
 تجدید عهد نمایندگان 
جامعه فرهنگی و هنری با پاسداران امنیت

 مراسم چهلم شهادت پسرم 
همزمان با تولد 15 سالگی اش شد

گفت وگو با مادر »شهید امیر شیرزاده« در  سی و سومین سالگرد شهادتشروز گذشته صورت گرفت

جلســه تجدید عهد نمایندگان جامعه فرهنگی 
و هنری با پاســداران امنیت کشــور برگزار شد. 
در این جلســه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: اصحاب فرهنگ و هنر در کنار ملت همیشه 
در صحنه هســت و می ماند. هنرمندان زحمات 
نیروهای خدوم پاسدار امنیت کشور را ارج می نهند 

و می دانند سپاه در طول ...

 امروز سی و سومین سالگرد شهادت شهیدی است 
که در 15 ســالگی دفاع از میهنش را به نشســتن 
پشت میز درس و آرزوی خلبان شدن ترجیح داد. 
شهید امیرشیرزاده )بنیمن( متولد 1350 است که 
درعملیــات کربالی 5 در پاســگاه زید در 25 دی 
سال65 به شهادت رسید.در آستانه سالگرد شهادت 

امیر شیرزاده به سراغ خانواده اش ... .......صفحه 4 .......صفحه 4 

دخمه هایی به نام باشگاه ورزشی!
نیکوکاری را از خودمان شروع کنیم

واگذاری خانه های 
خالی به زوج های 
جوان و محرومان

.......صفحه 2 

قائم مقام مدیرکل کمیته امداد 
خراسان رضوی به قدس خبر داد

ساخت ۴ هزار 
واحد مسکونی 
برای محرومان 

مجید نوری: قائم مقام مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی 
گفت: ساخت 4 هزار واحد مســکونی در شهر و روستاهای 
استان آغاز شــده است و تا نیمه اول سال آینده بهره برداری 
و در اختیار مددجویان کمیته امداد قرار می گیرد.  ســلمان 
دانشور در حاشیه جلســه با معین های اقتصادی، دهیاران، 
بخشداران و رؤســای ادارات خلیل آباد در گفت وگو با قدس 
آنالیــن اظهار کرد: یکی از وظایف ذاتی و اصلی کمیته امداد 
توانمندســازی خانواده های تحت پوشش است، چراکه باید 
عزت و کرامت آن ها حفظ شود.وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال 
یکی از کارهایی است که می توانیم در این راستا انجام دهیم، 
افزود: نگاه ما در این خصوص توانمند ســازی خانواده ها برای 
فعالیــت در مباحث اقتصادی و ایجاد تولید در رشــته های 
کشــاورزی، دامداری و صنایع دستی اســت.معاون مدیرکل 
کمیته امداد خراســان رضوی با اعالم اینکه تا پایان ســال 
15 هزار شــغل ایجاد می شــود، بیان کرد: هر ساله در پایان 
سال اقدامات ویژه ای در خصوص کمک به خانواده های تحت 
پوشش همراه با جشن بزرگ نیکوکاری خواهیم داشت که به 

بیش از 30 هزار خانوار کمک های موردی خواهد شد.

از ابتدای سال یک هزار باشگاه بدون مجوز در خراسان رضوی شناسایی شده است

.......صفحه 2 

روز گذشته در مشهد

5 کامیون کاالی 
قاچاق امحا شد

اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی از سکنه موضوعی است که 
از سالیان قبل بارها و بارها مطرح شده و تقریباً تمام کارشناسان 
اقتصــادی بر این نکته باور دارند که تعریف ضوابطی از این قبیل 
می تواند مسکن را از حوزه سوداگری خارج کند. آنچه مسلم است 
در حال حاضر افــراد زیادی در جامعه هســتند که پول های 

کالنی را وارد بازار مسکن کرده اند ...

صبح روز گذشــته با حضور کارشناسان معاونت بازرسی سازمان 
صمت خراســان رضوی، مأموران ناجا و دیگر مســئوالن متولی، 
محموله عظیمی از پوشــاک قاچاق و... در مشهد نابود شد.مهدی 

.......صفحه 3 مقدسی، کارشناس مسئول معاونت...

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

تسنیم: برخــی شــخصیت ها در هر منطقه 
می توانند تأثیرگذاری داشــته باشند که حتی 
نهادها و مسئوالن بلندپایه در دوران مدیریت 
خود قادر به این کار نیستند. دکتر مرتضی شیخ 
را بیشتر مردم منطقه جنوب کشور، مشهد و به 
ویژه اهالی سیستان و بلوچستان می شناسند و 
از خدمات او آگاه هســتند. او در سال 1355 
درگذشت اما همچنان نام و آوازه اش زنده است.

دکتر »سیدمحمد حائری روحانی« نیز یکی از 
همین افراد اســت که مردم او را در گناباد به 

پاس خدماتش »دکتر شیخ گناباد« می نامند.

  شیخ گناباد
کمتر حــرف می زند و زیاد اهــل مصاحبه و 
عکس و فیلم نیســت. زمانی در کوچه ای در 
بافت قدیمی شهر مطب داشت و این روزها در 
حاشیه خیابان سعدی مطبی ساده و به دور از 
تجمــالت امروزی دارد و همچنان مانند قدیم 
بیماران از صبح زود منتظر دکتر هستند برای 

طبابت، زیرا او را رازدار و امین خود می دانند.
پس از چند روز رفت و آمد راضی می شود چند 
کلمه درباره خودش صحبت کند، اما در ابتدا 
خواهش می کند عکس و فیلمی از او منتشــر 

نشود.
ســید محمد حائری روحانی بیــان می کند: 
اسفندماه سال 1336 بود که به عنوان رئیس 
بهداری به گناباد منتقل شــدم، ولی هیچ گاه 
فکر نمی کردم دست تقدیر من را از کوچه های 

خیابان ری تهران به کویر سوق دهد.
وی ادامه می دهد: شناســنامه من شاهرودی 
است، اما پدرم در اســتخدام وزارت معارف و 
اوقاف و صنایع مســتظرفه بوده و در شاهرود 
خدمت می کرد که بعــد از تولد، من را به این 
شهر بردند و شناســنامه من را نیز در همین 

شهر گرفتند.
حائری روحانی می افزاید: پدربزرگ بنده مرحوم 
آیت اهلل حاج سید میرعلی حائری تهرانی است 
که از مفســرین قرآن بوده و کتاب »تفســیر 
مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر« در 12 جلد 
یکی از تألیفات ایشان بوده و همچنین شاگردان 
زیادی نیز داشــته که از آخرین شاگردانشان 

می توان مرحوم آیت اهلل حق شناس را نام برد.
وی بیان می کند: معلمی توانســت در مقطع 

دبستان سرنوشــت من را با یک جمله عوض 
کند و این بود که »پیوسته در معنویات به باالتر 
از خود نگریسته و در مادیات به زیردست خود 
نگاه کنید« و از همان زمان این جمله را با خود 
تکرار و فراموش نمی کنم. سال 1327 بود که 
وارد دانشکده پزشکی شدم و در آن زمان برای 
ورود به دانشکده هزار نفر شرکت کردند که من 

رتبه 60 را کسب کردم.
حائری روحانی بیان می کند: پس از اتمام دوران 
دانشــگاه در سال 1333 به خدمت وظیفه در 
خاش رفتم و پس از پایان دوران خدمت وظیفه 
به اســتخدام وزارت بهداری درآمدم و از آبان 
ماه سال 1335 رئیس بهداری شهرستان درگز 
شدم که آن موقع بیمارستان این شهرستان با 
کمبودهایی نظیر آزمایشگاه و... مواجه بود و با 

اقداماتی که انجام دادم این نواقص رفع شد.
وی می افزاید: بعد از درگز نیز در 19 اسفندماه 
1336 به عنــوان رئیس بهداری گناباد به این 
شهر آمدم و تا االن حدود 62 سال است که در 
خدمت به مردم این شهر مشغول هستم.وی با 
اشاره به خاطرات خود از گناباد، بیان می کند: 
در زمان ورود من به گناباد این شــهر آسفالت 
نداشت و تعداد ماشــین ها به تعداد انگشتان 
دســت بود، در این شهر حتی غسالخانه نبود 
و مردم اموات را در کنار جوی آب می شستند. 
این شــهر تنهــا دارای یک بیمارســتان 25 
تختخوابی بود و یکی از کارهایی که در دوران 
تصدی ام انجام دادم، گرفتن محلی به نام »باغ 
باال« در خیابان شــهید شوریده فعلی بود که 
700 مترمربع مســاحت داشت و 20 فنجان 
آب نیز توسط مرحوم عزیزاهلل ناصری در سال 
1317 برای انجام کارهای بهداشتی و درمانی 

وقف شده بود.
وی می افزایــد: همچنیــن یکــی دیگــر از 
فعالیت های اجرایی بنده تأسیس بیمارستان 
بیدخــت در 13 هزار مترمربــع بود که بدون 
اخذ موافقت وزارت بهداری این کار انجام شد. 
نقشه این بیمارســتان توسط استاد غالمرضا 
خزایی تهیه و توســط خود ایشان که بهترین 
معمار گناباد در آن زمان بود ساخته شد و در 
بهمن ماه 1346 توســط استاندار و تعدادی از 
مسئوالن وقت استان خراسان مورد بهره برداری 
قرار گرفت که در زمــان وقوع زلزله کاخک و 

خضری و دشــت بیاض در شهریور ماه 1347 
بسیار مورد استفاده قرار گرفت.حائری روحانی 
ادامــه می دهد: همچنیــن در آن دوران تمام 
حمام های گنابــاد را به دوش مجهز کردم، در 
صورتی که تنها دو حمام این شــهر مجهز به 
دوش بود و الباقی حمام ها به دلیل اینکه خزینه 
بود بیماری های زیــادی را نیز برای مردم این 
شهر به وجود می آورد.وی با بیان اینکه از سال 
1347 نیز از وزارت بهداری اســتعفا داده و به 
کار طبابت مردم گناباد پرداخته ام، در پاسخ به 
این سؤال که با توجه به اینکه گنابادی نیستید، 
چرا 62 سال در این شهر مانده اید، خاطرنشان 
می کنــد: قبالً خیلی هــا این ایــراد را به من 
می گرفتند و می گفتند بیا تهران که پایه های 
ترقی و پیشرفت تو در پایتخت است.سیدمحمد 
حائری روحانی امروز جزئی از مردم گناباد شده 
و مردم او را یک گنابادی می دانند که خودش 
در این زمینه می گوید: مردم گناباد یک ویژگی 
دارند و آن هم قدرشناســی آن هاســت و اگر 
مسئولی یا شخصی قصد خدمت کردن به مردم 
را دارد باید ببیند در کجا می تواند نیازهای مردم 

را برطرف کند.
وی خاطرنشــان می کند: کاری که بنده برای 
مــردم گناباد کرده ام تنها یک وظیفه طبیبانه 
بیشــتر نبوده و همیشــه از محبــت و دعای 
مردم این شهرســتان بهره مند بود ه ام؛ چراکه 
دعایی که از دل یک دردمندی برآید مســلماً 
مستجاب می شــود. من هیچ گاه حاضر نبودم 
مراسمی برای تکریم و تمجیدم برگزار شود و 
حتی در مراسم نکوداشتی که چند سال قبل 
برای من و دو پزشــک دیگر در گناباد برگزار 
شد، شــرکت نکردم؛ چراکه خودم را شایسته 

قدردانی نمی دانم.

