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در صفحه 5 بخوانید

ُکپـی می کنم ،پس هستم!

گزارشی از جشن هفتمین سال تاسیس گروه »فرخه«

هیچ نیرویی قادر به مخالفت با 
»آیین« ها نیست

وقتی که منتخبین مردم، مشهد را شهر امید و زندگی 
می خواهند

علم الهدی: دشمن برای سال 98 
نقشه و توطئه زیادی در نظر دارد

مسئوالن فدراسیون با تعلیق هراسی نمی توانند 
بمانند

قاضی زاده: مگر پست های 
فوتبالی چه دارد که این طور 

چسبیده اند؟

مرغ از بازار پرکشید

مدیر کل اطالعات استان

خط قرمز ما در تأیید صالحیت ها
تخلفات و جرائم خواهد بود

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: 
در رتبه بندی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان 

رتبه اول را دارد...

 یک دیدار 
پر معنا 

خراسان رضوی 
رتبه نخست گفت وگوی دولت

 و بخش خصوصی
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در این شماره می خوانیم

گفت وگو با یک گرافیست

مالقات روحانی با مردی که وزیر خارجه فرانسه را به حضور نپذیرفت 

در نشست با معاونان و روسای شهرسازی مناطق و مدیران 
ستادی معاونت های شهرسازی شهرداری مطرح شد

مهدی نیا : طرح های تفصیلی، سند های حریم و بلندمرتبه سازی و رفع 
نواقص طرح جامع دنبال می شود

روزهای بد کشتی

در یکی از روزهای پایانی اسفند 97 موزه بزرگ مشهد در 
سال  هفتمین  گرامیداشت  میزبان  کوهسنگی  بوستان 
تاسیس گروه حرکات آیینی فرخه بود. مراسمی که »صبح 

امروز« با افتخار »فرخه« ای ها را همراهی می کرد...

در آخرین روزهای هفته گذشته، گزارش هایی مبنی بر نبودن 
مرغ از طریق خوانندگان به گوش رسید. بررسی ها و مشاهدات 
از بازار نشان داد که در منطقه طالب، بلوار رسالت و گاز حتی 

در صفحه  6  بخوانیدیکی از مغازه هایی که...

 98 دستور کار سال 
شهرسازی

 این حق کپی رایت معلوم نیست تا کی قانون خود را بر ایران 
جاری کند و حجم باالی مطالب و تصویر و سوژه ها در اینترنت 
زیاد است که دیگر طراح و نویسنده به خود سختی و لذت 
کشف را نمی دهد و...
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در  مرزها  صحیح  تشخیص  با  سیستانی  ا...  آیت 
از  فراتر  اثری  تاریخی  بزنگاه های  حوزه سیاست، در 
اکنون  است،  گذاشته  جای  به  خود  از  عمومی  تصور 
دیدار حسن روحانی با وی در جامعه جهانی انعکاس 
گذشته  چهارشنبه  روز  ظهر  از  قبل  کند.   می  پیدا 
ا...  آیت  با  ایران  بار یک رئیس جمهور  برای نخستین 
در  شیعیان،  ساله   88 تقلید  مرجع  سیستانی،  علی 
مسائل  در  ندرت  به  مرجع،  این  کرد.  دیــدار  نجف 
در  فوق العاده ای  نفوذ  اما  می کند،  دخالت  سیاسی 
افکار عمومی عراق دارد.این دیدار در روز سوم سفر 
سه روزه حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، به عراق 
عراق،  رهبران  با  دیدار  از  پس  روحانی  شد.  انجام 
پایان  به  سیستانی  ا...  آیت  با  دیــدار  با  را  سفرش 
پیام ها  ارسال  حیث  از  بی سابقه  دیدار  این  رساند. 
ناظران  برخی  بــود.  مهم  گوناگون،  طرف های  به 
پیام های  مخاطبان  از  یکی  آمریکا  که  معتقدند 
سیستانی  علی  ا...  آیت  و  روحانی  حسن  ــدار  دی
حالی  در  عراق  به  روحانی  سفر  کلی،  طور  به  بود. 
تحریم های  شدیدترین  تحت  ایــران  که  شد  انجام 
تحریم های  اعمال  با  آمریکایی ها  دارد.  قرار  تاریخ 
انجام  از  را  کشور ها  همه  می کنند  تالش  گسترده 
در  عراق  کنند.  منصرف  ایــران  با  تجاری  مــراودات 
برای  بعد،  به  نوامبر  ماه  از  خصوصا  اخیر،  ماه های 
آمریکا  فشار  تحت  ایــران،  با  اقتصادی  روابط  قطع 
برق  ایران  از  توجهی  قابل  مقدار  عراق  است.  بوده 
نیروگاه های  تامین سوخت  برای  و حتی  وارد می کند 
گاز  و  برق  واردات  دارد.  نیاز  ایران  گاز  به  خود  برق 
عراق  بر  آمریکا  فشار های  کانون  در  ایران،  از  عراق 
واردات  اینگونه  قطع  با  عراق  تاکنون  اما  است،  بوده 
با سفر روحانی  ایران، موافقت نکرده است. حال،  از 
توافقات  عراق  و  ایران  گاز،  و  برق  واردات  بر  عالوه 
با  متعددی  تجاری  و  اقتصادی  تفاهم نامه های  و 
یکدیگر امضا کرده اند که اگر اجرا شوند نقش مهمی 

در کاستن از اثر تحریم ها بر ایران خواهند داشت.
مسائل  بر  ــراق  ع به  روحــانــی  سفر  که  چند  هر 
محدود  اقتصاد  بــه  امــا  ــود،  ب متمرکز  اقتصادی 
سیستانی  آیـــت ا...  با  روحــانــی  ــدار  دی نمی شود. 
برجسته  را  روحانی  سفر  غیراقتصادی  جنبه های 
رئیس جمهور  دیدار  می گویند  ناظران  برخی  کرد. 
واشنگتن  به  نجف  در  شیعیان  تقلید  مرجع  با  ایران 

برای  آمریکا  تالش های  که  کرد  ارسال  را  پیام  این 
و  مذهبی  فرهنگی،  مناسبات  ایران،  کردن  منزوی 
را تضعیف نخواهد کرد. سفر  و عراق  ایران  اقتصادی 
را  کشور  این  در  ایران  نرم  قدرت  عراق،  به  روحانی 
مذهبی  جامعه  در  آمریکا  که  قدرتی  داد.  نشان 
و  ایرانی  مقامات  دیدار های  است.  آن  فاقد  عراق 
بخشی  عراق  که  کرد  ارسال  واضحی  پیام  عراقی، 
عادل  بود.  نخواهد  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  از 
بیانیه ای  صدور  با  عراق،  نخست وزیر  عبدالمهدی، 
اینکه  بر  مبنی  عراق  تصمیم  ایرانی  »طرف  گفت: 
را  بود،  نخواهد  آن ها  علیه  تحریم ها  از  بخشی  عراق 

ستود.« 
ــت ا...  آی و  روحــانــی  ــدار  دی که  می رسد  نظر  به 
ارسال  پیام هایی  هم  ایران  داخل  برای  سیستانی 
طور  به  پیام ها،  این  از  بخشی  البته  است.  کرده 
ارسال  سیستانی  ا...  آیت  خود  جانب  از  مستقیم 

امور  در  نظراتش  که  تقلید،  مرجع  این  است.  شده 
نمایندگانش  یا  بیانیه  طریق  از  معموال  را  سیاسی 

روحانی  با  دیــدار  در  می کند،  بیان 
در  ایران  خارجی  سیاست  به  تلویحا 
سیاست  تقویت  به  همچنین  و  عراق 
خاورمیانه  در  اعتدالی  خــارجــی 
ا...  آیت  دفتر  است.  داشته  اشاراتی 
روحانی  با  دیدار  از  پس  سیستانی 
موجب  کــه  ــرد  ک صـــادر  بــیــانــیــه ای 
طبق  شد.  ناظران  از  برخی  تعجب 
ا...  آیت  آمده،  بیانیه  این  در  آنچه 
از  روحانی  با  ــدار  دی در  سیستانی 
عراق  روابط  تقویت  برای  اقدام  »هر 
منافع  مبنای  بر  همسایگانش  با 
به  ــرام  ــت اح اســاس  بــر  و  ــرف  ط دو 
در  دخالت  عدم  و  کشور ها  حاکمیت 

ا...  آیت  است.  کرده  استقبال  آن ها«  داخلی  امور 
در  »دوستان«  نقش  به  اشــاره  با  سپس  سیستانی 
جنگ شان  در  عراق  مردم  به  کمک 
»مهمترین  گفت:  داعـــش،  علیه 
کنونی،  مرحله  در  عراق  چالش های 
خدمات  کردن  بهتر  فساد،  با  مقابله 
در  سالح  کــردن  منحصر  و  عمومی 
دستگاه های  و  کشوری  نهاد های 
آیت  اظــهــارات  هستند.«  امنیتی 
»نگه  ضرورت  درباره  سیستانی  ا... 
به  دولــت«،  دست  در  سالح  داشتن 
گروه های  به  اشاره ای  گسترده  طور 
است  شده  تلقی  عراقی  شبه نظامی 
نزدیک  ایران  حکومت  به  عموما  که 
از  برخی  و  آمریکا  مقامات  هستند. 
گروه های  ــراق،  ع سیاسی  محافل 

از  که  می دانند  ایران  نایبان  را  عراقی  نظامی  شبه 
کنترل مقامات دولت عراق خارج هستند. اما سوای 
ا...  آیت  اظهارات  شبه نظامی،  گروه های  از  انتقاد 
روحانی  حسن  دولت  مواضع  است  ممکن  سیستانی 
این مرجع  ایران تقویت کند.  از  را در داخل و خارج 
تقلید در دیدار با روحانی بر ضرورت وجود »اعتدال 
و توازن« در سیاست های بین المللی و منطقه ای در 
می تواند  این  البته  که  است؛  کرده  تاکید  خاورمیانه 
روحانی  دولــت  اعتدالگرای  گفتمان  به  ــاره ای  اش
تالش  سیستانی  ا...  آیت  اخیر،  سال های  در  باشد. 
آمریکا  و  ایران  بلندپایه  مقامات  با  که  است  کرده 
آمریکایی  عالیرتبه  مقامات  از  یک  هیچ  نکند.  دیدار 
زمانی  در  و  است  نکرده  دیدار  تقلید  مرجع  این  با 
ایران،  سابق  رئیس جمهور  نژاد،  احمدی  محمود  که 
او  با  دیــدار  از  سیستانی  ا...  آیت  رفــت،  عــراق  به 
روحانی  با  مرجع  این  دیدار  حال،  کرد.  خودداری 
ممکن است به تقویت جایگاه معنوی حسن روحانی 
نجف  در  تقلید  مراجع  سایر  با  روحانی  شود.  منجر 
آیت  که  گفت  بتوان  شاید  است.  کرده  دیــدار  هم 
که  است  سنتی  روحانیت  از  بخشی  سیستانی  ا... 
سیاست  با  را  خود  فاصله  می کند  تالش  همیشه 
اینکه نفوذ بسیار گسترده ای  او، به رغم  رعایت کند. 
به  مستقیم  ورود  از  هــمــواره  امــا  دارد،  ــراق  ع در 
سیاست یا معرفی کردن یک شخص برای یک سمت 
طریق  از  غالبا  بلکه  اســت.  کــرده  اجتناب  معین 
نشان  مردم  عامه  به  می کند  سعی  تلویحی  اشارات 
از  نمی کند.  تایید  را  گروه  یا  شخص  کدام  که  دهد 
با  دیدار ها  حتی  سیستانی  ا...  آیت   ،2015 سال 
ژانویه  در  حتی  و  داد  پایان  را  عراقی  سیاسمتداران 
به عراق  با وزیر خارجه فرانسه، که  از دیدار  گذشته، 
سال ها  این  در  او  کرد.  خــودداری  بود،  کرده  سفر 
فعالیت های  برای  که  المللی  بین  مقامات  با  فقط 
کرده  دیدار  داشته اند،  حضور  عراق  در  بشردوستانه 
شکست.  را  قاعده  این  روحانی،  با  دیدار  اما  است. 
است  گرفته  صورت  حالی  در  گزینشی  دیدار  این 
توافق  از  آمریکا  خروج  دلیل  به  روحانی  دولت  که 
ایران  داخل  در  فزاینده ای  فشار های  با  هسته ای 
مراجع  با  روحانی  دیدار های  اســت.  شده  مواجه 
سنتی  روحانیت  با  او  رابطه  تقویت  و  نجف  تقلید 
می کنند،  حفظ  سیاست  با  را  خود  فاصله  که  عراق، 
جلب  برای  روحانی  تالش  نشان دهنده  است  ممکن 
ایران  در  که  باشد  روحانیت  از  بخش  این  حمایت 
و  روز ها  در  شاید  که  حمایتی  نیست.  تاثیر  فاقد  هم 

روحانی کمک کند. به  آینده  ماه های حساس 
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امروز در پارلمان

مرغ از بازار پرکشید

در آخرین روزهای هفته گذشته، گزارش هایی مبنی 
رسید.  گوش  به  خوانندگان  طریق  از  مرغ  نبودن  بر 
از بازار نشان داد که در منطقه  بررسی ها و مشاهدات 
طالب، بلوار رسالت و گاز حتی یکی از مغازه هایی که 
در راستای فروش محصوالت پروتئینی فعالیت می کند، 
نداشتند. در فروشگاه های زنجیره  برای فروش  مرغی 
به  را  روز شنبه  و وعده  نبود  بهتر  این  از  اوضاع  ای هم 

امید رسیدن سفارش های جدید می دادند.  
چرا این وضعیت را شاهد هستیم، ایا دولت از تقاضای 
مرغ در این برهه زمانی بی خبر بود؟ کافی است نگاهی 
به آخرین مواضع دولت در این زمینه نگاه کنیم و نسخه 
ای که همیشه در این مواقع روی میز می آید؛ »واردات«

دام  امور  پشتیبانی  شرکت  داخلی  بازرگانی  مدیرکل 
گفت: ۳0 هزار تن مرغ منجمد از ترکیه  و برزیل و 90 

هزار راس دام زنده از رومانی وارد کشور می شود تا برای 
تنظیم بازار و تعدیل قیمت ها در بازار توزیع شود.

رضا کریمی روز جمعه افزود: ۳0 هزار تن مرغ منجمد 
از کشورهای ترکیه و برزیل به منظور تنظیم و تعدیل بازار 

از شنبه وارد گمرک شهریار می شود.
وی اضافه کرد: قیمت فروش این محصول 10 هزار 
و 500 تومان است که در کنار ذخایر استراتژیک مرغ 
به تدریج در  و  امور دام قرار می گیرد  شرکت پشتیبانی 

بازار توزیع خواهد شد.
حدودا 6 روز پیش نیز ددبیر ستاد تنظیم بازار از توزیع 
10 هزار تن مرغ با قیمت مصوب 11 هزار و 500 تومانی 
در میادین میوه و تره بار خبر داده  بود و گفت: بعد از 
تصویب نرخ 11 هزار و 500 تومان برای هرکیلوگرم مرغ 
قیمت  گرچه  و  برخوردیم  مشکالتی  به  متاسفانه  گرم، 
مصوب، نرخی کارشناسی شده بود، به دلیل مشکالتی 
واردات چند  برای  بانکی  و  انتقاالت مالی  و  نقل  که در 

کشتی حامل نهاده ها وجود داشت، نوساناتی در میزان 
نهاده های موجود در کشور به وجود آمد.

عباس قبادی در تشریح چرایی اختالف قیمت مرغ 
تا  مرغ  قیمت  افزایش  افزود:  قیمت مصوب  با  بازار  در 
مرز 17 هزار تومان در برخی سوپرگوشت های پایتخت 

به دلیل تفاوت در قیمت هاست. 
تشکل  مرغ،  نرخ گذاری  جریان  در  کرد:  تاکید  وی 
مربوطه و جهاد کشاورزی پیشنهادات خود را به سازمان 
حمایت از مصرف کننده می برند و پس از بحث و بررسی 
نرخ تمام شده تولید و فرایند تولید تا توزیع، قیمت آن 

مصوب می شود.
تصویب  از  بعد  کرد:  اضافه  بازار  تنظیم  ستاد  دبیر 
نرخ 11 هزار و 500 تومان برای هرکیلوگرم مرغ گرم، 
متاسفانه به مشکالتی برخوردیم و گرچه قیمت مصوب، 
در  به دلیل مشکالتی که  بود،  نرخی کارشناسی شده 
نقل و انتقاالت مالی و بانکی برای واردات چند کشتی 

میزان  در  نوساناتی  ــت،  داش وجــود  نهاده ها  حامل 
نهاده های موجود در کشور به وجود آمد.

وی با تاکید بر اینکه ما در شرایط جنگ اقتصادی با 
دشمنان کشورمان هستیم، در پاسخ به این سوال که بر 
به میزان  نهاده ها  واردات  آمار گمرک که مدعی  اساس 
1.5 میلیارد دالر طی 10 ماهه ابتدایی امسال است، 
به  باید  افزود:  است،  آمده  بوجود  نوسانات  این  چطور 
یک نکته توجه کرد و آن نحوه تولید مرغ و جوجه ریزی 
و ارتباط مستقیم آن با نهاده ها است؛ چراکه وقتی یک 
مرغدار، جوجه ریزی می کند، باید غذای جوجه ها آماده 
و مهیا باشند؛ به هرحال جوجه، یک موجود زنده است 

و باید نهاده ها برای مرغدار و تولیدکننده فراهم باشد.
  مرغ دولت یک پا دارد

در  مرغداری  صنعت  که  شود  ایجاد  تصور  این  شاید 
پرباری  روزهای  باید  مرغ  قیمت  افزایش  با  روزها  این 
به  توان  می  خطوط  همین  خالل  از  اما  کند،  تجربه  را 

بین  قیمت  تفاوت  شد.  مفقوده  حلقه  متوجه  راحتی 
نرخی که دولت مصوب کرده  و  تمام شده مرغ  قیمت 
ورشکستگی  آستانه  در  مرغداران  تا  شده  باعث  است 
صادرات  ممنوعیت  با  که  تولیدکنندگانی  بگیرند.  قرار 
ورشکستگی  به  ناگزیر  داخلی  غیرمنصفانه  قیمت  و 

هستند.
صادرات  ممنوعیت  با  همزمان  دولت  میان  این  در 
بر مرغداران بسته است.  را  راه  قانون است،  که خالف 
از سوی دیگر دولت برای کنترل و تنظیم بازار از نسخه 
همیشگی واردات استفاده می کند. ارزی که دولت به 
این امر اختصاص می دهد به تولیدکنندگان ترک کمک 

می کند وتولید این کشور همسایه را رونق می بخشد. 
مرغی که از بازار پر کشیده است، زمانی بر می گردد 
در  را  داخل  کننده  تولید  از  واقعی  حمایت  دولت  که 

دستور کار قرار دهد.

بخش  و  دولت  گفت وگوی  شــورای  دبیرخانه  رئیس 
خصوصی خراسان رضوی گفت: در رتبه بندی عملکرد 
استان  خصوصی  بخش  و  دولــت  گفت وگوی  شــورای 
خراسان رتبه اول را دارد، بعد از آن نیز آذربایجان شرقی، 
تهران و قزوین قرار داشته و انتهای این گروه آذربایجان 

غربی و زنجان قرار دارند.
به گزارش ایسنا، علی اکبر لبافی روز پنج شنبه در جلسه 
خراسان  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی  شورای 
کشور  وزیر  نامه  خصوص  در  بازرگانی،  اتاق  در  رضوی 
به رئیس جمهور در خصوص ارزیابی عملکرد شوراهای 
افزود:  خصوصی،  بخش  و  دولت  گفت وگوی  استانی 
در نامه وزیر کشور چند نکته وجود دارد. این نامه شامل 
قالب های مختلفی است. اولین نکته اجرای مواد 2و ۳ 
قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع 
تولید بوده و مواد 2 و ۳ بر این تاکید دارد که بخشنامه ها، 
رویه ها و آنچه دولت و مجلس صادر می کند، باید برگرفته 
از نظرات بخش خصوصی باشد و ماده 60 نیز این موضوع 
را تاکید می کند. نکته دوم این است که مصوبات شورای 
دولت  و  شود  مطرح  چارچوبی  در  دولت  در  گفت وگو 
تکلیف دارد که این مصوبات را بررسی کند. نکته سوم 
بررسی عملکرد شورا و ارزیابی آن از تاثیر تفویض اختیارات 

به استان در بهبود کسب و کار استان است.
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شــورای  دبیرخانه  رئیس 
خصوصی خراسان رضوی در خصوص رتبه بندی عملکرد 
شوراها، گفت: در رتبه بندی عملکرد شورای گفت وگوی 

دولت و بخش خصوصی استان خراسان رتبه اول را دارد، 
بعد از آن نیز آذربایجان شرقی، تهران و قزوین قرار داشته و 

انتهای این گروه آذربایجان غربی و زنجان قرار دارند.
  با اجرای مصوبات شورای گفت و گو 4.7میلیارد تومان 

سرمایه از تملک سیستم بانکی آزاد می شود
لبافی بیان کرد: شورای گفت وگوی استان در حوزه 
را   100 عدد  موضوعات،  چارچوب  با  وظایف  انطباق 
کسب کرد، این در حالی است که میانگین کشوری در 
این زمینه 70 است. در 9 ماهه سال 1۳97، تعداد 206 
جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در 
استان های سراسر کشور برگزار شده که منجر به صدور 

14۳۳مصوبه شده است.

