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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعالم کرد:

 افزایش ۴۰ درصدی تردد 
 در محورهای 
خراسان شمالی

کمیته امدادخراسان شمالی 
حدود ۷۲۴ میلیون تومان به 
بیماران زمین گیر کمک کرد

استاندار خراسان شمالی:

 مطالبات ورزشکاران 
استان در سطح ملی 

پیگیری می شود



معاون سیاسی استاندار:

ضرورت ساماندهی متکدیان استان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی 
استان گفت: با توجه به اینکه اکثر متکدیان معتاد هستند لذا 
با شروع فصل سرما باید ساماندهی بهتری برای آنان انجام 
شود تا حادثه ناگواری رخ ندهد.ضرورت ساماندهی متکدیان 
اســتان/  اختصاص ۲۲۰ میلیون تومان برای تجهیز مراکز 

نگهداری متکدیان ,
 حسن ناهیدی، معاون سیاســی استاندار خراسان شمالی با 
اشاره به اختصاص ۲۲۰ میلیون تومان به شهرداری ها برای 
تجهیز مراکز نگهداری متکدیان، افزود: به شهرداری بجنورد 
۱۰۰ میلیون تومان، به شهرداری اسفراین و شیروان هر کدام 
۶۰ میلیــون تومان برای تجهیــز مراکز نگهداری متکدیان 

استان اختصاص پیدا کرده است.
وی بــا تاکید بــر اینکه متکدی محصول عدم اســتفاده از 
فرصت ها توســط فرد اســت، تصریح کرد:برای جمع آوری 
تکدی گران مانند برخی از اســتان های دیگر نیازمند کمک 

خیران هستیم.
ناهیدی تصریح کرد: آمار متکدیان استان به نسبت محرومیتی 
که در استان وجود دارد آمار خیلی باالیی نیست اما باید تالش 

شود که حتی یک متکدی نیز وجود نداشته باشد.
ناهیدی بــا تأکید براینکــه متکدیان عــوارض زیادی در 
جامعه دارنــد، افزود: عادی انگاری تکدی گری، کاهش امید 
به زندگی، نازیبایی محیط شــهری و... عــوارض افزایش 

تکدی گران در شهر است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعالم کرد:

افزایش ۴۰ درصدی تردد در 
محورهای خراسان شمالی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراســان شمالی 
از افزایش ۴۰ درصدی وســایل نقلیه در محورهای خراسان 
شمالی در ۸ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
داد.افزایش ۴۰ درصدی تردد در محورهای خراسان شمالی,

به گزارش گروه دریافت خبر اتفاقیه، محمد مشــتری گفت: 
طــی این مدت بیش از ۶ میلیون و ۸۱۸ وســیله نقلیه وارد 
و بیش از ۶ میلیون و ۸۴۰ هزار وســیله نقلیه از استان خارج 
شدند که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب ۳۹.۳۴ درصد و 

۴۰.۴۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
وی محــور چمن بید – جنگل گلســتان )چشــمه خان( و 
بالعکس را دارای بیشــترین تردد در ایــن بازه زمانی عنوان 
کرد و افزود: محور صفی آباد – گراتی و بالعکس ) بر اساس 
نسبت ترافیک به ظرفیت محور( کم تردد ترین محور را به 

خود اختصاص داده است.
مشتری اظهارکرد: همچنین محور گرمه – میامی ) گرمه ( 
و بالعکس دارای بیشترین سهم تردد وسایل نقلیه سنگین و 
محور آشخانه – چمن بید ) آشخانه ( دارای بیشترین سرعت 
متوســط تردد در این مدت است. وی محور گرمه – چمن 
بید را دارای بیشترین درصد تخلف سرعت غیرمجاز دانست 
و ادامه داد: بیشترین درصد تخلف فاصله غیرمجاز در محور 
چمن بید – جنگل گلستان )چشمه خان( و بالعکس به ثبت 
رسید.مشتری همچنین ســاعت اوج تردد در ماه گذشته را 
ســاعت ۲۰ الی ۲۲ ذکر کرد و گفت: تردد وســایل نقلیه در 
جاده های خراسان شمالی توسط ۵۱ دستگاه تردد شمار ثبت 
می شود همچنین ۲۵ دوربین نظارت تصویری و ۳۰ سامانه 

ثبت تخلف در محورهای استان فعال است.
ثبت رکورد 53 میلیون نفر ساعت کار 

بدون حادثه مخاطره آمیز
مدیرعامل پتروشیمی خراسان گفت: به شکرانه الهی، با همت 
همکاران واحد ایمنی و دقت کلیه کارکنان تا به امروز توانسته 
ایــم ۲ اورهال کامال ایمن را برگــزار کنیم و در مجموع به 
رکورد ۵۳ میلیون نفر ســاعت کار بدون حادثه فوت دست 
یابیم.به گزارش گروه دریافت خبر اتفاقیه ، مهندس یوسف 
حسنی در آئین تقدیر از نفرات برتر و واحدهای نمونه ایمنی 
پتروشیمی خراسان در سال ۱۴۰۰ گفت: مخاطرات احتمالی 
زیادی در صنعت وجــود دارد و لذا حفظ جان افراد و ایمنی 
آنها از اولویت های ما اســت.عضو هیات مدیره پتروشیمی 
خراسان افزود: آموزش موارد ایمنی، اجرای به موقع مانورها 
و برنامه های آماده ســازی همــکاران از عوامل ثبت چنین 
رکوردهایی اســت و از اهمیت باالیی برخوردار است.در این 
برنامــه از ۲ واحد بهره بــرداری اوره و انبارهای محصول و 
بارگیری به عنوان واحدهای نمونه ایمنی معرفی شــدند و از 

۲۰ نفر همکاران نمونه ایمنی تقدیر به عمل آمد.