گفت وگوی خواندنی با »دکتر شیخ« گنابادی ها
پزشکی که به دور از تجمالت به مردم خدمت می کند

 پنجشنبه 26 دی  1398

  20 جمادی االول 1441
  16 ژانویه 2020  
 سال سی و سوم  
 شماره 9162 
ویژه نامه 3546 

اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
بدینوس��یله به اطالع اعضای محترم میرساندجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده) نوبت دوم(ساعت 14 روز 
س��ه شنبه مورخه1398/11/8 در شهرس��تان طرقبه به آدرس بلوارامام رضاعلیه السالم ،روبروی امام 
رضا5هتل ثامن برگزارخواهدشد.از عموم اعضای محترم دعوت  می شود درساعت مقرر درمحل مذکور 
حضور بهمرسانند .اعضای محترمی که امکان حضور آنهادر جلسه مقدور نمی باشد می توانند رای خودرا 
ب��ه موجب وکال��ت نامه کتبی به فرد دیگ��ری واگذار نمایند دراین جلس��ه تع��داد آرای وکالتی هرعضو 
حداکثر سه رای و هرفردغیرعضو تنها یک رای خواهد بوداعضای متقاضی نمایندگی به همراه وکیل خود 
ازروزپنجشنبه مورخه 1398/10/26دروقت اداری به محل دفترموقت تعاونی مسکن واقع درشهرستان 
طرقبه بعداززیارتگاه یاس��روناصر به طرف هتل سحاب بطرف شهرک پردیس بلوارکوهساران 10مراجعه 
ت��ا پ��س از تنظیم وکالت نام��ه های مذبور ورقه مج��ازورود  به جلس��ه  مجمع برای ف��رد نماینده صادر 
گرددد .الزم به ذکراس��ت تصمیمات اتخاذش��ده در جلس��ه مذکور برای کلیه اعضاء اعم ازحاضر وغایب 

نافذ ومعتبر خواهد بود.
دستور جلسه :

1- تمدید مدت فع�الیت  تعاوني مطابق با ماده3 اساسن�امه شرکت تع�اوني. 
2-  طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص ماده.5اساسنامه در مورد تغییر آدرس دفترتعاونی مسکن.
رئیس هیئت مدیره تعاونی مسکن پاسداران نیروی انتظامی شماره3 محمدحسین صفدری

9ع
81
31
84

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی مسکن مهر 64 مشهد

جلس��ه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده ش��رکت تعاونی مس��کن مهر شماره 64 مشهد 
راس ساعت 15 روز پنجشنبه مورخ 1398/11/10 در محل دفتر شرکت ، واقع  در دانشجو 30 
پالک 1 زنگ دوم برگزار می ش��ود ، از کلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ تصمیم 
نس��بت ب��ه موضوعات ذیل در این جلس��ه حضور به هم رس��انند . اعض��ای محترمی که امکان 
حضور آن ها در جلس��ه مذکور مقدور نمی باش��د می توانند حق رای خود را به موجب وکالت 
نامه کتبی به فرد دیگری واگذار نمایند ، در این صورت تعداد آرای وکالتی هر عضو حداکثر 
س��ه رای و ه��ر فرد غیر عضو تنها ی��ک رای خواهد بود . اعضای متقاض��ی اعطای نمایندگی به 
همراه وکیل مورد نظر باید از ساعت 9 صبح تا 13 بعدازظهر روزهای 1 ، 2، 3 بهمن ماه 1398به 
محل دفتر ش��رکت به نش��انی فوق مراجعه تا پس از تایید وکالت نامه های مزبور توسط مقام 

مجاز ورقه ی ورود به مجمع برای فرد نماینده صادر گردد .
 دس��تور جلس��ه :    1- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس        2 - تصویب صورتهای مالی 
سال 97  شرکت به انضمام گزارش حسابرس رسمی      3- تصویب بودجه پیشنهادی سال 98  

هیئت مدیره        4- انتخاب اعضا اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال
5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 98  ضمنا داوطلبان عضویت در هیئت 
مدیره یا بازرس��ی شرکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یک هفته جهت 

ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک الزم را ارائه نمایند .
هیئت مدیره  شرکت تعاونی مسکن مهر 64

9ع
81
32
15

آگهی مزایده )نوبت اول(
  ش�هرداری تایباد در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای اس��المی ش��هر نسبت به  
ف��روش مق��دار 1116  مت��ر مربع زمین در ش��هر عباس آباد ،منطقه پلن��گ کال از طریق 
برگ��زاری مزایده کتبی و از قرار هر متر مربع مبلغ 2/500/000 ریال به عنوان قیمت 
پای��ه اقدام نماید ،لذا الزم اس��ت متقاضی��ان محترم جهت دریافت اس��ناد مزایده و 
کس��ب اطالعات الزم ب��ه واحد حقوقی ش��هرداری تایباد  مراجعه و یا با ش��ماره تلفن: 

7-54522265-051 تماس حاصل نمایند.             
مهلت دریافت اسناد مزایده  از تاریخ 98/10/28  لغایت 98/11/15 

مهلت تسلیم پیشنهادها 98/11/15
زمان بازگشایی پاکات 98/11/16 در محل دفتر شهردار تایباد.

متقاضیان محترم می بایس��ت مبلغ 140/000/000ریال جهت سپرده شرکت در مزایده 
به حس��اب ش��ماره 20144390343204 ن��زد بانک انص��ار واریز و یا مع��ادل آن چک 

تضمین شده بانکی در دو پاکت جداگانه ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.
در صورتی که برندگان اول تا س��وم از پیش��نهاد خود عدول نمایند س��پرده آنان به 

ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
محل تحویل اسناد مزایده دبیرخانه شهرداری تایباد می باشد.

شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
 ایوب سیدالحسینی  -شهردار تایباد 
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قدس: مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی با 
بیان اینکه باید مرز بین مردم و اغتشاشگر را تعریف کنیم، 
گفت: عده ای در اعتراض های خیابانی می آیند شیشــه 
می شکنند، این ها اغتشاشگر هستند اما واقعیت این است 
مردم حق مطالبــه دارند و 97 درصد مردم نمی خواهند 

آسیبی به کشور برسد.
مدیرکل اطالعات استان در نشست هم اندیشی با تعدادی 
از فعاالن فضای مجازی که بیش از ســه ساعت به طول 
انجامید، با تأکید بر اینکه فضای مجازی در اصل فضای 
حقیقی است نه مجازی، افزود: کسانی که در این فضا کار 
می کنند، باید بدانند که این فضا می تواند در سبک زندگی 
و وضعیــت زندگی مردم تغییر ایجاد  کند و از این جهت 

کار فعاالن این عرصه شبیه کار انبیاست.
این مقام  مســئول در وزارت اطالعــات از فعاالن فضای 
مجازی خواست که در این فضا فرهنگ سازی کنند و تا 
می توانند جلو انحرافات بایستند. وی در اینباره تأکید کرد: 
مبارزه با انحرافات فکری و ارتقای آموزش جامعه، ترویج 
معنویت، تقویت روحیه ملی گرایی، استقالل طلبی، ترویج 
نوعدوستی و کمک به دیگران، بصیرت افزایی و کمک به 
برطرف کردن فضای غبارآلــود از جمله کارهای مهمی 
است که شما می توانید در این بستر نو و مؤثر دنبال کنید.

وی با اشاره به ضرورت برخورداری از روحیه انقالبی، گفت: 
انقالبیگری را در چارچوب یــک حزب نمی دانیم، ما در 
جنگ نباید به یک حرف احتماالً درست دشمن استناد 
کنیم و در برابر دروغ های متعدد آن بی تفاوت باشیم، البته 

درک این موضوع، بصیرت و دشمن شناسی می خواهد.
مدیرکل اطالعات خراسان رضوی با بیان اینکه در میدان 
عمل ممکن اســت یک عنصر یا مسئول در حکومت بد 

عمل کند، تصریح کرد: این خطا اگر اتفاق افتاده اســت 
نباید به سایر موارد تسری داده شود، آمریکایی ها خطی 
را که با ترور شــهید قاسم سلیمانی نتوانستند به نتیجه 
برســانند، حاال تالش می کنند بــا خطای یک عنصر در 
حاکمیت، این خط را دنبــال کنند.وی با تأکید براینکه 
وضعیت کنونی ما وضعیت جنگی اســت، گفت: شــما 
افســران جنگ نرم هستید و نشان دهید که اراده کشور 
آن است که در برابر طراحی دشمن استوار باشد و تسلیم 
نشود. وی گفت: چون اراده مان بر پیروزی است باید مقاوم 
باشیم. هرچند کمبود داریم اما نباید کم بیاوریم، چالش 
داریم اما بحران نداریم، تنوع فکری داریم اما آسیب نداریم.
وی در انتها تأکید کرد: راهبرد اختالف افکنی و تضعیف و 
سیاه نمایی علیه شخصیت های نظامی و ارکان حکومتی 
در دستور کار دشمن است.در ابتدای این نشست تعدادی 
از فعاالن  فضای مجازی نقطه نظرات و ســؤاالت خود را 
مطرح کرده و بر نکاتی چون لزوم باز شدن میدان رسانه ها 
برای نقد بیشــتر مســئوالن، ضرورت برخورد با جریان 
وحدت شکن در فضای مجازی و اهمیت ارتباط منسجم 
مسئوالن با رسانه به عنوان پل ارتباطی با مردم، تأکید کردند.

مشاور وزیر و مدیرکل اطالعات خراسان رضوی:

اختالف افکنی و سیاه نمایی علیه مسئوالن راهبرد دشمن است

ت
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نیکوکاری را از خودمان شروع کنیم

واگذاری خانه های خالی به زوج های جوان و محرومان
قدس: اخذ مالیات از واحدهای مســکونی 
خالی از سکنه موضوعی است که از سالیان 
قبل بارها و بارها مطرح شده و تقریباً تمام 
کارشناسان اقتصادی بر این نکته باور دارند 
که تعریف ضوابطی از ایــن قبیل می تواند 

مسکن را از حوزه سوداگری خارج کند.
آنچه مسلم است در حال حاضر افراد زیادی 
در جامعه هســتند که پول هــای کالنی را 
وارد بازار مســکن کرده اند که هیچ هدفی 
جز سود بیشتر ندارند و وجود چند میلیون 
واحد مســکونی خالی در کشور نشانه بارز 

این ادعاست.

  ایجاد زیرساخت ها تا پایان سال
بر همین اساس از ســالیان قبل قرار بوده 
بــا اخذ مالیات از این دســته از واحدهای 
مســکونی بخشــی از تقاضای کاذب بازار 
مســکن را از بیــن ببرند ولی همــواره با 
مقابله و کارشــکنی بخشــی از طرفداران 
ســرمایه داری آزاد روبــه رو شــده ولی بر 
اساس آخرین ادعای وزیر راه و شهرسازی 
تا پایان ســال زیرســاخت های اجرای این 

قانون آماده می شود.
اســالمی اواخــر آذر ماه ســال جــاری از 
راه اندازی ســامانه امالک و اسکان تا پایان 
امسال و تحویل آن به سازمان امور مالیاتی 
کشــور خبر داد و گفت: بر اســاس قانون 
مالیات ها، راه اندازی سامانه امالک و اسکان 
برعهده وزارت راه و شهرســازی اســت که 
کارهای آن در حال انجام اســت و تا پایان 
امســال برای بهره  برداری به ســازمان امور 

مالیاتی تحویل خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه سیســتم نرم افزاری 
این سامانه در دســت تهیه است، افزود: با 
همکاری ســازمان امور مالیاتی شناســایی 
خانه هــای خالــی انجام و نســبت به اخذ 
مالیات از خانه های خالی اقدام خواهد شد. 
در نظر داریم منابع حاصل از این طرح را به 
سمت ساخت و ساز و تولید و عرضه مسکن 

هدایت کنیم.

  کمک به خروج مسکن از فهرست 
کاالهای سرمایه ای

مــا نیــز همچون وزیــر راه و شهرســازی 
امیدواریم این بار شاهد اجرای این تصمیم 
منطقی باشــیم و عالوه بــر آن راهکارهای 

تا  تعریف شود  نیز  دیگری 
در نهایت به جایی برســیم 
فهرســت  از  مســکن  که 
کاالهای ســرمایه ای خارج 
شــود و ماننــد کاالهــای 
واقعی  قیمتــی  مصرفــی 

داشته باشد.
بــر همین مبنا هر چند در 
وهله نخســت امیــدوار به 
اجرای قاطع قانون هستیم 
ولــی ماننــد بســیاری از 
موارد مشابه که شاهد فرار 
عده ای از قانون هستیم در 

این مورد نیز بسیاری از مالکان این دسته از 
واحدهای مسکونی به اشکال مختلف تالش 
خواهند کــرد تا قانون را بــه اصطالح دور 
بزنند و از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.