وی در خصوص دستورکارهای جلسه خاطرنشان کرد: 
اجرا شود،  استان  در  در جلسه  نکات مطرح شده  اگر 
نسبت مصارف به منابع از 55 درصد به 80 درصد می رسد 
و 4.7 هزار میلیارد تومان در تملک سیستم بانکی آزاد 

می شود.
بخش  و  دولت  گفت وگوی  شــورای  دبیرخانه  رئیس 
خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستورالعمل های 
موجود در حوزه تامین اجتماعی، تصریح کرد: یکی از این 
دستورالعمل ها رفع ابهامات تعیین سال مالی بر اساس 
مندرجات بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی است. معیار 
تامین اجتماعی در بخشنامه وجود ندارد. ما نیز در شورا 
به این توافق رسیدیم که معیار، اساس نامه هر شرکت باشد 

اما ابالغ و اجرا نشده است.
لبافی ادامه داد: دستورالعمل دوم در رابطه با اجرای 
ماده ۳6 قانون تامین اجتماعی بوده که شامل دریافت 
با  رابطه  در  کارگران  به  خدمات  ــه  ارائ و  بیمه  لیست 
کارکردهایی است که در مواقع خاص به هر دلیلی امکان 

پرداخت حق بیمه به پرسنل فراهم نمی گردد.
 پرداخت ماهانه 350میلیارد تومان مستمری در خراسان 

رضوی
در ادامه این نشست، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان 
رضوی در خصوص دستورالعمل مطرح شده، بیان کرد: 
سازمان تامین اجتماعی، سازمان درآمد- هزینه ای است. 
تومان  میلیارد  ماه ۳50  هر  رضوی  خراسان  استان  در 
مستمری و در کل کشور 5 هزار و 800 میلیارد تومان 
ماهیانه مستمری پرداخت می شود که منبع آن نیز حق 

بیمه هایی دریافتی است.
 سید محسن نظام خیرآبادی افزود: اگر بر اساس ماده 
۳6 هر فردی حق بیمه خود را پرداخت نکند، در پرداخت 
فروردین  در  شد.  خواهیم  مواجه  مشکل  با  مستمری 
امسال لیست بیمه 154 مجموعه صنعتی و صنفی را با 
وجه کمتر یا بدون وجه رد کردیم اما در ماه گذشته به 400 

شرکت رسیده است.
 مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان 
کرد: پایان سال 96 مطالبات معوق سازمان هزار میلیارد 
تومان بوده که امسال به هزار و 200 میلیارد تومان رسیده 

است.

خراسان رضوی رتبه نخست گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 

نماز جمعه

 98 سال  برای  دشمن  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
نقشه و توطئه زیادی در نظر دارد.

در  روزگذشته  علم الهدی  احمد  سید  ــت ا...  آی
در  مشهد  جمعه  نماز  عبادی- سیاسی  خطبه های 
حضرت  میالد  تبریک  ضمن  رضوی  مطهر  حرم 
 97 سال  آخر  جمعه  کرد:  اظهار  جواداالئمه)ع(، 
است. دو، سه روز پیش اجالس خبرگان برگزار شد 
و در این اجالس نکاتی بحث شد، از جمله حضور 
از  این اجالس  البته در  بود،  وزیر اقتصاد و دارایی 
رئیس جمهور دعوت شده بود که بیایند و سواالت را 
جواب دهند که سواالت مجموعه مطالبات مردمی 
و  اقتصادی  معیشتی،  عمده  مشکالت  به  نسبت 
مسائل روز بود اما رئیس جمهور سفر عراق بودند و 

وزیر اقتصاد آمدند.
نفر  پنج  تنها  برنامه ها  این  در  معموال  افزود:  وی 
سوال می کنند اما امسال 1۳ نفر از خبرگان یعنی 
مجلس  در  مــردم  نماینده  که  علما  و  مجتهدین 
به  و  کردند  سوال  بودند،  مختلف  بالد  از  خبرگان 
سواالت  این  به  تا  شد  داده  وقت  دو  اقتصاد  وزیر 
قانع کننده  علما  برای  جواب ها  اما  دهند  پاسخ 

نبود.
گذشته  سال  که  سوال  این  طرح  با  علم الهدی 
چگونه گذشت، عنوان کرد: نباید نیمه خالی لیوان 
را دید، باید هم نیمه خالی و هم نیمه پر را دید. ما 
در سالی که گذشت مشکالت اقتصادی و معیشتی 
فوق  حد  در  حتی  آسیب پذیر  قشر  برای  مخصوصا 
صدمه  و  ضربه  مشکالت  این  و  آمد  پیش  طاقت 
انقالب  اقتضای  بخشی  کرد.  وارد  آن ها  به  زیادی 
استکباری  قدرت های  تمام  مقابل  در  که  است 
زمینه ساز  و  کند  بیدار  را  دنیا  می خواهد  ایستاده، 
زمان)عج(  امام  وسیله  به  اسالم  جهانی  حکومت 

باشد، دشمن زیاد دارد.
در  رهبری  معظم  مقام  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
ما  برای  که  فرمودند  خبرگان،  با  دیروز  فرمایشات 
باشیم  داشته  مرزبانی  دشمن  در  که  است  مهم 
کنیم،  مشخص  را  دشمن  غیر  و  دشمن  مرز  یعنی 
آمریکا،  جهانی،  استکبار  ما،  دشمن  کرد:  تصریح 
غرب و عوامل نفوذی آن ها در داخل کشور است، 
می کند،  تالش  زحمتکشی  مسئول  یک  اینکه  اما 
بر فرض که در موردی اشتباه کرد ، نباید گفت که 
عامل نفوذی است و بخواهیم با او درگیر شویم این 
درگیری موجب می شود که از دشمن غافل شویم.

ما  مسئوالن  غالب  ــرد:  ک اضــافــه  علم الهدی 
و  مجلس  اجرایی،  یک  درجه  مسئوالن  مخصوصا 
بدانیم  را  این  باید  اما  هستند  خوبی  افراد  قضایی 
در  فالکت  دارنـــد،  کــه  خوبی هایی  همه  بــا  کــه 
آن ها  سوءتدبیر  دلیل  به  امسال  معیشت  و  اقتصاد 
این  تا  نمی توانست  و  نداشت  قدرت  دشمن  بود. 

میزان ما را مستاصل کند، سوءتدبیرها موجب شد 
مستاصل شویم.

دروازه  که  زمانی  کرد:  بیان  مشهد  جمعه  امام 
بانک را باز کردند، دالر 4200 تومانی را بین مردم 
متوجه  می کنیم،  حساب  که  انتهای سال  ریختند، 
تن  چند  تومانی،   4200 دالر  این  با  که  می شویم 
وارد  خارج  از  آرایش  لوازم  و  سگ  و  گربه  خوراک 
و  هستیم  مشکل  دچار  اساسی  کاالی  در  کردند. 
بعد یکباره دروازه بانک را باز کنیم و ارز را در دست 
افراد سودجوی شهوت ران بی رحم بریزیم که لوازم 
کنند.  وارد  خارج  از  سگ  و  گربه  خوراک  و  آرایش 

معلوم است که این کار وضع ما را چگونه می کند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مقام 
اعالم  مکان  همین  در  گذشته  سال  رهبری  معظم 
ایرانی  کاالی  از  حمایت  سال   97 سال  که  کردند 
که  می گیریم  را  مسئول  گریبان  امروز  که  ما  است. 
چرا با سوءتدبیر در مقابل تهاجم اقتصادی دشمن 
این کار را انجام دادی، خود ما در استفاده نکردن 
ایرانی چقدر  کاالی  از  و حمایت  کاالی خارجی  از 
قدم برداشتیم و حرکت کردیم؟ در تمام خریدهایی 
که داشتید، حساب کنید چند مورد پوشاک، پارچه 
کاری  نیز  خودمان  ما  است؟  بوده  خارجی  لوازم  و 
انجام ندادیم که بگوییم سوءتدبیر برخی مسئوالن 
است. خود ما هم در این قضیه موثر هستیم و قدم 

برنداشتیم.
و  نقشه   98 سال  برای  دشمن  اینکه  بیان  با  وی 
توطئه زیادی در نظر دارد، عنوان کرد: ما 40 سال 
ساله   40 این  در  گذاشتیم.  سر  پشت  را  انقالب 
بگوییم  که  برنیامد  آمریکا  از  کاری  هیچ  انقالب 
انجام نداد. تهاجم نظامی نکرد زیرا عرضه و قدرت 
مردانگی،  کرده،  تجربه  را  مقدس  دقاع  نداشت. 
قدرت  دیده،  را  شما  شهامت  و  ایثارگی  پایمردی، 
بر  آمریکا  عهده  از  کار  هیچ  بیاید.  جلو  که  ندارد 

نمی آمد که در این 40 سال انجام نداده باشد.
مقام  گذشته  روز  کرد:  خاطرنشان  علم الهدی 
آمریکا  که  فرمودند  را  نکته ای  رهبری  معظم 
می گوید من بعد از این تهاجم اقتصادی و تحریمی 
را بر ایران وارد خواهیم کرد که در تاریخ آمریکا این 
معظم  مقام  ندارد.  سابقه  اقتصادی  فشار  و  تحریم 
در  که  می گوییم  آمریکا  به  هم  ما  فرمودند  رهبری 
در  که  خورد  خواهی  شکستی  تهاجم  این  مقابل 

تاریخ آمریکا سابقه ندارد.
که  تهدیدی  با  کــرد:  بیان  مشهد  جمعه  امــام 
بسیج  حداکثری،  دشمنی  می دهند،  انجام  آن ها 
بیان می کند که من  حداکثری می خواهد. دشمن 
باید  قدرت  همه  با  هم  ما  می آیم،  قدرت  همه  با 
نیست  این  حداکثری  بسیج  معنای  شویم.  بسیج 
است  این  باشند،  آماده  سپاه  بسیج  گروه های  که 

و  قوه قضاییه  مجلس،  مسئوالن،  دولت،  مردم،  که 
است،  کشور  این  حاکمیت  حوزه  در  امکان  هرچه 
صورت  به  باید  سر  پشت  در  نیز  مردم  و  قوا  همه 
زمان  جوانان  شما  شوند.  بسیج  جهادی  حرکت 
به  را  حداکثری  بسیج  مردم  این  نبودید،  جنگ 
نمایش  مقدس  دفاع  سال  هشت  در  دنیا  و  دشمن 
دادند که معنای آن چیست. اگر بنا است سال 98 
آمریکا با همه قدرت بیاید، ما هم باید با همه قدرت 
بیاییم، همه قدرت ما دولت، سپاه و ارتش نیست، 
متدین  انقالبی  مسلمان  مردم  شما  ما  قدرت  همه 
باید این بسیج حداکثری را داشته باشیم  هستید. 

و بعد حرکت کنیم.
سال  در  که  زمانی  باشد  یادمان  کرد:  بیان  وی 
آمریکا  توطئه  ســراغ  به  حداکثری  بسیج  با   98
انقالب  این  در  سال   40 داریم،  را  خدا  می رویم، 
همه چیز ما متعلق به خدا و از او بود. بر هر نقطه 
خدا  قدرت  و  حق  غیبی  دست  بگذاریم،  انگشت 
نشده  پیر  اول  سال   40 خدای  این  می بینیم.  را 
است. این خدای 40 سال انقالب ناتوان و ضعیف 
ما  با  انقالب  40سال  که  خدایی  این  است.  نشده 
با  هم  ما  که  شرطی  به  است،  ما  با  هم  االن  بود، 
چیزی  هیچ  از  و  کنیم  اعتماد  او  به  باشیم،  خدا 
بعد  و  داده  پیشنهاد  ما  به  دشمن  نگوییم  نترسیم. 
با دست خود وسط  و  را تصویب کنیم  کنوانسیونی 
انجام  را  کار  این  بگوید،  نیز  ما  مسئول  برویم،  دام 
زمان  امام  و  خدا  ما  نگیرد.  بهانه  آمریکا  که  دهیم 
را داریم، برای انکه آمریکا بهانه نگیرد ما تسلیم او 

شویم؟
هفته  همین  در  کرد:  عنوان  مشهد  جمعه  امام   
از  که  هشتم)ع(  امام  همیشگی  عنایت  حسب  بر 
امام  مقدسه  عتبه  و  قدس  آستان  مقدسه  برکات 
ما  همه  چشمان  سال  اول  روز  که  است  رضــا)ع( 
این  در  زمان)عج(  امام  حجت  و  نایب  جمال  به 
این  خوشبختانه  هم  امسال  می شود.  روشن  فضا 
ارزانی شده است. مقام معظم رهبری  ما  بر  نعمت 
مقدسه  عتبه  این  برکات  از  بهره برداری  حسب  بر 
بعدازظهر  و  شده  مشرف  مشهد  به  سال  ابتدای 
ساله  یک  راهبرد  گهربارشان  کلمات  و  افاضات  از 

حرکت انقالبی را به ما رهنمود خواهند فرمود.
ادامــه  رضــوی  خراسان  در  ولی فقیه  نماینده 
و  خــراســان  مشهد،  ــردم  م شما،  همه  از  داد: 
شهرستان های دعوت می کنم که برای بهره برداری 
سال  اول  روز  در  رهبری  معظم  مقام  فیوضات  از 
صحن ها  در  و  مکان  همین  در  پنجشنبه،  روز   ،98
برای  برسانید،  هم  به  حضور  اطراف  رواق هــای  و 
استفاده از رهنمودهای حکیمانه و پیامبرگونه مقام 
ما  به  را  ساله  یک  حرکت  راهبرد  که  رهبری  معظم 

بفرمایند. ارائه 

علم الهدی: دشمن برای سال 98 نقشه و توطئه زیادی در نظر دارد

مالقات روحانی با مردی که وزیر خارجه فرانسه را به حضور نپذیرفت 

 یک دیدار پر معنا 

رضوی  خراسان  اطالعات  کل  مدیر  و  وزیر  مشاور 
در جلسه هم اندیشی با اساتید حوزه علمیه استان، 
درباره  آنان  و دیدگاه های  ضمن شنیدن دغدغه ها 
بیانیه  به  کشور،  قوت  نقاط  و  ها  آسیب  مشکالت، 
کرد:  تأکید  و  اشاره  دوم«  »گام  درباره  انقالب  رهبر 
»تحلیِل کاستی ها و ظرفیت های نظام اسالمی در 
گام دوم انقالب ضروری است و در این مسیر جوانان 

باید پیشگام باشند.«
که  این  بر  تأکید  با  استان  اطالعات  کل  مدیر 
سیاست زدگی مسئوالن، التهاب را در جامعه افزایش 
می دهد، افزود: مسئوالن کشور در 2 سال آینده بر 
تمرکز  مردم  معیشتی  مشکالت  و  اقتصادی  مسائل 
افراد  جرائم  و  تخلفات  از  مسیر  این  در  و  کنند  می 
پیش  انتخابات  به  وی  کرد.  نخواهیم  پوشی  چشم 
مطمئن  مردم  داد  ادامه  و  کرد  اشاره  مجلس  روی 
باشند در برخورد با فساد تعارفی نداشته و خط قرمز 
ما در تأیید صالحیت ها، فساد یا تخلفات اقتصادی 

است. 
سخنانش،  از  دیگری  بخش  در  امنیتی  مقام  این 
بر مردم  ابعاد مختلف فشارهای دشمنان  از  تحلیلی 
کشورمان در ۳ حوزه اقتصادی، نظامی و اجتماعی 
آمریکا در عراق،  افزود: شکست های  ارائه کرد. وی 
حتی  و  پاکستان  افغانستان،  یمن،  سوریه،  لبنان، 
شکلی  به  را  شرایط  منطقه  دیگِر  کشورهای  برخی 
ایراِن  معترفند  آمریکا  مداران  سیاست  که  زده  رقم 
نگرانی  به  اشاره  با  وی  است.  ناپذیر  شکست  امروز، 
و ترس آمریکایی ها از ادامه نفوذ جمهوری اسالمی، 
اولویت  ایــران  امــروز،  داد:  ادامــه  دنیا  و  منطقه  در 
هدف  "تنها"  بلکه  نیست،  آمریکا  خارجی  سیاست 
تصمیمات  تمام  دلیل  همین  به  و  آمریکاست  دولت 
مقامات آمریکایی برای جلوگیری از ادامه نفوذ ایران 

در منطقه و دنیاست. 
مدیران  و  فضال  از  تن   10 جلسه،  این  ابتدای  در 
موفقیت  درباره  را  خود  نظرات  استان،  علمیه  حوزه 
اجتماعی  های  آسیب  حال  عین  در  و  نظام  های 
دوم  گام  در  بایسته  اقدامات  همچنین  و  موجود 

انقالب بیان کردند.

خبر
مدیر کل اطالعات استان

خط قرمز ما در تأیید صالحیت ها، تخلفات و 
جرائم خواهد بود

برخی ناظران می گویند دیدار رئیس جمهور ایران با مرجع تقلید شیعیان در نجف به واشنگتن این پیام را ارسال کرد که تالش های آمریکا برای منزوی کردن 
ایران، مناسبات فرهنگی، مذهبی و اقتصادی ایران و عراق را تضعیف نخواهد کرد

,,

هر اقدام برای تقویت 
روابط عراق با 

همسایگانش بر مبنای 
منافع دو طرف و 

بر اساس احترام به 
حاکمیت کشور ها و عدم 

دخالت در امور داخلی 
آن ها

,,
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اخبار
افزایش 187 درصدی وصول معوقات بانکی

مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی گفت: کل 
وصول مطالبات بانکها در 11 ماهه امسال نسبت به مدت 

مشابه سال 96 بیش از 187 درصد رشد داشته است .
حسن بهادر در حاشیه چهارمین کمیته اسناد این اداره 
کل افزود: تا پایان دی ماه سال جاری ۳ هزار و 949 میلیارد 
و 719 میلیون و 277 هزار ریال معوقات بانکی توسط ۳1 
دایره اجرای اسناد رسمی استان وصول شده که رشد وصول 
مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی با 
وصول مبلغی بیش از سه هزار و 28 میلیارد ریال بیش از 4 
برابر وصول معوقات بانک های دولتی بوده است .محمد 
حسن بهادر افزود در این مدت 2 هزار و 110 پرونده اجرایی 
برای اسناد رهنی و شرطی بانک ها و 2 هزار و 2۳6  پرونده 
نیز برای قراردادهای داخلی بانک به ترتیب با رشد 24.48 
و  ۳1.5۳  درصد تشکیل شده و استان خراسان رضوی در 
این یازده ماه و همچنین در سال 96 بعد از استان تهران رتبه 
دوم در وصول معوقات بانکی را داشته است.وی خاطرنشان 
کرد تا پایان بهمن ماه تنظیم اسناد مشارکت مدنی بانک ها 
در استان با تنظیم یک هزار و 127 سند کاهش 45 درصدی 
و اسناد فروش اقساطی نیز رشد 6 درصدی نسبت به مدت 

یازده ماهه سال گذشته داشته است. 

برای تصدی پست های  کارکنان  رقابت داغ 
مدیریتی شرکت آبفای مشهد!

شرکت آب و فاضالب مشهد در حالی آخرین روزهای 
کاری خود را سپری می کند که تغییرات بسیاری در بدنه 
مدیریتی این شرکت اتفاق خواهد افتاد. گفته می شود 
حدود 40 تن از مدیران و پرسنل شرکت آبفای مشهد در هفته 
جاری حکم بازنشستگی خود را دریافت خواهند کرد و زمزمه 
های بسیاری برای جانشینی این افراد به گوش می رسد.

