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در صفحه 6 بخوانید

رئیس شورای شهر مشهد در مراسم تقدیر از دست اندر کاران خانه بهار 98

افزایش نشاط اجتماعی از برنامه های 
شورای پنجم است

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به اقدامات انجام شده در 
طراوت بخشی به شهر در ایام نوروز گفت: افزایش نشاط اجتماعی 
از جمله برنامه های شورای پنجم شهر مشهد است. 

نماینده مشهد در مجلس

هزینه های »سربارتولید« را 
کاهش دهیم

رحیمی جهان آبادی

آمریکا در برابر نفوذ سپاه دچار 
مشکل شده است

نخست وزیر عراق در مشهد

صبح امروز بررسی می کند

رابطه معکوس مدرک
 و اشتغال 

عدم  جوانان  گریبان گیر  مشکالت  شایع ترین  از  یکی 
تحصیلی  و  دانشگاهی  تخصص  با  مرتبط  شغل  وجود 
جوانان  اغلب  هنوز  که  حالیست  در  این  و  است  آنان 
در  را  تکمیلی  تحصیالت  حتی  و  دانشگاه  به  رفتن 
های  شهریه  وجود  با  غیردولتی  و  آزاد  دانشگاه های 

می کنند. اتخاب  باال 

رئیس هیئت ورزش همگانی خراسان رضوی در همایش ورزش 
صبحگاهی نیروی زمینی ارتش

ورزش سدی محکم در برابر
 سیل ناهنجاری ها

11 هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی ، توجه به راه هایی که طی 20 سال اخیر 
به آن توجهی نشده بود، 2 بانده شدن برخی جاده های استان، و راهکارهای 

جدید تامین منابع مالی برای جاده های استان و حاشیه شهر از جمله 
موضوعاتی است که در گفت و گو با مدیر کل راه و شهرسازی مطرح شد. 

روز شنبه، عادل عبدالمهدی برای نخستین بار به عنوان نخست وزیر وارد تهران شد 
و با مقامات بلندپایه ایران درباره طیفی از مسائل دوجانبه اقتصادی و سیاسی گفتگو 
کرد. مقارن با این سفر، منابع سیاسی عراق اعالم کردند نخست وزیر در جریان این 

سفر راهکاری برای نزدیک سازی دیدگاه های ایران و عربستان ارائه خواهد کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعالم کرد 

11هزار مسکن مهر استان 
بدون متقاضی

طرح نخست وزیر عراق برای بهبود روابط ایران و عربستان 

آیا بغداد در میانجیگری بین 
تهران و ریاض موفق می شود؟ 
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در این شماره می خوانیم

نگاهی به آرامستان تاریخی ارامنه در مشهد

گزارش ویژه

گزارش ویژه

خیلی دور
 خیلی نزدیک

در صفحه 5 بخوانید عکس : افسانه نوغانی
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سرویس سیاسی

سرمایه  از  حمایت  و  ج��ذب  دفتر  کل  مدیر 
در  گفت:  رضوی  خراسان  استانداری  گ��ذاری 
سال 97 حدود 181 میلیون دالر سرمایه گذاری 

خارجی در استان مصوب شده است.
م��ی��زان  خ��ص��وص  در  م��ی��رش��اه��ی  ش��ک��وه 
سرمایه گذاری خارجی در استان در سال 97 در 
حوزه صنعت، معدن، کشاورزی، آب و گردشگری 
دالر  میلیون   181 ح��دود   97 سال  در  اف��زود: 
سرمایه  طرح   37 در  خارجی  سرمایه گذاری 

گذاری در استان مصوب شده است.
بخش های  سهم  مبلغ  لحاظ  به  اف��زود:  وی   
درصد  صنعت،1.9  14.2درصد  شامل  مختلف 
درصد  ساختمان،17.5  درصد  کشاورزی،1.3 
نقل  و  حمل  درصد  خدمات،1.2  و  گردشگری 
لحاظ  به  و  ان��رژی  درص��د  ارت��ب��اط��ات،63.8  و 
کشاورزی،3  درصد  صنعت،22  درصد  تعداد27 
درص��د س��اخ��ت��م��ان،24 درص��د گ��ردش��گ��ری و 
و  ارتباطات  و  نقل  و  حمل  درصد  خدمات،11 
14 درصد در حوزه انرژی سرمایه گذاری صورت 

گرفته است.
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری 
خاطر  خصوص  در  رضوی  خراسان  استانداری 
نشان کرد: به لحاظ ارزش سهم حوزه انرژی و به 
لحاظ تعداد سهم حوزه صنعت بیشترین میزان را 

به خود اختصاص داده است.
به  متعلق  س��رم��ای��ه گ��ذاری  سهم  بیشترین 

افغانستان با 65 درصد است
سهم  م��ی��زان  ب��ا  ارت���ب���اط  در  م��ی��رش��اه��ی 

کرد:  بیان  استان  در  کشورها  سرمایه گذاری 
به  متعلق  س��رم��ای��ه گ��ذاری  سهم  بیشترین 
با 10  آلمان  آن  از  با 65 درصد، پس  افغانستان 
کشورهای  به  مربوط  بعدی  رتبه های  و  درصد 
هلند، کره جنوبی، عراق، روسیه، ترکیه، بحرین، 

چین و اتریش است.
گرفته  نظر  در  مشوق های  با  رابطه  در  وی   
کرد:  اضافه  استان  در  سرمایه گذاری  برای  شده 
سرمایه گذاری خارجی در کشور تابع قانون، آیین 
خارجی  از سرمایه گذاری  حمایت  و  تشویق  نامه 
سرمایه گذاری  اس��اس  این  بر  که  ب��وده  کشور 
سرمایه گذاران  همانند  یکسان  رفتار  از  خارجی 

داخلی برخوردار هستند.
سرمایه  از  حمایت  و  ج��ذب  دفتر  کل  مدیر 
تصریح  رض��وی  خ��راس��ان  استانداری  گ��ذاری 
شدن  ملی  هرگونه  مقابل  در  سرمایه  این  کرد: 
هرگونه  همچنین  شده  تضمین  مالکیت  سلب  یا 
و  است  پذیر  امکان  سرمایه  سود  و  اصل  انتقال 
سرمایه گذاران از امکان اقامت در ایران برخوردار 

هستند.
به  توجه  با  استان  در  کرد:  مطرح  میرشاهی 
بررسی های کارشناسی انجام شده، پیشنهاداتی 
و  نامه  آیین  اصالح  مشوق ها،  این  افزایش  برای 
قانون داده شده که به زودی شاهد اجرایی شدن 
مدیریت  سطح  در  همچنین  بود.  خواهیم  آن ها 
عالی استان نیز اراده و خواست جدی برای ایجاد 
تأمین  لحاظ  به  سرمایه گذاری  مناسب  شرایط 
زیرساخت ها و ارائه مجوزات الزم در کمترین زمان 

ممکن وجود دارد که این موارد در نشست اخیر 
با سرمایه گذاران خارجی نیز مورد تأکید استاندار 
حامی  و  پشتیبان  همواره  دولت  که  گرفت  قرار 

سرمایه گذاری خارجی است.
دور  نظر  از  را  نکته  این  نباید  داد:  ادامه  وی   
طور  به  و  اس��ت  هوشمند  سرمایه  که  داش��ت 
فرار  یا  و  جذب  می تواند  شرایط  رصد  با  مستمر 
تجربیات  است  ض��روری  خصوص  این  در  کند، 
کشورهای موفق در این حوزه به خصوص اصالح 
سالیانه قوانین و ایجاد ثبات در متغیرهای کالن 
عبارت  به  و  کشورها  با  روابط  توسعه  و  اقتصادی 