  اجاره واحدهای مسکونی به 
زوج های جوان

لذا می شــود به طریق دیگری شــرایط برد 
بردی را به وجــود آورد؛ به طور مثال یکی 
از جدی ترین مشــکالت زوج های جوان به 
ویژه در کالنشهرها مســئله اجاره بها است 

حــال اگر ایــن تبصره 
آیین نامه  به  شــرط  یا 
اجرایــی قانون مربوطه 
اگر  کــه  شــود  اضافه 
خالی  مســکونی  واحد 
به صــورت رایگان یا با 
دریافــت حداقل اجاره 
بــه زوج های جــوان یا 
محرومان واگذار شــود 
از مالیــات معــاف یــا 
بهره مند از معافیت های 
باال می شــوند می تواند 
توجهی  قابل  تأثیــرات 
در حوزه بازار مســکن و بیشتر در اجاره بها 

داشته باشد.
البته اجرای این ایده شاید اندکی سخت به 
نظر برسد؛ چراکه تأیید صحت و سقم موارد 
اعالمی خود نیازمند سازوکار نظارتی خاصی 
اســت که از توان هر کدام از دســتگاه های 
مربوطه خارج اســت و بــه نوعی یک اقدام 
بین بخشی است که برای مثال باید مدارک 
ازدواج مســتأجر به اتحادیه یــا هر مرجع 
دیگری ارائه و تأیید شــود و شــرکت های 
خدماتی میزان مصرف آب و برق واحد مورد 

نظر را با زمان پیش از ادعای اجاره مقایسه 
نموده و سکونت را تأیید کنند.

با تمــام این اوصاف ولــی تردیدی در این 
نیســت که اگر این باور در جامعه و به طور 
خاص در بین دارندگان واحدهای مسکونی 
متعدد ایجاد شود که می توانند در کنار سود 
مادی با اجاره واحدهای بالاستفاده خود به 
زوج های جوان با اجاره ناچیز و حتی رایگان 
از ثواب و پاداش معنوی نیز بهره مند شوند 
بی تردید شــاهد کاهــش تخلفاتی از قبیل 
قراردادهــای صــوری برای فــرار از قانون 

خواهیم بود.
در پایــان امیدواریــم متولیــان اجرایــی و 
دســت اندرکاران حوزه مسکن در کنار اجرای 
قانون به دنبال راهکارهایی برای ترویج فرهنگ 
کمک رسانی به یکدیگر باشند و این باور نهادینه 
شود که نیکوکاری حتی می تواند پاداشی چون 

معافیت قانونی داشته باشد.

   شیادانی که پشت امالک قولنامه ای 
کمین کرده اند

دیروز یکی از دوســتان را دیدم کــه از تهران برای جلوگیری از 
تعرض زمین خواران به قطعه زمین کوچکی که در محله نهضت 
قاسم آباد مشهد داشــت، آمده بود. می گفت روز گذشته یکی از 
همسایگان تلفنی خبر داده که فردی ناشناس یک کامیون شن 
و ماســه و بلوکه به همراه عده ای کارگر آورده و در کمتر از یک 
ساعت، در سرمای شدید و زیر بارش برف، قسمت جلو زمین را 
دیوار کرده و بی توجه به اعتراض و پرس و جوی اهالی، رفته است.

دوســتمان تعریف کرد که بالفاصله به برادرش در مشــهد 
خبر داده و ســپس از پلیس برای رسیدگی به موضوع کمک 
خواسته اند و روز بعد که خود را به مشهد رسانده، همزمان با 
مأموران اجرائیات شهرداری که برای تخریب دیوار اعزام شده 
بودند، به محل زمین رسیده است؛ به گفته مأموران شهرداری 
همین افراد ناشناس در یک روز پنج زمین را در همان نزدیکی 
تصرف کرده و دیوار کشــیده اند که همگی توسط شهرداری 
تخریب شده است. در این بین اما یکی دو نفر قولنامه به دست 
هم حاضر شدند که مدعی مالکیت زمین ها بودند؛ زمین هایی 
که همگی دارای سند ملکی بوده و فروش قولنامه ای آن ها به 
احتمال زیاد توسط برخی زمین خواران شیاد و کالهبردار بدون 

اطالع مالک اصلی، صورت گرفته است.
این در حالی است که گفته می شــود تعداد زیادی از معامالت 
ملکی صورت گرفته در محله نهضت دارای مشکالت حقوقی است 
و افراد زیادی در این مجموعه مورد اغفال و کالهبرداری شیادان 
قرار گرفته اند. دلیل عمده آن هم خودداری شــهرداری از دادن 
پروانه ساخت برای ساختمان هایی است که روی قطعات تقسیم 
شده و زمین های سه دانگی بنا می شوند. بسیاری از سودجویان 
هم با سوءاســتفاده از این وضعیت، با شناسایی زمین های بدون 
صاحب رها شــده در منطقه، واحدهای مسکونی را که شبانه در 
این اراضی ســاخته اند، به افراد ضعیف جامعه فروخته و حاصل 
این اقدام مجرمانه آن ها و ساده لوحی خریداران، انبوه پرونده های 

قضایی است که هر روزه هم بر تعدادشان افزوده می شود.
البته چند سالی است که شهرداری با اجرای گشت های مستمر 
اجرائیات، مانع ســاخت و سازهای غیرقانونی در شهر می شود و 
تنها تعداد کمی از متخلفان توانسته اند با سوءاستفاده از فرصت 
تعطیالت یا ســرمای هوا، ساخت و ســازهای محدودی داشته 
باشند اما اگر برخی نواقص قانونی موجود در این زمینه برطرف 
شده و خریداران امکان بررسی و استعالم صحت و سقم ادعاهای 
فروشندگان امالک و اراضی اینچنینی را داشته باشند، بدون تردید 

موارد زیادی از کالهبرداری زمین خواران را شاهد نخواهیم بود.
در عین حــال خود خریداران زمین و یــا آپارتمان باید مراقب 
باشند؛ از آنجایی  که بیشتر طعمه های این کالهبرداران افرادی 
با بنیه ضعیف مالی هستند که به خاطر تفاوت قیمت زیاد امالک 
قولنامه ای تمام دار و ندار خود را ریسک می کنند و در دام شیادان 
گرفتار می شوند؛ این مراقبت باید با حساسیت و تحقیق بیشتری 
همراه باشد؛ به خصوص آنکه به خاطر برخی ضعف های قانونی، 
روند رسیدگی به پرونده های اینچنینی و احقاق حق از دست  رفته 
بســیار طوالنی و گاه غیرممکن است. بسیاری از این امالک به 
بیشتر از یک نفر فروخته می شود و در صورت دستگیری متخلف 
و اثبات جرم هم حل و فصل دعاوی بین مالباختگان فرسایشی 
اســت و معموالً به دلخواه افراد پیش نمی رود. پس بهترین کار 
همان است که از ابتدا با هوشیاری و دقت بسیار مراقب باشیم به 

دام کالهبرداران گرفتار نشویم.

رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد در گفت وگو با قدس:
  پیاز به زودی ارزان می شود

رئیس  آنالین:  قدس 
اتحادیه بارفروشان مشهد 
گفت: حــدود ۵۰ هزار 
تن بــار پیاز در انبارهای 
ذخیره  شمالی  خراسان 
شده که به خاطر سرما 
کســی تمایل به عرضه 

آن ها ندارد. حیدر ساکن برجی در گفت وگو با قدس آنالین ضمن 
تأیید افزایش قیمت پیاز گفت: متأسفانه بارندگی های روزهای 

اخیر و سرمای زمستانی سبب گرانی یکباره پیاز شده است.
وی ادامــه داد: دو دلیل موجب کمبود عرضه پیاز و به دنبال آن 
گرانی پیاز در این چند روز اخیر شــده اســت ابتدا اینکه ما در 
سال های گذشته یکســری برداشت های مستقیم از زمین های 
کشت پیاز در جیرفت و کرمان داشتیم که چون مستقیماً از زمین 
به مشهد می آمد سبب ایجاد تعادل در بازار قیمت پیاز می شد. 
ولی امسال به دلیل بارندگی ها این امکان از بین رفته و بارندگی 
و سرما و سیالبی که ایجاد شده است برداشت پیاز را از زمین با 
مشکل مواجه کرده است. از طرفی هم سیالب سبب از بین رفتن 
بخشی از این محصول شده که به کمبود عرضه و افزایش قیمت 

پیاز کمک کرده است.
وی ادامه داد: بخش دیگری از پیازهایی که به بازار مشهد می آمد 
پیازهای انباری بود که از مناطق اصفهان وارد بازار می شد که طبق 
گزارش هایی که به دست ما رسیده است متأسفانه از یک ماه پیش 
چیزی بیش از ۲۰۰ هزار تن بار در انبارهای روباز ذخیره شده بوده 
که باید سورت شــود و از آنجا که در این انبارها امکانات سورت 
شدن وجود ندارد در کنار سرما امکان بازگشایی کیسه های پیاز 
برای تولیدکنندگان وجود ندارد که همه این عوامل سبب کمبود 

عرضه این محصول شده است.
ســاکن برجی گفت: از این رو کمبود عرضه پیاز موجب افزایش 
یک هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت این محصول در چند روز گذشته 
شده اســت که به طور حتم بعد از توقف بارندگی ها ارسال پیاز 
از استان های جنوبی به مشــهد افزایش می یابد و بر این اساس 
پیش بینی می شــود که قیمت این محصول در هفته های آینده 

کاهش یابد.

قدس در گفت وگو با دو مسئول استان پیگیری کرد 
  دالیل تداوم تعطیلی بازارچه مرزی 

باجگیران
پی  در  زهرایی:  هادی 
محدودیت های  اعمــال 
جدید کشور ترکمنستان 
از 19 دی ماه جاری در 
مرزهای خراسان رضوی 
خبرها حاکی از آن است 
محدودیت ها  ایــن  که 

همچنان به قوت خود باقی است.
برای پیگیری این موضوع با معاون امور بازرگانی و توسعه 
تجارت ســازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 

گفت وگویی را انجام دادیم.
علــی غفوری مقدم در گفت وگو بــا قدس گفت: با اعمال 
محدودیت های جدید در مرزهای خراســان رضوی شاهد 
عدم ورود مســافر و ناوگان حمل و نقل ترکمن از طریق 

مرزهای خراسان رضوی هستیم.
وی افزود: پیگیری ها در ســطح وزارت امــور خارجه در 
حال انجام اســت اما متأسفانه هنوز محدودیت های جدید 

ترکمنستان در مرزهای خراسان رضوی پا برجاست.
غفوری مقدم در خصوص وضعیت بازارچه مرزی باجگیران 
نیز افزود: بازارچــه مرزی باجگیران به عنوان تنها بازارچه 
مرزی رســمی و فعال بین دو کشــور ایران و ترکمنستان 
نقش بســزایی در توســعه اشــتغال و صادرات در منطقه 
خراسان رضوی دارد و شــاهد رشد روزافزون این بازارچه 
بوده ایــم ولی با اعمــال محدودیت ها و عــدم ورود اتباع 
ترکمنســتان به بازارچه مرزی ما شــاهد زیان روزافزون 

صاحبان غرفه های این بازارچه خواهیم بود.
امید جهانخواه، ناظر گمرکات خراســان رضوی نیز در این 
خصوص به خبرنگار ما گفت: در راستای اطالع از علت اعمال 
محدودیت های جدید کشور ترکمنستان در مرزهای خراسان 
رضوی، مالقات مرزی مرزبانان بین دو کشــور برگزار شده 
است که مرزبانان ترکمنستان از علت محدودیت های جدید 
هیچ گونه اطالعی نداشــته و این محدودیت ها را مربوط به 

تصمیمات مسئوالن ارشد کشور ترکمنستان اعالم کرده اند.
جهانخواه افــزود: در اعمال محدودیت های جدید کشــور 
ترکمنســتان مرز باجگیران به دلیل عدم تردد مســافر در 
گمرک و بازارچه مشترک بیشترین آسیب را خواهد دید و 
به دلیل محدودیت های سابق تناژی در صادرات و ترانزیت 
عماًل با اعمال محدودیت های جدید گمرک باجگیران و تنها 

بازارچه فعال بین دو کشور به طور کامل تعطیل هستند.