جایگاه هایی که این مدیران در آن به بازنشستگی خواهند 
رسید محلی برای رایزنی سایر کارکنان آبفا از ماه ها پیش شده 
تا شاید  اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد 
را برای تصدی این پست ها متقاعد نمایند.شنیده می شود 
رفت و آمدها برای رسیدن به جایگاه مدیریتی طی یکی دوماه 
گذشته به دفتر آقای مدیرعامل آن قدر زیاد شده که رقابت 
بین افراد مختلف را بسیار داغ تر کرده است!از طرفی مدیرانی 
هم که باید به ناچار از این پست های مدیریتی دل بکندند 
آخرین تالش های خود را برای دور زدن قانون بازنشستگی 
می کنند اما ظاهرا با مخالفت سرسخت اسماعیلیان مواجه 
شدند و اصرارشان ره به جایی نخواهد برد.به هرحال امید 
است بهترین تصمیم در بدنه مدیریتی شرکت آبفای مشهد 
اتخاذ شود؛ چراکه سال آبی بسیار سختی برای مشهدی 
ها در پیش است و منابع آب نسبت به گذشته با کاهش 
چشمگیر روبرو شده است و دیگر فرصتی برای تصمیمات 

اشتباه وجود نخواهد داشت!

 سرویس اقتصادی

سعید  مصطفوی

هواپیمایی آسمان
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IRAN
A S E M A N

AIRLINES

روزانه تهران:  مشهد- 
21:25و13:30  ساعت  شنبه ها: 

17:00 21:25و  ساعت  یکشنبه ها: 
21:25 ساعت  دوشنبه ها: 

21:25 شنبه ها:ساعت  سه 
17:00 21:25و  ساعت  چهارشنبه ها: 
 09:15 21:25و  ساعت  شنبه ها:  پنج 

 11:45 21:25و  ساعت  جمعه ها: 
11:30 مشهد- زاهدان: همه روزه ساعت 

یزد:روزانه  مشهد- 
)19:30 ساعت  چهارشنبه ها:  و  شنبه  سه   (

جمعه:  و  پنجشنبه  و  دوشنبه  و  یکشنبه  و  )شنبه 
)17:00 ساعت 

پنجشنبه ها:  و  دوشنبه  و  شنبه  اهواز:  مشهد- 
15:00 ساعت 

و   1510 ساعت:  شنبه ها  سه  چابهار:  مشهد- 
13:20 ساعت:  جمعه ها 

ساعت:  پنجشنبه ها  و  یکشنبه  شیراز:  مشهد- 
18:00

ساعت  چهارشنبه ها:  و  یکشنبه  ایالم:  مشهد- 
07:30

13:25 ساعت  چهارشنبه ها:  آبادان:   - مشهد 
ساعت  شنبه ها:  چهار  و  یکشنبه  نوشهر:  مشهد- 

13:00
ساعت:17:10  چهارشنبه ها  ساری:  مشهد- 
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 این حق کپی رایت معلوم نیست تا کی قانون خود را بر 
ایران جاری کند و حجم باالی مطالب و تصویر و سوژه ها 
در اینترنت زیاد است که دیگر طراح و نویسنده به خود 
سختی و لذت کشف را نمی دهد و کپی هایی ناقص از 
کارها و آثار بزرگان و دیگر هنرمندان دنیا می کند . کارش 
را آسان و با جستجویی اندک پوستری و بروشوری و.. 
جستجو  باید  حال  و  می دهد  تحویل  اش  مشتری  به 
کرد وجدان هنری هنرمند در کجای قضیه است . نرم 
افزارهای کامپیوتری هم که کار همه را راحت کرده است 
. »علی عابدی« فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک از 
دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد گرافیک گرایش گرافیک 
از دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس و دانش آموخته 
مقطه دکترا در رشته تاریخ خط از انستیتو شرق شناسی 
تاجیکستان  جمهوری  علوم  آکادمی  خط  میراث  و 
مدیریت  فنی  کمیته  عضویت  خود  رزومــه  ــت.در  اس
تبلیغات شهری مشهد، عضویت شورای گرافیک خانه 
طراحان  صنفی  انجمن  عضویت  مشهد،   هنرمندان 
نشریه سازمان صنایع  ایران، مدیریت هنری  گرافیک 
مراسم کشوری ممیز،  دبیری نخستین  ایران،  دستی 
داوری چندین دوره مسابقات هنری همچون شمایل 
هشتم، شهر بهشت، حریم رضوی، جشنواره هنرهای 
تجسمی و ....، ، مدیریت گروه گرافیک مرکز آموزش 
عالی فرهنگ و هنر 2 مشهد و تدریس دردانشگاه ها 
را  تهران  و  مشهد  در  گرافیک  عالی  آمــوزش  مراکز  و 
داراست.همچنین مجموعه آثار گرافیک ) لوگو، طراحی 
جلد، پوستر، تصویرسازی و ... ( او در نخستین و دومین 
و  نخستین  کارنما،  کتاب  ایران،  سال  گرافیک  کتاب 
دومین کتاب تصویرگران کتاب کودک، کتاب نشانه ها، 
هشتمین بیینال بین المللی گرافیک تهران، نمایشگاه 
ایرانی  باغ  نمایشگاه  ترکمنستان،  جمهوری  هنرهای 

میشیگان آمریکا و ... به نمایش آمده است. 
اما به ادعای خودش : ))شغل اصلی ام که بیشتر از 
همه آن را دوست دارم معلمی است. معلمی گرافیک 

برای آنان که شوق آموختن دارند((.
  به نظر شما معنای کپی در مقوله  هنر چیست؟ 

زشتی  می شود؟  آغاز  کجا  از  تقلید  مرز  راستی  به 
معمول این امر ناشی از چیست؟ آیا می شود تقلید کرد 
و همچنان نام هنرمند بعنوان خالق هنر را بر خود روا 
دانست؟ آیا تقلید در آفرینش هنری می تواند مجاز یا 
حتی ضروری باشد؟ این ها و پرسش هایی مشابه نکاتی 
یافت. برایشان  درخور  پاسخی  است  الزم  که  هستند 

زمینه های  تمامی  در  هنرمندان  است  بسیار  سالیان 
هنری و در گستره های جغرافیایی گوناگون برخی دیگر 
از هنرمندان متاخر و گاه معاصر را الگوی خود در خلق 
آثارشان قرار داده اند. بسترهای هنری چون موسیقی 
و ادبیات تا هنرهای تجسمی همچون مجسمه سازی، 
در  بودند.  ادعا  این  شاهد  بارها  و  بارها   ... و  نقاشی 
بارها  مسیرساز  هنرمندان  این  آثار  دور  گذشته های 
مورد بازآفرینی دست پروردگانشان و یا دیگر اساتید قرار 
گرفته اند و به رویت مخاطب اغلب خاص رسیده و گاه 

تایید و گاهی نیز پس زده شدند. 
  هنرمند ما و هنردوست در این زمان چگونه نگاهی به 

آثار بزرگان هنر دارند؟ 
نیاز محصوالت تصویری  افزایش  در سال های اخیر 
واستقبال بیشتر مخاطبین از این گونه آثار از یک سو و 
بروز پدیده ای به نام شبکه های اجتماعی، دیده شدن 
و اظهار نظر درمورد این آثار را شتابی چشمگیر داده 
است.در این میان مقایسه آثار آفریده شده با یکدیگر 
سال های  برخالف  مخاطبین  سوی  از  مشابه  موارد  و 
می گرفت،  انجام  صاحب نظران  توسط  بیشتر  که  دور 
و  می گیرد  صورت  جامعه  از  قشری  هر  توسط  امروزه 
معیار  بعنوان  جداناشدنی  شاخصی  به  داوری ها  این 
از  فارغ  قیاس  این  شده اند.در  تبدیل  اثر  ارزشمندی 
موفق بودن یا عدم موفقیت؛ زشتی یا زیبایی؛ الزم یا 
غیرضروری بودن اثر و ... اصالت داشتن یا تقلبی بودن 
اثر از دیرباز شاخصی ست که در طول زمان و با کاهش 
یا افزایش مخاطبین و یا تغییر کیفیت سطح نگاه این 
مخاطبین، پرسشی است که همواره مطرح شده و  ثابت 
مانده است. پرسشی که پاسخ آن می تواند برای خالق 
اثر اعتبار همراه داشته باشد یا او را به صلیب رسوایی 
بکشد!ناگفته آشکار است پرشمار هستند آثار هنری در 
زمینه های گوناگون که با نگاه به دیگر آثار پدید آمده و 
قوام یافته اند، بدیهی است در چنین حالتی که مبداء 

این  منکر  هنرمند  است  شده  شناخته  کامال  دوم  اثر 
مخاطب  یا  هنری  )منتقد  مخاطب  و  نبوده  اثرپذیری 
عام( نیز معیار ارزش گذاری اثر را با پیشینه اثر نخست 

و تاثیرگذار بر اثر دوم تعیین می کند.
اورجینال بودن یک طرح و اثر چگونه ارزیابی خواهد    

شد 
اساسا بحث اورجینال یا تقلبی بودن اثر هنری قابلیت 
طرح ندارد چرا که اثر نخست قالبی شناخته شده برای 
خلق اثر دوم بوده و از ابتدا مسیر آفرینش هنری تازه را 
شکل داده است و هنرمند مورد نظر نیز سایه اثر اصلی 
این  برای  مثال  بهترین  است.  پذیرفته  خود  کار  بر  را 
نمونه تابلوی L.H.O.O.Q.  اثر مارسل دشان است، که 
تفاوتش با تابلوی مونالیزای داوینچی تنها در یک سبیل 
است! ولی این اثر بدلیل مواردی که اشاره کردیم هرگز 
مصداق کپی کاری نیست چرا که همه مونالیزا را دیده اند 

هدف دشان نیز از خلق این اثر مشخص بوده است.
  به نظر شما کپی کاران هنرمندنما اول به طرف کپی از 

کدام هنرمندان می روند؟ 
به  و  است  همه گیر  بسیار  عنصر  یک  که  هنگامی 
اصطالح صاحب ندارد. برای مثال سیب در آثار ُپل سزان 
را در نظر بگیرید. آیا چنانچه نقاش دیگری پس از سزان 
گفت  می توان  بگیرد  بهره  نقاشی هایش  در  سیب  از 
بی شک  است؟!  کرده  کپی  سزان  اثر  از  دوم  هنرمند 
تردیدهای بسیاری در مورد اثر دوم مبنی بر کپی بودن 
وجود دارد. از این دست آثار بسیار داریم که عنصر یا 
عناصر مورد استفاده بدلیل همین عام و شناخته شده 
به  اطراف  فضای  در  طبیعی شان  حضور  نیز  و  بودن 
آفرینش های هنری بعضا بسیار مشابه منتج شده اند اما 

بحث کپِی اثر متاخر از اثر متقدم مطرح نمی شود.
  آیا نقش عنصر شباهت در آثار کپی دیده خواهد شد 

برای مخاطب هنرشناس؟ 
اثر شباهت های  آغاز می شود که دو  آنجا  از  مشکل 

بسیار در ظاهر دارند و اثر نخست هیچ یک از مواردی 
که در باال ذکر شد را دارا نیست، یعنی شهرتی جهانی 
ندارد، کمتر منتقد و مخاطبی در سطحی جهانی آن را 
میشناسد و دیده است و از عواملی سود برده که بصورت 
آماده در فضای اطراف و طبیعت موجود نیستند. و بویژه 
تفاوت اثر دوم با اثر نخست تنها در حذف یا اضافه شدن 

یک یا چند عنصر بصری و احتماال مفهوم نهایی است.
مشکل هنگامی بیشتر می شود که هنرمند نخست 
مدعی می شود و خالق اثر مشابه و اثرش را زیر سوال 
می برد و خالق اثر دوم منکر کپی کردن از اثر نخست. 
نیاز  هریک  ادعای  مورد  در  داوری  فرضی  چنین  در 
بایستی  ابتدا  دارد.در  متعدد  فاکتورهای  بررسی  به 
رویت  را  نخست  اثر  آیا  شود  پرسیده  دوم  هنرمند  از 
شبیه سازی  به  اقــدام  آن  حضور  از  آگاهی  با  و  کرده 
کرده است؟ چنانچه پاسخ منفی باشد مسیِر بررسی 
را  حقیقت  دوم  اثر  خالق  اگر  زیرا  می شود.  متفاوت 
گفته باشد)!( می شود این شباهت ها را ناشی از امری 
به نام توارد ذهنی دانست، به این معنی که موردی به 
ذهن دو یا چند نفر خطور می کند بدون آنکه این افراد 
از وجود و حضور یکدیگر آگاه باشند.اما اگر خالق اثر 
دوم از وجود اثر نخست مطلع بوده و با آگاهی اقدام به 
خلق اثری با مشابهت های قابل توجه کرده باشد، باید 
پرسیده شود آیا به اطالع هنرمند یا صاحب اثر نخست 
رسانده است )چنانچه چنین امکانی موجود باشد( که 
قصد الگو برداری بصری و یا مفهومی از اثر او را دارد؟ 
برای  تردیدها  باشد  منفی  دلیل  هر  به  پاسخ  چنانچه 
اصالت داشتن اثر دوم بسیار می شود. چه اگر ضرورتی 
برای این کار ندیده است در فرضی خوش بینانه می توان 
گفت آماتور و تازه کار است و ایراد را متوجه کم تجربگی 

وی دانست.
  روح هنر در کجای اثر تازه متولد شده کپی کار است 

هنگامی که دلیل این عدم اطالع رسانی را تغییر در 
عبارتی  به  و  می داند  اثر  در  شده  ایجاد  نهایی  مفهوم 
برای  را  اول  اثر  در  دگرگون  و  تازه  مفهوم  و  روح  ایجاد 
ُارجینال بودن کار خود کافی می داند چه باید گفت؟ 
یقینٌا مفهوم شاخصی تعیین کننده در ارزشگذاری آثار 
هنری است. اگر اثری هنری را شامل دو بخش جسم 
و روح بدانیم، مفهوم در جایگاه روح اثر قرار می گیرد و 
البته ارزش روح بر کسی پوشیده نیست. اما به مصداق 
عقل سالم در بدن سالم، هنگامی که کالبدی بی نقص را 
عاریت گرفتیم دمیدن روح زیبا )هر چند متفاوت از روح 
نخست( نمی تواند چندان دشوار باشد! و صد البته به 
مصداق خشت اول چون نهد معمار کج ....؛ شاید آنکه 
جسم را بدون اجازه از دیگری عاریت می گیرد، روح را 

هم از جایی دیگر عاریت گرفته و در آن بدمد!
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حوادث
حوادث  کشته های  ــدی  137درص افزایش 

کاشمر در  ترافیکی 
درصدی   137 افزایش  از  کاشمر  انتظامی  فرمانده 
شهرستان  این  ترافیکی  حوادث  کشته های  تعداد 
در  مشابه  مدت  نسبت  تاکنون  امسال  ابتدای  از 

داد. خبر  گذشته  سال 
ابوالقاسم  خراسان،  منطقه  ایسنا-  گزارش  به 
شهرستان  این  ترافیک  هماهنگی  شورای  در  باقری 
در  امسال  ماهه   11 تصادفات  وضعیت  خصوص  در 
گفت:  کاشمر  شهری  درون  و  شهری  برون  بخش  دو 
منجر  تصادف   12 شهری  درون  تصادفات  در  امسال 
قبل  سال  نسبت  به  آمار  این  که  داشته ایم  فوت  به 

است. داشته  افزایش  درصد   42 بوده  مورد   9 که 
گذشته  سال  کشته های  تعداد  کرد:  بیان  وی 
امسال  اما  بوده  نفر   14 شهری  درون  تصادفات  در 
است.  شده  بیشتر  درصد   42 افزایش  نفر   9 با 
بوده  فقره   834 امسال  ابتدای  از  جرحی  تصادفات 
یافته  افزایش  درصد   23 قبل  سال  با  مقایسه  در  که 
افزایش  درصد   102 نیز  خسارت ها  میزان  است؛ 

است. داشته 
همچنین  کرد:  بیان  کاشمر  انتظامی  فرمانده 
 832 گذشته  سال  طی  حوادث  مجروحان  تعداد 
 17 مجروح  نفر   976 با  امسال  اما  است  بوده  نفر 

است. یافته  افزایش  درصد 
شهری  برون  تصادفات  وضعیت  خصوص  در  وی 
قبل  سال  فوتی  تصافات  پلیس راه  حوزه  در  افزود: 
 20 به  آمار  این  جاری  سال  در  که  شده  اعالم  فقره   10
بوده  همراه  درصدی   100 افزایش  با  و  رسید  فقره 

است.

حوادث  کشته های  میزان  کرد:  اظهار  باقری 
به  امسال  اما  بود  نفر   11 قبل  سال  در  ترافیکی 
درصد   137 مشابه  مدت  در  گذشته  سال  نسبت 
درصد   105 با  نیز  جرحی  تصادفات  یافته؛  افزایش 

است. بوده  رو  به  رو  افزایش 
 34 شهری  درون  تصادفات  مجموع  در  گفت:  وی 
افزایش  درصد   98 شهری  برون  تصادفات  و  درصد 

است. یافته 
و  مورد   1536 را  امسال  تصادفات  کل  جمع  وی 
تعداد  گفت:  و  کرد  اعالم  مورد   1031 را  قبل  سال 
نفر   39 امسال  و  نفر   20 قبل  سال  در  متوفیان 

بودیم. شاهد  را  درصدی   95 رشد  که  بودند 
نیست استاندارد  خلیل آباد  به  کاشمر  بزرگراه 

هر  گفت:  کاشمر  راه  پلیس  فرمانده  ادامه  در 
خصوص  در  آمدم  شهر  این  به  که  اول  روز  از  چند 
آشکارسازی  برای  شد  خواسته  خیز  حادثه  نقاط 
صورت  کاری  ولی  شود  اقدام  نقاط  این  سازی  آرام  و 

است. نگرفته 
نقاط  سازی  آشکار  یا  و  رفع  بر  اسدی  رحمت 
و  عارف آباد  تقاطع  فرگ،  تقاطع  بهاریه،  خیز  حادثه 
سید  امامزاده  جمله  از  خلیل آباد  محور  تقاطع های 
ابتدای  از  افزود:  و  کرد  تاکید  بنزین  پمپ  تا  محمد 
بنزین  پمپ  تا  خلیل آباد  سمت  به  کاشمر  محور 

است. فاجعه  که  داشته ایم  فوتی   5 تا   4 حدود 
روشنایی  اگر  کرد:  بیان  کاشمر  راه  پلیس  فرمانده 
انجام  خلیل آباد  به  کاشمر  محور  اول  کیلومتر   5
کاهش  کیلومتر   80 به  فاصله  این  در  سرعت  و  شود 

بود. خواهیم  تصادفات  کاهش  شاهد  یابد 
اما  ــت  اس ــراه  ــزرگ ب محور  ــن  ای گفت:  وی 
اصل  در  ندارد،  را  طرفه  یک  جاده  استانداردهای 
را  طرفه  یک  جاده  وسط  بلکه  نیست  بزرگراه  جاده 
سرعت  باید  دلیل  همین  به  کردند  جدا  یکدیگر  از 

یابد. کاهش 
خاص  استانداردهای  بزرگراه،  کرد:  اظهار  اسدی 

در  موجود  تقاطع های  به  توجه  با  اما  دارد  را  خود 
کیلومتر   100 نهایت  در  باید  سرعت  محور  این 
دلیل  به  کاشمر  به  شادمهر  محور  تابلوهای  باشد. 
اقدامی  هنوز  اما  شده  جمع آوری  راه سازی  عملیات 

است. نگرفته  صورت  آن ها  نصب  خصوص  در 
یابد ارتقاء  ترافیکی  فرهنگ  سطح  باید 

 34 افزایش  گفت:  کاشمر  فرماندار  جلسه  این  در 
درصدی   98 و  شهری  درون  تصادفات  درصدی 
در  تصادف   1031 بروز  همچنین  و  شهری  برون 
شهر  درون  در  تصادف   1536 و  شهری  برون  سطح 

نیست. دفاع  قابل  اصال  اخیر  سال  یک  طی 
آینده  سال  طی  کرد:  عنوان  نبی پور  محمدعلی 
ترافیکی  مسائل  تبیین  برای  باید  ترافیک  شورای 
مساجد  در  حضور  با  و  باشد  داشته  برنامه ریزی 

گیرد. صورت  فرهنگ سازی 
کرد  تاکید  ترافیکی  فرهنگ  سطح  ارتقاء  بر  وی 
تنهایی  به  افزاری  سخت  کار  شک  بدون  افزود:  و 
و  سرعتکاه  و  آیلند  چه  هر  و  داد  نخواهد  نتیجه 
کوتاه  در  بگذاریم  سرعت  کنترل  دوربین های  حتی 

ندارد. نتیجه ای  مدت 
فرهنگ  روری  بر  باید  کرد:  بیان  کاشمر  فرماندار 
وقتی  گیرد.  صورت  بیشتری  کار  جامعه  ترافیکی 
و  هستند  عرض  کم  خیابان ها  و  زیاد  موتور  تعداد 
افزایش  تصادفات  ندارد  وجود  نیز  ترافیکی  فرهنگ 

یافت. خواهد 
ترافیک  شورای  مصوبات  از  بسیاری  گفت:  وی 
ترافیک  شورای  مصوبات  اگر  است،  شده  اجرایی 
مسئوالن  اتفاق،  بروز  صورت  در  نشود  اجرایی 

باشند. پاسخگو  باید  مربوطه 

در یکی از روزهای پایانی اسفند 97 موزه بزرگ مشهد 
هفتمین  گرامیداشت  میزبان  کوهسنگی  بوستان  در 
سال تاسیس گروه حرکات آیینی فرخه بود. مراسمی 
را همراهی  افتخار »فرخه« ای ها  با  امروز«  که »صبح 

می کرد. 
در شرایط دشوار اقتصادی که هر روز هزار بهانه برای 
ناامیدی مردم مخابره می شود، جشن گرفتن تاسیس 
گروهی مجوز دار و با شناسنامه که هدفی جز تزریق 
امید و نشاط به جامعه ندارد، بهترین بهانه برای دور هم 

جمع شدن بود.
آن ها که دست افشان و پای کوبان بارقه امید را در 
مشهد زنده نگه می دارند، از رنج ها و دشواری هایی 
که در این سال ها و حتی همین چند روز گذشته بر 
آن ها تحمیل شده کمتر می گویند و بازهم ارمغان  شان 

نشاط است.
در ادامه این گزارش خالصه ای از سخنان حمیدرضا 
موحدی زاده؛ نایب رئیس  و امیر شهال؛ عضو شورای 
موسس  توکلی  حسن  محمد  و  مشهد  شهر  اسالمی 

گروه فرخه را می خوانید.
  هیچ نیرویی قادر به مخالفت با »آیین« نیست

مقدس  مشهد  شهر  اسالمی  شــورای  رئیس  نایب 
گفت: دهخدا »آیین« را به معنای »سیرت« معنی کرده 
است و به همین دلیل جریان دوستی با هنر و هنرمند از 
گذشته در بطن انسان ها بوده است و هیچ نیرویی قادر 

نیست آن را به عقب براند.
از حمایت »صبح  با تشکر  زاده  حمیدرضا موحدی 

افــزود:  آیینی  گــروه  ایــن  از  ــروز«  ام
است  انسان  فطرت  در  موسیقی 
می  مبارزه  موسیقی  با  که  کسانی 
دارنــد.  جــدال  خود  فطرت  با  کنند 
قدردان  ما  که  برسد  روزی  امیدوارم 
کشورمان  و  شهر  هنرمندان  و  هنر 

باشیم.
حمایتش  که  این  به  اشــاره  با  وی 
باعث  فرخه  آیینی  حرکات  گروه  از 
دلخوری عده اندکی از او شده است، 
اضافه کرد: من پیش از این، آشنایی 
آیینی  حرکات  گروه  این  با  نزدیکی 
نداشتم اما انتشار یک پست در فضای 
مجازی در حمایت از آن ها موجی از 
حمایت های مردم را به دنبال داشت. 