امام جمعه بجنــورد و نماینده ولی فقیه 
در خراســان شمالی گفت: مردم ایران با 
نفاق غرب، آمریکا و اروپا آشنا هستند و 
هرگز فریب حیله و دسیســه های آنان 

را نمی خورند.
حجت االسالم رضا نوری در خطبه های 
آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه بجنورد 
اظهار داشت: مردم ایران با دشمنی های 
نظام استکبار، غرب و اروپا آشنا هستند 
چرا که دشمنانی که امروزه از اغتشاش 
گران حمایــت می کنند، خــود ناقض 

حقوق بشر هستند.
وی تصریــح کرد: آلمان که بیشــترین 
اقدامات ضد حقوق بشــری را در جنگ 
اکنون  ایــران و عــراق دارد،  تحمیلی 
مدعی حقق بشر است و برای اغتشاش 

گران قطعنامه صادر می کند.
حجت االسالم نوری بیان کرد: فرانسه 
که دســتش به خون یــک میلیون نفر 
الجزایری آلوده و رســواترین کشور در 
اروپاست حال مدعی رعایت حقوق بشر 

در ایران شده است.
امام جمعــه بجنورد افزود: مردم ایران با 
رهبری مقام معظم رهبری هرگز فریب 
دسیسه های نظام اســتکبار و غرب را 

نخورده اند و نمی خورند.
وی با بیان اینکه نظام اســتکبار همواره 
علیه ایران بوده است گفت: پس از جنگ 
هشــت ســاله وقتی دید ایران با قدرت 
ایستادگی و دل های منطقه را به سمت 
خــود جذب کرد به فکر دسیســه هایی 
دیگر افتاد و اختشاشــات اخیر از همان 

توطئه ها سرچشمه می گیرد.
نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی 
افزود: حال که مردم ایران رابطه دوستانه 

ای با کشور عراق دارند وبواسطه عتبات 
و عالیات ارتباط دوســتانه برقرار شــده 
اســت و جبهه مقاومتت سدی در برابر 
دشمن شده است وهمین اهمیت موجب 
دلسردی دشمنان شده است و به دنبال 

انزوای ایران از خاورمیانه هستند.
وی خاطرنشان کرد: دشــمن به دنبال 
ایجــاد تفرقــه در داخــل نظام اســت 
و داعشــی دیگــر از منافقــان، کومله، 
دموکرات و ســرخوردگان سیاسی ایران 

ایجاد کند و با همان شیوه داعشی، ایران 
را خراب و شبیه سوریه کند.

نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی 
افزود: دشمن به دنبال ضعف ایران است 
تا زیربناها را نابود و ما را تســلیم کنداما 
کور خوانده اند، مردم ما این ملت رشید، 
بسیجی و شهید داده، شجاعانه بار دیگر 

در مقابل استکبار می ایستند.
وی با اشــاره به سالروز شهادت مدرس 
و روز مجلس شــورای اســالمی گفت: 
تکلیــف مجلس، قانون گــذاری و ریل 
گذاری بــرای حرکت نظــام در تمامی 
حوزه ها است، نمایندگی مجلس جایگاه 
مهمی است و نمایندگان ناظر بر اعمال 
همه مســووالن در تمــام مجموعه ها 
هســتند و اگر جایی خطا و اشتباه دیدند 

باید تذکر دهند.
نماینده ولی فقیه در خراســان شــمالی 
با اشــاره به اینکه بــه نماینده مجلس 
شورای اسالمی مصونیت داده شده تا با 
آرامش حرف بزند و نظارت کنند گفت: 
نمایندگی خانــه ملت، جایگاه و ظرفیت 
پر اهمیتی اســت که بایــد از آن به نفع 
مردم و پیشــرفت کشــور و نظام دینی 

بهره گرفت. 
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استاندار خراسان شــمالی گفت: مطالبات 
ورزشکاران استان در سطح ملی پیگیری 

و مشکالت آنها برطرف خواهد شد.
محمدرضــا حســین نــژاد روز جمعه در 
تجلیل از کوراشکاران ملی پوش خراسان 
شمالی اظهار داشت: با استفاده از ظرفیت 
قانون و ارایه بسته های تشویقی حمایت 
های الزم از قهرمانان ورزشــی اســتان 
انجــام و مطالبــات آنان در ســطح ملی 

پیگیری خواهد شد.

وی بــا تاکید بر تشــکیل گــروه خیران 
ورزش اســتان، گفت: بــا بهره مندی از 
حضــور خیران حوزه ورزش، بخشــی از 
مشکالت در شرایط اضطراری به حداقل 

خواهد رسید.
حســین نژاد تصریح کرد: ضروری است 
تــا با همدلــی موجب تقویــت ورزش و 
گسترش نشــاط در تمام حوزه ها شویم 
زیرا جوانــان با ورزش پویــا، طراوت و 
شادابی را رقم می زنند و همین قشر پایه 

گذار اصلی برای توسعه کشور هستند.
در این دیدار از کوراشکاران افتخار آفرین 
خراسان شمالی در مسابقات جهانی هند 
پایان ســیزدهمین دوره  با  قدردانی شد. 
رقابت های کــوراش قهرمانی جهان که 
روز شــنبه )پنجم آذرماه( ســالجاری در 
پونای هند آغاز شده بود، کاروان کوراش 
کشــورمان در بخش آقایــان و بانوان با 
کســب ۱۳ مدال رنگارنگ شامل ۶ طال، 
ســه نقره و چهار برنز در مجموع به مقام 

نایب قهرمانی جهان دست یافت.
در این رقابت ها »الیاس پاکدل«، »جواد 
مرادی«، »محمــد محمدی بریمانلو« از 
خراسان شمالی به نشان های طال و نقره 

دست یافتند.
»رضــا مهنان« به عنوان ســرمربی تیم 
ملی کوراش آقایان و »بتول پاکروح« به 
عنوان سرمربی تیم ملی کوراش بانوان از 
خراسان شــمالی در این رقابت ها حضور 

