانی  قیمت های  نباید  آهن  و  فوالد 
گیرد، ادامه داد: در صورتی که قیمت های جهانی 
مبنای قیمت گذاری برخی کاالها باشد باید قیمت 
در  این  کند  پیدا  افزایش  نیز  و..  گازوییل  بنزین، 
توان چنین  نمی  در شرایط کنونی  که  حالی است 
هزینه هایی را به مردم تحمیل کرد.عضو کمیسیون 
تصریح  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع 
در  موتور  روغن  مجدد  قیمت  افزایش  زمزمه  کرد: 

شرایط فعلی منطقی نیست.

هواپیمایی آسمان
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مشهد- تهران: روزانه
شنبه ها : ساعت: 17:00 و 22:10

يكشنبه ها : ساعت : 18:30
دوشنبه ها :  ساعت16:20 و 22:10

سه شنبه ها :ساعت21:00
چهارشنبه ها : ساعت :0 18:3 و 21:45
پنج شنبه ها : ساعت: 13:45 و 22:10 

جمعه ها: ساعت: 13:50 و 22:10 
مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت: 11:30

مشهد- يزد :روزانه 
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 17:15 
و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت :  20:15  يكشنبه  

ساعت: 19:45(
مشهد- نوشهر: شنبه ها ساعت :13:10 يكشنبه ها 

و چهار شنبه ها  ساعت: 14:30 ودوشنبه ها 
ساعت:12:20 جمعه ها ساعت : 09:45 

مشهد- اهواز: شنبه ساعت: 12:25 و دوشنبه و 
پنجشنبه هاساعت: 11:25

مشهد- شيراز: يكشنبه ساعت: 18:30 و پنجشنبه ها 
ساعت : 17:45  و برقراري روزهاي سه شنبه 

ساعت:21:45 از تاريخ 98/4/25
مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها  ساعت: 08:45 

مشهد - آبادان : يك شنبه ها ساعت :19:30 
چهارشنبه ها  ساعت: 15:10

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 17:10
 پرواز مسير مشهد - اردبيل  روزهاي پنج شنبه  

ساعت:12:55 

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398

کلینیک»سپیده سالمت« تلفیقی از طب سنتی و کالسیک 
گسترش انجام حجامت و خون گیری در طب اسالمی و غربی بر پایه طب اخالطی 
که بیماری ها را ناشی از اختالل در اخالط چهار گانه بدن یعنی خون، بلغم، صفرا و 
با حجامت  ازدیاد خون  از  ناشی  بیماری های  این اساس  بر  سودا می دانست، است. 
درمان می شدند و امروزه حجامت جایگاه خود را در بین طب کالسیک و طب اسالمی 
جایگاه  پزشکی  کلینیک های  از  بسیاری  در  طوریکه  به  کرده  است،  حفظ  خوبی  به 

خاصی را به این بخش اختصاص داده اند.
به سراغ یکی از کلینیک های مجهز شهر مشهد رفتیم که مجموعه ای کامل از طب 

سنتی و طب کالسیک را در کنار هم مدیریت می کند.

کلینیک »سپیده سالمت« به مدیریت خاتم مریم توزیعی که در سال 13۹5 تاسیس 
جراحی های  اورژانسی،  و  پرستاری  پزشکی،  خدمات  کلیه  دهنده  ارائه  شده است، 
صغیر، دندانپزشکی، پوست و لیزر، طب اسالمی و پایگاه بهداشت و سالمت در همه 

ایام است.
این مرکز با بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و بیمه های 
تکمیلی از جمله بیمه بانک صادرات، بیمه ایران، دی، دانا، کار آفرین، رازی قرارداد 
خدمات  خصوص  در  می کنند  استفاده  تکمیلی  بیمه های  از  که  مراجعینی  دارد. 

پزشکی و پرستاری هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

وجود  سالمت  و  بهداشت  پایگاه  عنوان  با  بخشی  سالمت«  »سپیده  کلینیک  در 
نوزادان،  کنترل  به  مربوط  خدمات  صبح،  شیفت  در  و  غیر تعطیل  ایام  در  که  دارد 
واکسیناسیون، کنترل فشار و دیابت سالمندان، مشاوره پیش بارداری و کنترل مادر 
باردار را ارائه می دهد.در بخش طب سنتی هم مشاوره و هم خدمات، تحت نظر پزشک 

طب سنتی انجام می شود.
دندانپزشکی  بخش  سالمت«  »سپیده  کلینیک  کامل  و  مجهز  بخش های  از  یکی 
است که کلیه خدمات مربوط به دندان از جمله جرم گیری، عصب کشی، جراحی های 
دندان عقل، پر کردن، ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک، خدمات زیبایی دندان و روکش 

و... را انجام می دهند.
از ویژگی های متمایز کننده قسمت دندانپزشکی کلینیک از سایر دندانپزشکی ها 
بیمه های طرف قرارداد با این مجموعه است که عالوه بر بیمه های تامین اجتماعی و 
بیمه های تکمیلی رازی، کار آفرین و دانا با بیمه فرهنگیان قرارداد دارد که فرهنگیان 
و  چک  بدون  ماهه،   ۶ اقساط  در  را  خود  دندانپزشکی  خدمات  کلیه  می توانند  عزیز 

ضامن به صورت کسر از حقوق پرداخت کنند.
 دیگر امتیاز این بخش بیمه نیرو های مسلح است که کلیه خدمات برای جانبازان و 

ایثارگران کامال رایگان و برای سایرین با 30٪ فرانشیز انجام می شود.

آدرس کلینیک: قاسم آباد، بولوار شریعتی، بین شریعتی ۱ و ۳
تلفن تماس: ۳۶۶۳۹۶۴۹_۳۶۶۱۹۵۷۱
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موفقیت پلیس در ماموریت های متنوع و مختلف
  ، ناجا  فرمانده  با  دیدار  در  رضوی  مقدس  آستان  تولیت 

 ، و گسترده  متنوع  ماموریت های  انجام  در  را  انتظامی  نیروی 
االسالم  حجت  امروز   صبح  گزارش  دانست.به  مقتدر  و  موفق 
جمعی  و  اشتری  سردار  با  دیدار  در  مروی  احمد  والمسلمین 
انتظامی گفت: در آستان میالد پر برکت  از فرماندهان نیروی 
فرماندهان  شما  به  کرامت  دهه  در  و  )ع(  رضا  امام  حضرت 
خطیر  مسئولیت  که  انتظامی  نیروی  پرتالش  و  سختکوش 

خیر  دارید  عهده  بر  را  عزیزمان  کشور  امنیت  و  نظم  برقراری 
مقدم عرض می کنیم.

 تولیت آستان قدس رضوی افزود: ان شاا... بتوانیم به پاس 
عزیزان  شما  قدردان  دارید  بردوش  که  سختی  کعر  و  زحمات 
امروز  عزیزمان  کشور  که  اقتداری  و  امنیت  گفت:  وی  باشیم. 
نیروهای  به خاطر وجود شما عزیزان در  بهره مند است  آن  از 

نظامی و انتظامی است. 

مهم  بسیار  کشور  پیشرفت  و  توسعه  برای  را  امنیت  وی 
امنیت  پایداری  و  برقراری  در  که  انتظامی  نیروی  از  و  برشمرد 

تالش می کنند تشکر کرد. 
مطلب  این  به  اشاره  با  مروی  المسلمین  و  االسالم  حجت 
که با وجود نیروهای مسلح انقالبی و والیی دیگر هیچ کشوری 
جرات خودنمایی در تقابل ایران اسالمی ندارد گفت :پلیس در 
ماموریت های متنوع و گسترده خود شایسته و موفق عمل کرده 

است و باید قدردان این نیروی زحمتکش و پر تالش باشیم.
 وی در پایان از تالش سردار تقوی فرمانده  انتظامی استان 

و کارکنان پلیس رضوی نیز تشکر کرد. 
در ابتدای این دیدار سردار سرتیپ حسین اشتری ، فرمانده 
راستای  در  پلیس  موفق  عملکرد  و  اقدامات  از  گزارشی  ناجا 
انتظامی  تامین نظم و امنیت و انجام وظایف و تکالیف نیروی 

ارائه کرد.

موفقیت نیروي انتظامي
 در برخورد با شبكه هاي قاچاق

نیروي  آمیز  موفقیت  اقدامات  از  مشهد  در  مسلح  نیروهاي  کل  ستاد  رئیس 
انتظامي در کشف و برخورد با شبکه هاي قاچاق و برقراري امنیت، تشکر کرد.

به گزارش صبح امروز سرلشکر »محمد باقري« صبح روز جمعه با حضور در ستاد 
فرماندهي انتظامي استان از نمایشگاه توانمندي هاي پلیس خراسان رضوي بازدید 
کرد.رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح در حاشیه این بازدید با مثبت ارزیابي کردن 
اقدامات، عملکرد و دستاوردهاي پلیس در حوزه هاي انتظامي و مرزباني خراسان 
آن حائز  امنیت   و  بوده  استان هاي کشور  ترین  از مهم  استان  این  رضوي، گفت: 
اهمیت بسیار است.وي با بیان اینکه نیروي انتظامي عملکرد خوبي در بخش هاي 
مرزباني و انتظامي در این استان داشته و توفیق هاي زیادي نیز به دست  آورده است 
، تاکید کرد: در حوزه امنیت باید اقدامات رو به رشد و قابل ارتقاء داشته و امروز به 
پشتوانه حضور مقتدرانه پلیس و هماهنگي و همکاري دیگر نیروهاي مسلح، امنیت 
از  تا  دارد  وجود  جدي  اهتمام  کرد:  ابراز  باقري  دارد.سرلشکر  وجود  قبولي  قابل 
پلیس پشتیباني به عمل آید و نیروي انتظامي بتواند به وظایف خود به نحو شایسته 
و مطلوب عمل کند.رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح خاطرنشان کرد: مسئله انسداد 
مرزها موضوع مورد توجه نظام است که با توجه به مقدورات و اعتبارات در نظرگرفته 
انسداد  ما طوالني است  آنجا که مرزهاي کشور  از  و  رود  پیش مي  به خوبي  شده 
مرزها زمانبر است.وي اظهار داشت: اقدامات نیروي انتظامي در کشف و برخورد 
با شبکه هاي قاچاق و برقراري امنیت موفق و حائز اهمیت است اگر چه به لحاظ 
قرار گرفتن کشورمان در همسایگي نخستین کشور تولید موادمخدر و شرارت هاي 
آمریکا، ماموریت هاي ما از اهمیت و حساسیت هاي بیشتري در دنیا برخوردار مي 
شود.سرلشکر باقري در این بازدید که فرمانده نیروي انتظامي و جمعي از معاونان 
ستاد کل نیروهاي مسلح و فرماندهان عالي رتبه ناجا حضور داشتند، گفت: کشور 
اخیر  ظالمانه  هاي  تحریم  به  توجه  با  اما  است  موادمخدر  با  مبارزه  مقدم  خط  ما 
روند اقدامات با آسیب هایي مواجه بوده که تهدیدات آن متوجه کشورهاي اروپایي 
نمونه  یگان هاي  از  مسلح  نیروهاي  کل  ستاد  رئیس  بازدید،  این  ادامه  است.در 
انتظامي و مرزباني استان خراسان رضوي مستقر در میدان صبحگاه پلیس خراسان 
رضوي بازدید کرد.این در حالي است که سردار »حسین اشتري« فرمانده ناجا در 
ادامه از طریق ویدئو کنفرانس در خصوص برنامه ها و اقدامات و طرح هاي پلیس 

در هفته بزرگداشت ناجا به ایراد سخن پرداخت.