در این بین عده اندکی هم رنجیده خاطر شدند و یا ما 
را مواخذه کردند.

  درپیامک ها ما را نوازش کردند
نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد تاکید کرد: 
به کل کشور  پیامک ها  این روزها مشهد مرکز ارسال 
شده است! در این قضیه با پیامک های شان ما را هم 
مورد نوازش قرار دادند، اما من ترسی ندارم چرا که یک 
گروه اقلیت نمی تواند طوفان ایجاد کند، نهایتا بادی 
بادها  این  با  که  نیستیم  بیدی  ما  و  گیرد  می  وزیدن 
رای  من  به  که  مردمی  منتخب  عنوان  به  من  بلرزیم. 
زندگی  و  امید  شهر  را  مشهد  دادند، 
می خواهم و از آن عقب نشینی نمی 

کنم.
  آیین ها سرمایه کشور هستند

مراسم،  این  از  دیگری  بخش  در 
مشهد  شهر  اسالمی  ــورای  ش عضو 
و  ها  آیین  ام،   21 قــرن  در  گفت: 
موسیقی فولکلور ما می تواند سرمایه 
اگر  بــاشــد،  کشور  بـــرای  عظیمی 
عرضه  را  ها  آن  و  بدانیم  را  قدرشان 

کنیم.
در  امروز سرمایه  افزود:  امیر شهال 
پول، بورس، طال و ساختمان خالصه 
منابع  و  نفت  های  چاه  شــود،  نمی 
سرمایه  ما  نیست،  همیشگی  گازی 

های معنوی زیادی همچون موسیقی و آیین های ناب 
داریم که باید مسئولین و مردم خود را نسبت به آن ها 

حساس کنیم.
عضو شورای اسالمی شهر مشهد تاکید کرد: تاریخ 
خراسان رضوی گنجینه ای از این ارزش ها را در دل 
خود دارد و امروز افتخار می کنیم که گروهی جوان در 
مشهد بدون هیچ گونه پشتوانه دولتی یا سازمانی در 

حال این ارزش ها را زنده نگه می دارند.
  خالف آب شنا کردن، هزینه دارد

احترام  ها  آیین  به  باید  که  این  به  اشــاره  با  شهال 
گروه  اعضای  به  خطاب  گذاشت، 
»فرخه« تصریح کرد: متاسفم که مورد 
استوار  گیرید،  می  قرار  احترامی  بی 
باشید و بدانید که بر خالف جریان آب 
شنا کردن و این که بخواهید همرنگ 
جماعت نباشید، هزینه دارد. بخشی 
از این هزینه را در همین حواشی اخیر 

پرداختید که مشتی نمونه خروار بود.
وی در ادامه افزود: ما برای جوانانی 
که با کمترین امکانات گرد هم جمع 
تا  می کنند  کمک  خودجوش  و  شده 
این سرمایه های کشور فراموش نشود 
و بر باد نرود احترام قائلیم و در برابرشان 
تعظیم می کنیم وامیدواریم به موفقیت 

های روز افزون دست پیدا کنند. 

  »حرکت« زبان مشترک ملت هاست
در بخش دیگری از این مراسم، مدیر و موسس گروه 
حرکات آیینی »فرخه« با اشاره به اجرای حرکات آیینی 
کشورها  این  مردم  وبازخورد  دنیا  دیگر  کشورهای  در 
گفت: حرکت زبان مشترک ملت هاست و حکات آیینی 

می تواند زبان معرفی ایران در تمام دنیا باشد.
از هفت سال پیش که  افزود:  توکلی  محمد حسن 
به صورت رسمی فعالیت خود را شروع کردیم و حتی 
وجود  مسیر  در  فراوانی  های  مخالفت  آن  از  پیش 
داشت ولی من این موهبت را داشتم که علی رغم همه 
سختی ها از حمایت خانواده ام برخوردار بودم. به ویژه 
و  است  خراسان  کشتی  پهلوانان  از  که  پدرم  حمایت 
من  همراه  گروه  این  تاسیس  زمان  از  حمایت هایش 

بوده است.
موسس گروه فرخه تاکید کرد: پیش از »فرخه« هم 
افراد و گروه هایی بوده اند که به حرکات آیینی پرداخته 
بر  این است که عالوه  اند ولی رمز تمایز »فرخه« در 
و  معیارها  کرد  سعی  حرفه ای،  و  تخصصی  اجــرای 
اصول را حتی در نوع پوشش و آراستگی رعایت کند 
و این مساله باعث شد که مورد استقبال عموم مردم 

قرار بگیرد.
از گروه فرخه گروه های  توکلی اظهار داشت: قبل 
مورد  دالیلی  به  اما  کرده  اجرا  را  حرکات  این  دیگری 
گروه  این  که  دلیلی  مهم ترین  و  نشده  افراد  پذیرش 
و  تمیزی  و  نظافت  قرار گرفت  اقبال عامه مردم  مورد 

ارتباط موثر با مردم است . 
وی با اشاره به این که توجه به استعدادهای کودکان 
قرار  توجه  مورد  پایین  سنین  از  باید  ها  آن  پرورش  و 

بگیرد، گفت:
پایه  را  اصولی  و  کردیم  تالش  ما 
این  از  استفاده  با  تا  کردیم  گذاری 
حتی  کــه  کسانی  تمام  بــه  ــول  اص
ندارند،  حرکات  این  با  اولیه  آشنایی 
افراد  که  این  ضمن  دهیم.  آموزش 
مستعد را تشویق می کنیم تا آموزش 

های حرفه ای ما را دنبال کنند.
این  در  البته  کرد:  اضافه  توکلی 
برای  دارد  وجود  هم  موانعی  بین، 
های  لباس  کــردن  خریداری  مثال 
بومی و محلی که متناسب با حرکات 
مــواردی  در  اســت،  خطه  هر  آیینی 
میلیون  چهار  حتی  و  سه  از  بیشتر 
از  بسیاری  و  شود  می  تمام  تومان 

افراد از پس تامین آن بر نمی آیند. 

گزارشی از جشن هفتمین سال تاسیس گروه »فرخه«؛

هیچ نیرویی قادر به مخالفت با »آیین« ها نیست
وقتی که منتخبین مردم، مشهد را شهر امید و زندگی می خواهند

بهارخود انضباطی؛ پلیس خدمتگزار

قسمت دوم
پلیس در این برهه از زمان به پشتوانه اعتماد عمومی 
که در سایه روزآمدی و بهره گیری از تجهیزات و فن آوری 
به  مردم  مشارکت  شده،  حاصل  پیشرفته  و  نوین  های 
عنوان سرمایه های اجتماعی خود را با یك شبکه بالقوه 
دسترسی به افراد و بهره گیری از منابع دانشی، به بهترین 
شکل ممکن به کار گرفته و احساس مسئولیت عمومی و با 
تسهیم نقش اجتماعی برای تولید، برقراری و پایداری نظم 
و امنیت را انگیزشی برای تالش بیشتر خود کرده است.

افکار عمومی با شناختی که از توانمندی و قابلیت های 
حرفه ای، اخالقی، معنوی و اقتدار و عزت پلیس به دست 
آورده اند انتظارات بی شماری از این نیروی خدمتگزار دارند 
و پلیس نیز به پاس این اعتماد ارزشمند اجتماعی سعی بر 
آن دارد تا اجتماع پلیس را در چهره پلیس اجتماعی به عزت 
و محبوبیت و اقتدار واقعی این نیروی خادم قانون و امنیت 
رهنمودهای  اساس  بر  دارد  وظیفه  امروز  برساند.پلیس 
جمهوری  تراز  در  قوا  کل  معظم  فرمانده  گرانه  هدایت 
اسالمی ایران، همراه با برداشت هایی که از ظرفیت سرمایه 
های اجتماعی برای پیشبرد ماموریت های خود به کار 
می گیرد تعالی و استانداردسازی رفتار کارکنان انتظامی را 
نیز سرلوحه ماموریت های خود قرار داده و در این عرصه 
دوره های آموزشی و مهارت آموزی علمی و تخصصی را با 
مدیریت هوشمندانه در دستور کار خود قرار دهد.بی شك 
یکی از اهدافی که پلیس را در نیل به تعالی و رشد و ارتقا 
و توسعه سوق می دهد »خود انضباطی« کارکنان انتظامی 
است.بر این باور مصمم هستیم که رسیدن به این هدف، 
مدیریت در امور و ماموریت های متنوع و مختلف ناجا را روان 
و مطمئن به پیش می برد و آن گاه که وجدان فردی بیدار 
و فرهنگ خودکنترلی در وجود فرد نهادینه شود ماموریت 
های پلیسی با ضمانت اجرایی بیشتری به سرانجام خواهد 
رسید.اگر چه در این مسیر، کاربست رویکردهای اجتماعی 
با محوریت توجه به نیل به هدف در نوع عمل و رفتار پلیس 
می تواند قضاوت و ارزیابی یکایك کارکنان نسبت به اهمیت 
و حساسیت کار و مسئولیت و نقش اجتماعی که در جامعه 
بر عهده دارد را ارتقا بخشد و با این عزت نفس، خواسته ها، 
انتظارات و توقعات افکار عمومی برآورده سازد اما استقبال از 
بهار با معنویت و قداست ماه مبارك رجب نیز فرصتی است 
برای خویابی و خودانضباطی بیشتر.امیدواریم به واسطه 
این پاکسازی و تنظیف روح و روان و نیت های پاك و شایسته 
سازی رفتار و اعمال و گفتار بتوانیم خدمتگزاری الیق در این 
خطه از بهشت که میقات دیدار عاشقان حرم مطهر رضوی 
در روز سال نو با رهبر فرزانه انقالب اسالمی است بوده و به 

وظایف و نقش خطیر و حساس خود به خوبی عمل کنیم.
ادامه دارد....

یادداشت

سرتیپ دوم پاسدار محمد كاظم تقوی
فرمانده انتظامی خراسان رضوی

خبر
پیشگیری تعطیلی بیش از 1000 واحد صنعتی 

و تولیدی توسط دادگستری خراسان رضوی

جرم  وقــوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
اهتمام  بر  رضــوی،  خراسان  استان  دادگستری 
دادگستری این استان در جهت حمایت از سرمایه 
گذاری مشروع و حمایت از صنعتگران در جشنواره 

مفلحون واحدهای صنعتی و تولیدی تاکید کرد.
سید امیر مرتضوی، در مراسم جشنواره مفلحون 
که در شهرک فناوری و بیوتکنولوژی شمال شرق 
با  افــزود:  خبرنگاران  جمع  در  شد،  برگزار  کشور 
اقدامات صورت گرفته از سال 92 تاکنون از تعطیلی 
یک هزار و 167 واحد صنعتی و تولیدی این استان 
جلوگیری و از 246 واحد در این راستا بازدید به عمل 

آمده و مشکالت آنها رفع شده است.
کمیته  و  تخصصی  های  کارگروه  در  افزود:  وی 
ای  شده  تملک  مــوارد  همچنین  ها  بانک  تملک 
اقدامات  با  که  واحدهای صنعتی وجود داشت  از 
صورت گرفته بوسیله مالکان جدید یا مالکان قبلی، 
این صنایع دوباره به چرخه تولید و اشتغال برگشتند.
مرتضوی ادامه داد: مهمترین مشکالت واحدهای 
صنعتی و تولیدی استان مربوط به مالیات بر ارزش 
تامین  مالیات،  تعیین  بانکی،  تسهیالت  افــزوده، 
اجتماعی و شرکت های خدماتی و انرژی نظیر آب، 

برق و گاز است.
از  حمایت  ما  اهداف  مهمترین  کرد:  بیان  وی 
اقتصادی  امنیت  ارتقای  مشروع،  گذاری  سرمایه 
و افزایش اشتغال بوده که از ابتدای امسال در این 
زمینه  بیش از152 واحد صنعتی و تولیدی بدون 
تشکیل پرونده رفع رجوع شده و به چرخه تولید و 

اشتغال بازگشتند.
جرم  وقــوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
نشان  خاطر  رضوی،  خراسان  استان  دادگستری 
کرد: امسال کمیسیون پنج نفره حمایت از سرمایه 
از  رضــوی  خراسان  استان  دادگستری  ــذاری  گ
تعطیلی 247 واحد صنعتی و تولیدی جلوگیری کرد 
که در این راستا طی نشست های متعدد با مسئوالن 
دستگاه ها و نهادهای اجرایی مرتبط مشکالت رفع 

شد و از این طریق فعالیت خود را ازسر گرفتند.

توکلی: رمز تمایز »فرخه« در این است که عالوه بر اجرای تخصصی و حرفه ای، سعی کرد معیارها 
و اصول را حتی در نوع پوشش و آراستگی رعایت کند و این مساله باعث شد که مورد استقبال 

عموم مردم قرار بگیرد

,,

شهال: 
ما برای جوانانی که با 

کمترین امکانات گرد هم 
جمع شده و خودجوش 

کمک می کنند تا این 
سرمایه های کشور 
فراموش نشود و بر 

باد نرود احترام قائلیم 
و در برابرشان تعظیم 
می کنیم وامیدواریم به 

موفقیت های روز افزون 
دست پیدا کنند

,,
موحدی زاده:

این روزها مشهد مرکز 
ارسال پیامک ها به کل 

کشور شده است! در 
این قضیه با پیامک 

های شان ما را هم مورد 
نوازش قرار دادند، اما 

من ترسی ندارم چرا 
که یک گروه اقلیت نمی 
تواند طوفان ایجاد کند

,,

گفت وگو با یک گرافیست؛

ُکپـی می کنم ،پس هستم! رئیس اداره میراث فرهنگی رشتخوار:
آماده  گردشگری  تاریخی،  مکان   275

میزبانی از گردشگران نوروزی است
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
بیش  وجود  گفت:  رشتخوار  شهرستان  گردشگری 
در  فراوان  تاریخی  آثار  و  گردشگری  تفرجگاه   20 از 
سطح شهرستان رشتخوار، این شهرستان را هرساله 

میزبان تعدادی بسیاری از گردشگران می کند.
کاظم کامیاب رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری شهرستان رشتخوار در در رابطه 
با آمادگی کامل شهرستان رشتخوار در بحث پذیرایی 
از گردشگران نوروزی در این شهرستان گفت: با توجه 
به آب و هوا و نوع اقلیم و منتهی شدن شهرستان از 
بناهای  و  ها  تفرجگاه  ارتفاعات،  به  جنوب  و  شمال 
تاریخی بسیار زیبایی در این شهرستان وجود دارد، 

که گردشگران زیادی را به خود جذب می کند.
تاریخی،  اماکن  از  تعدادی  با  ادامــه  در  کامیاب 
و  کرد  اشــاره  شهرستان  این  سطح  در  گردشگری 
گفت: مسجد جامع تاریخی، خانه تاریخی قرائی در 
اکبر  روستای  در  تاریخی جیزد  شهر رشتخوار، شهر 
روستای  در  موسوی  الدین  میرقوام  امامزاده  آباد، 
برج  آسیاب  آباد،  کریم  روستای  تاریخی  قلعه  نوق، 
در شهر رشتخوار، آرامگاه شاه سنجان و آرامگاه امان 
از  پیش  های  تپه  سنگان،  تاریخی  روستای  در  قلی 
تاریخ در روستای کوده، آب انبار مرکزی جنگل، موزه 
مردم شناسی در شهر رشتخوار، پل ساالر در مسیر 
چشمه  و  آبشار  حیدریه_رشتخوار،  تربت  ای  جاده 
آب گرم گرماب در روستای سعادت آباد، آبشار بیشه، 
تنگل کوهسنگ در روستای سنگان، تفرجگاه درریز 
و کال سوهه در روستای فتح آباد از جمله معروفترین 
و زیباترین جاذبه های گردشگری شهرستان رشتخوار 
است که پذیرای مهمانان نورزی و گردشگران در ایام 

تعطیالت نوروز 1۳98 خواهند بود.
ستاد  کامل  آمادگی  از  ادامه  در  همچنین  وی 
تعطیالت  ــام  ای طــول  در  سفر  خدمات  اجــرایــی 
اسکان  با  رابطه  در  شد:  یادآور  و  داد  خبر  نورزی 
مسافرین نورزوی سه مدرسه شبانه روزی در سطح 
اقامتگاه  و  متبرکه  اماکن  رشتخوار،  شهرستان 
از  پذیرایی  آمــاده  آباد  حسین  مرسد  گردی  بوم 
بود.  خواهند  شهرستان  سطح  در  نورزی  مسافرین 
وی در پایان با اشاره به طبیعت بسیار زیبا و وجود 
شهرستان  سطح  در  ــراوان  ف تاریخی  مکان های 
بکر  و  زیبا  گردشگری  مناطق  ــزود:  اف رشتخوار 
شهرستان  سطح  در  فــراوان  تاریخی  آثار  وجود  و 
میزبان  هرساله  را  شهرستان  ایــن  رشــتــخــوار، 
شهرستانی،  گردشگران  از  بسیاری  تــعــدادی 

استانی، کشوری و خارجی قرار داده است.