گفت وگوی قدس با رئیس این اتحادیه در مشهد
  حال بازار اوراق کنندگان خودرو 

بسامان نیست
تکتم  آنالین-  قدس 
بهاردوســت: فعالیت 
کنار  در  اوراق فروشــان 
تعمیــرکاران  فعالیــت 
اجتناب ناپذیر  خــودرو 
است ولی شــاید وجود 
چند نفر در این میان که 
فقط به ســود خود فکر می کنند متأسفانه این صنف را بدنام 
کرده اســت که البته ممکن است در هر صنفی وجود داشته 
باشد. اما اینکه با توجه به نوسان های ارز و اوضاع بد اقتصادی 
این صنف تا چه اندازه از این جریان ها ضربه دیده است، مرتضی 
سینی چی؛ رئیس اتحادیه اوراق کنندگان خودرو مشهد ضمن 
اشاره به وضعیت کنونی بازار به قدس آنالین گفت: تا پیش از 
این از راه ها و شیوه های مختلف با وارد کردن ماشین های از رده 
خارج به کشور بازار خرید و فروش لوازم دست دوم رونق خوبی 
داشت ولی در این یکی دو سال گذشته با توجه به اینکه واردات 
ماشین های از رده خارج هم خیلی کم شده است متأسفانه بازار 

کسب و کار ما هم دچار مشکل شده و چندان رونقی ندارد. 
وی ادامه داد: متأسفانه از آنجایی که امسال قیمت لوازم یدکی 
افزایش بیش از ۵۰ درصدی داشــته به همان نسبت هم لوازم 
یدکی دست دوم افزایش قیمت ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. 
ســینی چی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود برخی 
اوراق فروشی ها از اجناس سرقتی استفاده می کنند، گفت: در 
حال حاضر ۴۰۰ واحد مجاز اوراق کنندگان خودرو در سطح 
مشهد فعال هستند که البته تعدادی هم واحد فروش لوازم 
دســت دوم فعال در حاشیه شهر داریم که در حال بررسی و 
ساماندهی این واحدها هستیم. در پاسخ به پرسش شما هم 
باید بگویم که در واحدهای مجاز ما تقریباً فروش اجناســی 
که احتمال سرقتی  بودن آن ها زیاد است، در حد صفر است 
و هیــچ  کس از اعضای این صنــف، اقدام به خرید یا فروش 
اقالم سرقتی نمی کنند چون برای جلوگیری از بروز هر گونه 
سوء استفاده، صنف اوراق  فروشان ملزم به ثبت اجناس فروخته 
و خریداری  شده در دفتری مشخص هستند تا کارشان کاماًل 

شفاف باشد.
وی ادامه داد: متأســفانه مدتی است که اســقاط کردن و از 
رده خارج شــدن خودرو خیلی دیر اتفاق می افتد و دقیقاً به 
همین دلیل به طور تقریبی چیزی حدود ۸۰ درصد فعالیت 
ما در این زمینه کم شده است برای همین هم هست که بازار 
اوراق فروشان و فروشندگان لوازم یدکی دست دوم هم خیلی 
بسامان نیست مگر استفاده از خودرو های تصادفی یا مزایده ای 

که از لوازم یدکی آن ها استفاده می کنند.
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا برای فروش قطعات 
دست دوم خودرو تعرفه خاصی وجود دارد؟ گفت: چون اجناس 
دســت دوم است نمی شود تعرفه مشــخصی روی لوازم یدکی 
گذاشــت در واقع چنین تعرفه ای وجود ندارد و بیشتر قیمت ها 

توافقی است.

نمازبا اصناف

رئیس اتاق اصناف مشهد:
پیشنهاد افزایش جریمه عدم درج قیمت را به مجلس دادیم

ایسنا: رئیــس اتاق اصناف مشهد 
گفت: اصالحیه قانون نظام صنفی 
را از طریق اتــاق ایران به  مجلس 
در  امیدواریــم  کــه  فرســتادیم 
ادامه مجلس انجام شــود. یکی از 
پیشنهادهای ما این است که جریمه 
عــدم درج قیمــت را از ۲۰۰ هزار 
تومان به ۳ میلیون تومان برسانیم تا 

هزینه فرد متخلف باال رود.  محمود بنانژاد اظهار کرد: بحث  پویش و کمپین بی قیمت نخریم که 
اتفاق افتاد، به صورت استانی و کشوری استقبال شد. در این بخش باید به سمت فرهنگ سازی 
رفت و این امر باید از جانب مردم اتفاق بیفتد. در بحث قانونی مشکلی نداریم و در برخورد با 

 واحدهای صنفی  به اندازه کافی قانون داریم. 

در دو روز در مشهد برگزار شد
طرح صوت داوودی ویژه ائمه جماعات حاشیه شهر 

قدس: طرح صوت داوودی ویژه 
ائمه جماعات حاشیه شهر مشهد 

برگزار شد.
طــرح صــوت داوودی )کارگاه 
ارتقای زیباخوانی قرائت نماز( به 
همت اوقاف ناحیه یک مشهد با 
حضور اســتادان قرآنی ویژه ۷۰ 
نفر از ائمه جماعات حاشیه شهر 

مشهد در دو روز در مشهد برگزار شد.
این طرح که با همکاری مؤسســه صراط برگزار می شود با حضور استاد شفیعی مؤمن، 
استاد رضا جاویدی و استاد پنجه با هدف زیباسازی قرائت نماز ائمه جماعات به صورت 

کارگاه دوروزه برگزار شد.

هاشم رسائی فر  داستان ساماندهی باشگاه های ورزشی 
استان قصه امروز و دیروز نیست. این ماجرا هر از گاهی از زبان 

مسئولی ورزشی به اصطالح به روزرسانی می شود.
عجیب است که آمارها تقربیاً هر سال همان مقدار است که 
بوده با اختالفی جزئی. یک هزار باشگاه، 1۰۰تا بیشتر یا کمتر 
جالب اســت که همیشه همین مقدار باشگاه فاقد مجوز در 

خراسان رضوی دایرند! 
موضوع را خیلی نمی خواهیم به ســمت و ســوی آمار 
و ارقــام ببریم هر چند که در ایــن موضوع حرف برای 
گفتن زیاد اســت. آنچه مهم اســت اینکه با این حجم 
باالی فعالیت باشگاه های بدون مجوز آنچنان که باید و 
شــاید نظارتی بر فعالیت آن ها نمی شود یا بهتر بگوییم 
باشگاه های بدون مجوز عماًل از زیر چتر نظارتی نهادهای 

رسیدگی کننده خارج می شوند.
وقتی نظارتی نباشــد هر اتفاقی ممکن است در این مکان ها 
بیفتد. رعایت نکردن نکات بهداشــتی و ایمنی کوچک ترین 
آن هاســت. بماند که هزار اتفاق مختلف دیگر هم در همین 
مکان های به اصطالح باشگاه ممکن است بیفتد یا بهتر است 

بگوییم می افتد!
از تجویز مــواد اعتیادآوری همچون شیشــه و مواد مخدر 
صنعتی دیگر برای کاهش وزن گرفته تا تجویز انواع و اقسام 
مواد پروتئینی و آمپول غیرمجاز برای بزرگ شدن عضالت و 

هزاران مورد دیگر.

 نبود نظارت بر فعالیت باشگاه های بدون مجوز 
شــهروندی در این باره نظری قابل تأمل دارد. او می گوید: با 
توجه به غیرمجاز بودن برخی از این باشگاه ها و اتفاقاتی که 
داخل آن ها می افتد عمالً پوششی شده اند برای برخی از اعمال 
مجرمانه برای همین باید نهادهای نظارتی با دقت و همراهی 
بیشتر در این خصوص ورود پیدا کنند تا مکانی که قرار است 
فرصتی برای ورزش و ســرگرمی جوانان باشد به جایی برای 

بزهکاری تبدیل نشود.
او ادامه می دهد: برخی از جوانانی را می شناســم که به قصد 

ورزش وارد چنین باشگاه هایی شدند اما با تأثیر از جو حاکم بر 
آن متأسفانه پس از مدتی گرفتار بعضی از بزهکاری ها شده اند 

که تا پیش از آن به هیچ عنوان درگیرش نبودند.
فرد دیگری نیز در خصوص فعالیت باشــگاه های ورزشی 
اظهار کرد: خیلی از باشگاه های مجاز ورزشی همان طور که 
از اسم آن ها پیداست فعالیت ورزشی دارند و بعضاً شرایط 
خوبی بــرای جوانان و آن هایی کــه عالقه مند به ورزش 
هستند فراهم می کنند اما متأسفانه برخی از باشگاه ها هم 
هستند که اتفاقاتی در آن ها می افتد که نگران کننده است 
مثل توزیع برخی مواد مخــدر صنعتی برای کاهش وزن 
به خصوص در باشگاه هایی که برای بانوان فعال هستند و 
شــرط بندی هایی که در بعضی دیگر از باشگاه ها مثاًل سر 
میز بیلیارد و غیره می افتد که این  ها به هیچ وجه نمی تواند 

خوب باشد.

 شناسایی یک هزار باشگاه بدون مجوز
معاون توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی گفت: از ابتدای سال جاری در سطح استان یک هزار 
باشگاه ورزشی فاقد مجوز شناسایی شدند و اخطارهای اولیه 

و مهلتی برای دریافت مجوزهای الزم به آن ها داده شــده تا 
بتوانند در رشته هایی که مربی معرفی می شود و مجاز هستند، 

فعالیت کنند. 
امیر زارعی بیان کرد: اکنون در سطح شهرهای استان ۲هزار و 
۵۰۰ باشگاه ورزشی در رشته های مختلف فعال هستند که به 
روند توسعه ورزش قهرمانی، همگانی و افزایش سرانه ورزشی 

استان کمک می کنند. 
وی ادامه داد: ادارات ورزش و جوانان شهرســتان ها در 
سطح اســتان ملزم به بازدید و شناسایی باشگاه هایی 
که به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند، شــدند. چون 
باشــگاه های غیرمجاز استانداردها را رعایت نکرده و به 
دلیل مســائل غیرورزشــی که رخ می دهد موجب به 
خطر افتادن ســالمت ورزشــکاران می شوند به همین 
علت گروه های بازرسی تشکیل می شوند و بازدیدهایی 

را انجام می دهند. 
معاون توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان 
رضوی بیان کرد: باشگاه های غیرمجاز پلمب می شوند تا در 
اســرع وقت با مراجعه به ادارات ورزش و جوانان نســبت به 

دریافت پروانه بهره برداری اقدام کنند. 

از ابتدای سال یک هزار باشگاه بدون مجوز در خراسان رضوی شناسایی شده است

دخمه هایی به نام باشگاه ورزشی!

 امیدواریم دست اندرکاران 
حوزه مسکن در کنار 

اجرای قانون به دنبال 
راهکارهایی برای ترویج 

فرهنگ کمک رسانی باشند 
و این باور نهادینه شود که 
نیکوکاری حتی می تواند 
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قانونی داشته باشد
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سوژه از شما پیگیری از ما
روزنامه قدس در راســتای رســالت 
مطبوعاتــی وظیفه خود مــی داند در 
جهت رفع مشــکالت مردمی،  سوژه 
هــای ارســالی از ســوی خوانندگان  

عزیز را پیگیری و منعکس کند .
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مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.