نقش موثر امنیت در فعالیت 
شهروندان شرق كشور

نقش  امنیت  مسلح گفت:  نیروهاي  کل  رئیس ستاد 
بدون  تا  دارد  شهروندان  آرامش  احساس  در  موثري 
به  کشور  شرقي  مناطق  در  خاطر  اطمینان  با  و  دغدغه 
فعالیت بپردازند.به گزارش صبح امروز سرلشکر »محمد 
انتظامي  فرماندهي  ستاد  صبحگاه  آیین  در  باقري« 
استان خراسان رضوي، افزود : یاد و نام شهداي انقالب 
اسالمي و به خصوص شهداي نیروي انتظامي و شهداي 
هستیم  شاکر  را  خداوند  و  داریم  مي  گرامي  را  مرزباني 
ابن موسي  با سعادت حضرت علي  آستانه میالد  در  که 
عملکرد  و  اقدامات  و  خدمات  یافتیم  توفیق  الرضا)ع( 
نیروهاي مسلح در استان خراسان رضوي را مورد ارزیابي 
بودیم  آنچه در مرزها شاهد  قرار دهیم.وي تصریح کرد: 
و  توان  با حداکثر  انتظامي  نیروي  این که مرزبانان غیور 
مرزها  انسداد  و  امنیت  براي  و شتابان  به جلو  رو  حرکت 
پاسداران  سپاه  و  ارتش  نیروهاي  و  هستند  تالش  در 
حضور  کشور  شرق  مرزي  مناطق  در  اسالمي  انقالب 
فعاالنه دارند.سرلشکر باقري، اظهار کرد: امنیت مطلوب 
و شایسته در شرق کشور مرهون حضور مقتدرانه نیروي 
با  امیدواریم  و  است  مسلح  نیروهاي  دیگر  و  انتظامي 
فرماندهان شایسته  و حضور  ناجا  مقتدر  فرمانده  تدابیر 
هر  ارتقاء  شاهد  الله  شاء  ان  مرزباني  و  انتظامي  نیروي 
این  در  عزیز  شهروندان  شان  خور  در  امنیت  بیشتر  چه 
استان و مشهدالرضا بوده و این لیاقت را داشته باشیم که 

بهترین امنیت را برقرار سازیم.
امنیت  کرد:  ابراز  مسلح،  نیروهاي  کل  ستاد  رئیس 
نقش موثري در احساس آرامش شهروندان دارد تا بدون 
به  مناطق شرقي کشور  در   اطمینان خاطر  با  و  دغدغه 

فعالیت بپردازند.
پلیس  مقتدرانه  حضور  از  تشکر  با  باقري  سرلشکر 
هاي  خانواده  از  رضوي  خراسان  استان  در  مرزبانان  و 
آنان نیز تشکر کرد و مطرح کرد: بدون پشتیباني  صبور 
و  ها  تالش  مسلح،  نیروهاي  گرامي  خانواده هاي 

مجاهدت نیروي انتظامي تحقق پیدا نمی کرد.
»محمدکاظم  سردار  مراسم،  این  در  است  گفتنی 
به  انتظامي خراسان رضوي در گزارشي  تقوي« فرمانده 
سرلشکر باقري، رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح، سردار 
اشتري، فرمانده ناجا و معاونان ستاد کل نیروهاي مسلح 

خیر مقدم گفت.

روزآمدي و ارتقاء عملكرد نیروی انتظامی 
در مناطق مرزي يك ضرورت است

فرمانده نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران بر اهتمام جدي 
مناطق  در  انتظامی  نیروی  عملکرد  ارتقاء  و  خدمات  توسعه  براي 
جمع  درجلسه   » اشتري  حسین   « کرد.سردار  تاکید  کشور  مرزي 
بندی نظارت عالی ستادی وارزیابی میدانی از یگان های مستقر در 
فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی با تبریك دهه کرامت گفت: 
ان شاء اله حضور سرلشکر باقري ،رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح و 
هیئت همراه مایه خیر و برکت و ارتقاء هرچه بیشتر نظم و امنیت در 
ایران  اسالمي  جمهوري  انتظامي  نیروي  باشد.فرمانده  کشور  شرق 
افزود: نیروي انتظامي بر اساس تدابیر و منویات فرمانده معظم کل 
قوا ماموریت هاي خود را انجام مي دهد و خوشبختانه با حمایت هاي 
و  و روحیه جهادي و تالش همکاران رشد  نیروهاي مسلح  ستاد کل 
پیشرفت خوبي را  در این راستا شاهد بوده ایم.وي گفت: در استان 
فرماندهي  و  انتظامي  فرماندهي  مقتدرانه  حضور  با  رضوي  خراسان 
بسیار  تالش  و  سعي  جنوبي  خراسان  و  رضوي  خراسان  مرزباني 
اولویت  اساس  بر  تدابیر  و  و مصوبات ستاد کل  گرفته  خوبي صورت 
هاي مشخص شده انجام مي شود.فرمانده ناجا در بخش دیگري از 
سخنان خود بر ضرورت روز آمدي، توجه و توسعه اقدامات و عملکرد 
پلیس در مناطق مرزي تاکید کردو بیان داشت: موضوع انسداد مرزها 
نیز همان گونه که رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح اشاره کرد به علت 
میدان  وارد  بیشتري  اهتمام  با  باید  و  است  زمانبر  مرزها  گستردگي 
را  سایبري  جرایم  و  خارجي  اتباع  نشیني،  حاشیه  شویم.وي  عمل 
از مهم ترین موضوع هاي امنیتي در استان خراسان رضوي دانست 
که با تالش و اقدامات گسترده و تخصصي پلیس، گام هاي مثبت و 

ارزنده اي در رفع این معضالت برداشته شده است.
انتظامي  نیروي  هاي  اولویت  به  اشاره  با  درپایان  اشتري  سردار 
موجود،  هاي  ظرفیت  از  استفاده  با  امیدواریم  گفت:   ۹8 سال  در 
گسترش اشراف اطالعاتي و هوشمندسازي پلیس و دیگر اقداماتي 
سرباز  بتوانیم  ایم  کرده  تاکید  انتظامي  نیروي  هاي  اولویت  در  که 

والیت و خدمتگزار الیقي براي امنیت مردم باشیم.

خدمت صادقانه و حضور مقتدرانه در ماموريت 
های متنوع و برقراری امنیت شاخصه اصلی پلیس

و  صادقانه  خدمت  مشهد  در  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  فرمانده 
حضور مقتدرانه در پوشش ماموریت های متنوع و برقراری امنیت را شاخصه اصلی 

کار پلیس دانست.
به  گزارش صبح امروز سردار سرتیپ پاسدار »حسین اشتری « درهمایش بصیرت 
ایران که در مشهد  انتظامی جمهوری اسالمی  نیروی  رتبه  افزایی فرماندهان عالی 
برگزار شد با تبریک دهه کرامت و والدت با سعادت حضرت امام رضا)ع( به فرماندهان 
عالی رتبه ناجا و خانواده های آنها و جمعی از فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح 
بارگاه ملکوتی  زیارت  و  توفیق حضور در مشهد مقدس  ایران که  جمهوری اسالمی 

ثامن الحجج )ع( را یافته و در این همایش شرکت کرده اند خیر مقدم گفت.
سردار سرتیپ اشتری افزود :حجم کار در نیروی انتظامی بسیار گسترده و سنگین 
و تکالیف خود  به وظایف  انقالبی  و  با روحیه جهادی  ناجا  و سخت است و کارکنان 
عمل می کنند و آنچه محور و پشتیبان موفقیت های روزافزون پلیس در عرصه خدمت 
به نظام و انقالب اسالمی است حمایت خانواده عزیز کارکنان انتظامی از آنان است.

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی خاطر نشان کرد: امنیت نقش موثری 
در پیشرفت و توسعه کشور دارد چرا که در نبود امنیت هیچ کاری چه اعتقادی و چه 

اقتصادی و فرهنگی و ... به پیش نمی رود.
فرمانده ناجا گفت:مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا در فرمایشات 
خود به نقش همسران مدیران در موفقیت آنها اشاره داشتند و ما نیز بر این اساس به 

نوبه خود ازخانواده های این عزیزان تشکر می کنیم.
به  و  اجتماعی  های  آسیب  تهدیدات  به  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
علمی  های  بینی  پیش  ضرورت  و  کشور  در  مجازی  فضای  های  آسیب  خصوص 
فرماندهان عزیز  و  کارکنان  و گفت:هم  کرد  اشاره  ها  آسیب  از  آگاهانه  پیشگیری  و 
در  هم  و  باشند  داشته  صحیح  مراقبت  خود  خانواده  حریم  در  باید  انتظامی  نیروی 
جامعه باید برای کاهش و پیشگیری آسیب ها نیازمند مراقبت آگاهانه و هوشیارانه 
در  امنیت  و  نظم  کننده  تامین  انتظامی  نیروی  کرد:  تصریح  اشتری  هستیم.سردار 
داخل کشور است و در اقصی نقاط کشورمان با خدمت صادقانه و حضور مقتدرانه 
برای پوشش ماموریت های متنوع و برقراری امنیت اهتمام و تالش جدی دارد که این 

شاخصه اصلی کعر پلیس است .
سبیل  في  آمیز»مجاهدان  افتخار  عنوان  و  رهبری  معظم  مقام  فرمایش  به  وی 
ا...« برای کارکنان نیروی انتظامی اشاره کرد و عنوان کرد: کارکنان نیروی انتظامی 
نقش خود  نیز  اخیر  قرن  در  و  کنند  وظایف خود عمل می  به  ایثارگرانه  و  فداکارانه 
نیروی  فرمودند  رابطه  این  در  قوا  کل  معظم  فرمانده  که  کردند  ایفا  خوبی  به  را 
باید  اظهارات خود گفت:  پایانی  اشتری در بخش  انتظامی خوش درخشید.سردار 
همه ما تالش کنیم تا به فرمایش ولی امر مسلمانان جهان ، پلیس در تراز جمهوری 
اسالمی داشته باشیم و این تکلیف مقدس و سنگینی است که اهتمام و جدیت الزمه 
تحقق آن است. در ابتدای این همایش ،سردار زارعی ، معاون نیروی انسانی ناجا با 
خیرمقدم به میهمانان ، گزارشی از اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته برای 

برگزاری همایش بصیرت افزایی فرماندهان عالی رتبه ناجا ارائه کرد.
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خبر
طرح »ردای خدمت« آغاز شد

رضوی  سیره  از  تأسی  با  و  کرامت  دهه  با  همزمان 
طرح »ردای خدمت« با هدف سرکشی علمای مشهد 

از محرومان در بیت آیت الله مرتضوی آغاز شد.
مراسم  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت  قائم مقام 
معیشتی  بسته های  کرد:  اظهار  طرح  این  افتتاحیه 
که به نام امام رضا)ع( تهیه شده است در دهه کرامت 
علمیه  حوزه  اساتید  و  روحانیون  علما،  توسط  امسال 
یادآور  تا  رسید  خواهد  محرومان  دست  به  خراسان 
محرومین  خدمت رسانی  به  که  کسانی  که  باشد  این 

می پردازند سربازان مکتب اهل بیت)ع( هستند.
طرح  کرد:  اظهار  قهرودی  خاکسار  مصطفی 
است  خدمت گزاری  درس  تکرار  خدمت«  »ردای 
همراه  دینی  علمای  با  رضا)ع(  امام  خادمان  و 
جهت  در  را  خود  تالش  و  وظیفه شناسی  تا  شده اند 

محرومیت زدایی اثبات کنند.
محرومین  به  خدمت رسانی  اینکه  بیان  با  وی 
انجام  دینی  آموزه های  از  پیروی  به  که  است  اقدامی 
امر  قدس  آستان  محترم  تولیت  اگر  افزود:  می شود، 
فرمودند که طرح »ردای خدمت« توسط روحانیون و 
علما آغاز شود، به این علت بوده که این سیره و روش 
متعلق به این قشر و طبقه نورانی از جامعه است. اگر 
محرومان  به  خدمت رسانی  مسیر  در  تالشی  و  سعی 
از  درس آموزی  به رسم  می دهیم  انجام  علما  توسط 
کرد:  تأکید  است.وی  اهل بیت)ع(  نورانی  مکتب 
سیره  سنت  به  که  روحانیون  و  علما  ارزشمند  حرکت 
محرومان  به  خدمت رسانی  در  الهی  اولیای  و  انبیاء 
خواهد  تبدیل  مردم  برای  الگویی  به  می شود،  انجام 
شد.قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه 
ادامه فعالیت خدمت رسانی  طرح »ردای خدمت« در 
والمسلمین  االسالم  حجت  تولیت  دوره  از  که  است 
رئیسی در معاونت امداد مستضعفین آغاز شد که امروز 
عنوان معاونت محرومیت زدایی نام گرفته است، ادامه 
داد: طرح »ردای خدمت« دارای پیام بزرگی است که 
اندیشه قدم برداشتن برای کمک به محرومان را ترویج 
می کند و ما به عنوان سربازان مکتب اسالم ناب توفیق 
خدمت رسانی در این مسیر را خواهیم داشت، اقدامی 
که انجام می شود الگویی برای جامعه اسالمی خواهد 
بود و به واسطه نیات پاکی که در این مسیر وجود دارد 
ان شاءلله اثرگذار واقع خواهد شد.مدیر شورای عالی 
این  کار  به  آغاز  مراسم  در  نیز  خراسان  علمیه  حوزه 
طرح گفت: مردم و خانواده های فقیر با ترویج فرهنگ 
خدمت بیشتر خوشحال می شوند و این باعث می شود 
خداوند  لطف  مورد  می کند  خدمت رسانی  که  کسی 
نزد  به فقرا خدمت کند  بیشتر  قرار بگیرد. هر فرد که 

پروردگار جایگاه باالتری دارد.