دیگر دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
در  خارجی  سرمایه گذاری  درصدی   16 رشد 

سال 97 
سرمایه  از  حمایت  و  ج��ذب  دفتر  کل  مدیر 
خصوص  در  رضوی  خراسان  استانداری  گذاری 
میزان رشد سرمایه گذاری نسبت به سال گذشته، 
به  ش��ده  تحمیل  تحریم های  علیرغم  گفت: 
اقتصاد کشور در سال 97 استان خراسان رضوی 
شاهد رشد سرمایه گذاری خارجی بوده به نحوی 
که 16 درصد رشد صورت گرفته که در مقایسه با 
تا 96 مبلغ مصوب سرمایه گذاری  سال های 92 

در سال 97 یکی از باالترین مبالغ بوده است.
 میرشاهی در رابطه با چشم انداز در نظر گرفته 
شده برای سال 98 خاطرنشان کرد: شاخص های 
برای سرمایه  انتخاب کشور هدف  برای  متنوعی 
گذاری توسط سرمایه گذاران خارجی مدنظر قرار 
مدیریت  قابل  شاخص ها  این  از  برخی  که  دارد 

در  یا  و  نیست  مدیریت  قابل  دیگر  برخی  و  بوده 
از  می گردد.  تکلیف  تعیین  کشور  کالن  سطوح 
بین شاخص های قابل کنترل و مدیریت که بتوان 
تأثیر گذار نیز بود بهبود شرایط و فضای کسب و 

کار و تسهیل قوانین در این حوزه است.
کشورهای  پتانسیل های  از  استفاده  بر  تمرکز   

همسایه
صورت  فعالیت های  عمده  از  کرد:  اضافه  وی 
و  کسب  فضای  و  شرایط  بهبود  زمینه  در  گرفته 
به  می   توان  حوزه،  این  در  قوانین  تسهیل  و  کار 
بررسی قوانین و شناسایی موانع از طریق تعامل 
کارشناسی  جلسات  تشکیل  و  سرمایه گذاران  با 
برای  پیشنهاد  قالب  در  موانع  این  رفع  ب��رای 
با دستگاه های ذی اثر  تعامل  یا  و  قوانین  اصالح 
سرمایه گذاران  به  خدمات رسانی  بهبود  جهت 

اشاره کرد.
سرمایه  از  حمایت  و  جذب  دفتر  کل  مدیر 
تصریح  رض��وی  خراسان  استانداری  گ��ذاری 
ظالمانه  تحریم های  به  توجه  با  همچنین  کرد: 
 98 س��ال  در  کشور  اقتصاد  بر  ش��ده  اعمال 
استفاده  روی  بر  تمرکز  گذشته  سال  همچون 
همچنین  و  همسایه  کشورهای  پتانسیل های  از 
کشور  از  خ��ارج  مقیم  ایرانی  سرمایه گذاران 
به  کشور  فضای  خوشبختانه  ب��ود،  خواهد 
منجر  استان  در  موجود  پتانسیل های  خصوص 
کشورهای  سرمایه گذاران  حضور  رغبت  به 
 98 سال  در  امیدواریم  که  است  شده  همسایه 

بتوانیم این حضور را پررنگ تر کنیم.

سرمایه گذاری 181میلیون دالری خارجی ها در خراسان رضوی خبرخبر
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رضوی  خ��راس��ان  استاندار 
جدید  رئ��ی��س  ح��ک��م  گ��ف��ت: 
خراسان  جهادکشاورزی  سازمان 

رضوی به زودی ابالغ خواهد شد.

حاشیه  در  حسینی  رزم  علیرضا  ایسنا،  گزارش  به 
اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال 
جدید، در پاسخ به خبرنگار ایسنا در در خصوص علت 
استان،  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  انتصاب  عدم 
توسط  استان  در  کل  مدیران  انتصاب  کرد:  اظهار 
وزیران صورت می گیرد و وزیر جهاد کشاورزی نیز در 
این مدت بررسی هایی را انجام دادند و در این زمینه 
با بررسی گزینه ها  و  نیز مد نظر قرار دادند  را  افرادی 

در آینده نزدیک مدیر این سازمان معلوم خواهد شد.

ابالغ  وزیر  آقای  توسط  آن  حکم  داد:  ادام��ه  وی 
خواهد شد و من نظر خود را در این باره اعالم کردم 
و در روزهای آینده حکم مدیر سازمان جهاد کشاورزی 

استان را اخذ خواهیم کرد.
گفتنی است روز 17 دی ماه خبر بازداشت مجتبی 
مزروعی مدیرکل وقت جهادکشاورزی خراسان رضوی 
از  یکی  و  مشهد  ن��ژاد  شهید هاشمی  ف��رودگ��اه  در 
از سال  مزروعی  منتشر شد.  منزلش  در  معاونین وی 
93عهده دار این سمت بود و جزئیات پرونده وی هنوز 

به صورت شفاف اطالع رسانی نشده است.

فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
سبزی و میوه مشهد گفت: پیاز 
هزار   10 قیمت  با  یکشنبه  روز  در 
دوشنبه  روز  اما  می شد  عرضه  عمده  سطح  در  تومان 
حدودی  تا  و  می شود  عرضه  تومان  هزار  قیمت 12  با 
نسبت به روز گذشته کمیاب و با افزایش قیمت 2 هزار 

تومانی رو به رو بوده است.
حسین مصدق افزود: پیاز جیرفت که کیفیت زیادی 
ندارد، با قیمت 6 تا 7 هزار تومان عرضه می شود اما پیاز 
بندری که کیفیت مناسبی را داراست، با قیمت 12 هزار 

تومان در سطح عمده عرضه می شود.
و میوه مشهد در  اتحادیه فروشندگان سبزی  رئیس 
خصوص علت افزایش قیمت پیاز بعد از وعده جلوگیری 
از صادرات پیاز در 17 فروردین خاطرنشان کرد: ظاهرا 

قیمت  شاهد  وگرنه  نشده  گرفته  پیاز  صادرات  جلوی 
12 هزار تومانی پیاز در سطح عمده نبودیم. امیدواریم 
با توجه به محصوالتی که از سایر استان ها وارد چرخه 
محصول  این  قیمت  کاهش  شاهد  می شود،  عرضه 

باشیم.
مصدق بیان کرد: در حال حاضر قیمت پیاز در نوسان 
بوده و قیمت آن نسبت به یک روز گذشته دو هزار تومان 

افزایش پیدا کرده است.
فرنگی  گوجه  قیمت  افزایش  علت  خصوص  در  وی 
ادامه داد: علت افزایش قیمت گوجه فرنگی آزاد شدن 
صادرات آن است و در حال حاضر قیمت آن در میدان 
بار بین 4 هزار تا 5 هزار و 500 تومان و در سطح شهر 
با قیمت 7 هزار و 500 تومان تا 8 هزار تومان به فروش 

می رسد.