داشت.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان شــمالی از اجرای 
طــرح نظارتی ویژه داروخانه ها خبر داد و گفت: این طرح 

به مدت ۲ هفته اجرایی خواهد شد.
سید جواد سیدالموسوی اظهار داشت: با توجه به مشکالت 
پیش آمده در زمینه تهیه دارو، گرانی و عرضه نامناســب 
دارو از ســوی برخی داروخانه ها، نظارت بر داروخانه ها و 
شرکت های پخش دارو در استان در دستور کار گشت های 

مشترک تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراســان شمالی عنوان کرد: 
طرح ویژه نظارت بر داروخانه ها با همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی و ســازمان صمت از ۱۲ آذر به مدت دو هفته در 

مرکز استان و شهرهای تابعه برگزار می شود.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح که همزمان با ســایر 
استان های کشــور انجام خواهد گرفت، حمایت از حقوق 

مصــرف کننــدگان و برخورد با متخلفیــن در این حوزه 
می باشد.

سیدالموســوی در پایان گفت: هم اســتانی های محترم 
در صورت مشــاهده هرگونه تخلــف می توانند از طریق 
 شماره تماس ۱۳۵ و یا ثبت شــکایت در درگاه اینترنتی

 ir.www.tazirat۱۳۵ موضــوع گزارش و یا شــکایت 
خویش را اعالم تا در اسرع وقت موضوع بررسی گردد.

خانـواده  سـالمت  و  حمایـت  معـاون 
کمیتـه امـداد امـام خمینی)ره( خراسـان 
از  حمایتـی  نهـاد  ایـن  گفـت:  شـمالی 
میلیـون   ۷۲۳ تاکنـون  امسـال  ابتـدای 
۷۵۰ هـزار تومان بـه بیمـاران زمین گیر 

کمـک کـرده اسـت.
در  داشـت:  اظهـار  داغسـتانی  رضـا 
زیـر  زمین گیـر  بیمـار   ۵۵۰ مجمـوع 

پوشـش ایـن نهـاد اسـت کـه تاکنـون 
حـدود ۱۲۴ میلیـون تومـان بـه حسـاب 
ایـن تعـداد از افـراد واریـز شـده اسـت.

وی افـزود: بـرای هـر یـک از بیمـاران 
نهـاد  ایـن  پوشـش  زیـر  گیـر  زمیـن 
سـرانه  تومـان  هـزار   ۲۵۰ ماهیانـه 

شـود. مـی  واریـز  نگهـداری 
خانـواده  سـالمت  و  حمایـت  معـاون 

کمیتـه امـداد امـام خمینی)ره( خراسـان 
ابتـدای  از  همچنیـن  گفـت:  شـمالی 
امسـال برای ایـن بیمـاران ۶۰۰ میلیون 
تومان پوشـینه هزینه شـد و به  مناسـبت 
روز  و  )س(  زینـب  حضـرت  والدت 
پرسـتار مسـووالن ایـن اداره کل از ۵۵ 
پرسـتار بیمـار زمین گیـر دیـدار و تقدیر 

. ند د کر

وی بیـان کـرد: ایـن نهـاد سـاالنه بـا 
از  خدماتـی  محـروم،  مناطـق  اولویـت 
بیماری هـای  انـواع  غربالگـری  قبیـل 
غیرواگیر، برگـزاری کالس های آموزش 
سـبد  تحویـل  سـالمت،  و  بهداشـت 
اقـالم، کمـک هزینـه پزشـکی در قالب 
خدمـات چشـم پزشـکی و دندانپزشـکی 

می دهـد. ارایـه  مددجویـان  بـه 

اطالعات  فنــاوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
خراسان شمالی گفت: ۱۱ روستای استان 
با جمعیت پنج هزار نفر در هفته جاری از 

اینترنت پرسرعت برخوردار شدند.
ســیدعلی مرتضوی اظهار داشــت: بهره 
مندی ۱۱ روســتای خراســان شمالی از 
اینترنت پرســرعت با نصــب تکنولوژی 
فــور جی )۴G( همــراه اول در ۶ منطقه 

روستایی »کوه کمر«، » زیدر«، »راوخ«، 
»شهرآباد«، »کوران« و اشتوت« در راز و 

جرگالن محقق شده است.
وی افــزود: اعتبارات ایــن طرح از محل 
خدمات اجباری وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات )USO ( تامین شده است.
مرتضــوی ادامــه داد: تا به امــروز تمام 
شهرهای خراسان شمالی از پوشش نسل 

های سوم و چهارم تلفن همراه برخوردار 
و بیش از ۹۰ درصد روستاهای باالی ۲۰ 
خانوار به شبکه تلفن همراه و شبکه ملی 

اطالعات متصل شده اند.
اطالعات  فنــاوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
خراسان شــمالی گفت: توسعه زیرساخت 
های ارتباطی پایدار در مناطق روســتایی 
از اولویت های دولت سیزدهم است و در 

همین راستا ۱۵ سایت جدید احداث شد.
وی یادآور شد: اینک استان با داران بودن 
یک میلیون و ۲۱۴ هزار مشترک اینترنت 
پهن باند ثابت و ســیار رتبه ۹ کشــور را 
دارد.ضریب نفوذ اینترنت ثابت و سیار در 
خراسان شــمالی ۱۳۸.۴۹ درصد است و 
یک میلیون و ۲۱۴ هزار مشترک اینترنت 

ثابت و سیار دارد. 