خبرخبر
نگارخانه میرک مشهد بازگشایی شد

نگارخانه میرک مشهد پس از سه سال تعطیلی پنج 
همت  به  مراسمی  طی  اسفند(  سه  و  بیست  شنبه) 

بهره بردار خصوصی بازگشایی شد.
های  چهره  حضور  با  که  مراسم  این  حاشیه  در 
آثار  بود  همراه  مشهد  فرهنگی  و  سیاسی  هنری، 
متعددی از نقاشان پیشکسوت و به نام کشورمان در 

معرض دید هنردوستان مشهدی قرار گرفت.
گالری  جدید  مدیریت  و  بردار  بهره  مراسم  این  در 
میرک،  گفت:  ایرنا  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  میرک 
برای  نوستالژیک  و  آشنا  نام  قدیمی،  ای  نگارخانه 
این  واگذاری  اعالم  از  و پس  است  هنرمندان مشهد 
مکان توسط اداره ارشاد مشهد با هدف تبدیل آن به 
به عهده  را  آن  از  برداری  بهره  پاتوق هنرمندان شهر 

گرفتم.
یک  از  ــذاری  واگ مراحل  ــزود:  اف خداخواه  نسیم 
سال قبل آغاز شد اما با توجه به این که این مکان به 
آثار هنری  نمایشگاه  به عنوان  استفاده  قابلیت  هیچ 

را نداشت شش ماه صرف ترمیم و بازسازی آن شد.
وی ادامه داد: امیدوارم بتوانیم با شکل دهی یک 
معیشت  بهبود  هدف  با  مکان  این  در  هنری  پاتوق 
هنرمندان حراج آثار هنری در مشهد راه اندازی کنم و 
در این راستا نیز آثار پیشکسوتان و اساتیدی همچون 
صورت  به  را  معتمدی  و  ممقانی  خواجوی،  ارباب، 

رایگان در مراسم افتتاحیه به نمایش گذاشته ایم.
در  مراسم  این  در  هم  مشهد  فرمانداری  سرپرست 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: حفظ هویت هنری 
شهر تنها از طریق حضور موثر مردم و دادن نقش به 

آنان در این راستا میسر خواهد شد.
حیدر خوش نیت با استقبال از ورود مردم در عرصه 
تحقق  به  کمک  برای  مسئوالن  و  مدیران  افزود:  هنر 

این مهم باید خطر پذیر باشند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد نیز به 
خبرنگار ایرنا گفت: سابقه فعال بودن میرک به عنوان 
نگارخانه به حدود 40 سال قبل باز می گردد و طی 
سه سال گذشته این مرکز تعطیل بود که پس از قرار 
گرفتن در فرایند واگذاری به بخش خصوصی واگذار 

شد.
را  ــاد  ارش اداره  سیاست  اســتــادی  ــواد  ج محمد 
فرایند  افــزود:  و  دانست  مردم  به  تصدیها  واگــذاری 
تاسیس نگارخانه ها به دست بخش خصوصی تداوم 
نگارخانه  سه  آینده  سال  تابستان  تا  و  یافت  خواهد 
به وسیله بخش غیر دولتی در مشهد راه اندازی می 

شود.
الزمان)عج(  صاحب  خیابان  در  میرک  نگارخانه 

مشهد واقع است.
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خبر
برای  استان  شهرسازی  و  راه  آمادگی 

استقبال از مسافران نوروزی

رییس  و  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
آمادگی کامل خانواده  از  و نقل استان  شورای حمل 
بزرگ راه و شهرسازی استان به منظور خدمت رسانی 
به مسافران نوروزی خبر داد و گفت: هدف مجموعه 
مسافرین  رضایت  رضوی،  خراسان  شهرسازی  و  راه 

نوروزی در سفر به استان ماست.
عبدا... اخوان  محمدرضا  امروز  صبح  گزارش  به 

با  و نقل استان  یان در حاشیه نشست شورای حمل 
حمل  شورای  توسط  شده  انجام  اقدامات  به  اشاره 
سفری  امکان  آوردن  فراهم  منظور  به  استان  نقل  و 
زائران  و  برای هموطنان  آرامش خیال  با  توام  و  ایمن 
و مجاوران بارگاه منور رضوی، اظهار داشت: در طرح 
راهداری نوروز 98 که  از 25 اسفندماه تا 17 فروردین 
ماه 98 اجرا خواهد شد، 92 اکیپ راهداری نوروزی 
با ظرفیت 900 نفر با تمامی امکانات و ماشین آالت 
راهداری مستقر در راهدارخانه ها، ادارات راهداری  و 
حمل و نقل جاده ای آماده خدمت رسانی به مسافران 

، زائران و هم استانی های عزیز هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی همچنین 
میزان  کشور  در  جــاری  سال  در  اینکه  به  اشــاره  با 
سفرهای ریلی14 درصد افزایش داشته، تصریح کرد: 
 18 مقدس   مشهد  به  ریلی  سفرهای  در  میزان  این 

درصد افزایش داشته است.
سال  در  ریلی  سفرهای  میزان  خصوص  در  وی 
طریق  از  مسافر  میلیون   1۳ گفت:  امسال  جاری 
کرده  سفر  استان  ریلی  خروجی  و  ورودی  مبادی 
تدبیر  و  تمهیدات  با   97 در سال  که خوشبختانه  اند 
انجام شده 48 درصد کاهش تأخیرات حرکت قطارها 
را نسبت به سال گذشته در طول استان داشته ایم و 
در حال حاضر به صورت میانگین ۳0 ثانیه تاخیر در 

حرکت قطارها داریم.
با اشاره به افزوده شدن 4 شهر  اخوان عبدا...یان 
و  ناوگان حمل  به  و همدان  ارومیه، کرمانشاه، رشت 
نقل ریلی مشهد مقدس، گفت: در سفرهای نوروزی 
شهر  و  استان  مرکز   29 به  مقدس  مشهد  از  امسال 
قطار مسافری مستقیم داریم که از طریق 91 رام قطار 

ارائه خدمت خواهند کرد.

مناطق  شهرسازی  روسای  و  معاونان  با  نشست  در 
شهرداری  شهرسازی  های  معاونت  ستادی  مدیران  و 
مشهد با رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای 
انجام  برلزوم  مشهد  شهردار  مشهد  شهردار  شهر، 
برنامه ریزی برای تحقق شهرسازی به معنای واقعی در 
سال 98 تاکید کرد و رئیس کمسیون عمران و شهرسازی 
نیز به سرانجام رساندن طرح های تفصیلی، اسناد حریم 
و بلندمرتبه سازی و اجرای طرح های ترافیکی و نهضت 

آسفالت را دستور کار سال 98 شهرسازی اعالم کرد.
این  در  کالئی  محمدرضا  امــروز  صبح  گــزارش  به 
نشست که پنج شنبه گذشته برگزار شد، با تاکید بر این 
نکته که حوزه شهرسازی مناطق از اهمیت به سزایی 
برای ما برخوردار بوده و بیشترین فشار ما به این بخش 
بر روی مباحث درآمدی است، گفت: باید برای سال 98 
به گونه ای برنامه ریزی شود تا شهرسازی به معنی واقعی 

محقق شود. 
برای تحقق  انجام شده  از تالش های  تقدیر  با  وی 
وابسته  ما  درآمد  افزود:  محل  این  از  شهرداری  درآمد 
رهبری  و  هدایت  بنابراین  است،  شهرسازی  حوزه  به 

حوزه های اجرایی بر عهده این بخش است.
وی اضافه کرد: سال 97 به دلیل فشار های درآمدی 
که به حوزه شهرسازی وارد شد ذوق در این حوزه را کور 
کرد، اما امیدواریم سال 98 به گونه ای برنامه ریزی شود 
که فارغ از بحث های درآمدی که البته باید مورد توجه 
قرار گیرد، شهرسازی به معنی واقعی شهرسازی محقق 
نهضت  و  ترافیکی   عمرانی  های  پروژه  شود.اجرای 

آسفالت مورد توجه قرار دارد.
  مقایسه شرایط فعلی با زمانی که شورای پنجم روی 

کارآمد
محمدهادی مهدی نیا دراین نشست ضمن تقدیر و 
تشکر از فعالیت های انجام شده در حوزه شهرسازی 
اخیر،  سال  یک  طی  شهری  مدیریت  بدنه  تمامی  و 
اظهارکرد: امروز باید شرایط شهرداری را با شهریور سال 
تحویل مدیریت شهری جدید  و وضعیتی که  گذشته 

شد، مقایسه کنیم.
مشهد  شهر  پنجم  شورای  که  زمانی  در  افزود:  وی 
در  و  بودیم  مواجه  عدیده ای  مــوارد  با  آمد،  کار  روی 
همین راستا جلسات فشرده و سنگینی برای رصد وضع 
موجود برگزار شد؛ با اعداد و ارقام اعالمی، بدهی های 
وضعیت  شهرداری  درآمدهای  وضعیت  و  پیمانکاران 

نگران کننده ای وجود داشت.

مهدی نیا با بیان اینکه خوشبختانه به همت همکاران 
و مدیران شهرداری میزان تحقق درآمدها در سال جاری 
بیش از تصور بوده است، گفت: بسیار خرسندیم که 
بدهی های شهرداری نه تنها به نقاطه تعادل رسیده، 
بخش  شهرداری،  کالن  مدیریت  بدنه  به  اتکا  با  بلکه 
زیادی از بدهی های شهرداری نیز از طریق تهاتر تسویه 

شده است.
ثانویه  و  اولیه  نیازهای  اقتصادی  رویکرد  اتخاذ  با    

تامین شد
شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
مدیریت  که  اقتصادی  رویکرد  بواسطه  افزود:  مشهد 
شهری از ابتدای فعالیت شورای پنجم اتخاذ کرد، امروز 
تامین  ثانویه  و  اولیه  نیازهای  که  هستیم  شرایطی  در 
شده است؛ این در حالی است که تا پایان سال گذشته 
دغدغه پوشش دادن نیازهای اولیه شهرداری را داشتیم.

مهدی نیا در ادامه خاطرنشان کرد: اکنون که نیازهای 
اولیه شهرداری تامین شده، میتوانیم در مسیر تحقق 
برنامه های مدنظر خود که در قالب شعارهای انتخاباتی 
مطرح کردیم، حرکت کنیم و بخشی از این شعارها به 

حوزه کمیسیون عمران و شهرسازی بازمیگردد.
هم اندیشی  های  نشست  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
مختلف با جامعه نخبگانی شهر، گفت: از طریق این 
جلسات، به سیاست گذاری های مورد نیاز در ابتدای 
کار دست پیدا کردیم و در سال 98 باید در مسیر تحقق 

آنها حرکت کنیم.
برنامه  و  ها  مگاپروژه  در  انتظارات  و  مدنظر  موارد    

عملیاتی 
مهدی نیا خاطرنشان کرد: موارد مدنظر و انتظارات 
کمیسیون عمران و شهرسازی در بودجه سال 98 و در 
برنامه عملیاتی 1۳97-1400 شهرداری بویژه در زمینه 
مگاپروژه ها دیده شده و این مهم را به جد دنبال خواهیم 

کرد.

وی از پیش بینی رویکرد تهاجمی شورای شهر مشهد 
برای پروژه های عمرانی در سال آینده خبرداد و گفت: 
های  تقاطع  احــداث  شامل  پروژه ها  این  از  بخشی 
ترافیک  روانسازی  حوزه  در  اقداماتی  و  غیرهمسطح 
می شود؛ امیدواریم با بودجه 470 میلیارد تومانی که 
است،  داشته  رشد  درصد   96 جاری  سال  به  نسبت 

شاهد تحقق پذیری سیاستگذاری ها باشیم.
شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
سال  در  آسفالت  نهضت  شــدن  اجــرایــی  از  مشهد 
حرکت  یک  در  منظور  همین  به  گفت:  و  خبرداد   98
انبساطی تهاجمی، 220 میلیارد تومان از بودجه سال 

آینده به بخش آسفالت اختصاص یافته است.
مهدی نیا در ادامه اظهارکرد: شهرداری باید اولویت 
های معابر نیازمند آسفالت را در ارتباط با بخش های 
این  در  نظرات مردمی  مختلف جامعه مشخص کند؛ 
تعیین اولویت ها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است 
خواسته  و  شهروندان  نیازهای  پاسخگوی  باید  چراکه 
های آنها باشیم؛ پارک های موضوعی دیگر پروژه های 

مدنظر است که باید اجرایی شود.
چندین  شهرسازی  ــوزه  ح در  اینکه  بیان  با  وی 
هدفگذاری کالن برای سال 98 داریم که یکی از آنها 
کرد:  خاطرنشان  است،  تفصیلی  های  طرح  تصویب 
در نامه ای خطاب به شهرداری از این مجموعه خواسته 

شده تا الزامات پیش از تصویب طرح ها را تهیه کند.
به  همچنین  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
نواقص طرح جامع اشاره کرد و در این خصوص تصریح 
کرد: تحقق تراز مالی فیزیکی بسیار حائز اهمیت است 

تا در طرح تفصیلی ریزش پیدا کند. 
توافقات برای تهیه سند پهنه بندی حریم

مهدی نیا توافقات میان شهرداری مشهد، استانداری 
و اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی برای تهیه 
گفت:  و  کرد  ارزیابی  خوب  را  حریم  پهنه بندی  سند 

ضوابط بلندمرتبه سازی دیگر موضوع مدنظر برای سال 
98 است و در سال آینده باید به یک سند مشخص برای 
کانون بلندمرتبه سازی دست پیدا کنیم؛ امیدواریم این 
موضوع با پیگیری شهردار و هماهنگی معاونت عمرانی 
و  شود  مرتفع  وشهرسازی  راه  کل  اداره  و  استانداری 

نواقص طرح جامع را بواسطه آن برطرف کنیم.
تفصیلی  اظهارکرد: طرح های  مهدی نیا همچنین 
تا  هستیم  درصدد  و  بوده   98 سال  دستورکار  در  نیز 
طرح هایی را به تصویب برسانیم که شاخصه اصلی آنها 

تحقق پذیری باشد.
های  معاونت  فعال  مشارکت  امیدواریم  افزود:  وی 
تهیه  به  منجر  شهرداری  1۳گانه  مناطق  شهرسازی 
دفترچه ضوابط طرح های تفصیلی پخته تر، واقعی تر و 

تحقق پذیرتر شود.
شهر  شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
و  تدابیر  پنجم  ــورای  ش فعالیت  طی  گفت:  مشهد 
مصوبات حمایتی خوبی با همکاری معاونت شهرسازی 
برای این حوزه شاهد بوده ایم؛ مصوبات دیگری نیز در 
حوزه مالی وجود دارد که امیدواریم زمینه ای ایجاد کند 
تا شهرداری از حوزه بازار مسکن عقب نیفتد و تبعات 
پیچیده ای نداشته باشد.مهدی نیا درخصوص بازآفرینی 
شهری نیز با تاکید بر لزوم همکاری مناطق هدف در 
این طرح، اظهارکرد: فضاهای شهری از دیگر اولویت 
های سال 98 هستند و باید به فضاهای شهری کیفیت 
ببخشیم و رونق فعالیتی و سرزندگی در آنها ایجاد کنیم.

وی از اهمیت تحقق پیاده راه ها با مشارکت معاونت 
افزود:  و  گفت  شهرداری  نقل  و  حمل  و  شهرسازی 
دیگر  با  شهرسازی  معاونت  بین بخشی  تعامالت 
معاونت ها کارکردهای بسیاری خواهد داشت؛ از دیگر 
دستاوردهای این همکاری ها میتوان به تهیه اطالعات 
زمین مرجع اشاره کرد که با تعامل شهرسازی و سازمان 

فاوا محقق می شود.
مهدی نیا با تاکید بر اینکه شهرداری های مناطق برای 
دستیابی به اطالعات زمین مرجع باید پای کار باشند، 
خاطرنشان کرد: تصمیم سازیها و تصمیم گیری ها باید با 

پشتوانه این اطالعات اخذ شود.
وی از پیگیری بحث زیرساخت اطالعات مکانی که 
نمونه بارز آن رصدخانه شهری است، خبرداد و گفت: در 

قالب شهر هوشمند این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
هم چنین در این جلسه حسین نژاد معاون شهردار 
و عرب احمدی مدیرکل شهرسازی شهرداری، معاونان 
حوزه  مسائل  ــاره  درب مناطق  شهرسازی  ــای  روس و 

شهرسازی به اظهارنظر پرداختند.

در نشست با معاونان و روسای شهرسازی مناطق و مدیران ستادی معاونت های شهرسازی شهرداری مطرح شد: 

دستور کار سال 98 شهرسازی
مهدی نیا : طرح های تفصیلی، سند های حریم و بلندمرتبه سازی و رفع نواقص طرح جامع دنبال می شود

به  فردوسها  سازمان  متوفیان  حمل  جدید  ناوگان 
ارزش بیش از 4۳ میلیارد ریال رونمایی شد. با حضور 
استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد و جمعی از 
ناوگان جدید حمل متوفیان سازمان  مدیران شهری 

فردوسها شهرداری مشهد افتتاح شد.
مانور  برگزاری  حاشیه  در  امروز،  صبح  گزارش  به 
و  ــران  زائ به  استان  رســان  خدمات  هــای  دستگاه 
رزم  علیرضا  خدمت"،  "مانور  نــوروزی  مسافران 
حسینی استاندار خراسان رضوی، محمدرضا کالئی 
معاونت  سرپرست  یعقوبی  مهدی  و  مشهد  شهردار 
جدید  ناوگان  از  مشهد  شهرداری  شهری  خدمات 
حمل متوفیان سازمان فردوسها به ارزش بیش از 4۳ 

میلیارد ریال رونمایی کردند.
خودروی  دستگاه   ۳۳ شامل  جدید  ناوگان  این 
دستگاه   2 و  متوفی   4 حمل  ظرفیت  با  وینگل 
 2 حمل  ظرفیت  با  تشریفات  ویژه  وانا  ون  خودروی 
متوفی است که از این پس در شهر مقدس مشهد به 

شهروندان خدمت رسانی خواهند کرد.  

پایان اصالحات هندسی پیش از نوروز
ترافیک  و  نقل  و  حمل  ســازمــان  مدیرعامل 
شهرداری مشهد از پایان اصالحات هندسی و خط 
کشی های سطح شهر تا پیش از عید نوروز خبر داد.

ــارزاده طــوســی گــفــت: اصــالحــات  ــط هـــادی ع
هندسی حدفاصل میدان استقالل تا میدان آزادی، 
و  خیام  راه  سه  جانباز،  تا  عباسی  فرامرز  تقاطع 
انجام شده  آزادی  به میدان  بزرگراه شهید کالنتری 

است.
به  الذهب  سلسله  بزرگراه  کشی  خط  افزود:  وی 
میدان  گرم  رنگ  کشی  خط  مترطول،   7000 متراژ 
هزار   28 متراژ  به  میثاق  برگردان  دور  تا  )عج(  قائم 
حسن  امام  میدان  سرد  رنگ  کشی  خط  طول،  متر 
)ع( تا میدان 9 دی به متراژ 12 هزار متر طول، خط 
 2 به طول  تا میدان بسیح  15 خرداد  کشی میدان 
به  بزرگراه بسیج  پانصد متر طول و خط کشی  هزار 

متراژ 24 هزار متر طول به پایان رسیده است. 

اخبار
رونمایی از ناوگان جدید سازمان فردوس ها

سرویس در شهر

عکس:محمد زائرنیا پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

سرویس ورزش
 1۳97 سال  بازی  آخرین  در  شهرخودرو  پدیده 
شد  مغلوب  گل  یک  با  تراکتورسازی  زمین  در  خود 
بازی  کرد.  سقوط  بندی  رده  جدول  پنجم  رتبه  به  و 
شش امتیازی بسیار مهمی که تاثیر بسیار زیادی در 

قهرمانی و کسب سهمیه برای پدیده داشت. 
فرصت  که  حالی  در  گل محمدی  یحیی  شاگردان 
دوم  رده  به  تراکتورسازی،  مقابل  برتری  با  داشتند 
جدول صعود کنند ولی آنها در انجام این کار ناموفق 
را  نتیجه  تبریزی  تماشاگر  هزار   ۳0 برابر  و  بودند 
تا  بمانند  جدول  پنجم  جایگاه  در  تا  کردند  واگذار 
 42 ارزشمند  برد  این  با  تراکتوری ها  دیگر  سوی  از 

امتیازی شوند.
صفر  بر  یک  شکست  از  پس  گل محمدی  یحیی 
شرکت  خبری  نشست  در  تراکتورسازی  مقابل 
تیم  به  چیز  هر  از  قبل  گفت:  خبرنگاران  به  و  کرد 
کسب  که  امتیازی   ۳ این  خاطر  به  تراکتورسازی 
جو  امروز  که  هوادارانی  از  می گویم.  تبریک  کردند 
خیلی خوبی را در ورزشگاه ایجاد کرده بودند، تشکر 
می کنم. جو امروز ورزشگاه فضای خیلی خوبی برای 

انجام یک بازی خوب بود.
فقط برد شایسته ما بود، نه باخت و حتی مساوی!