صنعتی  ام��ور  گ��روه  رئیس 
نظارت  و  ب��رن��ام��ه ری��زی  مرکز 
 48 تولید  از  کشور  دخانیات  بر 
میلیارد نخ سیگار در سال گذشته خبر داد و گفت که 
صنعت  تاریخ  در  سیگار  تولید  بیشترین  میزان،  این 

دخانیات کشور است.
به گزارش ایسنا، حسینعلی پور اقبالی با بیان اینکه 
سیگار  تولید  میزان  آینده  سال  دو  تا  می رود  انتظار 
سیگار  ساالنه  مصرف  ب��رآورد  که  نخ  میلیارد   65 به 
تأسیس در  از صدور 13 مجوز  در کشور است برسد، 
امسال  آن  پنج واحد  تولید سیگار خبر داد که  بخش 
 20 حاضر  حال  در  وی  گفته  به  می شود.  راه ان��دازی 

شرکت در کشور مشغول به تولید سیگار هستند.
به  سیگار  واردات  توقف  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 

کشور در سال گذشته، اظهار کرد: برآوردها از میزان 
از  متنوعی  آمارهای  و  است  متفاوت  سیگار  قاچاق 
برآورد  اما  می شود،  ارائه  مختلف  سازمان های  سوی 
از قاچاق، 10  مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات 

تا 15 میلیارد نخ است.
رئیس گروه امور صنعتی مرکز برنامه ریزی و نظارت 
اینکه  به  توجه  با  البته  داد:  ادامه  کشور  دخانیات  بر 
سیگار برگ در کشور تولید نمی شود، ساالنه کمتر از 
یک میلیون نخ از این نوع سیگار به کشور وارد می شود 
که با توجه به ناچیز بودن مقدار آن در آمارها حساب 

نمی شود.
نخ  میلیون   300 نیز  را  صادرات  میزان  اقبالی  پور 
عنوان کرد و گفت که در حال حاضر از میزان صادرات 

مسافری یا قاچاق عکس برآوردی وجود ندارد.
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به  بار  نخستین  برای  عبدالمهدی  عادل  شنبه،  روز 
بلندپایه  مقامات  با  و  شد  تهران  وارد  نخست وزیر  عنوان 
ایران درباره طیفی از مسائل دوجانبه اقتصادی و سیاسی 
گفتگو کرد. مقارن با این سفر، منابع سیاسی عراق اعالم 
برای  راهکاری  سفر  این  جریان  در  وزیر  نخست  کردند 
ارائه خواهد  عربستان  و  ایران  دیدگاه های  نزدیک سازی 
عبدالمهدی  به  نزدیک  عراقی  سیاسی  منبع  یک  کرد. 
به شبکه روسیا الیوم گفت: »سفر عبدالمهدی در ظاهر 
روابط میان بغداد و تهران و مکانیسم های اجرای توافقات 
بررسی  را  کشور  دو  میان  همکاری  یادداشت های  و 
و  ایران  میان  راهکاری  )عبدالمهدی(  اما  کرد.  خواهد 
عربستان را هم مطرح خواهد کرد. این راهکار هنگام سفر 
)عبدالمهدی( به مصر در ماه گذشته آغاز شد و پس از 
سفر او به عربستان در روز های آینده واضح تر خواهد شد.«   
چند منبع عراقی، که گفته می شود به عبدالمهدی نزدیک 

تمایل  از  المللی  بین  رسانه  چند  با  گفتگو  در  هستند، 
ایران و عربستان  نخست وزیر عراق برای وساطت میان 
دویچه وله  شبکه  به  منابع  این  از  یکی  گفتند.  سخن 
نزدیک سازی  برای  طرحی  »عبدالمهدی  گفت:  عربی 
دیدگاه های تهران و ریاض آماده کرده است و طرحش را 

به مقامات ایران و عربستان ارائه خواهد کرد.«
در پی حمله جمعی از ایرانیان به سفارت و کنسولگری 
روابط   ،2016 سال  در  مشهد  و  تهران  در  عربستان 
این  از  پیش  شد.  قطع  عربستان  و  ایران  دیپلماتیک 
حمله، که به دلیل اعدام شیخ نمر النمر انجام شد، روابط 
دو کشور تنش آلود بود. پس از قطع روابط هم بر تنش ها 
از سیاست  افزوده شد. عربستان مکررا  میان دو کشور 
کاخ  سختگیرانه  سیاست  از  و  انتقاد  ایران  منطقه  ای 
سفید بر جمهوری اسالمی ایران حمایت می کند. عراق 
در حال حاضر روابط خوبی با ایران و عربستان دارد. از 
زمان نخست وزیری حیدر عبادی، بغداد در عین حفظ 
روابط خوب با ایران، به تدریج روابط خود با کشور های 
عربی، خصوصا عربستان و متحدانش، را بهبود بخشید. 
عبدالمهدی  عادل  نخست وزیری  دوره  در  رویکرد  این 
به  ای��ران،  به  سفر  از  پس  عبدالمهدی  یافت.  ادام��ه 

می گویند  عراقی  منابع  که  کند  می  سفر  عربستان 
مشخص  سفر  این  از  پس  عراق  میانجیگری  وضعیت 
خواهد شد. اما آیا عبدالمهدی در این میانجیگری موفق 
خواهد شد؟ منابع دولتی عراق می گویند عبدالمهدی 
مرتبط  یکدیگر  با  منطقه  بحران های  که  است  معتقد 
هستند و نمی توان بدون حل کردن همه این بحران ها، 
کشور های  در  که  است  امیدوار  عراق  رسید.  ثبات  به 
هر  در  بحران  بروز  که  چرا  شود  برقرار  ثبات  خاورمیانه 
کدام از این کشور ها تاثیراتی بر عراق می گذارد. عالوه 
بر این، در شرایط حساس کنونی، بی طرف ماندن عراق 
اجرای  با  بسیار دشوار است.  بحران های خاورمیانه  در 
تحریم های همه جانبه آمریکا علیه ایران، مناسبات عراق 
آمریکایی ها  است.  گرفته  قرار  فشار  تحت  هم  ایران  با 
را  ایران  از  و گاز  به عراق فشار می آورند که واردات برق 
پیشنهاد های  عربستان  حال،  عین  در  کند.  متوقف 
اقتصادی وسوسه انگیزی به عراق ارائه می کند. در این 
از  اینکه در یکی  یا  شرایط، عراق دو راه در پیش دارد: 
محور ها وارد شود. یا اینکه با هیچ یک از محور ها علیه 
دیگری همراهی نکند. عراقی ها تاکید می کنند که آنها 
هیچ  با  آن ها  که  معنی  بدین  هستند.  دوم  راه  طرفدار 

این  اما  نمی شوند.  متحد  دیگر  کشور  علیه  کشوری 
روی  ایران  علیه  آمریکا  تحریم های  که  شرایطی  در  امر 
مناسبات ایران با سایر کشور ها سایه انداخته است، روز 
به روز دشوارتر می شود. سعد المطلبی، یکی از رهبران 
روزنامه  به  گفتگو  در  عراق،  در  قانون«  »دولت  ائتالف 
»در  و گفت:  کرد  اشاره  نکته  به همین  الجدید  العربی 
بسیار دشواری  کار  عراق  ماندن  بی طرف  حال حاضر، 
است، لذا نخست وزیر، سفر های منطقه ای را آغاز کرد.«

عالقه  ری��اض  و  تهران  میان  میانجیگیری  به  بغداد 
اراده  به  امر،  این  در  عراق  موفقیت  اما  دارد.  بسیاری 
تهران و ریاض وابسته است. عراق فاقد توان تاثیرگذاری 
بر سیاست خارجی دو کشور است و فقط می تواند نقش 
تسهیل کننده یا پیام رسان میان ایران و عربستان را ایفا 
به  ایران  پاسخ  عراقی،  گزارش های  برخی  طبق  کند. 
تالش های عراق برای تنش زدایی میان ایران و عربستان 
مثبت بوده است و حتی یک منبع عراقی که از جزئیات 
سفر عبدالمهدی به تهران آگاه است، در گفتگو با وبگاه 
عراقی »بغداد الیوم«، مدعی شد که ایران از عبدالمهدی 
درخواست کرده که روابط )ایران( با عربستان را از طریق 
برگزاری یک نشست سه جانبه ایرانی، سعودی و عراقی 