استاندار خراسان شمالی:

 مطالبات ورزشکاران استان در سطح ملی پیگیری می شود

اجرای طرح نظارتی ویژه داروخانه ها در خراسان شمالی

کمیته امدادخراسان شمالی حدود ۷۲۴ میلیون تومان به بیماران زمین گیر کمک کرد

۱۱روستای خراسان شمالی از اینترنت پرسرعت بهره مند شدند



واکنش عضو دفتر مقام معظم 
رهبری به ماجرای بولتن خبری

عضو دفتــر حفظ و نشــر آثار رهبر معظــم انقالب 
اســالمی به اخبار منســوب به رهبر انقالب در بولتن 

یک رسانه واکنش نشان داد.
مهــدی فضائلی عضــو دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر 
انقالب در حســاب کاربری خود نوشــت: »عالوه بر 
آنکه اغلــب اخبار و مواضع منســوب به رهبر معظم 
انقالب در بولتن خبری یک مجموعه رســانه ای، به 
دلیــل غیردقیق، ناقص و گاه جعلــی بودن غیرمعتبر 
اســت، باید به اغراض شوم دشــمن توجه داشت که 
اخباری دروغ را به عنوان اخبــار این بولتن محرمانه 

مطرح کند.«

چرا وزیر کشور با اساتید دانشگاه 
دیدار کرد؟

وزیر کشــور درباره دلیل دیدارش با اســاتید دانشگاه 
گفت: این گفت وگوها برای شــنیده شدن نظریات و 
دیدگاه هاست.احمد وحیدی درباره جلسه هم اندیشی 
خود با جمعی از اساتید دانشــگاه های تهران، اظهار 
کرد: من با بعضی اســاتید راجع به موضوعات درباره 
اغتشاشات و حوادث اخیر جلسه داشتم و در این زمینه 
گفت وگو کردیم. اساتید نظراتی داشتند که بیان کردند 

و ما هم مطالب خود را مطرح کردیم.
وی با اشــاره به اهمیت برقراری امنیت و آرامش در 
کشــور، ادامه داد: این گفت وگوها برای شنیده شدن 
نظریات و دیدگاه هاســت. حتما در توصیف، تحلیل، 
پیشــنهادها و راهکارهای اســاتید نقاط ارزشــمندی 
وجود دارد که باید آنها را بشــنویم و استفاده کنیم.در 
اولین روزهای هفته ای که گذشــت، جمعی از اساتید 
دانشــگاه های تهران با وزیر کشــور دیــدار و درباره 
مسائل جاری سیاســی و اجتماعی و همچنین وقایع 
اخیر تبادل نظر کردند. در این نشســت هم اندیشــی 
که با حضور اساتید مطرح دانشگاه های تهران، عالمه 
طباطبایی، صنعتی شــریف، الزهرا)س(، آزاد اسالمی، 
علم و صنعت، خوارزمی و هنر برگزار شــد، حاضران 
با طرح دغدغه ها و نقطه نظرات خود، پیشــنهادهایی 
برای بهبود شرایط و بازگشت آرامش کامل به فضای 
سیاسی و اجتماعی ارائه دادند.علی مطهری، ابوالفضل 
دالوری، حمید رضا جاللی پور، حســین راغفر، بیژن 
عبدالکریمــی، اصغر قاســمی، محمد رضــا مریدی، 
کیومرث یزدان پناه، مهدی نصیری، علیرضا مدنی زاده 
و علی اصغرپورعــزت، از جمله اســاتیدی بودند که 
نظریــات و دیدگاه های خــود را در این زمینه مطرح 

کردند.
رئیس جمهور: شهدا نور چشم مردم 

هستند
رئیس جمهــور در دیدار بــا خانواده شــهدای امنیت 
کردســتان گفت:کسانی که مرتکب جنایت شدند باید 
در اختیار عدالت قرار بگیرند.اغتشاش گران داعش وار 
به جان و مــال مردم حمله کردند. به اقتضای عدالت 
با آنها برخورد می شود. حتما باید قدردان خانواده های 
شهدا باشــیم. خانواده شــهدا برای مردم عزیز و نور 

چشم هستند.

 حجت االســالم والمسلمین منتظری 
گفت: شما عزیزان وقتی شاهدید مساله 
بی حجابی در شــهرها دارد خودش را 
نشان می دهد رنج می برید و این بحق 
اســت اما تصور می کنید که مسوولین 
مربوطه هم ساکت نشسته اند؟ من به 
عنوان کســی که در میدان این مساله 
هســتم، عرض می کنم که هم مجلس 
و هم قوه قضاییــه دارند کار می کنند، 
بــرای مثال همیــن دیروز جلســه با 
کمیســیون فرهنگی مجلس داشتیم و 
ظرف یکی دو هفتــه آینده نتایجی را 

مالحظه خواهید کرد.
دادســتان کل کشــور در خصــوص 
فیلترینگ گفت: بنــده امروز هم پای 
مســأله فیلتر کردن ها ایستادم و خیلی 
فحش خورده ام؛ ما امروز یک وی پی 
ان را می بندیم، بالفاصله با روش دیگر 
آن هم از خارج از کشور در اختیار قرار 
می گیرد. یا بایستی کاًل فضای مجازی 
را ببندیم که نه مورد تأیید مســؤولین 
عالی نظام هســت، نه امروز امکانش 

هست.
حجت االسالم والمسلمین منتظری به 
ترکیبی بودن تهاجم فعلی دشمنان نظام 
و انقالب اشاره کرد و گفت: امروز ما با 
صحنه ای مواجه هستیم که ترکیبی از 
ترکیبی  موضوعات متعدد است؛ جنگ 
که امروز دشمن برای ما رقم زده و به 
شــدت روی آن کار می کند، اتاق های 
فکر، انســان های متفکر و دانشــمند، 
هزینه های بســیار زیاد، هماهنگی بین 
آمریکا،  بخش های مختلف صهیونیزم، 
اســرائیل، آلمان و فرانســه که موارد 

اصلی این جنگ هستند.