فنی  نظر  از  اما  بگیریم  امتیاز  نتوانستیم  چند  هر 
با توجه به کم و کاستی که وجود داشت و تیمی که 
داریم در حد خودمان مستحق پیروزی بودیم و حتی 
که  بازیکنانم  به  دارد  جا  نبود.  عادالنه  هم  مساوی 
بگویم،  تبریک  خوب شان  بازی  و  شجاعت  خاطر  به 
بدون اینکه ترسی از حریف داشته باشند و از اسامی 
بازی  بترسند،  دارنــد،  حضور  تراکتورسازی  در  که 
بازی  این  در  امتیاز  انصافا حق شان گرفتن  و  کردند 

بود. از نظر من قهرمان واقعی این 
بازیکنانم  تک تک  به  که  است  تیم 
افتخار  خوب شان  بازی  خاطر  به 
ــروز  ام صـــورت  هــر  در  می کنم. 
تصمیمات داوری متاسفانه به ضرر 
تیم ما بود و داور امروز شجاعتش را 
شده  زمین  وارد  و  بود  گذاشته  جا 

بود.
  داور این بازی ترسو بود

در صحنه گل واضح بود که روی 
ولی  شده  انجام  خطا  ما  بازیکن 
وقتی داور تحت تاثیر جو ورزشگاه 
از  هم  تصمیمات  این  بگیرد،  قرار 
سوی او گرفته می شود. داور امروز 

خیلی تحت تاثیر فضای ورزشگاه بود و خیلی ترسو 
قضاوت کرد. از آقای حیدری انتظار نداشتم که این 
به کمک  بازیکن حریف جلوی من  بزند.  طور سوت 
را  او  حرکت  این  هم  داور  کمک  و  کرد  توهین  داور 
با  که  نداشت  را  جرأت  این  داور  ولی  گفت  داور  به 
آن بازیکن برخوردی کند. استوکس بازیکن ما را زد 
ولی خیلی راحت داور از کنار این صحنه عبور کرد. 
ما  بازیکن  روی  پنالتی  خطای  هم  پایانی  دقایق  در 
گذشت.  راحتی  به  هم  آن  از  داور  که  گرفت  صورت 
واقعا تیم داوری روز خوبی را پشت سر نگذاشت. باید 
خودمان را آماده کنیم و از تعطیالتی که پیش روی ما 
بازی های آتی  تا در  ببریم  را  است، بهترین استفاده 

عملکرد خوبی داشته باشیم.
  تراکتور حرفی برای گفتن در زمین نداشت

 20 در  و  کردیم  بازی  خوب  هم  اول  نیمه  در  ما 
تراکتورسازی  امروز  بودیم.  حمله  سراسر  اول  دقیقه 
تیم  این  به گل رسید.  آن هم  از  و  زد  فقط یک کرنر 
که  نیمه  و  نصفه  موقعیت  یک  روی 
گل  به  بود  همراه  داوری  اشتباه  با 
همانطور  هم  دوم  نیمه  در  رسید. 
فکر  و  بود  طرفه  یک  بازی  گفتم  که 
برای  امروز حرفی  تراکتور  می کنم که 
گفتن در زمین نداشت. در هر صورت 
اشتباهات داوری امروز خیلی نمایان 
به  مسئله  این  از  خیلی  ها  شاید  بود. 
که  مشکالتی  و  کنند  عبور  راحتی 
قبل  و  دارد  وجــود  داوری  بحث  در 
شود  زده  بــازی  آغــاز  سوت  اینکه  از 
برخی رسانه ها داور را تحت تاثیر قرار 
می دهند و همین دلیل باعث می شود 
حــق دار  به  را  حق  نتواند  داور  که 

وجود  ما  فوتبال  در  مشکالت  این  متاسفانه  بدهد. 
و  برف کردند  زیر  را  بعضی ها هم که سرشان  و  دارد 
این مشکالت را نمی بینند و خودشان را به ندانستن 
می زنند. مشکالت همیشه وجود دارد و ما نمی توانیم 

این مشکالت را برطرف کنیم.
  انتظارات را خودمان باال بردیم

تیم  یک  ما  بردیم.  باال  را  انتظارات  خودمان  ما 
جوان هستیم، تیمی که تازه پا گرفته و تا اینجا هم 
نشان داده که حرف های زیادی برای گفتن داریم و 
فوتبال خوبی ارائه می کنیم. هدف ما در شروع فصل 
باالنشین  تیم های  جزو  بخواهیم  که  نبود  این  اصال 
جدول  میانه های  در  می خواستیم  و  باشیم  جدول 
و  آمد  پیش  شرایطی  صورت  هر  در  اما  بگیریم  قرار 
که می توانند  فهمیدند  و  به جایی رسیدند  بازیکنان 
کارهای بزرگی انجام دهند که خوشبختانه با تالش 
و اراده باالی شان این تیم را در رده پنجم جدول هم 
پایان نرسیده و  اینکه هنوز مسابقات به  با  آورده اند. 

شروع  تازه  لیگ  من  شخص  برای 
شده است. برای تکمیل کار خوبی 
بیشتر  باید  دادیم  انجام  تاکنون  که 
حداقل  بتوانیم  تــا  کنیم  ــالش  ت

سهمیه آسیا را کسب کنیم.
  داوری امروز تحت تاثیر بیانیه ها و 

جو استادیوم بود
نیم فصل دوم داوری  فکر می کنم 
و  گرفت  پیش  در  بهتری  مسیر  ما 
با  دیدیم.  را  خوبی  قضاوت های 
تغییرات  یکسری  اینکه  به  توجه 
فکر  شده  ایجاد  داوران  تعداد  در 
خیلی  مسیر  در  داوری  که  می  کنم 
خوبی قرار گرفته ولی در هر صورت 

و  ورزشگاه  جو  تاثیر  تحت  داوری  اشتباهات  امروز 
بیانیه ها قرار گرفت و تجزیه و تحلیل هایی که درمورد 
قضاوت حیدری صورت گرفته بود این بازی را تحت 
است  ممکن  و  است  من  نظر  این  داد.  قــرار  تاثیر 
خیلی ها با من موافق نباشند و امروز کادر داوری روز 

خوبی را پشت سر نگذاشت.
  کادر ما همیشه به داور احترام می گذارد

این طور که شما می گویید چنین چیزی نبوده و ما 
به سمت داور حمله ور نشدیم. کادر فنی ما همیشه 
هم  بعد  به  این  از  و  می گذارند  احترام  داوران  به 
احترام خواهند گذاشت و ما اجازه نمی دهیم کسی 
به داوران توهین کند. درباره بازی نکردن شاکری و 
یک  در  اکثرا  ما  بازیکنان  که  بگویم  باید  حسنی هم 
استفاده  آنها  از  نیازمان  به  توجه  با  و  هستند  سطح 
و همه  باانگیزه ای هستیم  و  تیم جوان  ما  می کنیم. 
فرقی  ما  بــرای  و  هستند  سطح  یک  در  بازیکنان 

نمی کند که کدام بازیکن بازی کند.
  اصال اجازه حمله  به تراکتور را ندادیم

را دریافت کنیم 20 دقیقه فشار  اینکه گل  از  قبل 
خیلی خوبی روی تیم حریف وارد کردیم. صحبتی که 
من با بچه ها داشتم این بود که در این بازی فقط باید 
برای بردن وارد زمین شویم و گرفتن ۳ امتیاز در این 
بازی هدف اصلی ما بود. خیلی خوب بازی کردیم و 
موقعیت های خوبی هم داشتیم. بازی دست ما بود و 
فقط روی یک کرنر تراکتورسازی به گل رسید و چند 
حمله نصفه و نیمه داشت. تراکتورسازی امروز تحت 
تاثیر بازی خوب ما قرار داشت و اصال این اجازه را به 
آنها ندادیم با توجه به بازیکنانی که دارند روی دروازه ما 
خطری ایجاد کنند. اگر بخواهیم بیشتر در بحث فنی 
صحبت کنیم امروز یکی از بهترین بازی های فصل مان 
بگیرید  نظر  در  شما  دادیم.  انجام  را 
هوادار  هزار   60-50 مقابل  در  که 
به  تیم  این  زمین  در  و  تراکتورسازی 
همراه اشتباهات داوری شرایط برای 
خوب  خیلی  و  بود  سخت  خیلی  ما 
بازی کردیم و بچه ها توانستند شرایط 
روحی و روانی که در این بازی وجود 
غلبه  آن  بر  و  کرده  کنترل  را  داشت 
کنند و عملکرد خیلی خوبی داشتند 
تمرکز  ما  بازیکنان  می کنم  فکر  و 
وظایف شان  انجام  روی  هم  خوبی 
که  زمانی  در  بازی  شرایط  داشتند. 
نتیجه صفر - صفر است با زمانی که 

عقب هستیم فرق می کند.

 سرمربی پدیده شهرخودرو پس از باخت مقابل تراکتورسازی تبریز

به داوری باختیم!

دانشجویان  ــی  ورزش مسابقات  هشتمین  دوره 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 9 کشور 

چهارشنبه شب در مشهد به کار خود پایان داد.
امور  و  بدنی  تربیت  کمیته  رئیس  ایرنا،  گزارش  به 
ورزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه 
9 کشور در این مراسم گفت: بیش از 650 دانشجوی 
دختر و پسر از 22 دانشگاه و موسسه آموزش عالی 

این منطقه در این دوره از مسابقات شرکت کردند.
از  مسابقات  این  افــزود:  صفریان  جلیلی  هاشم 
27 بهمن در رشته های والیبال، بسکتبال و فوتسال 
که  فوتسال  رشته  در  داشت:  اظهار  شد.وی  برگزار 
فقط در بخش مردان برگزار شد، تیم موسسه آموزش 
عالی خاوران موفق به کسب مقام اول شد و تیم های 
عالی  ــوزش  آم موسسه  و  )ع(  رضــا  امــام  دانشگاه 

فردوس به ترتیب دوم و سوم شدند.
وی گفت: در رشته والیبال مردان نیز تیم موسسه 
و  کــرد  کسب  را  اول  مقام  ــردوس  ف عالی  ــوزش  آم
تیم های دانشگاه امام رضا)ع( و بینالود به ترتیب رتبه 

های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
نیز  دختران  بخش  در  ــزود:  اف صفریان  جلیلی 
موسسه  ــا)ع(،  رض امام  دانشگاه  والیبال  تیم های 
اول  ترتیب  به  دانشگاه خیام  و  عالی سناباد  آموزش 
بسکتبال  رشته  در  داشت:  اظهار  شدند.وی  سوم  تا 
دختران نیز تیم های دانشگاه امام رضا)ع(، دانشگاه 
ترتیب  به  سناباد  عالی  آمــوزش  موسسه  و  سجاد 

رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
تیم  نیز  ــردان  م بسکتبال  بخش  در  گفت:  وی 
تیم های  و  شد  اول  سناباد  عالی  آمــوزش  موسسه 
دانشگاه خیام و سجاد به ترتیب مقام های دوم و سوم 

را به دست آوردند.
المپیاد  به  مسابقات  ایــن  دوم  و  اول  تیم های 

فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور اعزام می شوند.
مسابقات  برگزیده  تیم های  از  مراسم  ایــن  در 
و  دانشگاه ها  بدنی  تربیت  مسئوالن  و  مدیران  و 

مؤسسات آموزش عالی منطقه 9 قدردانی شد. 
دانشگاه های منطقه 9 کشور شامل دانشگاه های 
شمالی،  خراسان  ــوی،  رض خراسان  استان های 

خراسان جنوبی و سمنان است.

خبر
رقابت های ورزشی دانشجویان منطقه 9 

کشور در مشهد پایان یافت

کوتاه از ورزش استان
کوهستان  ســواری  دوچرخه  مسابقات 

خراسان رضوی برگزار شد
رشته  در  کوهستان  ســواری  دوچرخه  مسابقات 
جمعه  روز  رضوی  خراسان  قهرمانی  کانتری  کراس 

برگزار و نفرات برتر آن مشخص شدند.
ســواری  دوچرخه  هیات  دبیر  ایرنا،  ــزارش  گ به 
سه  در  ســوار  دوچرخه   60 گفت:  رضــوی  خراسان 
رده سنی بزرگساالن، جوانان و نوجوانان در بوستان 

خورشید مشهد با هم رقابت کردند.
در  مسابقات  این  پایان  در  افزود:  پرور  روح  مجید 
رده سنی بزرگساالن محمدجواد صفدری از تیم نیک 
فرزاد  و  سامان  بیمه  تیم  از  پور  حسن  حامد  بایک، 
را  سوم  تا  نخست  مقام  بهشت  شهر  تیم  از  الجوردی 

به دست آوردند.
وی ادامه داد: در رده سنی جوانان هم محمدرضا 
میریزدی از تیم شهر بهشت مقام نخست را به دست 
آورد و حسن دهقان و بهنام چیتگر از تیم خط پایان 

دوم و سوم شدند.
دبیر هیات دوچرخه سواری خراسان رضوی گفت: 
در رده سنی نوجوانان هم بنیامین فنایی از تیم شهر 
فائز  و  بایک  کافه  تیم  از  پرنیان  حسین  امیر  بهشت، 
مصطفی پور از تیم بیمه سامان مقام نخست تا سوم 

را از آن خود کردند.

مسابقات فوتبال حاشیه شهر مشهد پایان یافت
خاکی  زمین  فوتبال  مسابقات  دوره  دومین 
های  تیم  شناخت  با  جمعه  روز  مشهد  شهر  حاشیه 
پایان  به  مشهد  دوم  دسته  لیگ  به  کننده  صعود 

رسید.
به گزارش ایرنا، مدیر اجرایی تربیت بدنی قرارگاه 
اجتماعی و امنیتی قرارگاه شهید برونسی مشهد در 
تیم  گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  مسابقات  این  خصوص 
فوتبال ابوذر به مقام نخست دست یافت و تیم های 
فجر امید، خلق آباد و جزیره به ترتیب دوم تا چهارم 

شدند و به لیگ دسته دوم مشهد راه یافتند.
علیرضا ضرابی با بیان اینکه تیم شهید عباسی هم 
کاپ اخالق را به دست آورد، افزود: این مسابقات با 

حضور 68 تیم از 20 مهرماه آغاز شده بود.
 20 مسابقات  ایــن  نخست  تیم  داد:  ــه  ادام وی 
های  تیم  و  ریال  میلیون   15 دوم  تیم  ریال،  میلیون 
جایزه  ریال  میلیون  پنج  کدام  هر  اخالق  تیم  و  سوم 

نقدی دریافت کردند.
و  اجتماعی  قرارگاه  بدنی  تربیت  اجرایی  مدیر 
این  گفت:  مشهد  برونسی  شهید  قرارگاه  امنیتی 
خراسان  رضــا)ع(  امام  سپاه  همکاری  با  مسابقات 
رضوی، اداره ورزش و جوانان، هیات فوتبال بسیج و 

تربیت بدنی شهرداری مشهد برگزار شد.

 جا دارد به بازیکنانم 
که به خاطر شجاعت و 
بازی خوب شان تبریک 

بگویم، بدون اینکه 
ترسی از حریف داشته 

باشند و از اسامی که در 
تراکتورسازی حضور 

دارند، بترسند، بازی 
کردند و انصافا حق شان 

گرفتن امتیاز در این 
بازی بود

,,
کادر فنی ما همیشه به 

داوران احترام می گذارند 
و از این به بعد هم 

احترام خواهند گذاشت و 
ما اجازه نمی دهیم کسی 

به داوران توهین کند

,,

فدراسیون فوتبال با بازنشسته هایش سال 97 را 
به سر رساند و توانست از زیر بار تمکین به قانون 

شانه خالی کند.
به گزارش خبرآنالین، تیم هیات رئیسه مهدی 
تاج باز استعفا ندادند و همچنان آنها برابر قانون 
تاج  خود  اگرچه  می کنند.  مقاومت  بازنشستگی 
اعضای  اما  نــدارد  ماندن  برای  قانونی  مشکل 
اخراج  مسئولیت  قانونی  غیر  او  رئیسه  هیات 
از  یکی  هاشمی  قاضی زاده  احسان  کرده اند. 
اسالمی  شورای  مجلس  در  قانون  این  طراحان 
اما تاکید دارد گریزی از قانون برای متخلفان در 

فوتبال وجود ندارد .
کارگیری  به  منع  بــرای  تالش تان  انگار    

بازنشستگان در فوتبال به خیلی به بار ننشست؟
تعدادی از آقایان باز استعفا دادند.

نایب  پست  از  که  گفتند  کفاشیان  آقای  مثال 
رئیسی استعفا دادند ولی به نظر می رسد که در 

هیئت رئیسه می خواهند بمانند. درست است؟
حاال آن در مراحل بعدی است و چون در واقع 
یک  باید  نیست.  انتخاباتی  مجمع  مجمع،  این 
مجمع انتخاباتی نیز تشکیل شود و مناصب شان 

انجام شود.
نایب رئیس  شانیت  به  رئیسه  هیئت  عضو  خب 
است اگر در آن پست نباشد پس نمی تواند جای 
رئیس  نایب  عنوان  به  ایشان  یعنی  باشد.  دیگر 
اول رای آورده است. پس به شرطی عضو هیئت 

رئیسه است که بر روی آن صندلی بنشیند.
رئیسه فدراسیون، راجع  ببینید االن در هیئت 
اگر  طبعا  دارد.  وجود  وضعیت  این  نفر  چهار  به 

انجام  آن  کیفری  مراحل  نگیرد،  صورت  تبعیت 
می شود. برخی به قانون احترام گذاشتند و برخی 
احترام  قانون  به  نخواهند  که  است  ممکن  هم 
خودشان  بگذارند،  احترام  اگر  طبعا  بگذارند. 
مستعفی می شوند و اگر هم که احترام نگذارند، 
مراحل کیفری شان سپری می شود. ضمن اینکه 
انگاری کرده است.  به کارگیری جرم  قانون منع 
تمام افراد مختلف هم می توانند شکایت کیفری 
کنند، اما با توجه به دسترسی نهادهای نظارتی، 
آن نهادهای نظارتی هم می توانند روند کیفری را 

پیش بگیرند.
 آقای قاضی زاده فکر می کنید آقایان با این تاکتیک 

تعلیق هراسی می توانند کارشان را پیش بگیرند؟
واقع  در  فدراسیون  اساسنامه  متن  در  ما  خیر. 
احترام و رعایت قوانین داخلی کشورها صراحت 
دارد. راجع به قانون منع به کارگیری ، این قانون 
راجع  قانون  این  نیست.  که  فدراسیون  خاصه 
قانونی  یعنی  است.  ایرانی  بازنشسته  اتباع  به 
این  حتی  یا  ورزش  حوزه  حتی  ویژه  که  نیست 
فدراسیون نوشته شده باشد. همانطور که سیزده 
شان  وآنهاهمه  دادند  انجام  خودشان  فدراسیون 
شان  همه  و  دارنــد  جهانی  های  فدراسیون  در 
رعایت  این  هستند.   نظارتی  نهادهای  دارای 
ازعدم  فرار  هراسی،  تعلیق  بحث  داخلی،  قانون 

اجرای قانون توسط افراد ذینفع است.
دانند  می  هم  گر  ایثار  را  خودشان  که  دوستانی   
اگر باعث تعلیق شوند، این خودش خیانت به کشور 

است، درست است؟
خود  که  است  این  دارد  وجود  االن  که  چیزی 

این افراد، نه االن از ابتدا حتی با مقامات فیفا و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا، پیوسته این موضوعات 
مطرح  خــودشــان  پست  و  میز  حفظ  ــرای  ب را 
است.  کار  نوع  بدترین  این  خب  که  می کردند، 
اصال اگر ما بحث قانون را هم کنار بگذاریم واقعا 
قابل قبول نیست که فردی بخواهد مقاومت کند  
به وجود می آید که مگر  ما سوال جدید  وبعد در 
چه خبر است که بعضی ها حاضرند برای حفظ 

سمت خودشان دست به هر اقدامی بزنند.
رفتار  این  برای  معادل  واژه  یک  که  باشد  قرار  اگر    

بگذارید،اسم این کار چه می شود؟
نمی دانم. ولی این عین همین اتفاقاتی که در 
فوتبال افتاده برای شهردار تهران افتاده است. ما 
هیچ مشکل شخصی با یکایک این افراد نداریم. 
از  خیلی   . می گذاریم  احترام  همه  به  ما  یعنی 
و  مناصب  از  و  بودند  بازنشسته  که  عزیزانی  این 
کسانی  شان  همه  و  رفتند  مختلف  دستگاه های 
آنها همکاری داشتیم  با  ما در سنواتی  بودند که 
یا در واقع در همین مجلس در خدمتشان بودیم. 
از  خیلی  اتفاقا  که  کنم  یاد  جا  همین  باید  من 
این  از  ما  که  گفتند  می  و  رفتند  داوطلبانه  آنها 
و  رسیم  می  خودمان  شخصی  ــورات  ام به  پس 
بخواهند  اینکه  تا  نداشتند.  مقاومتی  هیچ  اصال 
اینکه  یا  بزنند  به هر کاری  مقاومت کنند ودست 
و دنبال جوامعه  رایزنی کنند   با جاهای مختلف 
منفذ  یک  نوعی  به  یا  و  بروند  حقوقی  گسترده 
برای خودشان باز کنند و یا برای ماندگاری به هر 
خط  توانیم  نمی  ما  کنند..  درازی  دست  چیزی 
یک  به  آقا  این  برای  را  قانون  مثال  بگذاریم  کش 

نوع تعریف کنیم و برای فرد دیگر به نوعی دیگر 
این  کنیم.  تعریف  دیگری  طور  سوم  نفر  برای  و 
تعاریف  آورد.  می  وجود  به  عمومی  بدبینی  یک 
مختلف خودش عین بی عدالتی و خالف قانون 
صراحت  اساسی  قانون  در   . است  ما  اساسی 
داریم که هیچ کس نمی تواند تبعیض قائل شود و 
اصل اسحاقی؟ را کنار بزند و کسی هم نمی تواند 

که بگوید من فراقانونی هستم.
شما  که  گفتند  اخیرشان  مصاحبه  در  تاج  آقای 
قصه  و  کردید  مصاحبه  شان  علیه  بار  چندین 

شخصی است، آیا این طور است؟
نه من کال 5 یا 6 مرتبه راجع به بحث ورزش و 
فوتبال صحبت کردم. بله من راجع به قانون منع 
به کارگیری صحبت کردم چون باالخره ما طراح 
نهایی  تایید  و  از تصویب  از زمان قبل  این قانون 
از  ها  حوزه  کل  به  راجع  بودیم.  نگهبان  شورای 
قبیل شهرداری ها،وزارت خانه ها،دستگاه های 
های  گزارش  اینها  یک  به  یک  از   .  ... و  مختلف 

مردمی به دست ما می رسد.