معاون  خبری  نشست  پنجشنبه  روز  صبح 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اطالع رسانی  و  مطبوعاتی 
حضور  با  مشهد  هنر  و  فرهنگ  هتل  در  اسالمی 
محّمد  دکتر  و  شد  برگزار  رسانه  اهالی  از  جمعی 

خدادی پاسخگوی سواالت خبرنگاران بود.
تخصیص  و  کاغذ  اوضاع  با  رابطه  در  خدادی 
که  کاغذی  داشت:  اذعان  روزنامه ها  به  آن  عادالنه 
کاغذ  باید  دارد  قرار  رسانه ها  اختیار  در  و  کشور  در 
ارز 4200 تومانی و سوبسیددار باشد  ارزان قیمِت 
که در غیر این صورت قیمت واقعی کاغذ به قیمت 
ارز نیمایی است که البته با این قیمت، کاغذ همیشه 

موجود و در اختیار همگان بوده است.
y فشار مضاعف قیمت کاغذ بر رسانه ها

وی افزود: می دانیم که دو برابر شدن قیمت کاغذ 
نباید  آنها  که  بر رسانه ها می آورد  را  فشار مضاعفی 
امروز  باشند. چرا که رسانه های  این فشار  متحّمل 
توان فشار اقتصادی را ندارد و از طرفی هم معتقدیم 
که در این خط مقدم جبهه جنگ تحمیلی اقتصادی، 
کننده است.  تعیین  بسیار  رسانه ها  سهم  و  نقش 
شهادت من این است که آقای دکتر صالحی شبانه 
از  یکی  و  پیگیری  را  به لحظه موضوع  و لحظه  روز 
دغدغه های مهم این روزهای ایشان است. اهمّیت 
آن به این دلیل است که ما متوّلی هستیم و نیاز رسانه 
را دنبال می کنیم. همچنین می خواهیم تسهیالت 
رسانه ها  برای  قیمت  ارزان  اینترنت  مثل  دیگری 
وزارت  که  هستیم  مذاکره  مشغول  و  کنیم  فراهم 
فناوری و اطالعات آمادگی خود را اعالم کرده است 
تا سازوکاری از این طریق انجام شود و اینترنتی که در 
اختیار رسانه ها قرار می گیرد با هزینه پایین و حجم 
باال باشد تا اگر امکان داشته باشد بخش هایی از آن 
را دولتی کنیم. چرا که وظیفه ما حمایت وکمک به 
رسانه ها است.او در ادامه توضیح داد: در مورد کاغذ 
به حداقل  ارز  که  قرار گرفته بود  در شرایطی  کشور 
رسید. در سال گذشته محدودّیت ارزی سبب شد به 
مدت 5 ماه کاغذ با ارز دولتی وارد نشود و توزیع کاغذ 
ارزان قیمت که حق رسانه ها است به مشکل برخورد 
و طبیعتًا واردات کاهش پیدا کرد و بعضا متوقف شد. 
این موضوع پیگیری می شد تا تصمیم گیری شود که 
چه مقدار از سهم دارو، درمان و کاالهای اساسی کم 
شود تا کاغذ وارد کنند. اهتمامی که همه مسئولین 
کشور داشتند این بود که رسانه برای مردم به اندازه 
که  گرفته شد  تصمیم  است.  حیاتی  و  مهم  دارو 

بودجه ای به ارزش هشتاد میلیون یورو به مطبوعات 
و نشریات تخصیص داده شود که براساس حدود نیاز 
سال قبل چهل میلیون یورو به روزنامه ها تعلق گرفت. 
 معاون مطبوعاتی ارشاد گفت: قرار شد که این 
سازوکار از چرخه واردات کاالهای دیگر خارج شود 
این  که  شود  سپرده  تخصصی اش  دست های  به  و 
تا زمانی که  و  تصمیم در اردیبهشت ماه گرفته شد 
به  شد  صادر  زمینه  این  در  دستورالعمل ها  و  تایید 
زمان احتیاج بود. از اوایل تیرماه وارد پروسه واردات 
شدیم. در این مدت برای اینکه شرایط رسانه ها در 
حد متعادل باشد و به مشکل خاصی برخورد نکنند، 
کسانی که توانایی خرید کاغذ را داشتند تهیه کرده و 
آنهایی که این امکان را نداشتند به سهم خودشان از 
همین میزان کم کاغذ ارزان قیمت دریافت کردند. از 
حدودًا 1۷00 ُتن از کاغذهای سال گذشته نزدیک به 
200 ُتن را متناسب با شرایط در اختیار همه رسانه ها 
قرار دادیم. البته نباید فراموش کنیم که 300 روزنامه 
و تعداد بیشماری هفته نامه، ماه نامه و فصل نامه در 
حال انتشار داریم که هر کدام تعدادی اعالم وصول 
قرار  مّدنظر  را  آنها  شرایط  همه  ما  هرچند  دارند. 
می دهیم و سهم همه آنهایی که در این بازار هستند 

ولو به مقدار کم، مورد توجه قرار می دهیم .
y عدالت در راس عملکرد رسانه

به  قوه قضائیه  از  ما  شد  مقرر  افزود:  خدادی 
عدالت بیشتر توجه کنیم و کارکرد رسانه با عدالت 

هویدا  وقتی  رسانه  اثر  و  دارد  مستقیم  کامال  رابطه 
می شود که انصاف و عدالت در ان لحاظ شده باشد. 
خوشبختانه ما در هفته گذشته 3000 تن کاغذ را 
پیگیری کردیم. البته که توضیحات مراحل آن مفصل 
است و در این جلسه نمی گنجد. البته بودجه ای برای 
این موضوع تخصیص داده شده اما تامین ارز نشده 
بود که خوشبختانه روز چهارشنبه آقای وزیر دستور 
هفته  اوایل  امیداواریم  کردند.  صادر  را  ارز  تامین 
آینده بتوانیم دو هزار تن از این کاغذ را با حجم های 
200یا300 تنی دریافت کنیم و در اختیار رسانه ها 

قرار دهیم و این روند ادامه داشته باشد.
او ادامه داد: پیش نویس جدول زمان بندی واردات 
آماده شده است تا بدانیم آخر هر ماه چقدر کاغذ وارد 
می کنیم و سهم هر روزنامه را به طور ساالنه مشخص 
اختیار  در  اعداد  این  تنظیم  از  پس  که  می کنیم 
دوستان قرار می گیرد. تا زمانی که ارز کاالی اساسی 
وجود داشته باشد و تخصیص و تامین لحاظ شود 
این روال ادامه پیدا خواهد کرد .خدادی در رابطه با 
حضور در تعدادی از دفاتر روزنامه ها افزود: حضور 
متعاقبًا  و  نیست  کردن  توجه  معنای  به  مکانی  در 
نرفتن هم همین طور. درواقع قرار نیست این اولین 
و آخرین سفر من به استان باشد. من دوست دارم نه 
تنها به روزنامه ها که حتی به سایت ها هم سر بزنم. 
امروز هم فرصت کم بود و نشد که با خبرنگاران به 
صورت اختصاصی صحبت کنم. هرچند از قبل هم 

عرض کرده بودم که اگر بشود یک کارگاه رسانه ای 
به  را  خود  کارهای  میتوانم  بیشتر  باشیم،  داشته 
سمع دوستان برسانم. درواقع یک کارگاه رسانه ای با 
محوریت رسانه شناسی، رسانه های دیروز و امروز و 
همچنین فعالیت های رسانه ای که با فرمت یک فایل 
پاورپوینت ارائه شود که البته حتما جلسات بعد را در 

همین قالب برگزار میکنیم.
y توزیع عادالنه

توزیع  با  رابطه  در  نیز  ارشاد  مطبوعاتی  معاون 
توضیحاتی  عادالنه  صورت  به  دولتی  های  آگهی 
داد و گفت: در خصوص اگهی های دولتی دستور 
العمل و سامانه و سازمان آن مشخص و ابالغ شده 
است. بخشی از سهمیه اگهی های دولتی در اختیار 
مرکز و رسانه های مرکزی و بخش دیگر آن در اختیار 
استان ها قرار می گیرد. سهمیه تقاضا و روال تقاضا 
واقع  در  و  است  ضوابط  اساس  بر  مطلقًا  انتشار  تا 
موضوعی با محوریت سهمیه نداریم و این یک چرخه 
تقاضا و محل انتشار است که اگر نقد و توصیه ای بر 

آن وارد باشد در دستورالعمل ها لحاظ می شود.    
وی در رابطه با تحویل اگهی ها به اداره ارشاد و 
عملکرد نادرست تعدادی از روزنامه ها دراین زمینه 
نکنید  فکر  خبرنگارید  شما  اینکه  صرف  به  گفت: 
خبر  به  باید  را  می شوید  مواجه  ان  با  که  هرچیزی 
تبدیل کنید. شما موضوع را انتقال بدهید و ما نیز 

پیگیری میکنیم.

رسانه برای مردم به اندازه دارو حیاتی است كلنگ كتابخانه مركزی نیشابور به 
زمین زده شد

کلنگ کتابخانه مرکزی شهرستان نیشابور 
واقع در پارک ارغوان این شهرستان با حضور 
زده  زمین  به  استانی  و  شهرستانی  مقامات 

شد.
 حمید گرمابی نماینده نیشابور و فیروزه 
مراسم  این  در  اسالمی  شورای  مجلس  در 
کتابخانه  زمینه  در  نیشابور  کرد:  عنوان 
افتاده است. جوانان  و عقب  مشکل داشته 
مطالعه  برای  مناسب  مکانی  نبود  مشکل  با 
کتابخانه  باشد  قرار  اگر  و  هستند  مواجه 
نیازمند همت  به زودی ساخته شود  مرکزی 

همگانی است.
نماینده  دیگر  چنارانی  هاجر  ادامه  در 
نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در  شهرستان 
از  یکی  که  شریعتی  کتابخانه  کرد:  بیان 
است  شهرستان  کتابخانه های  بزرگ ترین 
دارای مکانی نمور و تاریک است؛ به همین 
داریم.  مرکزی  کتابخانه  به یک  نیاز  ما  علت 
شهرستان نیشابور لیاقت داشتن بزرگ ترین 

کتابخانه اسالمی را در جهان دارد.  
امور عمرانی  معاون هماهنگی  همچنین 
کتاب  گفت:  نیشابور  شهرستان  فرمانداری 
به  که  است  فرهنگی  کاالی  ارزش ترین  با 
ارث رسیده؛ باید گامی مفید در زنده کردن 

فرهنگ شهرستان نیشابور برداشت.
که  مسائلی  از  یکی  افزود:  مومن نژاد 
که  هستند  اعتباراتی  است،  پیگیری  قابل 
پیدا  اختصاص  عمومی  کتابخانه های  برای 
این اعتبارات  بتوانیم در  کرده که امیدواریم 

بازنگری داشته باشیم.
در  نیز  نیشابور  شهرستان  جمعه  امام 
واقعی  کتاب  اهالی  گفت:  مراسم  این 
است.  اسالم  امت  امت ها،  تمام  بین  در 
اصحابشان  به  تاریخ  طول  در  همیشه  ائمه 
توصیه  را  کتاب  خواندن  و   نوشتن 

می کردند.
یعقوبی عنوان   حجت االسالم سیدقاسم 
کرد: خدارا شکر می کنیم که در قرن دوم و 
از جوامع بی سواد  بسیاری  سوم هجری که 
داشت  مرصع  قلمدان  هزار  نیشابور  بودند 
که توانستند، حدیث امام رضا)ع( را مکتوب 
با پشتیبانی های مسئوالن  امیداوریم  کنند. 
تکمیل  زودتر  هرچه  مرکزی  کتابخانه  این 

شود.