در بغداد اصالح کند. ایران در هفته های اخیر چند بار 
برای اصالح روابط با عربستان سیگنال داده و محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه ایران، حتی برای سفر به عربستان 
ابراز آمادگی کرد. اما عربستان، پاسخی به این سیگنال ها 
نداد و به نظر می رسد که عالقه ای هم به اصالح روابط 
در  عربستان  که  معتقدند  ناظران  برخی  ندارد.  ایران  با 
حال حاضر ترجیح می دهد نتیجه کارزار فشار اقتصادی 
حداکثری آمریکا بر ایران را ببیند و سپس درباره نوع رابطه 
با ایران تصمیم گیری  کند. عالوه بر این، برخی محافل 
رسانه ای منطقه ای و بین المللی می گویند دلیل هجمه 
اقتصادی عربستان به عراق، مقابله با نفوذ ایران در آنجا 
است. به عنوان نمونه، اخیرا یک مقام عراقی به روزنامه 
العربی الجدید گفته که عربستان پیشنهاد داده است با 
نصف قیمت برق ایران، به عراق برق صادر کند و در این 
خصوص بین عراق و عربستان تفاهمنامه ای امضا شده 
است. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که در سفر چند روز 
آینده عبدالمهدی به ریاض آیا سعودی ها سیگنال های 
و  ایران  میان  تنش زدایی  برای  عراق  تالش های  و  ایران 
تداوم  بر  اینکه همچنان  یا  را جدی می گیرند  عربستان 

قطع روابط با ایران اصرار خواهند کرد.

طرح نخست وزیر عراق برای بهبود روابط ایران و عربستان 

آیا بغداد در میانجیگری بین تهران و ریاض موفق می شود؟ 
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: اکنون آمریکا 
مشکل  دچار  سپاه  نفوذ  برابر  در  می کند  احساس 
شده است و با اقدامات روانی به دنبال این است که 

به امنیت ملی ایران صدمه بزند.
احتمال   خصوص  در  آب��ادی  جهان  رحیمی  جلیل 
قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان های 
تروریستی، اظهار داشت: اقدام احتمالی آمریکا برای 
تروریستی  گروه های  لیست  در  سپاه  نام  ق��راردادن 
اقدامی علیه یک سازمان و نهاد نیست بلکه اقدام علیه 

امنیت ملی ایران است.
آمریکا با انجام اقدامات روانی به دنبال صدمه زدن به امنیت 

ملی کشور هستند
بیان  امید مجلس شورای اسالمی  فراکسیون  عضو 
کرد: هر کشوری دارای نیروهای نظامی و سازمان هایی 
است که به لحاظ امنیتی از آن کشور دفاع می کنند و 
نهادها تشکیل  این  را  امنیت ملی هر کشوری  شاکله 
می دهند. سپاه پاسداران از ابتدای انقالب اسالمی در 
حوادث گوناگون نقش موثری در دفاع از نظام داشته 

است.
وی افزود: اکنون آمریکا احساس می کند در برابر نفوذ 
سپاه دچار مشکل شده است و با این اقدامات روانی به 

دنبال این است که به امنیت ملی ایران صدمه بزند.
از  دفاع  بلکه  نیست  سازمان  یک  از  دفاع  سپاه  از  دفاع 

امنیت ملی کشور است
رحیمی جهان آبادی ادامه داد: طیف های سیاسی 
مختلف در دفاع از نیروهای امنیتی باید یکپارچه عمل 
کنند زیرا دفاع از سپاه دفاع از یک سازمان نیست بلکه 
دفاع از امنیت ملی کشور است، همه جناح ها در مجلس 
در مقابل این حرکت می ایستند و اقدامات الزم در این 

زمینه را انجام می دهند.
حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
کسی  بناست  اگ��ر  گفت:  اسالمی  ش��ورای  مجلس 
رژیم  نیروهای  و  آمریکایی ها  شود،  اعالم  تروریست 
صهیونیستی هستند که هواپیمای مسافربری ما را زدند 

و از تمام گروه های تروریستی منطقه حمایت کرده اند.
همه مردم ایران از سپاه دفاع می کنند

وی افزود: ایران 8 سال در برابر رژیم بعثی از خود 
دفاع کرد در حالی که طرف مقابل اقدام به بمباران 
شیمیایی می کرد و مورد حمایت آمریکایی ها نیز قرار 

داشت.
نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس 
شورای اسالمی گفت: سپاه از آرمان و سرزمین خود 
دفاع می کند و سپاه همیشه مورد حمایت مردم بوده 

و در این ماجرا نیز همه از سپاه حمایت می  کنیم.

خبر
رحیمی جهان آبادی

آمریکادربرابرنفوذسپاهدچارمشکل
شدهاست

نخست وزیر عراق در مشهد

نخست وزیر عراق به منظور زیارت بارگاه منور امام 
با استقبال رسمی استاندار  رضا)ع( شامگاه یکشنبه 
وارد  استانی  مسئوالن  از  جمعی  و  رضوی  خراسان 

مشهد مقدس شد.
به دعوت  وزیر عراق که  عادل عبدالمهدی نخست 
 17 شنبه  روز  صبح  از  روحانی  حسن  دکتر  رسمی 
فروردین ماه به ایران سفر کرده است، در ادامه برنامه 
مقدس  مشهد  وارد  یکشنبه  شامگاه  خود،  سفر  های 

شد. 
فرودگاه  پایون  به  ورود  بدو  در  عراق  وزیر  نخست 
شهید هاشمی نژاد مشهد مورد استقبال رسمی علی 
رضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی و جمعی 

از مسئوالن استانی قرار گرفت.
آستان  تولیت  و  استاندار  با  وی  سفر  این  ادامه  در 

قدس رضوی دیدار و به گفت وگو نشست.
کشور  دو  بین  مناسبات  جانبه  همه  توسعه  ضرورت 

ایران و عراق
از  بیش  توسعه  لزوم  بر  رضوی  خراسان  استاندار 
کشور  دو  بین  فرهنگی  و  اقتصادی  مناسبات  پیش 

ایران و عراق تاکید کرد.
محل  در  عراق  وزیر  نخست  دیدار  در  حسینی  رزم 
اظهار  مشهد  نژاد  هاشمی  شهید  فرودگاه  پاویون 
و  صمیمی  بسیار  روابط  عراق  و  ایران  ملت  دو  کرد: 
با یکدیگر دارند و باید بیش از پیش در جهت  گرمی 
تالش  کشور  دو  بین  مناسبات  جانبه  همه  توسعه 

شود.
عراق  مردم  از  زیادی  جمعیت  ساالنه  افزود:  وی 
مقدس  مشهد  به  رضوی  منور  بارگاه  به  تشرف  برای 

سفر می کنند و ما افتخار میزبانی از آن ها را داریم.

به  اش��اره  با  دی��دار  این  در  هم  عراق  وزیر  نخست 
روابط صمیمی دو ملت ایران و عراق، از توسعه همه 

جانبه و بیش از پیش روابط استقبال کرد.
صدور  هزینه  شدن  رایگان  از  عبدالمهدی  عادل 
دستاوردهای  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  روادی��د 
سفرش به ایران یاد کرد. وی ادامه داد: ملت ایران و 
عراق با هم برادرند و رفت و آمد دارند. در عین حال 
پر  و  مبارک  سفر  عراق  به  ایران  جمهور  رئیس  سفر 

ثمری بود.
و  اتحاد  پرچمدار  باید  عراق  و  ایران  در  عالیات  عتبات 

برادری دو کشور باشند

وزیر  نخست  دیدار  در  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
باید  ای��ران  و  عراق  در  عالیات  عتبات  گفت:  عراق 
دست  در  را  کشور  دو  ب��رادری  و  اتحاد  پرچمداری 