سرپیچی از فرمایشات رهبر معظم 
انقالب؛ بزرگ ترین خیانت دولت قبل

دادستان کل کشــور تصریح کرد: آن 
زمانی که حضرت آقا فرمودند شبیخون 
فرهنگیســت، مســوولین فضا را رها 
کردند، آن زمان کــه فرمودند فضای 
مجازی، باز شــاهد رهایــی بودیم؛ در 
دولت  خیانت  بزرگ تریــن  قبل  دولت 
قبل، همین سرپیچی از دستور آقاست. 
مــا فریاد زدیم اما به نتیجه نرســیدیم 
چون تمــام اختیارات به دســت بنده 
نیســت. بنده به عنوان دادســتان کل، 
بــرای مســوولینی که مرتکــب این 
تخلفات شــدند، پرونده تشکیل دادم، 
ثبت هم شــد ولی این که رســیدگی 
نشــده، من نمی توانم علت این مسأله 

را عرض کنم.
وعده دادستان کل کشور برای 

رسیدگی به وضعیت حجاب در جامعه
وی بــه تــالش مســؤوالن بــرای 

ساماندهی به وضعیت کنونی حجاب در 
جامعه گفت: شما عزیزان وقتی شاهدید 
مســاله بــی حجابی در شــهرها دارد 
خودش را نشــان می دهد رنج می برید 
و این بحق است اما تصور می کنید که 
مســوولین مربوطه هم ساکت نشسته 
اند؟ من به عنوان کســی که در میدان 
این مساله هســتم، عرض می کنم که 
هم مجلس و هم قوه قضاییه دارند کار 
می کنند، برای مثال همین دیروز جلسه 
با کمیســیون فرهنگی مجلس داشتیم 
و ظرف یکی دو هفته آینده نتایجی را 

مالحظه خواهید کرد.
وی افزود: ما به ســرعت در حال کار 
بر روی موضوع حجاب هستیم و تمام 
تالشــمان را داریم به کار می بریم که 
یک راه حــل مدبرانه را بکار ببریم که 
با ایــن پدیده که دل همــه را به درد 
آورده، مقابله کنیم. حوزه های علمیه و 
خانواده های شــهدا باید از دستگاه های 

به  و...  اجرایی، مســوولین فرهنگــی 
شــدت مطالبه کنند و این مسأله موثر 
اســت. دســتگاه قضایی بــه تنهایی 
نمی توانــد کاری انجام دهد و این کار 

جمعی باید انجام شود.
گشت ارشاد نداشتیم، بلکه پلیس 

امنیت اجتماعی وجود داشت
منتظری  والمســلمین  االسالم  حجت 
اظهار کرد: در خصوص گشــت ارشاد 
اواًل ما گشت ارشاد نداشتیم و عنوانش 
پلیس امنیت اجتماعی بوده، ثانیًا هرگز 
قدمی  کوچک ترین  نه  قضایی  دستگاه 
و نه طرحی بــرای تعطیل کردن این 
گشت داشته و ما این را شاهد بودیم که 
یک حادثه ای که منشــأ آن یک اقدام 
در این واحــد پلیس بوده که محترمانه 
خانــم بدحجابی را دســتگیر کردند و 
آنجایی که ایشــان را می برند و جلسه 
می کنند  صحبت  برایشــان  می گذارند 
و...، این مالحظه شد که یک اتفاق رخ 
می دهد و همین منشــا این داستان ها 

می شود.
دادستان کل کشــور تصریح کرد: اون 
آقایی که در سیســتان و بلوچســتان 
نشســته و خودشــان بــرای زن هیچ 
حرمتــی قائل نیســت، امروز ســنگ 

حمایت از زن را به سینه می زند.
وی افزود: بنده به عنوان دادستان کل 
به کمک شــما نیاز دارم و با روشــی 
مدبرانه راهنمایی کنید؛ اگر ما بخواهیم 
چهار زن ولنگار را به صرف دســتگیر 
کردن و به زنــدان انداختن فکر کنیم، 
آیا به نتیجه می رســد، خیر، به نتیجه 
نخواهد رسید اما نباید هم رها کرد؛ ما 

در حال استفاده از پیشنهادات هستیم.

دادستان کل کشور: »وی پی ان« را می بندیم، بالفاصله، باز می کنند

 بستن کل فضای مجازی، نه مورد تایید مئوالن عالی نظام است و نه امکانپذیر

خبر

ایسنا نوشت: حجت االسالم والمسلمین 
صدیقــی گفت: روحیه بســیجی یعنی 
ذوب در والیــت و خدا محــور بودن 
اســتاگر چند نفر حرمت ها را شکستند 
بدانید دانشــگاه هایی که با خون شهدا 
تاسیس شده است نمی تواند به انقالب 
صدمه بزند و تا آخر زیر پرچم والیت به 

وظایف دانشجویی اش ادامه می دهد.
صدیقی بــا تاکید بر روحیه بســیجی 
که در ملت ایــران جریان دارد، گفت: 

ایران با همه اســتکبار در جنگ است 
و دشــمن با همه امکانات و سیســتم 
اطالعاتی پیچیده در برابر ایران همیشه 
شکست خورده است و همه تهدیدهای 
تبدیل به  ایــران  را ملت  اســتکباری 

فرصت کرده است.
امــام جمعه موقت تهران بــا تاکید بر 
تبعیــت از رهبری و والیت اظهار کرد: 
کســانی به امام حسین )ع(ابراز عالقه 
کردند امــا وقتی حضرت مســلم آمد 

تبعیت نکردند و معلوم شــد دروغ می 
گفتند. ملت ایران ۴۳ سال است با همه 
قدرت های بزرگ درگیر است اما خم به 
ابرو نیاوردند. از این رو محبت رهبری 
غیر از مناصب اعتباری و یک حقیقت 
و نورانیت و جذبه الهی اســت. مساله 
بسیج اشاره به روح بسیجی دارد. روحیه 
بســیجی یعنی ذوب در والیت و خدا 
محور بودن است. در گذشته اشتباهاتی 
شده است و در مســووالن زیاد است 

اما امام و رهبری اشــتباه نکردند چون 
تقوا دارند. رهبری در همه مشکالت به 
جمکران می رود و به امام زمانش پناه 
می برد. حضرت آقا با خصوصیاتی که 
خودشان دارند می گویند بسیج در کنار 
همه کارها باید تمریــن معنویت کند. 
امروز این ملت بســیجی که شــاهکار 
دنیاســت اقتدارش را از باورش به این 
مساله می گیرد که رهبرش، نایب امام 
زمان است. این شاهکار بسیج است که 
زیر پرچم حضرت زینب)س( نشان داده 

می شود.