خبر

نمایشگاه  سومین 
مجسمه های  دوساالنه 
جمعی  حضور  با  مشهد  شهری 
از هنرمندان، مجسمه سازان و مسئوالن شهری در 
مجموعه چار سوق بوستان کوهسنگی افتتاح شد.
گفت:  مشهد  شهرداری  هنری  امور  مدیر 
شهری  مجسمه های  دوساالنه  سومین  فراخوان 
 1۶0 و  شد  منتشر   ۹۷ سال  ماه  بهمن  مشهد 

هنرمند در این دو ساالنه شرکت کردند.
صدار یوسفی افزود: پس از بازبینی نهایی برای 
از 32 هنرمند  اثر  به نمایشگاه تعداد 35  راهیابی 

انتخاب شد.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری این دوساالنه، 

زیباسازی شهر، غنای فرهنگی و هویت ملی و ارتقا 
کیفی مجسمه سازی شهری است.

گذاشته  نمایش  به  اثر   35 از  کرد:  اضافه  او 
شده در این نمایشگاه، چهار اثر به عنوان اثر برتر 

انتخاب خواهد شد.
منتخب  اثر   35 بر  عالوه  نمایشگاه،  این  در 
جشنواره  برگزیدگان  از  اثر   24 تعداد  دوساالنه، 

های ملی به نمایش گذاشته شده است.
مجسمه های  دوساالنه  نمایشگاه  سومین 
بوستان  در  ماه  مرداد   10 تا  مشهد  شهری 
کوهسنگی، چارسوق هنر، سالن استاد ترمه چی 

پذیرای عالقه مندان است.

کرامت  دهه  با  همزمان 
تخصصی  کتابخانه  نخستین 
کودک سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی با دو هزار و 500 جلد کتاب 
و ۶0 بازی فکری منتخب در جوار کتابخانه امام خمینی 
)ره( منطقه خواجه ربیع مشهد افتتاح شد. رئیس سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در 
مراسم آغاز به کار این کتابخانه گفت: این کتابخانه الگویی 
به منظور  برای سایر کتابخانه های آستان قدس رضوی 
اندازی بخش کودک است.حجت االسالم سیدجالل  راه 
به منطقه  از دیرباز  افزود: آستان قدس رضوی  حسینی 
خواجه ربیع مشهد توجه ویژه ای داشته و بنای دو باب 
کتابخانه، یک پژوهش سرا، پنج مسجد و یک بقعه در این 

منطقه شواهدی بر این مدعا است.وی ادامه داد: منابع 
مطالعاتی کتابخانه کودک آستان قدس رضوی از برترین 
داخلی  های  جشنواره  منتخبان  و  کودک  حوزۀ  های 
کتاب،  شامل  منابع  این  که  است  شده  تهیه  خارجی  و 
نشریات کودکان، بازی فکری، کتابهای مورد نیاز والدین 
راجع به کودکان، کتابهای مرجع ویژۀ کودک و بازی های 
جسمی - حرکتی می شود.او اضافه کرد: عالوه بر منابع 
برتر، تجهیزات متناسب با کودکان نیز برای این کتابخانه 
از  با عناوینی  تهیه شده و همچنین کارگاه های مختلف 
فیلم  نمایش  معرفی فصول،  امام،  با یک  ماه  "هر  جمله 
و مسابقه، آشنایی با متون کهن فارسی با زبان کودکانه، 
و  ایران شناسی  َمَثل، حرم شناسی،  و  دین شناسی، قصه 

هنر" نیز برگزار می شود.

پیش تولید فیلم سینمایی 
کارگردانی  به  »خورشید« 
تازگی  به  که  مجیدی  مجید 
پروانه ساخت دریافت کرده در حالی آغاز شده که 
فراخوان  خود،  اصلی  نقش  بازیگر  برای  مجیدی 

منتشر کرده است.
پروژه  تازه ترین  »خورشید«  سینمایی  فیلم 
شناخته شده  کارگردان  مجیدی  مجید  سینمایی 
سینمای ایران است که چندی پیش پروانه ساخت 
آن با فیلمنامه مشترک مجیدی و نیما جاویدی، از 

سوی سازمان سینمایی صادر شد.
حدود  »خورشید«  سینمایی  فیلم  تولید  بپیش 
مجیدی  مجید  و  شده  آغاز  که  است  هفته ای  سه 

برای ایفای نقش یک پسر نوجوان در این فیلم به 
دنبال بازیگر از میان مردم می گردد.

همه  از  »خورشید«  سینمایی  فیلم  تولید  تیم 
بازیگری  هنر  به  عالقه مند  که  پسری  نوجوانان 
برای  دقیقه ای  یک  ویدیویی  خواسته اند  هستند، 
نمای  از  عکس  قطعه   2 همراه  به  خود  معرفی 
به  آپ  واتس  برنامه  طریق  از  قد  تمام  و  نزدیک 

شماره 0۹3۹1۹433۶4 ارسال کنند.
الی   1384 متولدین  میان  از  باید  متقاضیان 
 150 قد  ورزیده،  و  الغر  اندامی  باشند،   138۶
سوخته  آفتاب  پوست  رنگ  سانتیمتر،   1۶5 الی 
بلند  و  مجعد  موی  دارای  ترجیحًا  و   داشته 

باشند.

نخستين کتابخانه تخصصی کودک آستان قدس رضویآغاز سومين نمايشگاه دوساالنه مجسمه های شهری مشهد
 افتتاح شد

»مجيد مجيدی« برای نقش اول فيلم جديدش فراخوان 
منتشر کرد
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خبر
زارعی استفعا داد؛ کالئی پذیرفت

استعفا ؛ پايانی برحاشیه های اتفاقی

نشست  در  ساز  حاشیه  اتفاق  از  پس  روز  یک 
از  بازدید خبرنگاران  خبری، شهردار مشهد درحاشیه 
معاون  خبراستعفای  اعالم  ضمن  شهری  پروژههای 

فرهنگی، بار دیگر از خبرنگاران عذرخواهی کرد.
به گزارش صبح امروز، محمدرضا کالئی، صبح امروز 
در  دیروز  اتفاق  اینکه  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در 
از  اتفاق  این  بابت  گفت:  بود،  نامناسب  خبری  نشست 
خبرنگاران و رسانه ها که رکن چهارم دموکراسی هستند 
آقای  افزود:  می کنم.وی  عذرخواهی  افکارعمومی  از  و 
عذرخواهی  اتفاق  این  از  کوتاهی  مدت  از  پس  زارعی 
کرده و استعفای خود را ارائه داد اما با توجه به اینکه آخر 
وقت بود و نیاز به صحبت با وی وجود داشت موکول به 
باید اشتباهات را قبول و  با توجه به اینکه  امروز شد که 
هزینه آن را بپردازیم استعفا را پذیرفتم.شهردار مشهد با 
بیان اینکه در کشور ما باب نیست فردی که خطا می کند 
به  همیشه  ما  و  دهد  انجام  حرکتی  و  کرده  عذرخواهی 
این موضوع اعتراض داشتیم، اظهار کرد: بر این اساس 
باید رفتار دیگری داشته باشیم لذا استعفا را قبول کردم 
.کالئی تصریح کرد: آقای زارعی اقدام شجاعانه ای کرد 
و استعفا داد و من هم فارغ از شعارها به صورت جدی از 
رسانه ها و خبرنگاران عذرخواهی می کنم.شهردار مشهد 
ادامه داد: با اینکه در دهه کرامت هستیم و به طور کلی 
را  هزینه ها  باید  اما  است  پرکاری  حوزه  فرهنگی  حوزه 
در  ما  اینکه  به  اشاره  با  شود.وی  اصالح  روند  تا  بدهیم 
رفتارهایی که داریم بر شفافیت و صداقت تاکید داریم، 
انتقاد  رفتارها  چندگانگی  و  دوگانگی  به  وقتی  گفت: 
تا  باشیم  آن  طرفدار  و  بپذیرم  را  هزینه ها  باید  داریم 
روندها اصالح شود که این هزینه را با از دست دادن یک 
معاون پرداختیم و با این موضوع روندها اصالح خواهد 
روی  می توانند  رسانه ها  و  خبرنگاران  افزود:  شد.کالئی 
پاسخگو  آن  مدیران  که  نقطه ای  عنوان  به  مشهد  شهر 
باید  نیز  من  البته  گفت:  کنند.کالئی  حساب  هستند، 
به  اتفاق  این  اما  می کردم  رعایت  را  خصوصی  حریم 
سرعت افتاد که بابت آن عذرخواهی می کنم.کالئی در 
معاونت  این  برای  سرپرست  تعیین  از  خبرنگاران  جمع 
سازمان  عنوان  به  را  مصحفی  محمدمحسن  و  خبرداد 

اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد منصوب کرد.

شهردار مشهد در آئین رونمایی از سند برش منطقه ای بررنامه میان مدت شهرداری: 

ارزیابی عملکرد مدیران مناطق برمبنای سند برش منطقه ای  رئیس کمیسیون عمران شورا مطرح کرد:
 حفظ رونق ، خط قرمز در 
هوشمند سازی شهرسازی

شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
خدمات  هوشمندسازی  در  ما  قرمز  خط  گفت:  مشهد 
شهرسازی شهرداری، حفظ رونق شهر است.به گزارش 
صبح امروز محمدهادی مهدی نیا که در مرکز 13۷ شهردار 
حضور یافته بود، ضمن پاسخگویی مستقیم به تلفن های 
فرایندهای  هستیم  تالش  در  کرد:  اظهار  شهروندان، 
ارتباطات  تا  کنیم  الکترونیکی  و  شفاف  را  شهرسازی 
شهروندان و بدنه شهرداری کم شود زیرا از سویی باعث 
کاهش سفرهای دررون شهری و ترافیک و از سوی دیگر 
میان  ناسالم  ارتباطات  کاهش  و  شفافیت  ایجاد  موجب 
برخی از شهروندان و کارکنان می شود.وی ادامه داد: این 
طرح به صورت آزمایشی از منطقه 12 مشهد کلید خورد 
سازندگان  مناطق،  این  به  کنندگان  مراجعه  بیشتر  زیرا 
از دانش فنی و علم روز برخوردارند،  متخصص بوده که 
البته اجرای این طرح، تبعاتی نیز دارد که در پی کاستن 
در  ما  قرمز  خط  کرد:  تاکید  نیا  هستیم.مهدی  آن 
هوشمندسازی خدمات شهرسازی شهرداری، حفظ رونق 
شهر و منطقه 12 که این طرح از آنجا کلید خورده است 
می باشد تا بتوانیم هم کیفیت و سرعت پاسخگویی در این 
منطقه را ارتقا بخشیده و در آینده، منطقه نمونه شهری را 
در این محدوده داشته باشیم.مهدی نیا اظهار کرد: حدود 
۷0 تا 80 درصد مراجعات شهروندان به شهرداری در حوزه 
شهرسازی است، امروز نیز حدود 80 درصد تماس های 
شهروندان با 13۷ جهت صحبت مستقیم با بنده، در حوزه 
افزود: خوشحالم  و عمران صورت گرفت.وی  شهرسازی 
شهری  مدیران  از  شهروندان  های  درخواست  سطح  که 
در تماس با 13۷، ارتقا یافته و از مطرح ساختن مسائل 
شخصی، به پیگیری دغدغه های شهری بدل گشته است 
که این مهم، باعث افتخار است.مهدی نیا با تاکید بر اینکه 
دقت  و  سرعت  به   ،13۷ از  شهروندان  های  درخواست 
پیگیری خواهد شد، اذعان داشت: تعدادی از شهروندان 
را  شهر  مناطق  از  برخی  در  معابر  آسفالت  درخواست 
داشتند که با توجه به در حال اجرا بودن نهضت آسفالت 
اینکه درخواست های مردمی 13۷ در  و  در سطح شهر 
اولویت بندی آسفالت معابر مورد نظر قرار گرفته است، این 

درخواست ها نیز پیگیری و انجام خواهد شد.