داشته باشند.
االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار نخست 
رضوی  مطهر  حرم  والی��ت  ت��االر  در  که  ع��راق  وزی��ر 
تاریخ  و  فرهنگی  مشترکات  به  اشاره  با  شد،  برگزار 
میراث  کرد:  خاطرنشان  عراق  و  ایران  کشور  میان 
و  تاریخی  سابقه  عراق  و  ای��ران  مشترک  فرهنگی 
همه  از  تر  مهم  و  دارد  ساله  ه��زار  چند  مذهبی 
محبت اهل بیت قلب و روح مردم دو کشور را به هم 
اربعین  راهپیمایی  کرد:  ابراز  وی  است.  زده  پیوند 
کنار  در  المللی،  بین  بی نظیر  پدیده  یک  عنوان  به 
نشان  را  عراق  ثبات  و  قدرت  معنوی،  مزایای  همه 

می دهد.
از  رض��وی  عاشقان  کانون  مشهد  گفت:  وی 
میلیون ها  میزبان  ساالنه  ما  و  دنیاست  سراسر 
خدمت  آن ها  به  افتخار  با  و  هستیم  عزیز  عراقی 

. می کنیم
تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: دشمنان به 

این نقاط اقتدار و پیوند ما حمالت رسانه ای و دروغ 
پردازی می کنند، این حقد و کینه ناشی از خشم آنها 
خاندان  به  ارادت  حول  عراق  و  ایران  مردم  مودت  از 

وحی است.
از  اینکه  بیان  با  مروی  والمسلمین  االسالم  حجت 
توافق اخیر شما و رئیس جمهور محترم ما در حذف 
هزینه ویزا تشکر می کنم، اظهار کرد: قطعا همراهی 
جمهوری  تحریمی  شرایط  در  ع��راق  م��ردم  و  شما 
اسالمی ایران، به تعمیق رابطه عاطفی و تاریخی دو 

کشور کمک شایانی خواهد کرد.
هر  از  رضوی  قدس  آستان  کرد:  خاطرنشان  وی 
گونه پیشنهاد جهت نفش آفرینی بیشتر در روابط دو 

کشور استقبال می کند.
قدس  آستان  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
هزار  محبت  و  است  مردمی  و  دینی  کامال  نهاد  یک 
های  توانمندی  عتبه،  این  به  مردم  ساله  دویست  و 
و  فرهنگی  اقتصادی،  های  حوزه   در  ای  گسترده 
همه  که  کرده  ایجاد  آن  برای  دانشگاهی  و  آموزشی 
فزاینده  تعامالت  بسترساز  تواند  می  ها  مزیت  این 

میان دو کشور قرار گیرد.

نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر تولید داخلی بخواهد با تولیدات خارجی 
را  خود  تولید  بر  سربار  هزینه های  باید  بکند،  رقابت 
ما 36  تولید  بر  گاه هزینه های سربار  کاهش دهیم. 

درصد از هزینه تولید را افزایش می دهد.
وجود  با  افزود:  پژمانفر  نصرا...  ایسنا،  گزارش  به 
این 36 درصد و هزینه بانک، مالیات، بیمه، عوارض 
و دیگر اموری که سایه سنگینی بر تولید ما انداخته، 
هیچگاه تولیدکننده داخلی ما نمی تواند با تولیدات 
خارجی که گاه به صورت قاچاق و بدون دادن حتی 
ریالی از این تعرفه ها وارد کشور می شود، رقابت کند.

را  سال  شعار  باید  تولیدکنندگان  کرد:  تاکید  وی 
این مرحله  در  بدانند که می تواند  برای خود فرصت 
از مصرف تولیدات خارجی به سمت تولیدات داخلی 
آنچه ما  این فرصتی بی بدیل در کشور است.  برود و 
امروز به شدت به آن نیاز داریم، این است که با توجه 
پاسخ  و  تولید  ظرفیت های  در  کشور  که  شرایطی  به 
دادن به نیازهای مردم در داخل و خارج کشور وجود 
دارد، بتوانیم برای خود حمایت های اساسی را در این 

مسیر ایجاد کنیم.
در  نباید  موضوع  مساله  این  در  قطعا  اف��زود:  وی 
قالب شعار قرار گیرد، بلکه باید در قالب یک عملیات 
را  خود  داخلی  تولیدات  بتوانیم  ما  و  باشد  برنامه  و 
باشیم.  داشته  را  الزم  محیط های  و  کنیم  حمایت 
که  توجهی  و  برداشت  به  توجه  با  ما  مردم  نیز  امروز 
داشتند،  رهبری  معظم  مقام  که  تاکیداتی  و  دارند 
بر کاالهای خارجی  را مقدم  ایرانی  مصرف کاالهای 
قرار کردند و این یک فرهنگ قابل قبول است که ما 
از تولیدات داخل خود مصرف کنیم زیرا نتیجه آن به 

خود ما بازمی گردد.
ش��ورای  مجلس  نماینده  ای��ن 
فرهنگ  طبیعتا  کرد:  بیان  اسالمی 
از  ایرانی و حمایت  مصرف کاالهای 
تولیدات داخلی می تواند در اقتصاد 
ما بسیار موثر باشد و در سال جاری 
در جهت حمایت از تولیدات داخلی 
نتایج  فعالیت ها  و  اشتغال  و  خود 
باشد.  راستا داشته  این  در  را  خوبی 
است  اجرایی  مساله  این  از  بخشی 
و بخشی دیگر به فرهنگ سازی نیاز 
فرهنگی  دستگاه های  باید  که  دارد 
این  با  ارتباط  در  ویژه صداوسیما  به 
مدونی  و  مشخص  برنامه  موضوع 

داشته باشند.

بخواهد  داخلی  تولید  اگر  اینکه  بیان  با  پژمانفر 
هزینه های  باید  بکند،  رقابت  خارجی  تولیدات  با 
کرد:  عنوان  دهیم،  کاهش  را  خود  تولید  بر  سربار 
گاه هزینه های سربار بر تولید ما 36 درصد از هزینه 
 36 این  وجود  با  یعنی  می دهد،  افزایش  را  تولید 
درصد و هزینه بانک، مالیات، بیمه، عوارض و دیگر 
اموری که سایه سنگینی بر تولید ما انداخته، هیچگاه 
با  نمی تواند  ما  داخلی  تولیدکننده 
صورت  به  گاه  که  خارجی  تولیدات 
از  ریالی  حتی  دادن  بدون  و  قاچاق 
می شود،  کشور  وارد  تعرفه ها  این 

رقابت کند.
مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
اگر  داد:  ادام��ه  اسالمی  ش��ورای 
کنیم،  تعیین  تعرفه ای  می خواهیم 
و  باشد  خارجی  کاالهای  برای  باید 
و  کنیم  حمایت  را  داخلی  کاالهای 
تا  را کاهش دهیم  هزینه های سربار 
بدون نگرانی هایی که در درون آن ها 

ایجاد شده، تولید کنند.
وی با اشاره به اینکه باید نگاه این 
پیشرفت  و  نجات  راه  امروز  که  باشد 

نگاه  این  اگر  کرد:  تصریح  است،  تولید  رونق  کشور 
و  تولیدکننده  صورت  این  در  باشد،  داشته  وجود 
این  و  توجه می کنند  اجرایی  و  نظارتی  دستگاه های 
یک  در  ما  امروز  می دهد،  رخ  شایسته  نحو  به  اتفاق 
هزینه های  و  واردات��ی  کاالهای  بین  نابرابر  رقابت 
سرباری که بر تولید داخل فشار وارد می کند، مواجه 

موجب  ن��اب��راب��ری  ای��ن  و  هستیم 
می شود که تولیدکننده داخل هیچ 
نتواند  و  باشد  نداشته  انگیزه ای 