روی خط حادهث

روی خط خبر
مدیر دفتر رودخانه ها و سواحل شرکت آب 

منطقه ای خراسان رضوی خبر داد
 رفع تصرف و تخریب پل ها 
و موانع عبور رودخانه شاندیز

مدیردفتــر  قــدس: 
رودخانه هــا و ســواحل 
منطقه ای  آب  شــرکت 
رفع  از  خراســان رضوی 
تصــرف و تخریب پل ها 
موانع عبورسیالب 25  و 
ساله در محدوده رودخانه 

شاندیز خبر داد.
محمدرضا صادقی فرد با اشاره به اینکه مطالعات ساماندهی 
رودخانه شاندیز توسط مشاور ذی صالح شرکت آب منطقه ای 
خراســان رضوی انجام شده اســت، اظهارکرد: جاری شدن 
سیالب ها در بهار سال جاری و وجود پل ها و موانع مزاحم در 
مسیر رودخانه مذکور موجب شد این شرکت بنا به ضرورت 
تصمیم به شناسایی موانع و نقاط حادثه خیز مسیر رودخانه 

مذکور در طول25 کیلومتر نماید.
وی افزود: براســاس این مطالعه پل های مزاحم شناسایی و 
براساس سیالب با دوره بازگشت 25 ساله، اخطاریه های الزم 
صادر و آگهی و اعالم  عمومی، ضرورت بازگشایی مسیر و رفع 

تصرف به حال سابق نیز در منطقه انجام شد.
مدیردفتــر رودخانه ها و ســواحل شــرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی ادامه داد: بر این اساس عملیات اجرایی رفع 
تصرف بــا هماهنگی و همکاری ارگان هــای قانونی مربوط 

صورت پذیرفت. 
صادقی فــرد بیان کرد: 127 پــل از کل 448 پل موجود در 
محدوده مطالعه شــده حدفاصل چشمه قلقلی در زشک تا 
پل بهارستان در شــاندیز که به هنگام سیالب خطرآفرین، 
مشکل ساز و غیرفنی تشــخیص داده شده اند مورد بازدید و 
بررســی نهایی قرار گرفته اند. بر این اساس برخی از پل های 
مزبور تخریب و برخی نیز با توجه به شرایط منطقه الیروبی 

و ایمن سازی شد.

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان خبر داد
 31 هزار بازداشت ملک 

طی 9 ماه در خراسان رضوی
مدیــرکل  قــدس: 
ثبــت اســناد و امالک 
از  خراســان رضوی 
بازداشــت 31 هزار و 66 
ملــک به دســتور مقام 
قضایــی در ادارات ثبت 
از  اسناد و امالک استان 

ابتدای امسال تا پایان آذر ماه خبر داد .
محمدحسن بهادر گفت: این میزان به نسبت امالک بازداشت 
شده در مدت مشابه ســال قبل نیم درصد کاهش را نشان 
می دهــد و در همین مدت از 26 هــزار و 12 ملک نیز رفع 

بازداشت شده که 15 درصد افزایش داشته است .
بهادر با اشــاره به آمار موجود افزود: کاهش میزان بازداشت 
و افزایش میزان رفع بازداشت امالک در استان نشان دهنده 
بهبود عملکرد در حوزه قضایی و کاهش دعاوی و اختالفات 
اســت که این امر نشأت گرفته از همکاری و همراهی خوب 
مجموعه قضایی اســتان در راستای آگاهی بخشی عمومی و 

آموزش های پیشگیرانه به مردم است.

55 میلیون مترمکعب
 رکورد تاریخی مصرف گاز طبیعی

در خراسان رضوی شکست
قدس: مدیرعامل شرکت 
گاز خراسان رضوی گفت: 
ثبــت رقــم 55 میلیون 
مترمکعــب گاز طبیعی 
طی شــبانه روز سه شنبه 
شکسته  موجب  گذشته 
شــدن تاریخــی رکورد 

مصرف گاز طبیعی استان شد.
ســیدحمید فانی با بیان این مطلب که مصرف گاز طبیعی 
اســتان در 24 ســاعت گذشته )روز سه شــنبه( نسبت به 
سال های پیش بی سابقه بوده است، افزود: مصرف گاز طبیعی 
در شبانه روز سه شنبه گذشته به مرز 55 میلیون مترمکعب 
رســید که این رقم در نوع خود یــک رکورد تاریخی جدید 

محسوب می شود.
وی با اشاره به افزایش 16 درصدی مصرف گاز استان از ابتدای 
هفته جاری تا روز سه شنبه 24 دی ماه امسال در مقایسه با 
مدت مشابه ســال پیش افزود: از ابتدای هفته جاری تا روز 
سه شنبه رقمی بیش از 208 میلیون و 200 هزار مترمکعب 
گاز مصرف شــد که این رقم در سال گذشته 179 میلیون و 

500 هزار مترمکعب بود.
مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی ادامه داد: پیش از این، 
باالترین میزان مصرف گاز طبیعی استان در بیستم آذر ماه 
سال 95 با رقمی بیش از 54 میلیون مترمکعب به ثبت رسید.

وی با بیان این مطلب که دمای هوای اکثر نقاط استان تا 
چند روز آینده همچنان زیر صفر خواهد بود و ســرما در 
هفته آینده نیز ادامه خواهد داشــت، اظهار کرد: در کنار 
برنامه ریزی شــرکت گاز برای تأمین پایدار و مطمئن گاز 
طبیعی، نیازمند مشــارکت مردم برای مصرف صحیح و 

بهینه این نعمت الهی هستیم. 

تشریح یک ماجرای اختالس توسط پلیس
 دزدی از حساب ها کار کارمند بانک بود!

فرمانده  قرمــز:   خط 
از  اســتان   انتظامــی 
دستگیري عامل برداشت 
50 میلیارد ریالی از 51 
حساب بانکي در مشهد 

خبر داد.
سردار محمدکاظم تقوی 
 در تشــریح این خبر گفت: در آبان ماه ســال جاري  بررســي 
پرونده اي مبني بر خیانت درامانت و تحصیل مال نامشــروع و 
برداشت غیرقانوني از حساب مشتریان یکي از بانک ها در استان با 

دستور مقام قضایي به پلیس آگاهي واگذار شد.
فرمانده انتظامی استان خراســان رضوي گفت: در بررسي هاي 
اولیه مشــخص شد یکي از کارکنان بانک اقدام به جذب منابع 
از مشــتریان خارجی کرده و با توجه به اینکه آن ها به صورت 
مســتمر امکان حضور در ایران نداشتند و از سویي بسیاري از 
افتتاح حساب ها، واریز، برداشت ها و عملیات بانکي بدون حضور 
صاحبان حســاب و با امضای افراد غیر یا فیش هاي ارائه شده از 
سوي افراد منتســب به صاحب حساب صورت مي گرفت، فرد 
مجرم سود بانکي حساب ها را از 15 درصد به 10 درصد کاهش 
داده و در نهایت با برخي سندسازي ها مبلغ 50 میلیارد ریال را به 

حساب خود واریز کرده است.
ســردار تقوی تصریح کرد: همچنین مشخص شد تاکنون 51 
سپرده بلندمدت و گواهي سپرده به اصطالح )بازخرید شده( از 
سوي متهم ایجاد و پس از برداشت به حساب 15 مشتري واریز و 

مجدداً با سندسازي و جعل امضا برداشت شده است.
متهم با هماهنگي حراســت بانک مربوط دستگیر و تاکنون از 

اختالس مبلغ 50 میلیارد ریالی رمزگشایي شده است.

واژگونی اتوبوس مشهدـ  بندرعباس حوالی کرمان 
 31 مسافر مصدوم و هفت نفر

جان باختند
در سانحه واژگونی اتوبوس مشهدـ  بندرعباس که روز 
گذشته در کیلومتر 45 محور کرمان-بردسیر رخ داد، 

31 نفر مصدوم شده و هفت نفر جان باختند.
 ساعت 2:43 بامداد روز گذشته اتوبوس مشهدـ  بندرعباس در 
کیلومتر 45 محور کرمان - بردسیر واژگون شد که در این سانحه 
رانندگی تعدادی از مسافران مصدوم و چند نفر هم جان خود را 

از دست دادند.
ســیدمحمد صابری، رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان  با اشاره به آخرین وضعیت مصدومان  این 
حادثــه اظهار کرد: از 31 نفر مصدوم این حادثه، دو نفر با حال 

وخیم به بیمارستان های کرمان انتقال داده شدند.
از سوی دیگر سرهنگ علی اکبر نصیری، رئیس پلیس راه شمال 
استان کرمان عنوان کرد: در سانحه واژگونی اتوبوس صبح روز 
گذشته در محور کرمان - بردسیر که در پی آن 31 نفر مصدوم 
شده و هفت نفر جان باختند، تخطی از سرعت مطمئنه در جاده 

لغزنده علت اصلی بروز این حادثه اعالم شده است.

 پرندگان به شهر پناه آوردند
متخلفان آن ها را شکار کردند! 

رحمانی: 9 شــکارچی 
به پرندگانــی که از برف 
و ســرما فرار کرده و به 
پناه  مســکونی  مناطق 
آورده بودند رحم نکردند 
مشــهد  حوالــی  در  و 
شناســایی و دســتگیر 
شــدند. مرتضی شــیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست 
شهرســتان مشهد در تشریح ماجرا به قدس گفت: در چند روز 
گذشته به واســطه بارش نزوالت آسمانی و کاهش دمای هوا، 
مشهد و روستاهای اطراف سرمایی تا چند درجه زیر صفر را هم 
تجربه کردند، همین امر موجب شد راه دسترسی برخی پرندگان 

وحشی به غذا مسدود و با مشکالتی روبه رو شوند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد تصریح کرد: 
از سوی دیگر این دســت پرندگان به ناچار راهی نداشتند جز 
اینکه  به سمت برخی مناطق مسکونی پناه بیاورند. درمقابل طبق 
اطالعاتی که به دست ما رسید مشخص شد برخی افراد از این امر 

سوءاستفاده کرده و اقدام به شکار آن ها کرده اند.
وی ادامه داد: برهمین اساس دستور شناسایی آن ها به مأموران 
یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد داده شد. پس از 
اعزام شــدن تیم های مذکور به مناطق هدف آن ها توانستند 9 
شکارچی و صیاد غیرمجاز را شناسایی و دستگیر کنند. پس از 
دستگیری از ناحیه متهمان سه قبضه اسلحه، الشه 9 قطعه انواع 
پرنده وحشی، رشته تورهوایی و دیگر ادوات صید وشکار پرندگان 
کشف شــد. در ادامه متخلفان پس  از تکمیل پرونده به مراجع 

قضایی معرفی شدند.

اعمال قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی
  دیوار باغ های غیرمجاز 

در نیشابور فروریخت  
نــیـشـابور- خبرنگارقدس: معاون رئیس سازمان و مدیر 
جهاد کشاورزی نیشابور از قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز 
واقع در اراضی زراعی و باغی  این شــهر خبر داد. معاون رئیس 
ســازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور اظهار کرد:محدودیت 
اراضي مرغوب و مســتعد کشاورزي و ضرورت حفظ و حراست 
اراضي کشــاورزي و نظارت و پیشــگیري از تغییر کاربري هاي 
گسترده به استناد  مواد 3، 8 و 10 قانون اصالحی قانون حفظ 
کاربري اراضي زراعي و باغ ها از جمله وظایف امور اراضی جهاد 
کشــاورزی شهرستان اســت. محمدعلی فرهمندراد افزود:  از 
ابتدای سال 1398 تعداد 400 فقره اخطار ساخت وساز غیرمجاز 
در سطح شهرستان صادر که براساس قانون حفظ کاربری اراضی 
کشــاورزی با اخطار اول پرونده ها به دادگاه ارسال و در صورت 
ادامه فعالیت نســبت به قلع و قمع بنا با حکم دادستانی اقدام 
می شــود. وی خاطرنشــان کرد:در این راســتا در آذر 98 اداره 
اموراراضی شهرســتان نیشابور نسبت به قلع و قمع هفت مورد 
تغییــر کاربری غیرمجاز به مســاحت 677 مترمربع در اراضی 
کشاورزی شهرستان بنا به استناد رأی صادره و حکم دادستانی 
اقدام نمود. معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی نیشابور 
تصریح  کرد:هر گونه ساخت وساز در اراضی کشاورزی ممنوع 
بوده و متقاضیان باید پیش از فعالیت نسبت به اخذ مجوزهای 
الزم از جهاد کشاورزی و دستگاه های صادرکننده موافقت اصولی 

مراجعه نمایند.