اخبار

شهردار مشهد گفت: سند برش منطقه ای مبنای 
عملکرد  ارزیابی  و  است  میثاق  و  مدیران  عملکرد 
مدیران مناطق براساس این سند انجام خواهد شد. 
با بیان این  به گزارش صبح امروز محمدرضا کالئی 
مطلب در آیین رونمایی از سند برش منطقه ای برنامه 
میان مدت 13۹۷-1400 که در تاالر شهر برگزار شد، 
اظهار کرد: در جلسات با مناطق پیوست های برش 
منطقه ای را استفاده می کنم و به مدیران مناطق تاکید 
جدی دارم که به همکاران خود تاکید کنند که میثاق 
بازدیدها،  تمامی  در  باید  و  است  منطقه ای  برش  ما 
آنچه در  برنامه ریزی ها مدنظر قرار دهند.  جلسات و 
این سند آمده است، محل قضاوت عملکرد مدیران 
است.وی افزود: بابت اهتمام در موضوع تدوین و به 
نتیجه رساندن برش منطقه ای تشکر می کنم. برش 
منطقه ای مرجعی برای توجه به موضوعات مناطق و 
استفاده از آن مرجع برای شکل دهی به پیوند نظری و 

برنامه عملی مناطق فراهم کرده است.
نیز  حریم  موضوع  خصوص  در  مشهد  شهردار 
گفت: کار ذی قیمتی صورت گرفته و با پیگیری های 
و شورای شهر در خصوص موضوع  مدیریت شهری 

پهنه بندی های حریم امید است کار به نتیجه برسد.
فضایی  تقسیم بندی  کرد:  امیدواری  ابراز  کالئی 
حریم در دستور کار معاونت برنامه ریزی قرار گیرد و 
از  ابالغ گردد. همچنین مشخص شود کدام بخش 
حریم مدنظر مناطق است و ساختارهای نظارتی در 
حریم تقویت شود.وی به برنامه ریزی در فرصت های 
پیرامونی شهر اشاره کرد و گفت: پیشران های کسب 
و کار و پیوند آن با برنامه بازآفرینی شهری کار خوبی 
و  آن حمایت می کند  از  نیز  و مدیریت شهری  است 
شورا نیز این مهم را از اهداف جدی خود قرار داده 

است.
y  برش منطقه ای در راستای افزایش درصد تحقق

برنامه عملیاتی شهرداری است
کمیسیون  رئیس  گندمی  بتول  چنین  هم 
انسانی  منابع  و  اطالعات  فناوری  بودجه،  برنامه، 
تدوین  کرد:  اظهار  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
یکی  مشهد  شهرداری   1400  -۹۷ عملیاتی  برنامه 
ازابتدای  پنجم  شورای  هایی  اولویت  ترین  مهم  از 
کار به حساب می آمد که در ابتدا برای تدوین آن با 

مشکالتی مواجه بودیم.

و صاحب  کارشناسان  از  بسیاری  داد:  ادامه  وی 
نظران در جلسات کمیسیون بودجه مطرح می کردند 
که آیا سند راهبردی شهر و یا سند راهبردی شهرداری 
وجود داردکه بر اساس آن برنامه عملیاتی تدوین شود 
اما  داشت  وجود  سند  این  از  نویسی  پیش  البته  ؟ 
مدیریت شهری از نداشتن چنین سندی رنج می برد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطالعات 
اضافه  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  انسانی  منابع  و 
نبود.  خالی  دستمان  هم  خیلی  حال  این  با  کرد: 
تدوین 3 برنامه عملیاتی و پیش نویس سند راهبردی 
عملیاتی ۹۷-  برنامه  تدوین  تا  شد  باعث  شهرداری 

1400 شهرداری مشهد محقق شود.
آغاز  برای  مربوطه  مدیران  از  درخواست  با  وی 
تدوین برنامه راهبردی شهر مشهد متذکرشد: سند 
برش منطقه ای برنامه میان مدت شهرداری مشهد 

به عنوان اولین الگو در کشور است و نمونه ای ندارد.
برنامه  این  تحقق  برای  که  این  بیان  با  گندمی 
منطقه   13 در  شهرداری  صف  سهم  عملیاتی، 
مشخص شد که این امر در برنامه های قبلی وجود 
نداشت، یادآورشد: ادر همین راستا امروز 13 برش 
می  رونمایی  شهرداری  منطقه  برای 13  ای  منطقه 
شود و به زودی برش سازمان ها و شرکتهای مرتبط 
اندازه گیری  اینکه  بیان  با  مشخص خواهد شد.وی 
میزان تحقق برنامه از دغدغه های بزرگ در تدوین این 
سند بود، تاکید کرد: به همین منظور مقرر شد داده 
ارائه شود.رئیس کمیسیون  به صورت سیستمی  ها 
انسانی  منابع  و  اطالعات  فناوری  بودجه،  برنامه، 
تدوین  اینکه  بیان  با  مشهد  شهر  اسالمی  شورای 
برنامه عملیاتی سال های 13۹۷ تا 1400 شهرداری 
ولی  بود  شهر  پنجم  شورای  های  اولویت  از  مشهد 
سند راهبردی برای شهر مشهد وجود نداشت، افزود: 

اجرای این برنامه باید در تمامی سطوحی مدیریتی و 
کارشناسی باید دغدغه باشد.

وی با بیان این که با همراهی شهرداران مناطق و 
کارشناسان موضوع جمع آوری و تحلیل داده ها باید 
با دقت انجام شود تا تحقق برنامه امکان پذیر باشد، 
تصریح کرد: آموزش برنامه و برقرار کردن پیوند بین 
برنامه و صف از مهمترین اصولی است که برای تحقق 

برنامه باید مورد توجه قرار گیرد. 
y  سند برش منطقه ای، رویکرد خوبی برای مدیریت

بهتر در سطح مناطق به همراه دارد
سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  چنین  هم 
برش  ساختار  گفت:  مشهد  شهرداری  انسانی 
منطقه ای مفهوم  هایی از برنامه کل نیست بلکه تدوین 
محرک  پروژه های  تدوین  برای  مجزایی  چشم انداز 
از  جدید  الگویی  و  منطقه  در  جدید  میثاق  منطقه، 
هر منطقه محسوب می شود. شهریال آل شیخ اظهار 
داشت: برش منطقه ای انتخاب و مدیریت را در مناطق 
موثرتر می کند و ساختار منطقه را برای هم آوایی بیشتر 
محقق  اهداف  و  پروژه ها  بیشتر  تحقق  برای  منطقه 
مرتبط  منطقه ای  برش  اینکه  بیان  با  می کند.وی 
افزود:  است،  شهر  نرم  و  فکری  زیرساخت های  به 
این موضوع در عملکردهای مختلف شهری  فقدان 
و مدیریتی به شدت دیده می شد و خوشبختانه ما به 
غیر از تدوین برنامه عملکرد چهارساله شهر در مدل 
جدیدی از برنامه ریزی ساختاری، برش منطقه ای را به 
برنامه اضافه کردیم.آل شیخ ادامه داد: در تدوین این 
ساختار، اسناد باالدست را مدنظر قرار دادیم که شامل 
طرح های جامع، تفصیلی و دیگر طرح های مرتبط در 
این حوزه بوده است و شاخص هایی را برای سیستم 
تدوین کردیم که به صورت لحظه ای قابل رصد است 
و سنجه های ما به صورت ثبتی و قطعی و سیستمی 

است.
با  عملیاتی  برنامه  ما  اینکه  کرد:  تصریح  وی 
شاخص های ثبتی داریم دست ما را باز گذاشته است 
که نظام ارزیابی عملکرد را به پیشرفت برنامه متصل 

کنیم.
انسانی  سرمایه  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
شهرداری مشهد با بیان اینکه سند برش منطقه ای، 
الگویی است که در کشور ما در سطح منطقه پیاده 
پیشنهاد می شود،  که  بار است  اولین  و  نشده است 
مناطق  مدیران  منطقه ای،  برش  براساس  گفت: 
سندی را در اختیار دارند که می توانند وضعیت ها، 
اهداف و بودجه های مرتبط با منطقه را از ستاد مطالبه 
کنند و امیدواریم این سند رویکرد خوبی برای مدیریت 

بهتر در سطح مناطق ایجاد کند.
عملکردی  برنامه  تدوین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کارشناسانی  توسط  مرتبط  سندهای  و  چهارساله 
بدنه  گفت:  است،  گرفته  صورت  شهرداری  بدنه  از 
بلوغ  این  به  تخصصی  لحاظ  از  مشهد  شهرداری 
رسیده است که می تواند برنامه های مرتبط با خود را 
تدوین کند و اینگونه برنامه ها که از جنس اجرایی و 

تحقق پذیر است به توان فنی مجموعه بر می گردد.
افتتاح  آستانه  در  کرد:  خاطرنشان  شیخ  آل 
در  پایلوت  که  هستیم  الکترونیک  شهرداری  اولین 
شهرداری منطقه 12 شروع شده است و گام مهمی 
در دولت الکترونیک کشور خواهد بود که در کیفیت 
و سرعت پاسخگویی تاثیر گذار است.وی به معرفی 
کتاب دانشنامه روستاهای حریم مشهد اشاره کرد و 
از ابالغ طرح جامع مشهد حریم مشهد  افزود: بعد 
به سه برابر افزایش پیدا کرد و پایه دانشی نسبت به 
حریم و روستاهای حریم نداشتیم و بر همین اساس 
تدوین  کامل  صورت  به  حریم  روستاهای  دانش نامه 
به  حریم  وضعیت  به  کامل  اطالعاتی  اشراف  و  شد 
صورت دانش نامه باز در فضای اینترنی قرار داده شده 
ادامه داد: مردم  امکان توسعه وجود دارد.آل شیخ  و 
می تواند اطالعات خود را از محل زندگی و شهرشان 
اینترنی  فضای  در  موجود  باز  دانش نامه  برروی 
بارگذاری کنند که این امر ایجاد هویت و دلبستگی 
مردم به محیط زندگی خود را در پی خواهد داشت.

گفتنی است در پایان این مراسم از سند برش منطقه 
ای برنامه میان مدت 13۹۷_1400 به همراه معرفی 
و  دانشنامه روستاهای حریم کالنشهر مشهد  کتاب 
کتاب چالش ها و فرصت های فراروی سکونتگاه های 

روستایی حریم کالن شهر مشهد رونمایی شد.

۵۱2/۱ آگهی ابالغ دعوتنامه افراز
نظر به اینکه آقای قاسم رجبی فرزند سلطانعلی نسبت به 5 سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ 
پالک 1۷8۶۶ فرعی از 2۷۶ اصلی واقع در اراضی فریمان بخش 13 مشهد درخواست افراز مالکیت 
مشاعی خویش را نموده است لذا نماینده و نقشه بردار این اداره در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 
به  بدینوسیله  نمایند.  به محل وقوع ملک عزیمت می  افراز  مورخ ۹8/4/2۷ جهت اجرای عملیات 
سایر مالکین مشاعی که برابر اعالم متقاضی مجهول المکان می باشند در اجرای ماده 18 آیین نامه 
بهم  حضور  ملک  وقوع  محل  در  الذکر  فوق  تاریخ  در  که  گردد  می  ابالغ  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای 
رسانند. بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد. ضمنا نقشه 

و صورتمجلس افرازی متعاقبا آگهی خواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

****************************************************
۵۱2/2 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
آگهي فقدان سند مالكیت

نظربه اینکه آقای هادی رحمانی برابر وکالت نامه شماره 8۹۹۶4- 13۹8/3/۹ دفتر 15 فریمان 
از طرف مالک، آقای سید هادی محمد حسینی سنگ نقره باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده 
منظم به  تقاضاي کتبي جهت دریافت سند مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه ومدعي 
 2۷۶ از  فرعی   33۶۷ پالک  ششدانگ  1500000سهم  مشاع  سهم   41050 مالکیت  سند  است 
-اصلی بخش 13 مشهد که متعلق به  وی می باشد بعلت بی احتیاطی  مفقود شده است با بررسی 
دفتر امالک معلوم شد که مالکیت ذیل دفتر الکترونیکی به شماره 13۹82030۶022000832 به 
نام وی ثبت و سند بشماره چاپی 1۹580۹ سری ج سال ۹۷ صادر و تسلیم شده است که برابر به 
متقاضی انتقال قطعی گردیده است. دفتر امالك بیش ازاین حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره ذیل  
به ملك مورد  نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت  ماده120 اصالحی قانون ثبت مراتب یك 
روزاز  ده  مدت  ظرف  بایستي  باشد  خود  نزد  مالکیت  سند  وجود  مدعي  یا  داده  انجام  معامله  آگهي 
تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این 
اداره تسلیم نماید بدیهي است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي 

اقدام خواهد شد 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

********************************************************
۵۱2/۳ اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسكن 
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13۹8۶030۶02100031۹ شماره  برابررای 
بردسکن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
شناسنامه  بشماره  غالمحسین  فرزند  طاهری  اصغر  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات 
مترمربع   1۹2 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  در  بردسکن  از  صادره   5۷2۹۶142۶8 ملی  کد   5
ورثه عبدالرضا  از مالک رسمی  بردسکن خریداری  واقع در بخش 4  از 4 اصلی  پالک 202۷ فرعی 
می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  مشیری 
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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول: ۹8/4/22، نوبت دوم: ۹8/5/5 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

****************************************************************
۵۱2/۴ اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  فریمان 
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