تولیدات خود را ادامه دهد.
ش��ورای  مجلس  نماینده  ای��ن 
دولت  نقش  خصوص  در  اسالمی 
شعار  راستای  در  تولیدکننده ها  و 
دولت  اساسی  نقش  گفت:  سال، 
بتواند  که  است  این  راستا  این  در 
دهد،  کاهش  را  سربار  هزینه های 
بانکی  تسهیالت  بتواند  یعنی 
مالیات  ببرد،  تولید  سمت  به  را 
افزایش  نگاه  ی��ک  اس���اس  ب��ر  را 
دهد،  ق��رار  تولیدکننده  به  تولید 
این  با  ارتباط  در  تصدی گری  از 
وارد  و  ب���ردارد  دس��ت  موضوعات 

حمایت های الزم برای تولیدکننده شود.
پژمانفر اضافه کرد: دستگاه ها خود این کار را انجام 
خصوصی  بخش  تولیدکننده های  یعنی  می دهند، 
این توانمندی را دارند که بتوانند خود را در این مسیر 

به نتایج مطلوب برسانند.
اسالمی  شورای  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
نیز  تولیدکنندگان  کرد:  خاطرنشان 
بدانند  فرصت  خود  برای  را  آن  باید 
که می تواند در این مرحله از مصرف 
تولیدات  سمت  به  خارجی  تولیدات 
داخلی برود. این فرصتی بی بدیل در 
ما  تولیدکنندگان  اگر  که  است  کشور 
نتوانند جان بگیرند و اعتماد مشتری 
به  رقابت  این  در  را  مصرف کننده  و 
آینده قد راست  خود جلب کنند، در 

نخواهند کرد.
ادامه  و  حمایت  ام��روز  اف��زود:  وی 
مسیر تولیدکنندگان به این امر وابسته 
است که بتوانند در این بازار، ظرفیت 
به  را داشته باشند،  توانمندی خود  و 
و  کنند  توجه  مشتری  خواسته های 

خود را نشان دهند. 

نماینده مشهد در مجلس:

هزینه های »سربارتولید« را کاهش دهیم

روزانه تهران:  مشهد- 
شنبه ها : ساعت: 1700 و 2210

یکشنبه ها : ساعت : 1830
دوشنبه ها :  ساعت1345 و 2210

سه شنبه ها :ساعت:1240و  2125
183 و 2145 چهارشنبه ها : ساعت :0 
پنج شنبه ها : ساعت: 1345 و 2210 

جمعه ها: ساعت: 1350 و 2210 
مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت: 1130

یزد :روزانه بجز یکشنبه ها  مشهد- 
ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 
1715 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت : 2015(

مشهد- نوشهر: روزانه بجز سه شنبه ها 
شنبه ساعت :1255یکشنبه ها و چهار شنبه ها  
ها  جمعه  و   شنبه  وپنج  ودوشنبه   1430 ساعت: 

ساعت : 0945 
و  دوشنبه  و   1225 ساعت  شنبه  اهواز:  مشهد- 

1125 پنجشنبه ها: ساعت 
و   1845 مشهد- چابهار : سه شنبه ها ساعت : 

جمعه ها ساعت : 1345
 : ساعت  ها  پنجشنبه  و  یکشنبه  شیراز:  مشهد- 

1830 و جمعه ها ساعت : 1320
مشهد- ایالم : یکشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 

0730
 1930: ساعت  ها  شنبه  یك   : آب��ادان   – مشهد 

چهارشنبه ها  ساعت: 1510
مشهد- ساری : چهارشنبه ها ساعت :1935 

هواپیمایی آسمان
برنامهپروازیهواپیماییاسماننیمسالاول

1398

خبر
معاون بنیاد مسکن خراسان رضوی:

اجرای کندی اصلی علت مالی کمبود
طرحهادیدرروستاهاست

انقالب  مسکن  بنیاد  روستایی  عمران  معاون 
نبود  و  اسالمی خراسان رضوی گفت: کمبود مالی 
روستایی  طرح هادی  ساالنه  اعتبارات  بین  تناسب 
علت  استان  در  آنها  وسعت  و  روستاها  جمعیت  با 
طرح  این  پیشرفت  کندی  و  ماندگی  عقب  اصلی 

است.
دوشنبه  روز  معصومی  مجید  ایرنا،  گ��زارش  به 
به  نیز  بخش  این  اعتبارات  دیگر  سوی  از  اف��زود: 
ملی  و  استانی  اعتبارات  محل  از  مستقیم  طور 
آن  مالی  تامین  برای  دیگری  راه  و  می شود  تامین 

وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه میانگین اجرای طرح هادی 
اضافه  است  درصد   42 حدود  کشور  در  روستایی 
در  روستایی  ط��رح ه��ادی  اج��رای  شاخص  ک��رد: 
کمتر  کشوری  میانگین  به  نسبت  رضوی  خراسان 

است.
خراسان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  معاون 
طرح هادی  تهیه  شاخص  اینک  هم  گفت:  رضوی 
شاخص  و  درص��د   97 استان  این  روستاهای  در 

اجرای طرح هادی در روستاها 31 درصد است.
اج��رای  اع��ت��ب��ارات  پ��ارس��ال  اف���زود:  معصومی 
ریال  میلیارد   300 استان  در  روستایی  طرح هادی 
56 درصد کاهش  از آن  بود که نسبت به سال قبل 

داشت.
طرح هادی   1397 س��ال  طی  داد:  ادام��ه  وی 
خانوار   20 ب��االی  روس��ت��ای   215 در  روستایی 
خراسان رضوی اجرا و برای 82 روستای باالی 20 

تهیه شد. استان  خانوار 
خراسان  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  معاون 
عمران  معاونت  اقدامات  دیگر  به  اشاره  با  رضوی 
سال  در  رضوی  خراسان  مسکن  بنیاد  روستایی 
نمونه  روس��ت��ای  ط��رح  پ��ارس��ال  گ��ف��ت:   1397
گردشگری برای یک روستا در استان تهیه و در سه 

روستا اجرا شد.
هزار   17 پارسال  همچنین  اف��زود:  معصومی 
پروانه  صدور  جمله  از  فنی  خدمات  مورد   546 و 
و  انجام  روستائیان  مسکن  اح��داث  برای  ساخت 
روستایی  مسکن  ساخت  برای  زمین  قطعه   834

واگذار شد.
جمعیت   1395 س��ال  س��رش��م��اری  ب��راس��اس 
 501 و  هزار   434 و  میلیون  شش  رضوی  خراسان 
نفر است که از این تعداد چهار میلیون و 704 هزار 
و 34 نفر در شهرها و یک میلیون 730 هزار و 467 

نفر در روستاها ساکن هستند.

اگر می خواهیم تعرفه ای 
تعیین کنیم، باید برای 

کاالهای خارجی باشد و 
کاالهای داخلی را حمایت 

کنیم و هزینه های 
سربار را کاهش دهیم تا 
بدون نگرانی هایی که در 

درون آن ها ایجاد شده، 
تولید کنند

تولیدکنندگان نیز باید ,,
آن را برای خود فرصت 

بدانند که می تواند در 
این مرحله از مصرف 

تولیدات خارجی به 
سمت تولیدات داخلی 

برود. این فرصتی 
بی بدیل در کشور است 

که اگر تولیدکنندگان 
ما نتوانند جان بگیرند 

و اعتماد مشتری و 
مصرف کننده را در این 

رقابت به خود جلب 
کنند، در آینده قد راست 

نخواهند کرد

,,

خبر

به  موسوم  پرونده  به  رسیدگی  نشست  چهارمین 
'تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان' روز دوشنبه با حضور 
متهمان، جمعی از شاکیان، وکالی مدافع و اصحاب 

رسانه برگزار شد.
به گزارش ایرنا، این دادگاه در چارچوب دادگاه ویژه 
رسیدگی به جرائم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 
به ریاست قاضی سیدهادی منصوری در مشهد برپا 