صدیقی، خطیب جمعه تهران: مسئوالن، در گذشته اشتباهاتی کرده اند
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بیدکي محکوم علیه: علــي ریحاني موضوع الزم االجرا: محکومیت مدني به مبلغ ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 

ریال که با عنایت به انجام کارشناسی اموالی از محکوم علیه به مشخصات ذیل الذکر :
دو ســرویس مبل توقیف شــده و ارزیابي قیمت دو سرویس مبل توســط کارشناس دادگستری و 
اعالم نظر به شرح زیل _سرویس مبل ۸ نفره رنگ روشن مدل پرنس پایه فلزي ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال_ ســرویس مبل ۸ نفره رنگ قهوه اي پایه چوب ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال جمعا ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال ارزیابی گردیده است و اینکه پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده اموال فوق در روز شنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ســاعت ۱۰,۳۰ الی ۱۱:۰۰ و از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام 
مدنی دادگســتری بجنورد به فروش برسد، بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده میتوانند پنج 
روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد 
مزایده بازدید نمایند. بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار خواهد شــد و ده درصد مبلغ پیشــنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی مبلغ نیز 
ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقی )نود درصد( در مهلت مقرر مبلغ 

تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
دادورز اجراي احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد – علی عزیز آبادی

آگهی مزایده مرحله اول
احتراما در خصوص پرونده به شماره بایگاني ۰۱۰۰۷۱۱ ، در خصوص دعوي آقاي عین اهلل گریوانی به طرفیت محمد علي ایزانلو 
از محل بازدید و نظریه کارشناســي بشــرح ذیل تقدیم مي دارم: ملک مورد نظر واقع در بجنورد انتهای خیابان پژوهش روبروي 
مجتمع مسکوني رفاه یاور خارج از محدوده خدماتي شهر )واقع در حریم شهر بجنورد( بصورت زمین زراعي، داراي سند ششدانگ 
بــه پالک ثبتي ۲۳۲۴ فرعــي از ۱۲۵ اصلي بخش ۲ ،بجنورد از اراضي قریه عزیز. با مختصات جغرافیایي )۵۲۸۶۹۸,۴۱۴۴۳۰۴(

UTM به مســاحت  ۱۸۹۰,۱۵ متر مربع عرصه مي باشــد. با توجه به عدم همکاري مالک پرونده در خصوص ارائه ســند ضمن 
مراجعه به اداره ثبت و اسناد ناحیه ۲ بجنورد محرز گردید که در حال حاضر ششدانگ پالک بنام آقاي محمد علي ایزانلو بوده و 
سند در رهن بانک کشاورزي می باشد. پس از بررسي هاي الزم و در نظر گرفتن عواملی چون موقعیت، مساحت ، راه دسترسي، 
بافت منطقه و ... و در نظر گرفتن کلیه شــرایط عادالنه حاکم بر نــرخ گذاري ، ارزش هر متر مربع ملک مورد نظر ۶,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال و نتیجتًا ارزش ششــدانگ پالک به مســاحت ۱۸۹۰/۱۵ متر مربع معادل ۱۱,۳۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال برآورد و اعالم میگردد. 
معادل ۱۱,۳۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال برآورد و اعالم میگردد. و اینکه پس از ســیر مراحل قانوني مقرر گردیده ملک فوقاالذکر در قبال 
کل محکوم به و هزینه های اجرایی به مبلغ ۱,۷۸۵,۹۱۸,۰۰۰ ریال در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ ساعت ۱۲:۳۰الي ۱۳:۰۰ و 
از طریق مزایده حضوري در محل اجراي احکام مدني دادگســتري بجنورد به فروش برسد ، بنابر این متقاضیان شرکت در جلسه 
مزایــده میتواننــد پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کــم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده 
بازدید نمایند . بدیهي اســت مزایده از قیمت کارشناسي شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي واگذار خواهد شد و ده درصد مبلغ 
پیشــنهادي في المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقي مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شــد و در صورت عدم پرداخت الباقي 

نود درصد در مهلت مقرر ، مبلغ تودیعي پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
دادورز اجراي احکام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بجنورد - علی اکبر برزنیان نیت
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روزانهم صبح استان
رخاسان شمالی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره  ۱۴۰۱/۴۴۹۱ _ ۱۴۰۱/۸/۳۰ و ۱۴۰۱/۴۱۳۴ _ ۱۴۰۱/۸/۱۷ پرونــده کالســه ۱۴۰۰/۳۶۱ و 
۱۴۰۰/۳۶۲ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا همتی فرزند موســی الرضا و 
خانم آنیســا ضمیریان فرزند حسن بالســویه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۴۲,۹۰ متر مربع از پالک 
۱۵۵_ اصلی کهنه کند واقع در خراســان شمالی بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد از محل مالکیت ثبتی 
شهرداری بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض. دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۹/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۹/۲۷