واراضی  ثبتی  وضعیت  تكلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   ۱۳ وماده  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13۹8۶030۶022000380 شماره  برابررای 
فریمان تصرفات  ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  اراضی وساختمانهای  ثبتی 
از  صادره   43 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  عدالتیان  براتعلی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
فریمان دریک قطعه زمین به مساحت 153۷4/4۹ مترمربع پالک فرعی از 231 اصلی واقع در بخش 
13 از محل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: ۹8/4/22، نوبت دوم: ۹8/5/5
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  تعیین تكلیف وضعیت  )۵۱2/۵(هیات موضوع قانون 
)۱۷۳۹(

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
تکلیف  تعیین  قانون  و   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و 
شمارهای  ارای   برابر  و   13۹0/0۹/20 مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت 
13۹8۶030۶005001۷3۹ الی 13۹8۶030۶005001۷44 مورخ ۹8/03/31 هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقایان 1- محمد زرقی 
فرزندان  زرقی  زبیده شهرت همگی   - و  مریم 4- معصومه  و خانمها 3-  فرزندان علی  زرقی  2- حیدر 
علی و ۶- خانم نساء زرقی فرزند عباسعلی، متقاضیان اول و دوم و سوم نسبت به 0/۹ دانگ مشاع و 
متقاضیان چهارم و ششم هر کدام نسبت به 0/۷5 دانگ مشاع و متاقاضی پنجم نسبت به 1/8 دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۶4/۹0 متر مربع از پالک شماره ۶1 فرعی از 50 
اصلی واقع در اراضی دهنو خرابه بخش 12 حوزره ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای 
محمد اسماعیل تحصیلدار محرز گردیده است.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
به فاصله  این اگهی در دونوبت  نامه مربوطه  ائین  و ماده 13  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی 
و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ 

انتشار نوبت اول ۹8/04/05 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹8/04/22   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

*****************************************
۵۱2/۶ هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )۱۹۱2(
اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  و   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 13۹0/0۹/20 و برابر رای شماره 13۹8۶030۶005001۹12 
ثبتی نیشابور تصرفات  اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد  مورخ ۹8/04/03  هیات 
مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  در  محمد  فرزند  حشمتی  محمد  اقای  بالمعارض  و  مالکانه 
10۶/85 مترمربع از پالک شماره یک فرعی از ۷ اصلی واقع در اراضی گذر فیض اباد بخش 12 حوزه 
ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای جالل اثنی عشری محرز گردیده است .لذا بموجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه 
در شهرها  کثیراالنتشار  و محلی  روزنامه  این  از طریق  روز  فاصله 15  به  دونوبت  در  اگهی  این  مربوطه 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
به دادگاه  تقدیم دادخواست  یا معترض گواهی  نگردد  قانونی واصل  اعتراض در مهلت  در صورتی ک 
مالکیت  نماید و صدور سند  مالکیت می  به صدور سند  ثبت مبادرت  اداره  نکند  ارائه  را  عمومی محل 
نوبت دوم  انتشار  تاریخ  اول ۹8/04/05  نوبت  انتشار  تاریخ   . به دادگاه نیست  از مراجعه متضرر  مانع 

   ۹8/04/22
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

*****************************************
۵۱2/۷ هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )2۱۴۷(
اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  و   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 13۹0/0۹/20 و برابر رای شماره 13۹8۶030۶00500214۷ 
ثبتی نیشابور تصرفات  اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد  مورخ ۹8/04/14  هیات 
مالکانه و بالمعارض اقای علی همت ابادی فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
101/85 مترمربع از پالک شماره 18۶ فرعی از ۹ اصلی واقع در اراضی گذرده کالغ بخش 12 حوزه 
گردیده  محرز  محمدحسین  فرزند  سامغانی  هادی  اقای  رسمی  مالک  از  خریداری  نیشابور  ملک  ثبت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  ثبتی  است.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
محلی  و  روزنامه  این  طریق  از  روز   15 فاصله  به  دونوبت  در  اگهی  این  مربوطه  نامه  ائین   13 ماده  و 
ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  ماه  دو  تا  در محل  الصاق  تاریخ  از  روستاها  در  و  کثیراالنتشار در شهرها 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول ۹8/04/22 تاریخ انتشار نوبت دوم ۹8/05/0۶   
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

مفقودی
شماره  به  راننده  هوشمند  کارت 
2984406 مربوط به محمدرضا آستی فرزند 
عبداله به شماره ملی 0702442488 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز

1 0 0 0 8 0 8 8 8
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خبر
شكست شهرخودرو مقابل سايپا در ديداری 

دوستانه
تیم فوتبال شهر خودرو در دیداری تدارکاتی با نتیجه 3 
بر یک مقابل سایپا شکست خورد.شاگردان ابراهیم صادقی 
در ادامه روند آماده سازی پیش فصل لیگ برتر ایران در 
دیداری دوستانه به مصاف تیم شهر خودرو خراسان رفتند 
و با نتیجه 3 بر 1 پیروز میدان شدند.گل های سایپا تهران را 
کمال نیکخوی، امیرحسین حسین زاده و محمد شریفی 
و تک گل شاگردان گل محمدی را سعید صادقی به ثمر 
رساند.مربی تیم ملی فوتبال کشورمان بازی تدارکاتی دو 
تماشاکرد. نزدیک  از  را  و شهر خودرو خراسان  تیم سایپا 

هاشمیان پس از پایان این مسابقه با یحیی گل محمدی 
سایپا  سرمربی  صادقی  ابراهیم  و  خودرو  شهر  سرمربی 

دقایقی را به صورت خصوصی به صحبت پرداخت.
امید،  ملی  تیم  در  دو  از  بازیکنانی  حضور  به  توجه  با 
حمید استیلی مدیر تیم ملی امید میهمان ویژه این مسابقه 
است.استیلی پیش از شروع این مسابقه به سراغ یحیی گل 
محمدی و ابراهیم صادقی رفت و با آن ها به گفتگو پرداخت.
مصطفی مدبر مدیرعامل باشگاه سایپا، با خوش آمدگویی 
به حمید استیلی و فرهاد حمیداوی پیش از آغاز بازی، باهم 

به گفتگو و تماشای دیدار پرداختند.
حامد فالح زاده و سید مهدی رحمتی دروازه بان های 
نیمه اول مسابقه در کنار اشکان نامداری مربی گلر های 

سایپا نیمه دوم را با یکدیگر تماشا کردند.

حضور تیم خراسان رضوی در رقابت های 
رول بال كشوری برای اولین بار 

رئیس هیئت اسکیت خراسان رضوی گفت: تیم خراسان 
رضوی برای اولین بار در رقابت های رول بال کشوری حضور 
خواهدیافت.محمد عجم، در خصوص وضعیت و برنامه های 
آتی هیئت اسکی، اظهار کرد: علی رضا مهدوی چند روز 
پیش به همراه تیم اسکیت هاکی ایران به اسپانیا رفت و و 
روز سه شنبه هم در بخش اسکیت سرعت، علی راوری به 
هفته  جمعه  خواهدشد.  اعزام  اسپانیا  جهانی  مسابقات 
برای  استان  فری استایل  تیم  انتخابی  رقابت های  جاری 
اعزام به مسابقات استعدادهای برتر کشور برگزار می شود. 
در  و  است  برقرار  مشهد  سطح  در  تابستانی  کالس های 
مناطق و بوستان های مختلفی آموزش داده می شود. خانه 
اسکیت در مجمموعه ورزشی سجاد هم این وظیفه را انجام 
و  جهانی  مسابقات  اتمام  از  پس  داد:  ادامه  می دهد.وی 
بازگشت اسکیت بازان به ایران، مسابقات انتخابی تیم رول  
بال استان به مسابقات لیگ برتر کشور را در پیش داریم که 
اولین حضور تیم استان دراین رقابت ها است. اولین مرحله 
حیدریه  تربت  در  دوم  مرحله  و  اصفهان  در  رقابت ها  این 
برگزار می شود. اعزام تیم استان به لیگ اسکیت سرعت 

کشور در رده نوجوانان را هم پیش رو داریم.

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی خبر داد:

واگذاری مجموعه ورزشی 15 خرداد به هیات معلوالن و جانبازان   دومین شكست متوالی فرش آرا در فصل 
جديد لیگ برتر فوتسال

تیم فوتسال فرش آرا در دومین دیدار خود در لیگ برتر 
باز هم شکست خورد.تیم فوتسال فرش آرا در هفته دوم لیگ 
برتر فوتسال کشور به مصاف سن ایچ ساوه رفت و در نهایت 
با نتیجه 2 بر 1 مغلوب شد. تک گل فرش آرا مشهد را در 
این دیدار که در سالن شهیدبهشتی مشهد برگزار شد، کمال 
کهندل به ثمر رساند.تیم سن ایچ با گل به خودی حریف و 
همچنین گلزنی علیرضا جوان، موفق شد با دست پر مشهد 
محمدحسن  توکلی،  فرهاد  طیبی،  حسین  کند.  ترک  را 
از   ... و  شاندیزی  حمید  کریمیان،  ابوالفضل  انصاریفرد، 
مجید  بودند.شاگردان  دیدار  این  ویژه  تماشاگران  جمله 
برابر  بر 3 در  نتیجه سنگین ۶  با  نیز  مرتضایی هفته قبل 
پذیرش  وجود  با  خورده بودند.  شکست  ورامین  ستارگان 
جایگاه  در  و  کرد  صعود  رتبه  یک  فرش آرا  دوم،  شکست 
سیزدهم رده بندی قرار گرفت.این هفته فرش آرا باید در روز 
سه شنبه در ساری به مصاف شهروند این شهر برود. شهروند 

با 3 امتیاز در رده هفتم قرار دارد.

اعالم اسامی بازيكنان نماينده والیبال خراسان؛ 
بمب افكن گنبدی ها نیامده رفت!

1۶ بازیکنی که حضورشان در خراسان قطعی شده و 
سال آینده برای نماینده مشهد به میدان خواهند رفت از 

سوی جبار قوچان نژاد، مربی تیم اعالم شد.
پاسور: علی بهبودی و بهزاد حیدریشاهی / سرعتی زن: 
سعید مصطفی وند، مصطفی شریفات، مجتبی ببرخان، 
متین تکاور و علیرضا عبدی  / دریافت کننده: حمزه زرینی، 
شهروز همایونفر و مهدی کریمی، سجاد سربرقی  /پشت 
خط زن: امین علوی و میکائیل تاجر و امیر حسین ناوی / 

لیبرو: مجتبی یوسفی و امیر رامشینی
هرچند خیلی زود حضور بمب افکن گنبدی ها در 
مشهد تکذیب شد و پشت خط زن تیم شهرداری گنبد 
تیم تمدید کرد.در حالی فهرستی  این  با  را  قراردادش 
از بازیکنان نماینده مشهد در لیگ برتر والیبال منتشر 
شد که نام میکائیل تاجر در آن قرار گرفت، اما خیلی 
زود این خبر تکذیب شد.میکائیل تاجر که به بمب افکن 
مشهور است قراردادش را با تیم شهرداری گنبد تمدید 
کرد تا یک فصل دیگر در این تیم بازی کند.گفتنی است 
سیدمحمد موسوی نیز از جمع مشهدی ها جدا شد و 
جبار قوچان نژاد، سرمربی نماینده خراسان رضوی در 
در  صحبت هایی  خواهدبود.گرچه  والیبال  برتر  لیگ 
خصوص تیمداری باشگاه شهرخودرو در والیبال شنیده 
اعالم  متعاقبا  اسپانسر  و  تیم  قطعی  نام  اما  می شود، 
خواهدشد. برخالف شایعات، خراسان رضوی در لیگ 
برتر آتی والیبال ایران، تنها با یک نماینده شرکت خواهد 

کرد.