مسئوالن فدراسیون با تعلیق هراسی نمی توانند بمانند

قاضی زاده: مگر پست های فوتبالی چه دارد که این طور چسبیده اند؟ شایعه موثق و هیجان انگیزگزارشخبر
هروه رنار گزینه اصلی تیم ملی ایران؟

نزدیکان مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران از 
گفتگو و مذاکرات با هروه رنار مربی فرانسوی تیم ملی 

فوتبال مراکش خبر دادند .
به گزارش ورزش سه، این خبری است که از  البالی 
افراد  از  تن  چند  با  فدراسیون  رئیس  گفت وگوهای 
مطمئن و مورد اعتمادش به بیرون درز کرده است. 
گفته می شود توافق با رنار تا حد زیادی پیش رفته 
فرانسوی که در جام جهانی  این سرمربی جذاب  و 
هدایت تیم ملی مراکش را برعهده داشت خیلی زود 

به ایران خواهد آمد.
در  ایــران  فوتبال  جامعه  در  حالی  در  شایعه  این 
حال گل گرفتن است که رنار در حال حاضر هدایت 
تیم ملی مراکش را برعهده دارد و خود را آماده جام 
ملتهای آفریقا می کند. جالب اینکه او همین هفته 
اعالم  این مسابقات  برای  را  مراکش  نهایی  فهرست 

کرده است.
رنار که مربی کارنامه دار و  هیجانی محسوب می 
شود در دیدار تیم ملی ایران مقابل ژاپن در ورزشگاه 
از مسابقه نت  و  بود  العین حاضر  زاید شهر  بن  هزا 
انتشار بعضی  با وجود  اما در آن زمان  برمی داشت 
شایعات کسی روی حضور او در ایران حساب باز نمی 
کرد چراکه این مربی فرانسوی همچنین از کشورهایی 
مثل امارات و تیم فوتبال عربستان نیز برای همکاری 
پیشنهاد دارد.  دو تیم ثروتمندی که هنوز سرمربی 
خود را انتخاب نکرده اند؛ عربستان 48 ساعت پیش 
موقت  سرمربی  عنوان  به  عنبر  نام  به  را  ای  مربی 
برگزید و امارات نیز هنوز برای فیفادی های پیش رو در 
فروردین ماه تحرک از خود به نمایش نگذاشته است 

اما در ایران با اینکه  قرار نیست در فیفادی فروردین 
ماه از ظرفیت بازی های دوستانه استفاده شود ظاهرا 
قرار بر عقد قرارداد با یک مربی  خوب خارجی و انتشار 
قرار گرفته  رنار در صدر شایعات  فعال  که  اوست  نام 
است.در یکی، دو ماه اخیر و بعد از جدایی کارلوس 
برای  متفاوتی  های  نام  ایــران  فوتبال  از  روش  کی 
حضور در فوتبال ایران مطرح شده اند که مربیانی از 
هلند، آلمان، ایتالیا، برزیل، اسپانیا و ... در رسانه ها به 
بحث و نظرخواهی گذاشته شده اند. تاج با رازداری 
حداکثری فعال اجازه نداده اسمی از سرمربی بعدی 
تیم ملی به بیرون درز کند تا زمانی که امضای نهایی 

پای قرارداد وی درج شود.
اگر رنار به ایران بیاید باتوجه به کارنامه و همچنین 
فوتبالی که تیم ملی مراکش در جام جهانی به نمایش 
گذاشت، موج مثبتی را برای فوتبال ملی که بعد از 
جدایی کارلوس کی روش تا حدی دچار مشکالت و 

سکون بود به همراه می آورد.
رنار 50 ساله است، سابقه سرمربیگری در تیم های 
برای  و  داشته  را   ... و  عاج  ساحل  زامبیا،  مراکش، 
تیم های مختلف در سراسر جهان گزینه مطلوبی به 
نظر می آید. اگر فدراسیون واقعا موفق به عقد قرارداد 
با این مربی شود بعد از کارلوس کی روش باز هم تیم 
ملی ایران روی نیمکت از لحاظ فنی نگرانی خاصی 

نخواهد داشت.

خبر

بیانیه باشگاه پدیده علیه داور بازی تراکتورسازی و کاپیتان تیم ملی
بازی  به اشتباهات داور  باشگاه پدیده مشهد نسبت 

تراکتورسازی و پدیده مشهد واکنش نشان داد.
اتفاقات  به  واکنش  در  شهرخودرو  پدیده  باشگاه 
عجیب هفته های اخیر، به ویژه آنچه در تبریز رخ داد، 

بیانیه ای به شرح زیر صادر کرد:
»هیچگاه نخواسته ایم با هوچی گری و جنجال سازی 
رخ  برتر  لیگ  در  که  اتفاقاتی  به  نسبت  بــی مــورد، 
پدیده  ــواداران  ــ ه کنیم.  موضع گیری  ــد،  ــی ده م
شهرخودرو می دانند که این تیم به عنوان تنها نماینده 
و  مهربانی ها  ــام  ام جز  برتر،  لیگ  در  کشور  شــرق 

هواداران خونگرم خود، هیچ ندارد.
از  اول  فصل  نیم  در  که  نابرابری هایی  و  اتفاقات  از 
زدند  رقم  برایمان  داوران  برخی  و  لیگ  سازمان  سوی 
اتفاقًا  که  باشیم  جدول  باال  تیم های  بین  در  نتوانیم  تا 

که  بگوییم  نمی خواهیم  دیگر  خورد  سنگ  به  تیرشان 
خود داستان مفصلی است.

به  اتفاقاتی  متأسفانه  بازهم  دوم  نیم فصل  در  اما 
صورت سریالی و مستمر درحال وقوع است که مطمئن 
پدیده  نمی خواهند  که  هستند  افـــرادی  شــده ایــم، 
شهرخودرو موفق باشد. چطور ممکن است در 4 هفته، 
با تصمیم  2 گل صحیح ما مقابل پیکان و صنعت نفت 
می توانستیم  که  امتیازاتی  و  بسوزد  داوری  تیم  اشتباه 
بگیریم را از چنگمان بیرون آوردند؟ چطور ممکن است 
نفره رقم  تیم داوری 6  تبریز در مقابل دیدگان  اتفاقات 
بخورد و جز سکوت و عدم شجاعت داوران، هیچ نبینیم؟
نگاه  بار  هزار  را  تراکتورسازی  گل  به  منجر  صحنه 
مهاجم  دروازه،  خط  داور  چشمان  مقابل  در  می کنیم، 
تراکتورسازی خطا می کند اما گل تأیید می شود تا یکی 

از جدی ترین رقبای ما برای قهرمانی و کسب سهمیه، 
سه امتیاز از این دیدار کسب کند. کاش داور کنار خط 
توضیح دهد در آن لحظه در چه فکری کرد که چنین 

صحنه ای را دید و هیچ نگفت؟
را  صادقی  اکبر  مشت،  با  تراکتورسازی  بازیکن 
از  نه  و  داور  سوی  از  نه  واکنشی  هیچ  اما  می زند، 
 10 اگر  گویا  این شرایط  با  5 کمکش می بینیم.  سوی 
به  تیمی  نمی خواهند  وقتی  باشند  زمین  در  هم  داور 
خوش بین  راستی  به  ــدارد!  ن فایده ای  برسد  حقش 
اتفاقات  این  دیدن  با  هم  فوتبال  به  عالقه مند  ترین 
که  می رسد  نتیجه  این  به  بحث برانگیز  تصمیمات  و 
در  همکارانش  تمامی  بلکه  مسابقه،  داور  تنها  نه 
جا  سبز  مستطیل  از  بیرون  را  شجاعتشان  بازی  این 
گذاشته بودند و از ترس و فشارهای دیگر به سوت خود 

نمی دمیدند؟!
مسعود  نبود.  کار  پایان  هم  صادقی  اکبر  به  مشت 
توهین آمیز،  کلماتی  با  تراکتورسازی  بازیکن  شجاعی، 
کمک داور را مقابل دیدگان سرمربی و تمامی نیمکت 
اتفاقات  داور  کمک  می دهد.  قرار  خطاب  ما  نشینان 
گذر  داور،  تصمیم  اما  می کند  منتقل  وسط  داور  به  را 
داور  است  ممکن  اخراج  که  چرا  است!  صحنه  این  از 
چنین  است  ممکن  چطور  دهد!  قرار  فشار  تحت  را 
را  با وی  بیافتد و در نهایت داور جرأت برخورد  اتفاقی 

نداشته باشد؟
فشارها  و  نابرابری ها  اقسام  و  انــواع  که  لیگی  در 
سهمیه  کسب  شانس  هم  هنوز  کرده ایم،  تجربه  را 
می جنگیم  هدف  این  به  رسیدن  برای  داریم.  آسیایی 
اما واقعًا دیگر نمی دانیم چرا و با چه هدفی، به پدیده 

شهرخودرو ظلم می شود. پدیده شهرخودرو در مقایسه 
با 4 مدعی دیگر کسب سهمیه آسیایی و قهرمانی، به 
گواه کارشناسان، از نظر کیفیت فنی به مراتب باالتر از 
رقبا بوده است اما نمی دانیم با اتفاقات بیرون از زمین 
فوتبال چه کنیم؟ کاش داوری ها نیز در ادامه به شکلی 
نتایج  کسب  با  فنی،  کیفیت  کنار  در  بتوانیم  که  باشد 
آن  کنار  در  و  برسیم  نیز  جدول  در  حق مان  به  خوب، 
برخی البی های افراد مختلف باعث رقم زدن شرایطی 

خارج از زمین فوتبال نشود.
تا  بازیکن  از  باشگاه  اعضای  تمام  لیگ،  پایان  تا 
کادرفنی و مدیریت و هواداران، در کنار هم واژه اتحاد را 
معنا می کنیم و بر هر فشار بیرونی که وجود دارد، غلبه 
می کنیم. ما پدیده شهرخودرو هستیم و با مدد امام رضا 
)ع( و هواداران بی مثال و با غیرت مان، مدعی هستیم«.
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512/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد 

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

اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  برابررای شماره 1۳9660۳06015006616-1۳96/12/2۳هــیــات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرهاد صاحبی 
فرزند رسول بشماره شناسنامه 07400۳7412 صادره از تایباد  در ششدانگ یکدربند مغازه به انضمام طبقه فوقانی به مساحت 
42/58 مترمربع پالک 50و51  فرعی از250-اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت 
روزآگهی می شود  فاصله 15  به  نوبت  مراتب دردو  به منظوراطالع عموم  لذا  از پالک محرزگردیده است  و قسمتی  محمد رضائی 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .

 تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/8 ، نوبت دوم :97/12/25 
رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضاآقازاده

512/7اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/11/۳0-1۳9760۳0601۳002409 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای احمد نقوی 
مقدم بشماره شناسنامه 20  کد ملی 0919277489 صادره از گناباد فرزند عباسعلی در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 
129/98مترمربع از پالک شماره 1065  فرعی از یک اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده مع الواسطه از غالمرضا نظرزاده و ورثه کربالیی محمد قنبر محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/25 ، نوبت دوم :98/1/19 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

512/13اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

برابررای شماره 1۳9760۳06022001547 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان وجیه فریمان  فرزند صفر علی 
بشماره شناسنامه 61۳6 صادره از فریمان  دریک باب ساختمان به مساحت 157/۳5 مترمربع پالک  ۳62۳فرعی از 276-اصلی واقع 
در بخش 1۳ از محل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 

قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/11 ، نوبت دوم : 97/12/25

رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمدرضا رجایی مقدم

512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/9/22-1۳9760۳0601۳001776 شماره  برابررای 
رمضانعلی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
اسحاقی بیلندی  بشماره شناسنامه 12 کد ملی 091945۳716 صادره گناباد فرزند محمد رضا  در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 107/78 مترمربع از پالک  شماره 4۳94 فرعی از1-اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده مع الواسطه از خانم زهرا نقوی مندی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 

قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/8 ، نوبت دوم :97/12/25 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/12/11-1۳9760۳0601۳002541 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن ترازی  
به  باغ(   باغ منزل)با کاربری  بشماره شناسنامه  1۳1کد ملی 0919۳11611  صادره گناباد فرزند غالمرضا  در ششدانگ یکباب 
مساحت 1029/42  مترمربع از پالک  شماره 1174  فرعی از یک-اصلی واقع دراراضی علی آباد  بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 
از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده از زهرا مکاری   محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/25 ، نوبت دوم :98/1/17 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

512/15اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

برابررای شماره 1۳9760۳06022000۳64 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا وجیه فریمانی فرزند قربان  بشماره شناسنامه 
084021۳57۳  صادره از فریمان  دریک باب ساختمان به مساحت 205/27 مترمربع پالک  ۳62۳فرعی از 276-اصلی واقع در بخش 1۳ خریداری از مالک رسمی آقای قربان وجیه محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/11 ، نوبت دوم : 97/12/25

رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمدرضا رجایی مقدم

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/9/25-1۳9760۳0601۳001781 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای  ابراهیم تخم 
افشان  بشماره شناسنامه 20 کد ملی 0889۳26746  صادره قائنات فرزند قربان در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 289/۳6 
مترمربع از پالک  شماره 9۳8 فرعی از2-اصلی واقع دراراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه 
از آقای مهدی خاکسار  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/8 ، نوبت دوم :97/12/25 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

512/11اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/12/9-1۳9760۳0601۳002521 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا تقی 
زاده بیلندی  بشماره شناسنامه  52کد ملی 0919504۳61  صادره گناباد فرزند حسین در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 87/09  
مترمربع از پالک  شماره 1987  فرعی از یک-اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی 
خود متقاضی   محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/25 ، نوبت دوم :98/1/17 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

512/2آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/11/6-1۳9760۳0601۳002172 شماره  1-برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید مهدی عراقی 
شهری بشماره شناسنامه 221 کد  ملی 0919۳51۳01 صادره از گناباد  فرزند سید علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل 
به مساحت کل 25۳/19 مترمربع از پالک شماره 1289 فرعی از ۳-اصلی واقع دراراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 

خریداری شده مع الواسطه از سید محمد رضا محمودی 
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/11/6-1۳9760۳0601۳002170 شماره  برابررای   -2
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حمیده سادات مقدم 
قدیری جاللی  بشماره شناسنامه 6۳7 کد  ملی 0919۳81456 صادره از گناباد  فرزند سید محمد  در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
منزل به مساحت کل 25۳/19 مترمربع از پالک شماره 1284 فرعی از ۳-اصلی واقع دراراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 
خریداری شده مع الواسطه از سید محمد رضا محمودی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 

تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/12/8، نوبت دوم :97/12/25 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

512/8آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/11/29-1۳9760۳0601۳00240۳ شماره  1-برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای میثم محسن زاده 
بشماره شناسنامه 0910087822 کد  ملی 0910087822 صادره از گناباد  فرزند رضا  در 4 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت کل 2۳۳/60 مترمربع از پالک شماره 588 فرعی از 118-اصلی واقع دراراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت گناباد خریداری شده 

از آقای علی نیازی شهری  
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/11/29-1۳9760۳0601۳002404 شماره  برابررای   -2
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه طاحونی   
بشماره شناسنامه 0910144648  کد  ملی 0910144648 صادره از گناباد  فرزند حسین  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به 
مساحت کل 2۳۳/60 مترمربع از پالک شماره 588 فرعی از 118-اصلی واقع دراراضی بهاباد خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده از آقای علی نیازی شهری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
 تاریخ انتشارنوبت اول: 97/12/25، نوبت دوم :98/1/17 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

512/14اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

برابررای شماره 1۳9760۳06022001546 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی وجیه فریمانی  فرزند قربان  بشماره 
شناسنامه ۳509 صادره از فریمان  دریک باب ساختمان به مساحت 245/40 مترمربع پالک  ۳62۳فرعی از 276-اصلی واقع در 
بخش 1۳ از مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 

تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/11 ، نوبت دوم : 97/12/25

رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمدرضا رجایی مقدم

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/7/2۳-1۳9760۳0601۳001۳8۳ شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی ولیان   
بشماره شناسنامه 505 کد ملی 0940928485  صادره مشهد فرزند محمد حسین در ششدانگ یکباب مغازه تجاری  به مساحت 
۳8/68  مترمربع از پالک  شماره 9887 فرعی از1-اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از 
حسن و مهدیه و حسین شهرت همگی رسایی )تعدادی از ورثه مرحوم محمد علی رسایی ( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/8 ، نوبت دوم :97/12/25 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/11/29-1۳9760۳0601۳002402 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد صادقی 
روشناوند  بشماره شناسنامه  0910067198کد ملی 0910067198  صادره گناباد فرزند اسماعیل  در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
75/1۳  مترمربع از پالک  شماره 692  فرعی از 117-اصلی واقع دراراضی خشونی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع 
الواسطه از خانم زهره اصغریان   محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 

است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .
 تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/25 ، نوبت دوم :98/1/17 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

512/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/9/29-1۳9760۳0601۳001816 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم یعقوبی شهری   
بشماره شناسنامه 100 کد ملی 0919۳۳5594  صادره گناباد فرزند عبداله  در ششدانگ یکباب منزل  به مساحت 2۳2/2۳  مترمربع از 
پالک  شماره 595  فرعی از118-اصلی واقع دراراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از سید محمد 
اشرفی شهری و غالمرضا مودت کاخکی و صاحب شفاعی نوقابی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/8 ، نوبت دوم :97/12/25 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

512/12اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1۳97/12/9-1۳9760۳0601۳002515 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ملیحه فیاضی   
بشماره شناسنامه 1۳9کد ملی 0919۳46۳16 صادره گناباد فرزند رجبعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۳۳/59  
مترمربع از پالک  شماره 1987  فرعی از یک-اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع 
الواسطه از آقای عبدالجواد غالمیان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 

تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/25 ، نوبت دوم :98/1/17 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

تاسیس، تغییرات شرکت

گهی تغییرات شرکت کشاورزی کشاورزان مشهد تعاونی به شماره ثبت 6311 و شناسه ملی 10380221294 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/1397 و نامه شماره 3068/19/506  آ
مورخ 07/12/1397 اداره تعاون روستایی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق گردید:استقرار مدیریت مشارکتی آب کشاورزی شامل دشتهای 3گانه مشهد-چناران / فریمان 
از اخذ مجوز الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو صدور  ‚ آق دربند ‚ کالت نادری و فریمان - تربت جام پس  - سرجام سایر دشتهای حوزه سیاسی مربوط به امور آب مشهد شامل دشتهای آبی نیشابور 

پروانه فعالیت نمیباشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413621(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت گیاهان دارویی اکسیر حیات برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64867 و شناسه ملی 14007668986 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/08/1397 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -آقای مجتبی میر سیستانی با کدملی 0944755641 با دریافت 620000ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از 900000ریال به 280000ریال کاهش داد. درنتیجه سرمایه 
شرکت ازمبلغ 1620000ریال به مبلغ 1000000ریال کاهش یافت وماده 4اساسنامه بنحومذکور اصالح گردید. لیست جدید شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد : - آقای مجتبی میر سیستانی با کدملی 
0944755641 دارای 280000ر یال سهم الشرکه -آقای سجاد صابری با کد ملی 0946263582 دارای 160000ریال سهم الشرکه - آقای اکبر کوهستانی مقدم با کد ملی 0942874961 دارای 280000 ریال سهم 
الشرکه - آقای محمود شایسته با کد ملی 0930643429 دارای 280000 ریال سهم الشرکه - اعضای هیئت مدیره از 2 نفر به4 نفر افزایش یابد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413623(