شده است. 
رئیس دادگاه جرائم اخاللگران در نظام اقتصادی 
متهمان  به  خطاب  نشست  این  ابتدای  در  کشور 
گفت: در بیان اظهارات خود صداقت، قانون و اخالق 

را در نظر داشته باشید.
در  مطرح  اتهامات  به  رسیدگی  روند  به  منصوری 
ایرانیان'،  اعتماد  اعتبار  'تعاونی  به  موسوم  پرونده 
اموال  و معرفی  مافات  برای جبران  فرصت متهمان 
و  قانون  اج��رای  ضمن  هدف،  کرد:  بیان  و  اش��اره 
مجازات متهمان، حفظ منافع و اموال مال باختگان و 
سپرده گذاران است لذا امیدواریم در فرصت اعطایی 
انجام  به  موثری  اقدامات  متهمان  دادگاه،  سوی  از 

رسانده باشند. 
وکالی  و  متهمان  قضایی  نشست  این  ادام��ه  در 
آنان به ارائه دفاعیات در برابر پرسشها و موارد مطرح 
دادسرای  ناحیه  از  صادره  کیفرخواست  با  مطابق 

عمومی و انقالب مشهد پرداختند.
نظام  در  'اخالل  از جمله  اتهامی  موارد  همچنین 
توسط  صادره  کیفرخواست  طبق  کشور'  اقتصادی 
نماینده دادستان عمومی و انقالب مشهد دوباره به 

متهمان تفهیم شد و نماینده جمعی از شاکیان این 
پرونده مطالبی را به دادگاه تقدیم کرده و خواستار 
حقوق  حفظ  و  متهمان  خصوص  در  قانون  اعمال 

شکات شد.
رئیس دادگاه جرائم اخاللگران در نظام اقتصادی 
کشور نیز از متهمان و وکالی آنان خواست تا از آخرین 
فرصت  موجود برای استرداد اموال شاکیان و سپرده 
استقبال  با  اظهارات  این  که  کنند  استفاده  گذاران 

شکات حاضر درصحن دادگاه مواجه شد.
دادگ��اه  نشست  نخستین  پ��ارس��ال  اسفند   25
محاکمه متهمان پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان 
در مشهد آغاز شد که طی آن نماینده دادستان به 
و  نماینده  ادامه  در  و  پرداخت  کیفرخواست  قرائت 

وکیل مدافع شکات نیز اظهارات خود را ارائه کردند. 
دومین نشست دادگاه این پرونده نیز 26 اسفند 
گذشته برگزار شد که در آن متهمان علی محمدکریم 
و  دل  زنده  محمدعلی  زادگ��ان،  احمدحاجی  پور، 
قرار  جایگاه  در  دفاعیات  ارائه  برای  حسام  مهدی 

گرفتند. 
نشست سوم دادگاه پرونده تعاونی اعتبار اعتماد 
ایرانیان نیز 27 اسفند سال 97 برگزار شد که طی آن 
نیز متهم محمد مهدی پورسلیمی به ارائه دفاعیات 
خود پرداخت و وکیل نماینده جمعی از شکات نیز 

توضیحات خود را در دادگاه ارائه کرد.
اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  است  گفتنی 
ایران  بهمن 1390 اعالم کرد: تعاونی اعتبار  اعتماد 
ایرانیان فاقد مجوز فعالیت بوده و هیئت مدیره آن نیز 
ندارند. موسسه  امور  برای تصدی  را  صالحیت الزم 
تعاونی اعتبار  اعتماد ایرانیان با برپایی 600 شعبه در 

سطح کشور فعالیت داشت.

چهارمیندادگاهتعاونیاعتباراعتماد
ایرانیانبرگزارشد
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خیابان سمیه سادات حسینی  مسیر  در  و  کریمی  شهید  بولوار  تقاطع  در 
حر عاملی مشهد ، در پر هیاهوترین قسمت شهر و در 
کنار آسمان خراش های بلند قامت دیوارهای زرد رنگ 
دیوارها  این  حصار  پشت  در   که  است  نمایان   آجری 
ارامنه  مهاجران  به  مربوط  که  داستانی  از  پر  آرامستان 
وطن  از  را  آنها  سرنوشت  دست  و  بوده  مشهد  ساکن 

خود راهی این شهر کرده پنهان شده است. 
صد  ح��دود  که  قبرستان  ای��ن  سرسبز  محوطه  در 
چشم  به  کوچک  کلیسایی  می گذرد  آن  عمر  از  سال 
نام  به  ارمنی  سرشناس  بانوی  توسط  که  می خورد 
مکان  این  اکنون  و  شده  تاسیس  هاکوپیان«  »کاترین 
این  سکوت  در  و  آمده  در  متروکه  حالت  به  مذهبی 

تاریخ دفن شده است. از  گورستان حقیقت هایی 
ساکن  ارامنه  دفن  محل  روزگاری  مکان  این  اگرچه 

توجه  با  اما  داشته  قرار  شهر  حاشیه  در  و  بوده  مشهد 
و  شده  واقع  شهر  مرکز  در  اکنون  شهرنشینی  رشد  به 
ملی  آثار  در  تاریخی  قبرستان  یک  عنوان  به  ام��روزه 
که  هست  درحالی  این  و  است  رسیده  ثبت  به  ایران 
اهالی  جز  به  عاملی  حر  خیابان  رهگذران  از  بسیاری 
بی اطالع  مکانی  چنین  وجود  از  منطقه  این  قدیمی 
سپرده  فراموشی  دست  به  آرامستان  این  و  هستند 

شده است. 
تبعید  تا  نخجوان  از 

دوران  در  مشهد  ساکن  ارامنه  مهاجران  از  بسیاری 
و در  نادر  نیازهای سپاه  تامین  به منظور  افشار  نادرشاه 
کوچ  مشهد  به  نخجوان  از  اجباری  اسکان  سیاست  پی 
داده شدند و چون در داخل باروی شهر برای آنها مکان 
همانجا  و  رفتند  خیابان  پایین  دروازه  به  نبود  خاصی 
سکنی گزیدند و در آن محل برای ادای مناسک مذهبی 

تغییر  ترتیب  این  به  ساختند.  کلیسا  قولی  به  خود 
جدیدی در نظام سیاسی مشهد به وجود آمد.

بعد از این اتفاق در دوران قاجاریه به دلیل همجواری 
به  آنها  از  بسیاری  میانه  آسیای  کشورهای  با  خراسان 
دیگر  شهرهای  در  و   شدند  مشهد  وارد  تجارت  منظور 
کار  به  و  و سبزوار ساکن شدند  درگز  نیشابور،  از جمله 

پرداختند. تجارت 
درمشهد  دوم  جهانی  جنگ  تاریخ  از  برگی 

می خورد  چشم  به  کوچک  قبر   30 قبرستان  این  در 
به  متعلق  و  دارد  تاریخ  تلخ  حقیقت  از  نشان  که 
جهانی  جنگ  دوران  در  که  است  لهستانی  مهاجران 
طریق  از  سیبری  در  اجباری  کار  اردوگاه های  از  دوم 
شهرهای  در  و  شدند  پناهنده  ای��ران  به   خزر  دری��ای 
اردوگاه هایی در نظر گرفته شده  آنها  برای  مختلف که 
خانواده  دارای  که  آنها  از  برخی  کردند.  مهاجرت  بود 