اخبار

هیات  افتخاری  اعضای  نشست  نخستین 
رئیسه ورزشی جانبازان و معلوالن استان با حضور 

رییس فدراسیون برگزار شد.
جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  نشست  این  در 
فرهنگی  مجموعه  واگذاری  از  رضوی  خراسان 
معلوالن  و  جانبازان  هیات  به  15خرداد  ورزشی 

استان خبر داد.
هیات  افتخاری  اعضای  جلسه  نخستین 
رئیسه ورزشی جانبازان و معلوالن استان با حضور 
کل  مدیر  فتاحی  فدراسیون،  رییس  صمیمی 
کمیته  کل  دبیر  رضایی  استان،  جوانان  و  ورزش 
تربیت  کل  مدیر  جواهری  هاشمی  پارالمپیک، 
مسئوالن  از  جمعی  و  رضوی  قدس  آستان  بدنی 

شهری برگزار شد. 
به  که  نشست  این  در  گزارش  این  اساس  بر 
معلوالن  و  جانبازان  مشکالت  به  رسیدگی  منظور 
در حوزه ورزش برگزار شد برحمایت از این گروه از 
قشر جامعه جهت بهره مندی یکسان از خدمات 

شهری تاکید شد. 
هم  و  مذاکره  انجام  نشست  این  درادامه 
با  پیرامون جمعیت 15درصدی معلوالن  اندیشی 
ارائه نظرات و پیشنهادی های مختلف همراه بود. 
واگذاری  درباره  همچنین  جلسه  این  در 
بها  اجاره  اخذ  بدون  15خرداد  ورزشی  مجموعه 
در اختیار ورزش جانبازان و معلوالن مطالبی بیان 

شد. 
همچنین در ادامه این نشست از نقطه نظرات 
بهره  برای  شهری   حوزه  مسئوالن  و  ها  نماینده 
مندی این گروه از تسهیالت و خدمات شهری نیز 

مورد توجه قرار گرفت.
y واگذاری 10ساله مجموعه ورزشی 15 خرداد

رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر 
گوی  و  گفت  در  نشست  این  برگزاری  حاشیه  در 
اختصاصی با خبرنگار ما درباره  واگذاری مجموعه 
و  جانبازان  هیات  به  خرداد   15 ورزشی  فرهنگی 
پیگیری  اساس  بر  کرد:  تصریح  استان  معلوالن 
هیات و مکاتبات متعدد وزارت خانه موافقت شد 
مجموعه فرهنگی ورزشی 15 خرداد به مدت 10 
ورزشی  هیات  اختیار  در  رایگان  صورت  به  سال 
مند  بهره  منظور  به  استان  معلوالن  و  جانبازان 

شدن این عزیزان قرار گیرد.
مقررات  حسب  بر  ساالنه  افزود:  فرزادفتاحی 
و  ورزش  اداره  به  مجموعه  این  اداری  ضوابط  و 
جوانان استان اجاره پرداخت می کرد که بر اساس 
این مصوبه هیات تعهدی در قبال پرداخت اجاره 

بها نخواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: توجه به استعداد یابی، 
و  جانبازان  و  معلوالن  آموزش  و  ها  ساخت  زیر 
هیات  رسمی  ثبت  که  افرادی  جذب  و  شناسایی 
نشده اند و همچنین توجه به جانبازان و معلوالنی 
برخورداراستان  کم  مناطق  و  ها  درشهرستان  که 
ساکن هستند از مهمترین اهداف هیات جانبازان 

و معلوالن خراسان رضوی است.
y هیات تنها نخواهد بود

هیات  رییس  فر  محمدی  کرد:  عنوان  فتاحی 
استان کار سخت و دشواری در این هیات خواهد 
این  که  ای  توجه  قابل  های  موفقیت  داشت 
مجموعه ورزشی در سطح کشور کسب کرده است 
توقعات را به خودی خود افزایش داده است  لذا 
رییس جدید هیات در کنار این تحوالت و اقدامات 
با برنامه ریزی های مدون  باید بتواند  انجام شده 
کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت  هیات را فراتر 
از آنچه هست به پیش ببرد و نتایجی در خور شان 
خراسان رضوی در کشور کسب کند و قطعا در این 
راستا هیات تنها نخواهد بود و ما بر حسب وظیفه 
هر کمک و اقداماتی که الزم باشد در بحت ترویج و 
توسعه  فرهنگ ورزش همگانی و قهرمانی درجمع 

این عزیزان ورزشکار انجام خواهیم داد.

حمل  معابر،  سازی  بهینه  شد:  یادآور  فتاحی 
ورزشی  های  مجموعه  احداث  و  تردد  نقل،  و 
اختصاصی ویژه جانبازان و معلوالن در دستور کار 
به حمایت های خوب  با توجه  و  قرار گرفته است 
شورای شهر و شهرداری درصدد احداث مجموعه 
کم  مناطق  در  معلوالن  و  جانبازان  ویژه  ورزشی 

برخوردار هستیم. 
به  استان همچنین  و جوانان  ورزش  مدیر کل 
و  بانوان استان اشاره کرد  و معلول  جامعه جانباز 
گفت: بانوان بخش اعظمی از جامعه هدف ما نیز 
از رییس هیات جانبازان  به همین خاطر  هستند 
های  برنامه  راستا  این  در  ایم  خواسته  معلوالن  و 
ورزشی  تحهیز مجموعه های  و همچنین  بانشاط 

ویژه بانوان را در دستور کار قرار دهند.  
وی اضافه کرد: هم اکنون بیش از 100 چمن 
کم  مناطق  در  استانداری  همکاری  با  مصنوعی 
شاهد  بزودی  که  است  تکمیل  حال  در  برخوردار 

افتتاح این مجموعه های ورزشی خواهیم بود.  
معلوالن  و  جانبازان  هیات  رییس  فر  محمدی 
کاملی  گزارش  ارائه  با  نشست  این  نیزدر  استان 
هیات  در  شده  انجام  های  فعالیت  و  اقدامات  از 
مسابقات  برگزاری  در  مقدس  مشهد  میزبانی  از 
توجه  قابل  نتایج  کسب  و  کشور  قهرمانی  بوچیا 
ورزشکاران خراسان رضوی در این مسابقات خبر 
جمعیت  درصد   15 تا   10 از  بیش  گفت:  و  داد 

کشور را معلوالن تشکیل می دهند. 
جامعه  ۷میلیونی  آمار  به  توجه  با  افزود:  وی 
جانباز  هزار   20 از  بیش  کشور   جانباز  و  معلول 

ورزش  بحث  در  که  داریم  یافته  سازمان  معلول  و 
جمع  این  از  البته  که  کنند  می  فعالیت  قهرمانی 
فقط 35 هزار نفر به صورت فعال در ورزش هستند 
بنابر این  الزم و ضروری است که در راستای ارائه 
عالقه  ترویج  و  جذب  برای  تشویقی  های  بسته 
ساختاری  های  برنامه  بزرگ  جامعه  این  مندی 

تعریف کنیم.
y  افتخارات بزرگ جانبازان و معلوالن خراسان

رضوی
خراسان  معلوالن  و  جانبازان  هیات  رییس 
طالی  مدال  چندین  کسب  به  اشاره  با  رضوی 
 8 طول  در  معلوالن  و  جانبازان  توسط  قهرمانی 
سوی  از  المللی  بین  میادین  در  گذشته  سال 
از  بیش  که  خراسانی  معلول  و  جانباز  ورزشکاران 
برای  بزرگی  افتخار  این  که  است   طال  مدال   32

استان ما محسوب می شود. 
معلولیت  که  این  به  اشاره  با  فر  محمدی 
همچنین  است  محرومیت  بلکه  نیست  محدویت 
و معلوالن  خاطر نشان کرد: ورزشکاران جانبازان 
در میادین بین المللی با کسب افتخارات جهانی 
محدودیت  تواند  نمی  معلولیت  که  دادند  نشان 
باشد و اگر محرومیتی را دارند می توانند در سایه 
تالش و همت به آنچه می خواهند دست یابند و 
امروز باعث سربلندی و افتخار ماست که در جمع 
میان 1۶4 کشور دنیا در جایگاه چهاردهم جهان 
قرار داریم و در آسیا به عنوان تیم سوم بعد از چین 
وکره بیشترین مدال آسیایی را برگردن آویخته ایم.  
وی همچنین توسعه ورزش همگانی در هیات 
های  برنامه  اهم  از  را  استان  معلوالن  و  جانبازان 
خود در هیات ذکر کرد و تصریح کرد: ورزش باید 
نهادینه  معلول  و  جانباز  خانواده  میان  جمع  در 
واجب  وحتی  ضروری  امر  یک  عنوان  به  و  شود 

قلمداد شود.  
وی یادآور شد: اذعان داریم با بعد مسافتی که 
ورزشگاه 15خرداددارد تردد و رفت و آمد جمعیت 
مالی گزافی  پایین شهر هزینه  از  معلول  و  جانباز 
به همین  انداخت  به گردن خانواده ها خواهد  را 
های  مجموعه  تجهیز  با  کنیم  می  خاطرتالش 
ورزشی در مناطق کم برخوردار و همچنین فراهم 
برای  اقدامات رفاهی  ایاب و ذهاب  کردن وسایل 
شهروندان جانباز و معلول را نیز بهینه سازی کنیم 
و تحقق این خواسته عمومی جز به لطف خداوند 
های  دستگاه  تمام  همکاری  حسن  و  متعال 

خدمت رسان میسر نخواهد شد.



بر  دشمن  امروز  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  جمعه  امام 
کرده  حساب  ما  زن های  حجاب  کشف  و  بی حجابی  روی 
بیرون  را  پریشانت  موهای  که  دخترخانمی  گفت:  است، 
و  بی حجابی  با  می کنی  خیال  که  خانمی  می اندازی، 
اسیر  ولنگاری  با  تو  و  نیست  طور  این  آزادی،  ولنگاری 

شهوت رانی و هوس بازی مردهای هرزه  شده ای. 
ظهر  علم الهدی  سیداحمد  آیت الله  ایسنا،  گزارش  به 
امروز در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد که در 
حرم مطهر رضوی برگزار شد با تبریک میالد امام رضا)ع(، 
به  و  امام هشتم)ع(  از خصوصیات سیره  یکی  اظهار کرد: 
تعبیر دیگر یکی از معجزات امام رضا)ع( تبدیل تهدید ها به 
فرصت هاست. این معجزه ای که امام هشتم)ع( از آن روزی 
که به خراسان آمدند تا به امروز در مقاطع مختلف و موارد 
گوناگون به ظهور پیوسته است که به وسیله ایشان تهدیدها 

به فرصت ها مبدل می شود.
به  از مدینه  امام هشتم)ع(  انتقال  داد: اصل  ادامه  وی 
خراسان یک جریان تحمیلی از سوی طاغوت زمان –مأمون- 
امام  اما وجود مقدس  بود،  توطئه شیطانی  اجرای یک  در 
به یک هجرت مقدسه  را  این نقل وانتقال تحمیلی  رضا)ع( 

مبدل کردند. 
خراسان  به  رضا)ع(  امام  سفر  کرد:  تصریح  علم الهدی 
منطقه  و  شد  اسالم  تاریخ  در  عطف  نقطه  که  بود  هجرتی 
و  پایگاه  عنوان  به  بود  خراسان  سرزمین  که  وسیعی 
جوالن گاه شیعه درآمد و بر این اساس در برابر بحران هایی 

که در طول تاریخ 12 قرن، از روز هجرت امام رضا)ع( تا به 
امروز هر کجا دشمن حرکتی کرد به فرصت مبدل شد. زمینه 
جهانی سازی اسالم و زمینه ظهور  و فرج امام زمان)ع( از 
سرزمین،  این  شد.  آغاز  خراسان  به  رضا)ع(  امام  هجرت 
سرزمین شیعه شد و هر کجا امام زاده ای بود اطراف آن را 
افرادی گرفتند و وابسته به جریان اهل بیت و تشیع شدند 
از مدینه به خراسان  و این وضعیت را هجرت امام رضا)ع( 
ایجاد کرد.وی تأکید کرد: تبدیل تهدید و ضربه دشمن به 
فرصت تا امروز در کنار مرقد مطهر امام رضا)ع( وجود دارد.
امام جمعه مشهد با اشاره به حادثه مسجد گوهرشاد، گفت: 
در  گوهرشاد  مسجد  قیام  می کنند  تصور  اشتباه  به  برخی 
با وجود  اشتباه است.  این  بود که  پهلوی  به کاله  اعتراض 
این که مرحوم احتشام در جریان این قیام کاله پهلوی را به 
زیر پا انداخت و آن را پاره پاره کرد، اما قیام مردم در مسجد 

گوهرشاد برای مبارزه با کشف حجاب بود.
مسئله  جایگیری  بر  مبنی  رضاخان  غلط  تصور  به  وی 
کشف حجاب به عنوان یک مسئله قطعی با به خاک وخون 
کشیدن و به شهادت رساندن مردم و مبارزان کشف حجاب 
شهدای  تفاوت  گفت:  و  کرد  اشاره  گوهرشاد  مسجد  در 
در  گوهرشاد  مسجد  شهدای  با  شهریور   1۷ و  خرداد   15
تحویل  شهریور   1۷ و  خرداد   15 شهدای  که  است  این 
دفن  و  کرده  کفن  و  غسل  را  آنان  و  خانواده هایشان شدند 
کردند، اما شهدای مسجد گوهرشاد انجام غسل و کفن شان 
هم نامعلوم است و آن ها را به وسیله بولدوزر در یک چاله ای 