زاویه تصویر
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عقیل رحمانی صبح روز گذشته با حضور 
کارشناســان معاونت بازرسی سازمان صمت 
خراسان رضوی، مأموران ناجا و دیگر مسئوالن 
متولی، محموله عظیمی از پوشاک قاچاق و... 

در مشهد نابود شد.
مهدی مقدسی، کارشــناس مسئول معاونت 
بازرســی ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی در تشــریح عملیات امحای 
محموله قاچاق به قدس گفــت: امحا کردن 
محموله های مکشــوفه معموالً هر ماه یک بار 
در مشهد صورت می گیرد که این اقدام بسته 

به میزان کشفیات دارد.

کشف محموله های قاچاق و دستور امحا
کارشناس مســئول معاونت بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان ادامه داد: در 
همین زمینه کارشناســان معاونت بازرســی 
سازمان صمت، واحد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
همواره یکی از دغدغه هایی که دارند و مستقیماً 
می توانند تولید داخلی و اشتغال زایی را هدف 
سودجویی برخی افراد قرار دهند را طبق قانون 

تحرکات  و  داشته  تحت نظر 
افرادی که اقدام به قاچاق کاال 
می کنند را هم رصد می کنند.

وی ادامــه داد: بــر همین 
اســاس در چند هفته اخیر 
گشت های مستمر و دقیقی 
از ســوی کارشناسان ما در 
واحد مبارزه بــا قاچاق کاال 
و ارز سازمان در سطح شهر 
صورت گرفــت که خروجی 
تعداد  شناســایی  هم  آن ها 

زیادی محموله قاچاق بود. در این میان افرادی 
شناســایی و با آن ها برخورد قاطعانه صورت 
گرفت که به صورت کامالً حرفه ای و سازمان 
یافته اقدام به قاچاق البســه و لوازم آرایشی و 

بهداشتی و... می کردند.
از سوی دیگر در ســطح خرده فروشی ها هم 
موارد متعــددی کاالی قاچاق شناســایی و 
مورد برخورد قرار گرفت. طبق قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، تیم های کاشــف باید پس از 
کشــف و توقیف محموله قاچاق آن را تحویل 

سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکــی دهند و در 
ادامــه پرونــده تنظیمی را 
به نهادهــای نظارتی مانند 
تعزیرات حکومتی و دستگاه 

قضایی ارسال کنند.

 5 کامیون بار قاچاق 
معدوم شد

مهدی مقدسی عنوان کرد: 
در این عملیات هم همین 
اقــدام صورت گرفت و پرونده های متعددی 
در حوزه قاچاق لوازم آرایشــی و بهداشتی، 
البســه و پوشــاک، کیف و کفــش، مواد 
آشامیدنی و... تنظیم شد که پس از ارسال 
به دســتگاه های مذکور و رسیدگی به آن ها 
در نهایت رأی به معدوم ســازی محموله ها 

داده شد. 
از همین رو صبح روز گذشــته پس از انجام 
فرایند موردنیاز و هماهنگی با کارشناســان 
محیط زیســت و همراهی نیروی انتظامی، 

پنــج کامیــون کاالی قاچاق شــامل مواد 
خوراکی، آشامیدنی، کیف، کفش و...که در 
این مدت توقیف شده بود به مرکز پسماند 
شهرداری مشــهد منتقل و عملیات امحای 
آن ها پس از طی شــدن دیگر مراحل مورد 
نیــاز و تهیه صورتجلســه مربــوط صورت 

گرفت.
وی در پایــان گفت: برخــورد قاطع برای 
جلوگیــری از فــروش و عرضــه کاالهای 
قاچاق در سطح بازار کمک به رونق گرفتن 
تولیــدات داخلی و به حرکت درآمدن چرخ 
اقتصاد است. از همین رو این اقدام با قدرت 
هرچــه تمام تر در دســتور کار اســت و به 
هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد سودجویان به 

منفعت طلبی خود برسند.

روز گذشته در مشهد

5 کامیون کاالی قاچاق امحا شد

برخورد قاطع برای 
جلوگیری از فروش و 

عرضه کاالهای قاچاق در 
سطح بازار کمک به رونق 
گرفتن تولیدات داخلی و 
به حرکت درآمدن چرخ 

اقتصاد است

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
 پیش بینی بارش های پراکنده 

در خراسان رضوی
قدس: هواشناســی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشــه ها و مدل های هواشناسی در 48 ساعت آینده ضمن 
ماندگاری هوای سرد و در ساعاتی افزایش ابرناکی با افزایش 
سرعت وزش باد در سطح استان، وقوع بارش های پراکنده در 
نواحی شمالی استان نیز دور از انتظار نیست. همچنین طی 
این مدت)به ویژه در ســاعات شب و اوایل وقت( تشکیل مه، 
کاهش دید و یخبندان در محورها و مسیرهای استان و نیز 
افزایش آالینده های جوی و غبار محلی در مناطق صنعتی و 

شهرهای بزرگ از جمله مشهد پیش بینی می شود.
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قاچاق  پرونده  متهمان  دادگاه  رأی  میزان: 
ســازمان یافته و شــبکه ای ارز در اســتان 
خراسان رضوی صادر و بر این اساس متهمان 
به حبــس درازمدت و پرداخت جزای نقدی 

محکوم شدند.
پرونده قاچاق سازمان یافته و شبکه ای ارز که 
در واقع یکی از بزرگ ترین پرونده های مفاسد 
اقتصادی کشــور اســت، دارای هفت متهم 

شامل اتباع ایرانی و بیگانه است.

رسیدگی دقیق به ماجرا در دادسرا
این پرونده با اعالم شکایت دادستان عمومی 
و انقالب مرکز خراسان رضوی و اخبار ضابطان 
خاص دادگستری و مقامات و اشخاص رسمی 
تشــکیل و پس از طی تشــریفات قانونی و 
صدور کیفرخواســت در مورد هفت متهم، 
برای ادامه رســیدگی و صدور رأی به شعبه 
اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخاللگران 
و مفسدان اقتصادی در استان خراسان رضوی 

ارجاع می شود.
اتهام متهمان این پرونده طبق کیفرخواست 
صادره توسط دادسرای عمومی و انقالب مرکز 
استان خراسان رضوی»مشــارکت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق 
ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد 
کالن، پولشویی، رشوه، جعل و استفاده از سند 

مجعول« عنوان شده است.

 از رأی زندان تا انفصال از خدمت 
و شالق 

در نهایت پس از تشــکیل جلســات متعدد 
کارشناسی، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم 
اخاللگران و مفســدان اقتصادی در اســتان 
خراســان رضوی مبادرت به صــدور رأی در 

خصوص این متهمان می نماید.
در این رأی آمده اســت: متهــم ردیف اول 

محمود میرشــکار فرزند شــاه جان و متهم 
ردیف دوم غالم ســنچولی فرزند فداحسین 
را بــا لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم و اینکه 
کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در راستای 
اهداف گروه برای قاچاق ارز به خارج از کشور 
انجام داده اند و در این شیوه قاچاق ارز، صدور 
اظهارنامه هــای ارزی خالف واقع و صوری از 
سوی رئیس و کارمند بانک ملی شعبه زهک 
زابل به عنوان یکی از ارکان تحقق انتقال ارز 
به خارج از کشور محسوب می شود، هر یک 
از نامبــردگان را به تحمل 20 ســال حبس 
تعزیری )از مجازات تعزیری درجه 2( و جزای 
نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده و تحمل 
74 ضربه شــالق تعزیری در انظار عمومی و 
انفصــال ابد از خدمــت دولتی و محرومیت 
دائم از هرگونه خدمات دولتی )استخدام در 

مشاغل دولتی( محکوم می نماید.
متهــم ردیف ســوم حمید خالقــی فرزند 
محمدحسین و متهم ردیف چهارم امیرطلوع 
شیخ زاده یزد فرزند علی اصغر را با لحاظ قواعد 
تعدد معنوی جــرم و اینکه کلیه تخلفات و 
جرایــم ارتکابی را در راســتای اهداف گروه 

بــرای قاچــاق ارز به خارج از کشــور انجام 
داده اند و در این شــیوه قاچاق ارز، متعاقب 
صــدور اظهارنامه های ارزی خــالف واقع و 
صوری از ســوی متهمان ردیف اول و دوم، 
مبــادرت به جمع آوری ارز های خارجی وفق 
اظهارنامه صادره می نمودند و سپس نسبت 
به تحویل ارز ها به سایر متهمان برای انتقال 
به خارج از کشــور اقدام می نمودند، بنابراین 
هر یک از نامبردگان را به تحمل 20 ســال 
حبس تعزیری )از مجازات تعزیری درجه 2( 
و جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده 
و تحمل 74 ضربه شــالق تعزیری در انظار 

عمومی محکوم می نماید.
متهم ردیف پنجم عبدالغفور و متهم ردیف 
ششم غالم حیدر ناصری و متهم ردیف هفتم 
نصیب اهلل را با لحاظ قواعد تعدد معنوی جرم 
و اینکه کلیه تخلفات و جرایم ارتکابی را در 
راستای اهداف گروه برای قاچاق ارز به خارج از 
کشور انجام داده اند و در این شیوه قاچاق ارز، 
برای قانونی جلوه دادن اقدامات گروه نسبت 
به ثبت خروج و ورود در مرز اقدام می نمودند 
و سپس برای دریافت اظهارنامه ارزی خالف 

واقــع به متهمان ردیــف اول و دوم مراجعه 
نموده و پس از تهیه ارز توسط متهمان ردیف 
سوم و چهارم نسبت به انتقال آن به خارج از 
کشور اقدام می نمودند؛ بنابراین متهم ردیف 
پنجم را به تحمل 10 ســال حبس تعزیری 
)از مجــازات تعزیری درجه 4( ، متهم ردیف 
ششم را به تحمل هشت سال حبس تعزیری 
)از مجازات تعزیری درجه 4( و متهم ردیف 
هفتم را به تحمل 6 سال حبس تعزیری )از 
مجازات تعزیری درجه 4( و هریک از آنان را 
به جزای نقدی معادل مجموع ارز قاچاق شده 
و تحمل 20 ضربه شــالق تعزیری در انظار 

عمومی محکوم می نماید.
همچنین در خصوص ارز های مکشــوفه از 
متهمــان ردیف پنجم، ششــم و هفتم که 
حین خروج از کشور در فرودگاه بین المللی 
امام خمینی)ره( کشــف شــده است، وفق 
ماده 215 قانون مجازات اســالمی مصوب 
1392 حکــم بــه ضبط آن بــه نفع دولت 
جمهوری اسالمی ایران صادر و اعالم می نماید.

شــایان ذکر اســت، محکومیت متهمان به 
شــرح فوق، با لحاظ جمیع اعمال مجرمانه 
آنــان در فراینــد قاچاق ســازمان یافته و 
شــبکه ای ارز بوده اســت و توجهاً به قواعد 
تعــدد معنوی جــرم موضوع مــاده 131 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 است 
)اعم از پرداخت و دریافت رشوه،شــروع به 
قاچاق،جعل و استفاده از سند مجعول،جعل 
مفادی، پولشویی،ورود و خروج غیرمجاز از 
کشــور،اختالس،قاچاق حرفه ای و سازمان 
یافته( که وفق مــاده 30 قانون قاچاق کاال 
و ارز مصوب 1392 مشمول قانون مجازات 
اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور مصوب 
1369 محسوب می شود .شایان ذکر است، 
رأی صادره در خصــوص متهمان قطعی و 

غیرقابل اعتراض است.

جزئیات پرونده پیچیده اخالل در نظام اقتصادی کشور اعالم شد

104 سال زنداِن عامالن قاچاق ارز در مرحله اجرا
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گفت وگو با مادر »شهید امیر شیرزاده« در  سی و سومین سالگرد شهادتش

مراسم چهلم شهادت پسرم همزمان با تولد 15 سالگی اش شد
سرورهادیان  امروز سی و سومین سالگرد 
شهادت شهیدی است که در 15 سالگی دفاع 
از میهنش را به نشســتن پشــت میز درس 
و آرزوی خلبان شــدن ترجیح داد. شــهید 
امیرشــیرزاده )بنیمن( متولد 1350 است که 
درعملیات کربالی 5 در پاسگاه زید در 25 دی 

سال65 به شهادت رسید.