علی اوسط رستمی_رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2بجنورد شناسه آگهی:۱۴۱۷۸۶۳ 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره  ۱۴۰۱/۴۱۹۶ _ ۱۴۰۱/۸/۱۹ پرونده کالسه ۱۴۰۱/۲۳۹ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی قره باشــلوئی فرزند علیرضا بشــماره شناسنامه ۲۲۹ در ششدانگ یک باب ساختمان  
به مســاحت ۱۰۰,۹۵ متر مربع از پالک شماره ۱۵۵_ اصلی کهنه کند واقع در خراسان شمالی بخش دو حوزه ثبت 
ملک منطقه دو بجنورد از محل مالکیت ثبتی حســین علی آبادی فرزند سبز علی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض. دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۹/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۹/۲۷

علی اوسط رستمی_رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2بجنورد شناسه آگهی:۱۴۱۸۵۶۳ 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره  ۱۴۰۰/۴۹۷۲ _ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ پرونده کالســه ۱۴۰۰/۱۹۳ موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای نظر محمد محمدی فرزند خدانظر بشــماره شناسنامه ۵۲۰ صادره از بجنورد در ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی به مساحت ۱۶۷,۷۰ متر مربع از پالک شماره ۱۵۵ اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان 
شمالی بخش دو حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد از محل مالکیت ثبتی محمد علی باغچقی فرزند علی اکبر محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض. دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۹/۱۲ تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۹/۲۷

علی اوسط رستمی_رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2بجنورد شناسه آگهی:۱۴۱۷۸۸۵ 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی  موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر کالســه ۱۴۰۱/۱۰۵ و رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۵۶۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــیروان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حســن قهرمانی  فرزند ابراهیم بشــماره شناسنامه ۵۹۶ صادره از در ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت ۹۴۴۵,۲۰ متر مربع قســمتی از پالک ۸۸ فرعی از ۱۷ اصلی خطاب بخش ۵ ناحیه ۵ از 
محل مالکیت محمد شکری خطاب محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض. دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۹/۱۲ 
تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۹/۲۷

علی محمودی_رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان شناسه آگهی:۱۴۲۰۰۹۸ 

میز خبر
۴۷ سازمان جاسوسی در اغتشاشات اخیر نقش 

داشتند
رئیس ســازمان بســیج مســتضعفان گفت: دشمن در 
حــوادث اخیر بــه دلیل عاجز مانــدن در عرصه جنگ 
ســخت، به اســتفاده از جنگ نرم و ترکیبی با اولویت 
نبرد رســانه ای و عملیات روانی بــه منظور فریب ملت 
بزرگ ایران روی آورد و ۴۷ ســازمان جاسوسی در این 

زمینه فعال شدند.
قوه قضاییه: حال جسمی »آرش صادقی« مطلوب است

قوه قضاییه اعالم کرد که حال جسمی »آرش صادقی« 
مطلوب اســت و عالئم خاصی از بیماری ندارد. در پی 
ادعای مطرح درخصوص وضعیت ســالمتی فردی به 
نام آرش صادقی، پیگیری هــای خبرنگار میزان حاکی 
از آن اســت که این فرد، طی روز های گذشــته توسط 
پزشک زندان مورد معاینه دقیق پزشکی قرار گرفته و در 
حال حاضر وضعیت جسمی وی مطلوب است و عالئم 
خاصی از بیمــاری ندارد. طبق اظهارات زندانی، وی در 
ســال ۹۷ به علت وجود توده ای در ناحیه بازوی راست 
تحت جراحی قرار گرفته و با تشــخیص سارکوم تحت 
درمان بوده و بهبود یافته است. بر اساس این گزارش با 
توجه به اظهارات نامبرده که باید آزمایش های دوره ای 
را برای ارزیابی وضعیت ســالمت خود انجام دهد، مقرر 
شــده پس از ارائه مدارک و مســتندات پزشکی معتبر، 
وی به مرکز درمانی اعزام شــود و آزمایش های الزم 
در خصوص او انجام گیرد. وی همچنین اخیرا از برخی 
مشــکالت گوارشــی نیز ابراز ناراحتی کرده که پس از 

تحویز دارو توسط پزشک در حال درمان است.
روزنامه اطالعات: مسئوالن کشور، حتی پُرشورتر از 

مردم از مشکالت انتقاد می کنند!
روزنامه اطالعات نوشت: بسیاری از مقامات و اصحاب 
قدرت و خدمت، گاه حتی پرشــورتر از مردم عادی اهل 
انتقاد و گالیه و نقدند. ظاهراً مشــکالت را هم می دانند 

و تندتر و داغتر هم از مصائب و معضالت می گویند؛ اما 
در این میان معلوم نیســت چه کسی باید این مشکالت 
را برطرف کند؟ اگر جسارت نشود دوستان کمتر از این 
می گویند که مثاًل ما مشــکل مســکن مردم را دیدیم 
و بــرای آن فکر و اندیشــه کردیم و برنامه گذاشــتیم 
و آسیب شناســِی درســت کردیم و همانطور که دارید 
می بینید موفق شدیم انتظار صد ساله برای تهیه مسکن 
را به ۵۰ سال برسانیم و یا کمتر سراغ داریم که مسئولی 
بگوید ما دیدیم مسأله اشتغال مهم ترین مشکل بسیاری 
از جوانان و خانواده هاســت و به شــّدت روی احساس 
عــّزت و اعتماد به نفس آنان تأثیــر می گذارد و ازدواج 
آنان را به تأخیر می اندازد، لذا در یک ســال توانســتیم 
برای یک میلیون شــغل پایدار ایجاد کنیم و حاال شما 
شاهدید که کمتر جوان تحصیلکرده ای بیکار باشد )البته 
منظور آمار دادن های وزارت کاری نیست که مسئوالن 
روابط عمومی تهیه می کنند و مرتب از صدها هزار شغل 
ایجاد شــده صحبت می کنند که ســِرکاری است(. و یا 
چون دیدیم توّرم دهه هاســت که دشمن تمام خوبی ها 
شــده و چون بختک بر ســر اقتصاد کشــور و سفره و 
معیشــت مردم سایه نحس خود را افکنده، ما تمام عقل 
و تدبیر و جهد و تالش نرم افزاری و سخت افزاری خود 
را به کار بستیم و با برنامه های علمی و انجام اصالحات 
ســاختاری و تحّمل ســختی های آن کاری کردیم که 
توّرم به زیر ده درصد برسد و چنان دقیق و عالمانه هم 
ایــن کار صورت گرفته که دیگر شــاهد توّرم ۳۰ و ۴۰ 
درصدی در اقتصاد نخواهیم بود و یا اینکه چون کنکور 
را یک مشکل حل نشــده دیدیم به بهترین شکل این 