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت گیاهان دارویی اکسیر حیات برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64867 و شناسه ملی 14007668986 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/08/1397 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : -آقای محمود شایسته کد ملی 0930643429 با پرداخت 280000ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. - آقای اکبر کوهستانی مقدم به کد ملی 0942874961 با پرداخت 280000ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکاء درآمد. -آقای سجاد صابری باپرداخت 60000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرابه 160000ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ 1000000ریال به مبلغ 1620000ریال افزایش 
یافت و در نتیجه ماده 4اساسنامه بنحومذکور اصالح گردید. لیست جدید شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد : آقای مجتبی میر سیستانی با کدملی 0944755641 دارای 900000ر یال سهم الشرکه -آقای 
سجاد صابری با کد ملی 0946263582 دارای 160000ریال سهم الشرکه - آقای اکبر کوهستانی مقدم با کد ملی 0942874961 دارای 280000 ریال سهم الشرکه - آقای محمود شایسته با کد ملی 0930643429 دارای 

280000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413625(

آگهی تغییرات شرکت گیاهان دارویی اکسیر حیات برتر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64867 و شناسه ملی 14007668986 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/08/1397 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای مجتبی میر سیستانی با کدملی 0944755641 -آقای سجاد صابری با کد ملی 0946263582 - آقای اکبر کوهستانی مقدم با کد 
ملی 0942874961 - آقای محمود شایسته با کد ملی 0930643429 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )413624(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی کشاورزان مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 6311 و شناسه ملی 10380221294 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/1397 و نامه شماره 3068/19/506 
مورخ 07/12/1397 اداره تعاون روستایی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -عملیات ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید -2 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/200/572/3ریال به مبلغ 
000/700/481/4ریال به تصویب رسید -3محمدرضا کاشانی ملک آباد کدملی:0933321333 و اردالن رضازاده کدملی:0939747324 به سمت بازرسان شرکت تعیین شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )413622(

امروز،  اقتصادی  مفسدان  همین   
زدن  دور  ــرای  ب پیش  چندسال 

می شدند تشویق  تحریم ها 
تهران  مردم  نماینده  زایی  هاشم  عبدالرضا 
پیوستن  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مجلس  در 
را  اختالس  جلوی  می تواند  چقدر   FATF به 
سازمان  طرف  از  ما  که  زمانی  از  گفت:  بگیرد 
علت  به  قطعنامه  چندین  و  شدیم  تحریم  ملل 
علیه  سابق  دولــت هــای  نکردن  عمل  خــوب 
تحریم ها  زدن  دور  به  مجبور  شد  صــادر  ما 
مفسد  ــروز  ام که  ــرادی  اف موقع  شدیم.  آن 
تحریم ها  زدن  دور  برای  را  شده اند  اقتصادی 
این  به  ــردن  ک پشت  با  می کردیم.  تشویق 
رانت  افــرادی  المللی  بین  کنوانسیون های 
و  شد  خواهند  پدیدار  قطعًا  سودجو  و  خوار 
اقتصادی  مفاسد  کالن  پرونده های  شاهد  ما 
می کند  ایجاب  ملی  ــود.  منافع  ب خواهیم 
اگر  بپیوندیم.  کنوانسیون ها  این  به  ما  که 
این  بزرگ  قدرت های  که  است  این  استدالل 
دادند  شکل  را   CFT و   FATF کنوانسیون 
گونه  ــن  ای نیز  ملل  ــان  ــازم س خــصــوص  در 
شویم.  شاید  ــارج  خ آن  از  باید  ما  و  اســت 
این  نپذیرفتن  مزایای  که  نمی دانیم  ما  هم 
می کنم  پیشنهاد  چیست.  کنوانسیون ها 
دهند.  آموزش  نیز  ما  به  و  بگذارند  کالسی 

یسنا ا /

مسلمانان  كشتار  به  ظریف  واكنش   

 

زالندنو در 
نوشت:  خود  تویتر  در  ظریف  جــواد  محمد 
در  نژادپرستی  تــرویــج  ــودن  ب مــجــازات  بــی 
این  به  غربی  دمکراسی های  اصطالح  به 
مـــزدوران  فلسطین  در  کــه:  مــی انــجــامــد 
مسلمانان  به  مسجد  به  ورود  با  اسراییلی 
تروریست ها  زالنــدنــو  در  می کنند.  اهانت 
پخش  زنده  بصورت  را  نمازگزار   49 کشتار 
حمایت  در  غربی ها  دورویی  و  تزویر  می کنند. 
باید  بیان  آزادی  نــام  به  هراسی  اســالم  از 

" شود.  متوقف 

اركان  نفت  بدون  اقتصاد  با  مصدق 
كرد حفظ  را  ملی 

در  شــفــافــیــت  گــفــت:  میثمی  ا...  لــطــف 
رفتار های مالی دکتر مصدق بسیار مهم بود به 
اعضای  خارجی  سفر های  در  وقتی  که  طوری 

با  ایشان  می کردند  ارز  درخواست  کابینه 
که  هدیه هایی  حتی  می کردند  مخالفت  آن 
خود  پول  از  می دادند  آمریکایی ها  به  ایشان 
در  که  است  گونه ای  به  شفافیت  این  بــود. 
اعضای  نتوانسته  نهادی  هیچ  دهه  هفت  این 
وجود  با  کند.  متهم  فساد  به  را  ایشان  کابینه 
دکتر  مرحوم  دولت  در  تحریم ها  شدیدترین 
بر  صــادرات  و  بود  متوازن  اقتصاد  مصدق، 
اشتغال محور  تولید  داشــت،  فزونی  واردات 
کار  شیفت  سه  کارخانه ها  ــت،  داش ــه  ادام
ادامه  نیز  روستایی  فعالیت های  و  می کردند 
خمینی  امام  با  که  مالقاتی  در  بنده  داشت. 
صادرات  قبال  در  دادم  پیشنهاد  )ره(  داشتم 
این  چون  کنیم،  دریافت  کارخانه  یا  طال  نفت 
داشت  خواهد  همراه  به  تورم  نفتی  دالر های 
و اگر این پیشنهاد در آن زمان اجرا می شد از 
سوی  از  و  نبودیم  اتفاقات  این  شاهد  سویی 

بود.  شده  برابر  چندین  کشور  سرمایه  دیگر 

لرستان  گوگل مپ: مرز  نقشه عجیب 
است! كرده  تغییر 

آبریز  حوزه  یک  آن  در  که  نقشه هایی  اخیرا 
اصفهان  استان  خطه  در  را  لرستان  استان  از 
ــده و  ــد، دردســرســاز ش ــودن لــحــاظ کـــرده ب
استان  ایــن  ــردم  م میان  در  را  اعتراضاتی 
استان  هم  گوگل  تصاویر  در  برانگیخت. 
مشترک  مــرز  خوزستان  استان  با  اصفهان 
خود  به  را  لرستان  استان  از  بخشی  و  دارد 
است  حالی  در  اســت.  این  داده  اختصاص 
عنوان  به  کشور  ــرداری  ب نقشه   سازمان  که 
ایران  در  مکانی  اطالعات  و  نقشه  امور  متولی 
جمهوری  کشوری  تقسیمات  در  که  کرد  اعالم 
استان های  بین  مشترکی  مرز  ایران،  اسالمی 
هیچ یک  و  ندارد  وجود  خوزستان  و  اصفهان 
واگذاری  بیانگر  نیز  سازمان  این  نقشه های  از 
و  چهارمحال  و  لرستان  استان های  از  بخشی 
کانال  نیست/  اصفهان  استان  به  بختیاری 

مکانی اطالعات  و  نقشه 

مورد  در  موساد  جدید  ــای  ادع   
فردو نیروگاه 

که  اندیشکده  یک  از  نقل  به  پست  اورشلیم 
داشته  دسترسی  موساد  سری  فایل های  به 
ایــران،  فــردو  نیروگاه  که  است  شده  مدعی 

دارد.  شده،  اعالم  که  آنچه  از  بیشتری  قدمت 
و  علوم  مؤسسه  پست،  اورشلیم  گــزارش  به 
به  که  صهیونیستی  رژیم  بین المللی  امنیت 
داشته،  دسترسی  موساد  ســری  قابل های 
فردو  هسته ای  نیروگاه  که  است  شده  مدعی 
تأسیس  شده،  اعالم  که  آنچه  از  پیشتر  ایران 
اسناد  به  استناد  با  مؤسسه  این  است.  گشته 
ژانویه  در  موساد  ادعای  به  که  عکس هایی  و 
است،  کرده  استخراج  ایران  از   2018 سال 
پنج  کم  دست  فردو  نیروگاه  که  داده  گزارش 
شده  تأسیس  شده  اعالم  زمان  از  پیش  سال 
این  تأسیس  که  ــرده  ک ــالم  اع ــران  ای ــت.  اس

بازمی گردد.  2007 سال  به  نیروگاه 

جدید  رییس  از  تازه  درخواستی    
قضاییه قوه 

مجلس  در  فامنین  و  همدان  مردم  نماینده 
 ۳1 لیست  دادن  ــرار  ق از  اسالمی  ــورای  ش
اختیار  در  اقتصادی  مفسدان  اسامی  نفره 
جدید  رییس  از  و  داد  خبر  قضایی  دستگاه 
و  مفاسد  با  برخورد  خواستار  قضائیه  قوه 
آن ها  تکلیف  تعیین  و  اقتصادی  مفسدان 
جمع  در  جمعه  روز  خجسته  امــیــر  ــد.  ش
)ع(  ابوالفضل  حضرت  مسجد  نمازگزاران 
داشت:  اظهار  همدان  شهر  ستایش  کوی 
ملت  خانه  در  مردم  نمایندگان  و  مسئوالن 
خواهی  زیــاده  بــرابــر  در  قاطعیت  بــا  باید 
کنند. دفاع  مردم  حقوق  از  و  کرده  ایستادگی 

نامه  دعــوت  مــردم  بــرای  رئیسی   
د ستا فر

قضائیه  قــوه  رئیس  رئیسی  ــالم  االس حجت 
سال  آغــاز  نوشت:  اینستاگرامی  پیامی  در 
ایام  با  مقارن  فروردین  روز  اولین  و   1۳98
شکوفایی  فصل  المرجب،  رجب  ماه  البیض 
و  زده،  پیوند  نیایش  و  دعا  بهار  با  را  طبیعت 
بخش  ح  رو رایحه  و  مناجات  انگیز  دل  شمیم 
نوازش  را  مشتاقان  جان های  خدا،  بندگی 
را  مبارک  تقارن  این  برکت  آنچه  می دهد. 
می نماید  جلوه  باشکوه تر  و  بیشتر  ما  برای 
شریف  مضجع  جوار  در  نورانی  ایام  این  درک 
هشتم  امام  خاصه  زیارتی  ماه  در  و  رضوی، 
سیاق  به  همچنین  می باشد.  السالم(  )علیه 
و  مقدس  مشهد  اهــالــی  مــا  ــرای  ب ســال  هــر 
رنگ  با  بهار  السالم،  علیه  رئوف  امام  زائرین 

میزبانی  می کند.  حلول  متفاوتی  بــوی  و 
حضرت  اسالمی،  انقالب  حکیم  رهبری  از 
ا...  )ادام  خامنه ای  امام  العظمی  ا...  آیت 
گیری  بهره  و  المسلمین(  رئوس  علی  ظله 
واقع  در  که  رهنمودهایشان،  و  منویات  از 
سالیانه  گیری های  جهت  و  رویکرد ها  تبیین 
در  اسالم  جهان  و  ایــران  اسالمی  جمهوری 
می باشد،  رو  پیش  مسائل  و  موضوعات  قبال 
به  متعال  ــدای  خ کــه  اســت  بــزرگــی  توفیق 
موسی  بن  علی  حضرت  با  مجاورت  واسطه 
نصیب  الثناء(  و  التحیه  آالف  )علیه  الرضا 
با  پیشاپیش،  اینجانب،  ــت.  اس نموده  ما 
عزیز  ایرانیان  همه  محضر  به  نو  سال  تبریک 
فتوحات  و  توفیقات  با  قرین  سالی  آرزوی  و 
زائرین  عموم  از  اسالمی،  جامعه  برای  بیشتر 
پنج  روز  در  می نمایم  دعوت  عزیز  مجاورین  و 
رواق  در   15 ساعت  از  فروردین  اول  شنبه 
و  آییم  هم  گرد  مطهر  حرم  )ره(  خمینی  امام 
اسالمی  انقالب  عزیز  رهبر  فرمایشات  زالل  از 

ا... شاء  ان  شویم.  سیراب 

ــدای  ــری صـ ــچـ ــه الكـ ــان ــح ــب ص
درآورد را  شریعتمداری 

بیت المال  از  رنگارنگ  صبحانه  میز  تــدارک 
شریعتمداری  تا  درآورد  هم  را  کار  وزیر  صدای 
امــروز  »شــرایــط  بگوید  مــدیــران  بــه  خطاب 
صبح  نمی کند«.  ایجاب  را  سفره  این  کشور 
حوزه  مدیران  هماهنگی  شورای  جمعه  امروز 
لرستان  در  اجتماعی  ــاه  رف و  کــار  تــعــاون، 
کار  ــر  وزی شریعتمداری  محمد  حضور  بــا 
شده  دیــده  ــدارک  ت صبحانه  که  شد  برگزار 
گالیه  و  انتقاد  جلسه،  در  حاضران  میز  روی 
کار  ــر  وزی ــت.  داش پی  در  را  شریعتمداری 
سفره  از  گفت:  رابطه  این  در  سخنانی  در 
بود؟  اینگونه  چرا  دارم،  گله  امروز  صبحانه 
محمد  می گذاشتید.  معمولی  پنیر  و  نون  یک 
ریا  خاطر  به  کرد:  خاطرنشان  شریعتمداری 
و خیار و…  نمی گویم، در خانه خودتان گوجه 
سوی  از  مهمان  تکریم  بگذارید،  سفره  روی 
فدای  را  خود  جان  می دانیم،  را  لرستان  مردم 
شخصی  زندگی  آن  امــا  می کنند،  مهمان 
کشور  امروز  شرایط  و  انقالبی  زندگی  و  است 
پول  از  قرآن  به  را  تو  نمی کند.  ایجاب  را  این 
حرام  بخدا  نکنیم،  را  کار  این  المال  بیت 
ضروری  و  الزم  حداقل های  کار،  این  است 

میزنم  که  حرفی  این  افزود:  وی  است.  کافی 
داشتم  مالقاتی  مالزی  در  نیست،  گداصفتی 
دالر  مقابل  در  رینگیت  قیمت  زمان  آن  که 
دستمال  میز  روی  کردم  بود،  عطسه  شده  کم 
اجــرای  در  گفتند  پرسیدم  نبود،  کاغذی 
کاغذی  دستمال  جویی  صرفه  سیاست های 

کرده ایم. حذف  را 
به  خطاب  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
با بیان اینکه تو را به قرآن از پول بیت  مدیران 
این  است  حرام  بخدا  نکنیم،  را  کار  این  المال 
است،  کافی  ضروری  و  الزم  حداقل های  کار، 
از  غیر  داریم  که  سفر هایی  در  کرد:  تصریح 
نمی گذارند،  میز  روی  دیگری  چیز  هیچ  آب 
می آیند  کشور  به  خارجی ها  وقــت  هر  امــا 
می گذاریم!  میز  روی  شکالت  و  پسته  ظرف 
بیت  پول  از  اینکه  بر  تاکید  با  شریعتمداری 
قطره  کرد،  را  هزینه ها  این  نمی شود  المال 
افزود:  مدیران  به  خطاب  می شود،  دریا  قطره 
به  شکل  بهترین  به  برسید،  خود  کارمند   به 
خوبی  خیلی  کار  این  برسید  خود  کارمند 
تأمین  و  مسکن  تأمین  ــوزش،  آم در  اســت، 
وی  بکنید.  می توانید  ــاری  ک هر  معیشت 
بوده نسکافه  ما  یادآور شد: در کجای فرهنگ 
نسکافه  می رویم  اداره ای  هر  در  بخوریم؟ 
است،  بهتر  خودمان  چای  همان  می خورند؛ 
همان  به  برگردیم  می گذاشتید؛  باید  را  همان 
و  دارایی  و  است  اصول خودمان  که  چیز هایی 
گزارش،  این  اساس  بر  است.  خودمان  ارزش 
به  لرستان  رفاه  مدیران  هماهنگی  شــورای 
در  و  لرستان  بهزیستی  کل  اداره  میزبانی 

شد. برگزار  اداره  این  جلسات  سالن 

ساالنه  ــزارش  گ به  ــران  ای واكنش 

 

آمریکا بشر  حقوق  كمیته 
ــور  ام وزارت  سخنگوی  قــاســمــی،  ــرام  ــه ب
وزارت  ساالنه  گزارش  به  واکنش  در  خارجه 
وضعیت  خصوص  در  آمریکا  خارجه  ــور  ام
آمریکا  گفت:  کشورها  دیگر  در  بشر  حقوق 
حقوق  ساالنه  ــزارش  گ انتشار  با  حالی  در 
وضعیت  سوی  به  را  اتهام  انگشت  بشری، 
که  می رود  نشانه  کشورها  سایر  بشر  حقوق 
بشر  حقوق  نقض  از  سنگینی  پرونده  خود 
و  دارد  سرزمین هایش  از  خارج  و  داخل  در 
افکار  دولت ها،  از  بسیاری  سوی  از  همواره 
و  فعاالن  و  المللی  بین  سمن های  و  عمومی 

ملل  سازمان  بشری،  حقوق  شخصیت های 
و  ســازمــان،  ایــن  ــژه  وی گزارشگران  و  متحد 
انتقاد  مورد  شدت  به  آمریکا  درون  در  حتی 

می گیرد. قرار 
این  در  ــاره  اش مــورد  ــوارد  م ــزود:  اف قاسمی 
بشر  حقوق  وضعیت  با  ارتباط  در  ــزارش  گ
برداشت های  و  تحلیل ها  نیز  کشورمان  در 
برخی  از  ــت  ــادرس ن و  مغرضانه  ســیــاســی، 
که  است  ایران  در  بشری  حقوق  رویدادهای 
در  دفاع  غیرقابل  و  سیاه  کارنامه ای  با  آمریکا 
آنها  به  پرداختن  صالحیت  قطعًا  بشر،  حقوق 

ندارد. را 
هراس  ایــران/  با  معامله  برای  آمریکا  شرط 
آویو/ تل  به  موشک  دو  شلیک  با  اسرائیل  در 

حقوق  کمیته  ساالنه  گزارش  به  ایران  واکنش 
تسلیحاتی  انبار  بزرگترین  آمریکا/انهدام  بشر 

سوریه ادلب  در  ها  تکفیری 
دولت  کرد:  کید  تأ خارجه  وزارت  سخنگوی 
گرایی  یکجانبه  بــه  توسل  رغــم  بــه  آمریکا 
با  مغایر  رفتارهایی  و  سیاست ها  اتخاذ  و 
و  بشری  حقوق  المللی  بین  استاندارهای 
و  المللی  بین  محاکم  احکام  به  توجهی  بی 
المللی  بین  گزارشگران  و  نمایندگان  نظر 
با  همچنان  متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
کاری  فریب  و  نیرنگ  و  زورگویی  قلدرمابی، 
برای  بشر  حقوق  از  ابزاری  استفاده  سیاست 
فشار  اعمال  و  سیاسی  کامالً  اهداف  تعقیب 
کشورهای  توسعه  و  امنیت  ثبات،  تضعیف  و 

می کند. دنبال  را  مستقل 
اعــمــال  ــه  ب ــاره  ــ اش ــا  ب ــان  ــای پ در  قــاســمــی 
ملت  علیه  آمریکا  سوی  از  یکجانبه  تحریم های 
بزرگترین  آمریکا  دولت  داشت:  اظهار  ایران 
بوده  ایران  ملت  بشر  حقوق  گسترده  ناقض 
غیر  تحریم های  تحمیل  با  آمریکا  ــت.  اس
اقدامی  هیچ  از  فرامرزی،  یکجانبه  قانونی 
نکرده  کوتاهی  ایرانی  اتباع  حقوق  نقض  در 
اسناد  بویژه  و  الملل  بین  حقوق  برخالف  و 
به  توجهی  بی  با  و  بشری،  حقوق  المللی  بین 
و  نمایندگان  نظر  و  المللی  بین  دیوان  احکام 
سیاست  بر  المللی،  بین  مستقل  گزارشگران 
فاحش  و  گسترده  نقض  و  تحریم ها  تشدید 
توزانه  کینه  صورت  به  ایران  ملت  بشر  حقوق 

ای اصرار دارد.

تابناک  / منبع 

میز خبر
همین مفسدان اقتصادی امروز، چندسال پیش برای دور زدن تحریم ها تشویق می شدند
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