 فراق از پسر و برادر
در آستانه سالگرد شــهادت امیر شیرزاده به 
سراغ خانواده اش می روم. حاجیه خانم عصمت 
اسالم زاده، مادر شهید می گوید: پنج سال قبل 
از شــهادت امیر، برادرم محمدحسن در 27 
اسفند ســال 60 در بستان به شهادت رسید. 
شهادت پسرم در حالی اتفاق افتاد که من هنوز 

داغدار غم فراق برادر21ساله ام بودم.
حاال این مادر72 ساله عکس پسرش را به من 
نشان می دهد و می گوید: اگرچه خدا فرزندان 
خوبی به نام های امیر، سعید، وجیهه، وحید، 
عطیه و امیررضا به من و حاج آقا عنایت کرده 
اســت، اما امیر 15 سال هم نداشت که شهید 
شد. شهادت افتخاری است که نصیب هر کسی 
نمی شــود، چراکه هم برادرم و هم امیر هر دو 

دارای ویژگی های شخصیتی خاصی بودند.
حاال او از ویژگی های پســرش برایم این گونه 
تعریف می کند: امیر بسیار آرام و متین بود. به 
یاد دارم از سفر حج که برگشتم، با اینکه هنوز 
13 ســاله بود خودش سقف خانه را رنگ زده 
بود. منزل ما کاغذ دیواری بود. وقتی بازگشتم، 
تعجب کردم. آن زمان همسرم نانوایی داشت و 
امیر هرزمان که فرصت داشت برای کمک به او 
همیشه پیشقدم بود. سرکالس درس را گوش 
می داد، باهوش و همیشه هم معدلش باال بود.

 شرمنده نیستم 
خانم اســالم زاده توضیح می دهد: هنگامی که 
اصرار داشــت به جبهه برود، گفتم من یک بار 
تجربه شهادت برادرم را دارم و او گفت، مامان 
اگر جنگ تمام شــود و من نرفته باشــم بعد 

خودت پشیمان می شوی. 
او ادامــه می دهد: امیر جمله ای گفت که دیگر 
نتوانســتم مخالفت کنم. یک مــاه همراه 30 
نفر دیگر از بچه هــا در اردوگاه گلمکان دوران 
آموزشی را گذراند. زمان رفتن به جبهه که فرا 
رسید در راه آهن میان جمعیت انبوه رزمنده ها 

امیر را که دیــدم ناگهان حس 
کــردم امیر من چه بــه یکباره 
بزرگ و مرد شــده اســت. هیچ 
کس باورش نمی شــد که امیر 
هنوز 15 ســال هم ندارد. حاال 
مــادر درباره آخرین هدیه ای که 
برای پســرش خریده، می گوید: 
آن زمان منزلمان خیابان تهران 
و نزدیک بازار رضا)ع( بود. هیچ 
گاه از من تقاضایی نداشت، خودم 
همیشه برای خرید کردن برای او 
پیشقدم بودم. به یاد دارم آن روز 

به من گفت مامان می شــود یک انگشتر برایم 
بخری؟ از بازار رضا برایش همان انگشتری را که 

دوست داشت خریدم.

 چهل روز بی خبری
 دیدن اشــک های مادری که از فراق پسرش 
می گوید، بسیار سخت است، او ادامه می دهد: 
هنگام رفتن دلواپسی مرا که دید، گفت دلواپس 
نبــاش مامــان. 40 روز از اولین اعــزام امیرم 
گذشــت، بی قرار بودم و بی خبر. یک روز صبح 
همسرم را دیدم که گریه می کند، دلم لرزید به 
حاج آقا گفتم چی شده؟ گفت چیزی نیست 
دلم برای امیر تنگ شــده است. چند روز حاج 

آقا پریشان بود. 
صبح روز پنجم حاج آقا به من گفت امیر مجروح 
شــده اســت باید برای دیدنش به بیمارستان 
برویم. هرچه بیمارســتان بود مرا برد و گفت 

بیمارستان  اینجا نیست. 
بعــدی و بعــدی و... در 
آخر مرا به معــراج برد. 
آنجا فهمیدم امیر شهید 
شده است و همسرم این 
چند روز اطالع داشته اما 
مرا کم کم آماده شنیدن 

خبر کرد.

 برای علی اکبر
امام حسین )ع( 

 اشک می ریزم
حاال او گریه می کند و می افزاید: تجربه شهادت 
برادرم را داشــتم. محمدحسن برادرم تیری به 
پشت سرش خورده بود اما صورتش سالم بود. 
او را در بهشت رضا)ع( دفن کردند و رفت و آمد 

برای مادر سخت بود. 
من نمی دانستم با این غم چگونه باید کنار بیایم. 
صبوری مادرم را به یاد آوردم. برادرم دانشــجو 
بود و دو سال مداوم به عنوان راننده آمبوالنس 

در جبهه ها بود. 
آخرین بار که آمد مادرم گفت، َدرست را تمام 
کن می خواهم دامــادت کنم. برادرم خندید و 
گفت این بار هم بروم اگر برگشتم، دامادم کن و 
بالفاصله گفت اگر شهید شدم بدانید که جای 
من بهترین اســت. پس گریه و شیون نکنید. 
مادر بــه قولی که به برادرم داده بود،عمل کرد 
و هر زمان هم که آرام می گریســت، می گفت 
برای علی اکبر امام حسین)ع( اشک می ریزم. 

حاال این مادر صبور از لحظه دیدن پســرش 
برایم می گوید: امیــر را در حرم دفن کردیم تا 
من بتوانم هرزمان که دلتنگش بودم به مزارش 
بروم. پیکر پسرم را نمی خواستند نشانم دهند 
اما بی قراری کردم تا او را برای آخرین بار ببینم. 

امیرم سر و یک دست نداشت.

 اولین و آخرین نامه
حاجیه خانم از اولین و آخرین نامه ای که پسر 
شهیدش برای او فرســتاد، می گوید: امیر که 

شهید شد نامه اش به دستم رسید.
احوال همه مان را پرسیده بود و نوشته بود؛ دو 
تومان به اتوشــویی محل باید بدهم فراموش 
کرده ام آن را بدهید و نذر کرده ام دو کیلو خرما 

بدهم. 
پول اتوشــویی را دادیم و در مراسم چهلمش 
هم نذرش را دادم. تقریباً چهلمش همزمان شد 
با تولد 15 سالگی اش. ماه ها قبل از شهادتش 
یک روز نمازش را برایم خواند آخر داشــت به 
سن تکلیف می رسید و خواندن نماز را چند بار 
تمرین کرد. گفتم، عالی مامان، نماز خواندنت 

درست است.

 خواسته یک مادر
 حاال میان اشــک ها و بغض مادر جمالتی را 
می شنوم که بی تفاوت نمی توان از آن گذشت، 
او تأکیــد می کند: برادرم و بچــه من و امثال 
آن ها برای امنیت کشــور و اسالم رفتند و من 
به عنوان یک مادر شــهید و خواهر شــهید از 
خونشان نمی گذرم اگر راه آن ها را ادامه ندهند. 
آن ها رفتند تا کشورمان و اسالم بماند پس ما 
باید قدردان از جان گذشتگی آن ها باشیم و در 
حفظ راهی که آن ها سروجان دادند، محکم گام 

برداریم. 
این دیدار به همت و هماهنگی فرهنگســرای 
پایداری و با حضــور راوی خوب دفاع مقدس 
شهرمان جانباز علیرضا دلبریان و احمد منصوب 

نقاش چهره شهدا همراه بود.

فرهنگ و هنر
   برگزاری کارگاه خوشنویسی 

»علمدار مقاومت« در نیشابور
نیشابور- خبرنگارقدس: 
کارگاه خوشنویســی با 
رویکرد یادمان شــهید 
قاســم  حاج  ســپهبد 
شــهدای  ســلیمانی، 
شــهدای  و  مقاومــت 
با حضور  سانحه هوایی 

هنرمندان خوشــنویس در نگارخانــه کمال الملک اداره 
فرهنگ وارشاد اسالمی نیشابور برگزار شد.

استادان خوشنویســی در این کارگاه حضور یافتند و آثار 
خود را در معرض دید عموم مردم فرهنگ و هنردوســت 

قرار دادند.
مجموعه آثار خلق شــده در این کارگاه توســط غالمعلی 
دربهشتی، احسان شــورورزی، سیما جوینی پور، علیرضا 
منفردی، شهناز فارسی، معصومه قلعه نوی، علی دهباشیان، 
حسن احمدآبادی، رضا اسعدی، اسماعیل کاهانی و صالح 

چنارانی در معرض دید عموم عالقه مندان قرار گرفت.
آثار خوشنویسي در قالب هاي مختلف برگرفته از آیات کالم 
وحی، احادیث، روایــات اهل بیت عصمت و طهارت)ع( و 

اشعار بزرگان ادب پارسی به رشته تحریر درآمدند.

 مفاهیم فرهنگ شهروندی 
در طرح »بچه های مشهد«

دوره  دومیــن  قدس: 
»بچه هــای  طـــرح 
مشهد« با هدف افزایش 
اجتماعی  مشارکت های 
افزایــش  و  کــودکان 
احســاس تعلق خاطــر 
به  والدین  و  کــودکان 

شهر، در مناطق سیزده گانه مشهد اجرا می شود.
بــا توجه به ضرورت آموزش مفاهیم شــهروندی از دوران 
کودکی و فرهنگ سازی از درون خانواده، دومین دوره طـرح 
»بچه های مشــهد« با هدف افزایش سطح مشارکت های 
اجتماعــی کودکان از طریق آموزش مفاهیم تفکیک زباله 
از مبدأ و رعایت حق تقدم عابرپیاده، به مدت 6 ماه توسط 
اداره آموزش فرهنگ شهروندی سازمان اجتماعی فرهنگی 

شهرداری مشهد در مناطق سیزده گانه شهر آغاز شد.
آنچه موجب شــده اســت دو موضوع رعایــت حق  تقدم 
عابرپیاده و تفکیــک زباله از مبدأ در کانــون توجه اداره 
آموزش فرهنگ شهروندی قرار بگیرد، تأثیر یادگیری این 
مفاهیم در حفظ و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. 
براســاس آمار پلیس مشهد، 51 درصد افراد فوت شده در 
تصادفات مشهد عابران پیاده بوده اند و در بخش زیادی از 
این تصادفات، عامل اصلی تصادف رعایت نکردن حق تقدم 

عابران و عبور نکردن از روی خط عابرپیاده بوده است. 
همچنین براساس آمارها بخش قابل توجهی از زباله تولید 
شده در مشهد، زباله خشک و قابل بازیافت است که تفکیک 
آن از مبدأ توســط شهروندان عالوه بر کاهش آسیب های 
محیط زیستی، موجب صرفه جویی در هزینه های خدمات 

شهری می شود.

شهادت افتخاری است 
که نصیب هر کسی 

نمی شود، 
چراکه هم برادرم و 

هم امیر هر دو دارای 
ویژگی های شخصیتی 

خاصی بودند
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ورزش خراسان
  بررسی برنامه های تمرینی 

سریع ترین مرد ایران تا المپیک توکیو
قدس: جلسه هماهنگی 
دوومیدانی  فدراســیون 
ایران  مرد  سریع ترین  با 
برنامه های  بررسی  برای 
تمرینی تا المپیک توکیو 

برگزار شد. 
خصوص  در  جلسه  این 
بررسی برنامه های آماده ســازی وی و حمایت همه جانبه تا 
بازی های المپیک توکیو با حضور پژمان معتمدی؛ سرپرست 
دبیری فدراســیون و مرتضی غالمی؛ خزانه دار و عضو هیئت 

رئیسه فدراسیون در محل فدراسیون برگزار شد.
در این جلسه به بررســی مفاد قرارداد »گی اونتانون« مربی 
فرانسوی تفتیان، زمان بندی برنامه  اردوهای تدارکاتی در کمپ 
اینسپ پاریس، جذب ماساژور و فیزیوتراپ و حضور در چند 
مسابقه بین المللی تور IAAF در اروپا پرداخته و مقرر شد در 
کمترین زمان ممکن، برنامه های سریع ترین مرد ایران با هدف 
آماده سازی برای حضور پرقدرت در بازی های المپیک 2020 

توکیو در دستور کار فدراسیون دوومیدانی قرار گیرد.
تفتیان نیز در خصوص حضورش در اردوهای تدارکاتی کمپ 
اینسپ پاریس ابراز خرسندی کرد و گفت: »بی شک تمام توانم 
را برای رسیدن به موفقیت در مسابقات داخل سالن قهرمانی 

جهان و بازی های المپیک توکیو به کار خواهم گرفت. 
تمرین در کنار اونتانون و ملی پوشان تیم ملی فرانسه در اردوی 
پاریس و استفاده از امکانات خوب کمپ اینسپ به آمادگی من 
کمک زیادی خواهد کرد و امیدوارم نتایج خوبی نیز کســب 

کنم«.