شیوه استعداد ُکش را درست کردیم.
صالحی:  تلخ تر از شکست ایران در بازی با آمریکا، 

شادکامی عده ای از این باخت بود
ســید عباس صالحی، مدیرمســئول روزنامه اطالعات 
به شــادکامی عــده ای از مردم پس از شکســت تیم 

فوتبــال ایران از آمریکا پرداخت. ســید عباس صالحی 
مدیرمسئول روزنامه اطالعات نوشت:   شکست ایران در 
بازی با امریکا تلخ بود اما تلخ تر از آن شادکامی عده ای 
از آن بود. برای جبران اولی چهار ســال فرصت داریم، 
ولی برای دومی چندان فرصتی نداریم. بازگشت وحدت 
و حمیت ملی نیازمند خوانش مجدد راهبردها و اقدامات 

است. جدی تر بیندیشیم و سریع تر عمل کنیم.
فرمانده کل سپاه: ما منت مردم را می کشیم و نازشان 

را می خریم
ســالمی با تصریح بر این موضوع که مــا تا آخر پای 
این مــردم می مانیم و صحنه خدمت رســانی را ترک 
نمی کنیم، گفت: یک دســت ما شمشــیر برای مبارزه 
با دشــمنان خارجی اســت و برای فریب خوران داخلی 
هم ارمغان ما بازگشت به حقیقت است.او با بیان اینکه 
خریدار ناز ملت هســتیم تا لبخنــد رضایت بر لب آنها 
بنشیند تا ملتی عزیز و مستغنی باشند، تاکید کرد: اجازه 
تضعیف و تخریب این مملکت را به کســی نمی دهیم. 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: امید است 
هرچه بالی مردم است به جان ما بخورد و کوچکترین 

حادثه غم انگیزی برای آنها رقم نخورد.
واکنش مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور به اظهارات 

نماینده مهاباد درباره آمار کشته های حوادث اخیر
مــرادی در بخــش دیگر ســخنان خود با اشــاره به 
صحبت های نماینده مردم مهاباد در مجلس درخصوص 
سوال از وزیر کشور، اظهار داشت: در مورد سوال نماینده 
محترم مهاباد و آمار کشــته های حــوادث اخیر بنده به 
جز ادعای آقای محمودزاده، هنوز آمار رسمی را ندیدم، 
آمار غیررســمی هم ندیدم. وی افزود: اما ســوال آقای 
محمودزاده از وزیر کشور طی هفته های اخیر در یکی از 
جلسات کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس 
شورای اسالمی در مورد مهاباد مطرح شد و آقای وزیر 
پاســخ کامل را ارائه کردند، ســوال آقای محمودزاده 

هم ســوال خیلی مفصلی بود که در کمیســیون مطرح 
شــد.مدیرکل دفتر سیاســی وزارت کشور تصریح کرد: 
تقریبــا همه اعضای کمیســیون در آن جلســه اذعان 
داشتند که پاسخ آقای وزیر به سواالت آقای محمودزاده 
 قانع کننــده بوده اما علیرغم برگزاری این جلســه آقای 
محمودزاده ســوال خودشان را در صحن مجلس مطرح 

کردند.
روزنامه دولت: مسعود دولتشاهی در تجمعات کشته 

نشد
ایران نوشت: مسعود دولتشاهی پس از سرقت مسلحانه 
در شــامگاه ۲۹ آبــان در حوالی بلــوار فرحزادی حین 
تعقیــب و گریز با نیروهای انتظامی و در حال فرار مورد 
اصابــت گلوله قرار می گیرد که بر اثر شــدت جراحات 
در این بیمارســتان فوت می کند.ایران اینترنشــنال با 
منتشــر کردن خبری اعالم کرد، مسعود دولتشاهی که 
روز ۲۹ آبان در ســعادت آباد توسط مأموران انتظامی از 
ناحیه قفســه ســینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، 
پس از بستری شــدن در بیمارستان روز دوشنبه ۷ آذر 
درگذشــته است؛ اما تسنیم با انتشار مطلبی از ماهیت و 
چرایی درگذشت این فرد گزارش داد. مسعود دولتشاهی 
فرزند شیرمراد شخصی اســت که نه در تجمعات بلکه 
پس از سرقت مســلحانه در شامگاه ۲۹ آبان در حوالی 
بلوار فرحزادی حین تعقیب و گریز با نیروهای انتظامی 
و در حــال فرار مورد اصابت گلوله قــرار می گیرد و به 
بیمارستان آتیه منتقل می شود که بر اثر شدت جراحات 
در این بیمارستان فوت می کند.نامبرده عالوه بر سرقت 
مسلحانه دارای ســوابق متعددی از قبیل مشارکت در 
نگهداری و اســتعمال هروئین، ســرقت وسایل نقلیه و 
لوازم آن، سرقت لوازم منزل، خرید و فروش مواد مخدر 
و...بوده است. وی همچنین بیش از دو بار سابقه زندان 
به جرم های ســرقت، حمل مواد مخدر و ضرب و جرح 

عمدی داشته است