ریختند و خاک کردند و مکان دفن آنان نیز نامعلوم است.
باشد، چراکه  این گونه  باید هم  البته  افزود:  الهدی  علم 
قبر فاطمه هم مخفی  و  حجاب میراث صدیقه اطهر است 
است و شهدای حجاب هم به موالیشان صدیقه اطهر ملحق 
باید قبورشان در خفا باشد، چراکه این  شدند و این ها هم 
شهادت در راستای میراث صدیقه اطهر و فاطمه زهرا است.
بیان  است«،  واقعیت  یک  »حجاب  اینکه  بیان  با  وی 
اسالم  براندازی  خط  در  را  رضاخان  وقتی  انگلیس  کرد: 
مستقر کرد در مقام براندازی دین دو کار کرد و می خواست 
روحانیت و حجاب را از بین ببرد، چراکه دید همان نقشی 

که روحانیت در اعتالی اسالم دارد، حجاب هم دارد.
وی گفت: در جامعه ای که زنان آن باحجاب اند، جوانان 
آن مجاهد بار می آیند و جوانان جامعه به وسیله هرزگی ها و 
ولنگاری ها و الابالی گری ها از دین فاصله نمی گیرند، اما 
در جامعه ای که زنان آن بی حجاب باشند مسئله بی حجابی 
و  می گیرد  جوان  از  را  دین  می شود  باعث  زن  ولنگاری  و 

سفره دین را از زیر پای جوان جمع می کنند.
از  من  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  در  ولی فقیه  نمایند 
دارند  ولنگرانی  حالت  حجاب  در  که  خواهرانی  برخی 
نمی شوید  توجیه  دلیلی  هیچ  به  اگر  می کنم  خواهش 
به  دلدادگی  و  فاطمه  به  عشق  خاطر  به  باشید،  باحجاب 

حضرت فاطمه و زینب باحجاب شوید. 
را  پریشانت  موهای  که  دخترخانمی  داد:  ادامه  وی 
با بی حجابی  بیرون می اندازی، خانمی که خیال می کنی 

و ولنگاری آزادی؛ با ولنگاری آزاد نیستی با ولنگاری اسیر 
شهوت رانی و هوس بازی مردهای هرزه ای شدی که تو را در 
نابه کارانه و شیطانی خودشان  رهگذر عیاشی های جنسی 
قرار دادند. علم الهدی اضافه کرد: خواهر من، دختر من، 
بپوشان،  را  مویت  بپوشان،  را  سرت  بیا  عاشورا  خاطر  به 
اگر  و  نیستی  منطق  و  توجیه  اهل  اگر  کن.  سرت  چادر 
فلسفه حجاب را حاضر نیستی قبول کنی به این دلیل بیا 
روی  بر  دشمن  »امروز  این که  بیان  با  وی  شو.  حجاب  با  و 
بی حجابی و کشف حجاب زن های ما حساب کرده است«، 
ناجا  اخیر  طرح  از  می دانم  خود  وظیفه  من  کرد:  تصریح 
می کنند؛  حجاب  کشف  اتومبیل  در  که  زنانی  کم.  تشکر 
حریم  اتومبیل  زمانی  نیست.  خصوصی  حریم  اتومبیل 
خصوصی است که در پارکینگ خانه بوده و درش هم بسته 

باشد؛ اتومبیل وسط خیابان حریم خصوصی نیست.
ناجا  پلیس  رئیس  از  من  کرد:  بیان  مشهد  جمعه  امام 
برابر  در  رسمًا  و  کردند  اجرا  را  طرح  این  که  می کنم  تشکر 
زنان الابالی که در میان اتومبیل ها کشف حجاب می کنند 
ایستادند و آنان را بازخواست و تعقیب قانونی می کنند؛ این 

کار خدمتی به ساحت والیت مدار صدیقه اطهر)س( است.
عالی  شورای  در  حجاب  قانون  تصویب  اشاره  با  وی 
قانون  این  در  شد:  یادآور   ،85 سال  در  فرهنگی  انقالب 
مشخص شد که همه مراکز کشور در مسئله حجاب و احیای 
حجاب و عفاف باید چه فعالیتی کنند. این قانون دارد خاک 
قانونی که 13  باید در خصوص  می خورد، چرا؟ چه کسی 

باید  می خورد  خاک  هنوز  و  می گذرد  آن  تصویب  از  سال 
جوابگو باشد. آیا دولت ها، دستگاه های قضایی و نیروهای 
این  جواب  اگر  باشند؟  جوابگو  نباید  انتظامی  و  نظامی 
مردم را ندهید و در برابر نمازگزاران جواب گو نباشید جایی 
گریبان شما را می گیرند که آن جا دیگر راه فراری ندارید و 

آن سر پل صراط است.
خون  و  دادند  جان  جونان  کرد:  خاطرنشان  علم الهدی 
دادند تا نظام سرپا شد و انقالب به پیروزی رسید و در پرتوی 
اقتدار نظام از سال 85 قانون عفاف و حجاب تصویب شد. 
شماهایی که مسئولیت دولت، نمایندگی مجلس و نیروهای 
نظامی و انتظامی و وزارت را  گرفتید همه شما گفتید قبول 
قانون  اجرای یک  برابر  در  اما  و شما قبول کردید،  می کنم 
اسالم  عظمت  حفظ  به  مربوط  که  اصلی  قانون  و  اساسی 
قدمی  هیچ  حجاب-  و  عفاف  –قانون  است  کشور  این  در 
چرا  کنید  اجرا  را  قانون  نمی خواستید  اگر  نداشتید.  بر 

مسئولیت قبول کردید؟
که  است  سادگی  همین  به  کردید  فکر  کرد:  اضافه  وی 
مملکت  این  خیابان های  در  ولنگاری  با  ناهنجار  که  زنی 
برای  ندهید؟  انجام  و جناب عالی هیچ عملی  جوالن دهد 
عوضی  دختران  و  زنان  نمایشگاه ها  در  کاالهایشان  فروش 
را کنار هم ردیف کنند و شما که این نمایشگاه تحت اختیار 
عکس العملی  هیچ  هستید  دستگاه  این  وزیر  و  شماست 
انجام ندهید. آیا فکر کردید که مردم و شهدا از این قضایا 

می گذرند؟

 اجازه ای كه رهبری به اصالح طلبان دادند
منتجب نیا گفت: انتظار داشتیم تا اصالح طلبان از روزنه به 
را حل  این طریق مشکالت خود  از  و  استفاده کرده  آمده  وجود 
بکنند، این دریچه محدود را به یک دروازه تبدیل کنند، اما متاسفانه 
برخی با برداشت غلط، جو سازی هایی کردند که در شان آنان نبود. 
منتجب نیا ادامه داد: رهبری اجازه دادند که نامه ها و مکاتباتی 
بنویسیم و حتی اعتراض کنیم و همین که ایشان نامه های ما را 
بخوانند و مورد توجه قرار دهند حتی اگر جوابی هم دریافت نشود، 

کافی است و این یک امتیازی برای مجموعه اصالح طلبان است.
 

 اختیارات ترامپ برای جنگ با ايران كم شد
مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه طرحی را تصویب کردند 
که بر اساس آن اختیارات رئیس جمهور آمریکا برای انجام جنگ 
جمعه  روز  آمریکا  نمایندگان  مجلس  می کند.  محدود  را  ایران  با 
طرحی را تصویب کرد که خواستار محدود کردن اختیارات رئیس 

کنگره  با  مشورت  بدون  ایران  با  جنگ  آغاز  برای  آمریکا  جمهور 
است. این طرح با 251 رای موافق در مقابل 1۷0 رای مخالف به 

تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید.

 گزينه تازه ترامپ برای ارتش متهم به تجاوز جنسی شد
یک سرهنگ زن ارتش آمریکا که گزینه پیشنهادی دولت ترامپ 
برای نفر شماره دوی ارتش این کشور را متهم به تجاوز جنسی علیه 
خود کرده است، اعالم کرد که حاضر به ایراد شهادت در سنای 
پایگاه  گزارش  است.به  داده  رخ  اتفاقات  جزئیات  درباره  آمریکا 
شهادت  ایراد  به  حاضر  گفت،  واشنگتن پست  به  زن  این  هیل، 
خطاب به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا در ارتباط با اتهام 
رئیس  هایتن،  جان  ژنرال  علیه  که  است  خود  جنسی  تهاجم 
ستاد  رئیس  معاونت  نامزد  و  آمریکا  ارتش  راهبردی  فرماندهی 
مشترک ارتش این کشور است. او ترجیح می دهد این شهادت را 

در جلسه ای در پشت درهای بسته ایراد کند./ ایسنا

 دومینوی استعفای ائمه جمعه به بندرعباس رسید
دومینوی استعفای ائمه جمعه اینبار به بندرعباس رسید تا امام 
جمعه این شهر بدلیل آنچه کهولت سن عنوان شده بود از این جایگاه 
کنار رود.  طی دو سال اخیر چندین امام جمعه دیگر عمدتا بخاطر 
کهولت سن با این جایگاه خداحافظی کرده اند. نام آیت الله جنتی 
و آیت الله موسوی جزایری در لیست ائمه جمعه مستعفی دیده می 
شود.  امام جمعه اهواز بعد از حاشیه های سفرش به انگلستان به 
خاطر مداوا استعفا داد. امام جمعه ایالم هم بعد از جنجال ها بر سر 

پرادو سوار شدنش با انتقاد از فضاسازی ها نامه استعفا را امضا کرد.

 اعتراض فرمانداری به نام گذاری خیابان های تهران 
به نام هنرمندان

و  هنرمندان  نام  از  استفاده  برای  تهران  شهر  شورای  مصوبه 
به دلیل "حساسیت  تهران  برای خیابان های  نویسندگان  و  شعرا 
این  لغو  از  خبرهایی  است.  مانده  بی نتیجه  نام ها"  برخی  روی 

مصوبه شورا به گوش می رسد. برخی می گویند که شورای شهر 
است.  گرفته  پس  فرمانداری  از  را  خود  قطعی  مصوبه  تهران 
ایرنا  با  گفتگو  در  تهران،  شهر  شورای  رئیس  هاشمی،  محسن 
اعضای  از  یکی  خلیل آبادی،  حسن  نکرد.  تأیید  را  موضوع  این 
کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران، نیز گفت: »در کمیسیون 
اعالم کردند که فرمانداری نسبت به بخشی از این نامگذاری ها 
اعتراض دارد«. به گفته او اعتراضات فرمانداری "مالک حقوقی 
ندارد."او گفت شورا "در حال رایزنی برای برطرف کردن مشکالت و 

حساسیت هایی است که روی برخی از اسامی وجود دارد."

 »اينستكس« برای ايران مانند باروت خیس است
شبکه دویچه وله در گزارشی نوشت: سازوکار فعلی اینستکس 
کارایی چندانی ندارد و اگر بخواهد بر اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد 
نیازمند حمایت روسیه و چین و تزریق میلیاردها یورو به این سازوکار 
تزریق شده  اینستکس  به  یورو  میلیون  تنها چند  تا کنون  است. 

است تا شرکت های اروپایی بتوانند بدون مبادله مستقیم پول، به 
ایران کاال صادر کنند.

 تصمیم الريجانی برای نامزدی در انتخابات مجلس 
به روايت يک نماينده

از  روایت جدیدی  عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
نامزدی و یا عدم نامزدی علی الریجانی در انتخابات یازدهمین دوره 
عدم  احتمال  درباره  امیرآبادی فراهانی  است.  کرده  ارائه  مجلس 
حضور الریجانی در انتخابات مجلس یازدهم در پایان خاطرنشان 
کرد: از ایشان پرسیدم، گفت من در شش ماه دوم سال تصمیم 
می گیرم؛ چند روز پیش مشاور ایشان آقای زمانی در مجلس به 
من می  گفت که پیشنهاد می کنم شما و آقایان الریجانی و ذوالنور 
در یک فهرست قرار بگیرید که من گفتم این دست من نیست و در 

اختیار شورای مرکزی اصولگرایان قم است./تسنیم
منبع: تابناک

خبر

میز خبر

علم الهدی خطاب به بی حجابان؛

دشمن بر كشف حجاب زنان حساب باز كرده
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