 حضور بدمینتون باز خراسانی 
در اردوی تیم ملی  

اردوی  قدس: دومیــن 
تیــم ملــی منتخــب 
بدمینتون آقایان کشور با 
حضور ورزشکار خراسانی 
در حال برگزاری است.   

این اردو با حضور هشت 
بازیکن تا 27 دی ماه به 

میزبانی زنجان در حال برگزاری است.
در این اردو که به منظور آمادگی تیم ملی بدمینتون کشورمان 
برای شرکت در مسابقات بین المللی دهه فجر برپا شده است، 

سعید بابیانی از خراسان رضوی حضور دارد.
بازیکنان حاضر در این اردو زیر نظر مربیان تیم ملی غالمرضا 

باقری و نیکزاد شیری به تمرین می پردازند.

 در یک قدمی المپیک 
قدس: قهرمــان پرتاب 
وزنه ایران گفت: در یک 
قدمی المپیک قرار دارم 
و امیــدوارم ایــن اتفاق 
تاریخی بیفتــد تا ما دو 
ســهیمه دوومیدانی در 

المپیک داشته باشیم. 
شاهین مهردالن در حاشیه دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان 
اســتان، اظهار کرد: ورودی المپیک 21 متر و 10 سانتیمتر 
اســت و ما دو راه برای کسب سهمیه داریم. اینکه ورودی را 
کسب کنم یا با حضور در مسابقات بین المللی متعدد و کسب 

امتیاز باال به المپیک راه پیدا کنم. 
وی اضافــه کرد: هنوز رنکینگ جدید اعالم نشــده ولی من 
در بین 32 نفر برتر هســتم که با حضور در مسابقات جهان 
می تواند این رنکینگ ارتقا یا کاهش یابد ولی به طور کلی اگر 
هماهنگی های الزم برای شرکت من در مسابقات بین المللی 
صورت گیرد، احتمال کســب سهمیه المپیک بیشتر خواهد 

شد.

 برگزاری مسابقات تکواندو خردساالن 
استان در چناران  

 قدس: مســابقات تکواندو خردســاالن خراســان رضوی 
گرامیداشــت سردار سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی در 

چناران طی امروز و فردا برگزار می شود. 
این دوره از مســابقات در دو بخش دختران و پسران برگزار 

خواهد شد.
گفتنی اســت؛ در پایان این دوره از رقابت ها که با تجلیل از 
پیشکسوتان تکواندو شهرستان نیز همراه است، به نفرات برتر 

جوایز نفیسی اهدا می شود. 

عشقستان

مدرهس
در مشهد صورت گرفت

 امضای تفاهم نامه بین مدیران 
آموزش ابتدایی و استثنایی  

قــدس: بــا هــدف 
و  تعامــالت  تقویــت 
توسعه آموزش تلفیقی 
دارای  دانش آمــوزان 
عادی،  و  ویژه  نیازهای 
حضور  با  تفاهم نامه ای 
ابتدایی  آموزش  معاون 

وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی کشور در مشهد به امضا رسید.

معاون وزیر و رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور در 
این مراسم که با حضور معاونان ابتدایی و رؤسای آموزش 
اســتثنایی استان های کشور برگزار شد، گفت: در راستای 
سیاست فراگیرســازی، 12 هزار مدرسه عادی در کشور 

دانش آموزان با نیازهای ویژه را تحت پوشش قرار داده اند.
سیدجواد حسینی افزود: سیاست اصلی این سازمان برای 
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه، حرکت از تفکیک به 

سمت تلفیق و از تلفیق به سمت فراگیری است.
وی با بیان اینکه پوشش تحصیلی باید فراگیر باشد و همه 
افراد را تحت پوشــش قرار دهد و برای رسیدن به این امر 
باید همــه اجزای تعلیم و تربیت را بــه کار برد، گفت: از 
ابتدای دولت تدبیر و امیــد تاکنون 73 هزار دانش آموز با 
نیازهای ویژه فراگیر شــده اند که  رشد ۸2 برابری را نشان 

می دهد.
معاون وزیر و رئیس آموزش و پرورش استثنایی کشور طرح 
ســنجش سالمت را راه شناســایی ویژگی دانش آموزان و 
انتخاب نوع تعلیم و تربیت دانست و افزود: مداخله طالیی  و 
بهنگام در سه چهار سالگی ما را به عدالت و استانداردسازی 
آموزشی نزدیک می کند ضمن آنکه مداخله در سنین پایین 
هم بهره ورانه و هم موجب جلوگیری از بســیاری عوارض 

قابل پیشگیری است.
معــاون آموزش ابتدایی وزارت آمــوزش و پرورش هم در 
این مراسم گفت: با امضای تفاهم نامه میان این معاونت و 
سازمان آموزش و پرورش استثنایی، راه رسیدن به آموزش 

و پرورش تلفیقی فراگیر هموار شد.
رضوان حکیم  زاده ادامــه داد: دانش آموزان عادی در کنار 
دانش آموزان دارای نیازهای ویژه، فرصت مسئولیت پذیری 

و رشد و تربیت را پیدا می کنند.
حکیم زاده گفت: نگرش دانش آموزان عادی به دانش آموزان 
دارای نیازهــای ویژه باید تغییر کند و این تغییر نگرش و 
یادگیری رفتار با این دانش آموزان از برنامه های این معاونت 

است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: برای 
آمــوزش خانواده دانش آموزان دارای نیازهای ویژه نیز باید 

برنامه ریزی و آموزش های الزم به آن ها داده شود. 

1. کتابی مشتمل بر حکایت های خواندنی از 
استاد شهیدمرتضی مطهری- ابریشم نتابیده 
 2. مشــقت- لمیدن- تلفــظ فرنگی مریم 
3. پارچه کشــباف- اولین بانوی شــهیده 
اســالم- کرم خونخوار 4. مــوی مجعد- 
 حرارت بــاالی بدن- نابــودی- میهمانی 
5. زادگاه رازی- چه کســی اســت؟- نژاد 
 ایرانــی- تای جامــه 6. خرابــه- گزارش 
7. ابــزار هندســی بــرای اندازه گیــری 
زاویــه- پیــروزی- حرف نهــم یونانی ۸. 
خوراکی از تخم مرغ- ســاز زهی با شــش 
ســیم- پهناور 9. از این نــوع پارچه کرکی 
یا پشــمی در ساخت کاله و فرش استفاده 
می شــود- قوم ایران باســتان- کهن 10. 
آبونه- مهم ترین بندر آفریقای جنوبی 11. 
 بله ایتالیایی- سســتی- مخفی- عدد رمز 
لوازم التحریر- پهلوان-  از  12. نیتــروژن- 
رایحــه 13. دیــد و نگاه- واحــد- مدفن 
ابن سینا 14. ســرود و نغمه- مایع ترشی 
که از انگور ، ســیب یا امثال آن می گیرند- 

دوره گرد 15. نپذیرفتن- ضدباکتری

1. یکی اش صدانــدارد- پاردم- ضربه ای در 
ورزش فوتبال 2. منتسب به آخرت- پرنده 
تنهای لب آب- چندتن دور آن جمع شــده 
 و بــه بحث دربــاره موضوعــی می پردازند 
 3. جــدال- عکس العمــل- دیــوار بلنــد 
4. واکنش تکرارشونده عصبی- واحدی در 
 طول- یکی از ســه ورزش موردتاکید اسالم 
5. راه و روش- شجر- نفس خسته 6. الفبای 
نابینایی 7. سینمای  موسیقی- چه بسیار- 
فاجعــه آبــادان- منظم کــردن- خودروی 
کوچک مسافربری شهری ۸. امامان - عدد 
دورقمی - نوشــنده 9. نام دخترانه وطنی- 
 عنصری بــا عدد اتمی۸6 - شــهر نیروگاه 
10. حافظــه ســخت رایانــه  ای- شــاعر 
مســافر- مزاحمــت اینترنتــی 11. عزیز 
 عــرب- میــوه ای از مرکبــات- بنچــاق 
12. عشــوه و خرام- دخمه و گور- حیله و 
فریب 13. واحد شمارش احشام- قلب قرآن- 
ابتدایی 14. خواب نیمروزی- دریا- خرس 
درختــی 15. آواره و بی خانمــان- روزهای 

جشن و سرور- رود طویل سرزمین فراعنه

  عمودی  افقی

قدس  جلســه تجدید عهد نمایندگان جامعه فرهنگی و هنری با پاسداران امنیت 
کشور برگزار شد. 

در این جلســه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: اصحاب فرهنگ و هنر در کنار 
ملت همیشه در صحنه هســت و می ماند. هنرمندان زحمات نیروهای خدوم پاسدار 
امنیت کشــور را ارج می نهند و می دانند سپاه در طول تاریخ انقالب در همه سختی ها 
در کنار مردم بوده است و از جان خود گذشته تا این کشور همیشه با اقتدار به راه خود 

ادامه دهد. 
جعفر مروارید با معرفی نمایندگان انجمن های هنری استان خراسان رضوی، اعالم کرد: 
مشهد و خراسان رضوی دارای ظرفیت های هنری و فرهنگی بسیار فراوانی است که در 

خدمت نظام و انقالب است.
وی از برگزاری نمایشــگاه عکس با موضوع ســردار سلیمانی و ساخت تئاتر با موضوع 
زندگی و شهادت سردار سلیمانی و ساخت فیلم های کوتاه خبر داد و بیان کرد: اصحاب 
فرهنگ و هنر برنامه هایی را با موضوع شــهادت سردار سلیمانی و شهدای مقاومت در 
دست برنامه ریزی دارند و همه عالقه مندند دین خود را نسبت به این سردار شهید ادا 

کنند.  
جعفر مروارید افزود: همچنین به همت جامعه فرهنگی و هنری استان مراسم بزرگداشت 
سردار سپهبد شهید سلیمانی و اکران فیلم سینمایی 23 نفر در سینما آفریقای مشهد 

با حضور هنرمندان عرصه های مختلف هنری برگزار شد.

 سردار سلیمانی پرورش یافته دفاع مقدس است 
فرمانده سپاه امام رضا)ع( هم در این جلسه گفت: ارتقای جایگاه ایران اسالمی با توسل به 

اندیشه اسالمی و شخصیت های بزرگی چون سردار شهید سلیمانی است. 
سردار یعقوبعلی نظری با بیان اینکه سردار سلیمانی پرورش یافته دفاع مقدس است، 
بیان کرد: امروز همه می دانند چقدر جایگاه ایران، جایگاه رفیع، قدرتمندانه و عزتمندانه 

است، در طول تاریخ چه زمانی این چنین جایگاهی داشته ایم؟
در این جلسه نمایندگان جامعه هنری لوح یادبودی به رسم تشکر از زحمات فرمانده 
ســپاه امام رضا)ع( به وی تقدیم کردند و پوســتری با عنوان اقتدار معنوی رونمایی و 

میثاق نامه جامعه هنری در حمایت از جبهه مقاومت اسالمی تقدیم سردار نظری شد.

روز گذشته صورت گرفت

تجدید عهد نمایندگان جامعه فرهنگی و هنری با پاسداران امنیت 

مخاطبان گرامی!
در  را  خــود  نظــرات  لطفــاً 
خصوص این مطلب  به شماره 

300072305 پیامک کنید.
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