بودند در ایران ماندند و عده ای دیگر به  سایر کشورها 
کردند.  عزیمت 

دوران  این  در  که   لهستانی هایی  برگفته  بنا  اما 
کردند،  مهاجرت  سپس  و  داشتند  اقامت  ای��ران  در 
ایرانی ها بسیار با آنها مهربان بودند و هر روز در مقابل 
اردوگاه های آنها صف می کشیدند و غذا، لباس و دیگر 
بسیاری  می رساندند.  دستشان  به  را  زندگی  مایحتاج 
به  اما  بازمی گشتند  خانه هایشان  به  باید  افراد  این  از 
سیبری  در  زندگی  از  برگرفته  که  تیفوس  بیماری  دلیل 
دفن  بیگانه  در سرزمین  بود  زمان جنگ  و سختی های 

شدند. 
اثر  ویژگی های خاص 

متر   4542 معادل  وسعتی  ارامنه  آرامستان  زمین 
در  روزگ��اری  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را  مربع 
واقع  در  که  گردیده  واقع  مشهد  کاریز  قدیمی  محله 

نیمه اول سده  بوده که در  و مزارعی  کاریز جز محالت 
وسیعی  اراض��ی  تیموری  دوره  با  مقارن  هجری  نهم 
که  هایی  روایتی  جمله  از  اس��ت.  می شده  شامل  را 
قبرستان  این  که  است  این   می شود  گفته  آن   برای 
های  سال  بین  مجسمه  میدان  اح��داث  با  همزمان 
مدفونان  شده.  ساخته  شهر  ارامنه  1307و1309برای 
فرانسوی،  آلمانی،  کانادایی،  آرامستان روسی،  این  در 
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رسم الخط بر روی مزار آنها دیده می شود.
صلیب های استفاده شده در این مکان متنوع است 
در  استفاده  مورد  که  است  صلیبی  آنها  معروفترین  اما 

بوده است.  ارتودکس روسیه  کلیسای 
ام��روزه  از  بیشتر  گذشته  در  گورستان  این  وسعت 
خیابان  قدیمی  اهالی  های  گفته  طبق  بر  و  است  بوده 
حرعاملی، در راستای پروژه های عمرانی بخشی از این 

شهرداری  به  ارامنه  گری  خلیفه  شورا  توسط  گورستان 
واگذار شد و تا کنون مرمت هایی انجام شده که بیشتر 
جزیی بودند اما علی رغم این اقدامات هنوز بخش هایی 

از کلیسا ومحوطه نیاز به بازسازی دارد.
ارامنه  قبرستان  در  سرشناس  افراد 

این  زیرزمین  در  ک��ه  سرشناسی  اف���راد  از  یکی 
است  هاکوپیان«  »کاترین  بانو  است  مدفون  قبرستان 

وی کلیسای کوچکی در همان منطقه ساخت . 
مشهد  ارامنه  احترام  مورد  گذشته  در  قبرستان   این 
های  سال  در  شهر  این  از  آنها  خروج  با  اما  است  بوده 
گشته  تبدیل  متروکه  قبرستان  یک  به  اکنون  متمادی 
های  ارزش  و  قدمت  به  توجه  با  مکان  این   . است 
گردشگری  جاذبه  یک  عنوان  به  می تواند  آن  تاریخی 
صورت  به  همچنان  ام��ا  ش��ود  معرفی  دنیا  م��ردم  به 

بازدید مانده است. ناشناخته و بی 

نگاهی به آرامستان تاریخی ارامنه در مشهد؛

خیلی دور، خیلی نزدیک
جوانان  گریبان گیر  مشکالت  شایع ترین  از  یکی 
و  دانشگاهی  تخصص  با  مرتبط  شغل  وجود  عدم 
هنوز  که  حالیست  در  این  و  است  آنان  تحصیلی 
تحصیالت  حتی  و  دانشگاه  به  رفتن  جوانان  اغلب 
با  غیردولتی  و  آزاد  دانشگاه های  در  را  تکمیلی 

می کنند. اتخاب  باال  های  شهریه  وجود 
چرخه  همین  به  محدود  رون��د  ای��ن  متاسفانه 
جمله  از  علمی  سرقت های  بلکه  نمی شود  نافرجام 
نیز  علمی  مقاالت  و  نامه  پایان  ف��روش  و  خرید 
شده  نیز  دیگری  کاذب  مشاغل  پدیدآمدن  موجب 
می  را  مشکالت  اینگونه  مسئول  مهمترین  است. 
توان ناکارآمدی نظام آموزشی و رشد بی رویه تعداد 

دانست. کشور  عالی  آموزشگاه های 
این  ع  موضو اما  بی  نتیجه  جامعه  از  سطح  هر 
دوران  طی  از  بعد  التحصیالن  غ  فار اغلب  است 
حتی  و  بازارکار  صف  انتهای  در  واقع  در  تحصیل 
قرار  دانشگاهی  غیر  متخصصین  از  بعد  اولویت 
همه  روی��داده��ا،  این  همه  نتیجه  در  می گیرند. 
بخش  در  بیشماری  انسانی  خطاهای  شاهد  روزه 
هستیم  و...  آموزشی  پژوهشی  علمی  مختلف  های 
دانشگاه  در  دانش  و  تخصص  ضعف  از  ناشی  که 
از  چندتن  با  گفتگو  به  خصوص  این  در  هاست. 
همچنین  و  پژوهشی  کار  و  کسب  ح��وزه  فعالین 

پرداختیم. دانشجویان 
بر  تاکید  با  درمانی  مرکز  یک  آزمایشگاه  مسئول 
اگر  گفت:  ای  حوزه  هر  در  علمی  تخصص  اهمیت 
فعالیت  نوع  با  مرتبط  دانشگاهی  تحصیلی  مدرک 
بیشتر  هرچه  تخصص  معنای  به  باشد  فرد  اجتماعی 
وی در آن حوزه کاری است. به طور مثال در بخش 
تحصیلی  مدرک  دارای  مربوطه  نیروهای  اگر  درمان 
آزمایشگاهی  علوم  ارشد  کارشناسی  یا  و  کارشناسی 
باشند در زمان اورژانسی بودن حال یک بیمار درک 
که  تا  دهند  می  نشان  خود  از  بیشتری  توانایی  و 

باشند.  شناسی  زیست  مدرک  دارای 
دانشگاهی  مدرک  داشتن  صرفا،  افزود:  احمدی 
که  اف��رادی  بسا  چه  نیست.  تخصص  معنای  به 
مهمی  های  جایگاه  در  مدرک  داشتن  واسطه  به 
از  الزم  تخصص  نداشتن  دلیل  به  اما  قرارگرفتند 
آن  و  برنیامدند  شده  محول  های  مسئولیت  عهده 

شدند.  مدیریت  سوء  دچار  ها  بخش 
که  جایگاهی  هر  در  فردی  هر  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  اذعان  باشد،  دارا  را  الزم  تخصص  باید  هست 

ارائه  برای  مدیر  یک  حتی  پزشک  یک  مهندس،  یک 
تجربه،  و  دانش  لحاظ  به  باید  بهتر  هرچه  خدمات 
آنچه  که  آن  حال  باشد،  داشته  غنی  های  اندوخته 
و  و تجربه است  از تخصص  بینیم گذر  در جامعه می 
محوریت مدرک های کاغذی است که هیچ اعتباری 
خرید  راحتی  به  و  ندارد  تجربه  و  تخصص  عرصه  در 

و فروش می شود. 
صنعتی  مدیریت  چهارم  ترم  دانشجوی  ادامه  در 
دانشگاه پیام نور مشهد که به عنوان پذیرش در یک 
چرایی  به  پاسخ  در  است،  کار  به  مشغول  مهمانپذیر 
در  استخدام  الزمه  امروزه  گفت:  دانشگاه  به  ورود 

دانشگاهی  تحصیلی  مدرک  داشتن  مجموعهای  هر 
متاسفانه  باشد.  نامرتبط  این مدرک  که  اگرچه  است 
فعالیت  به  کمکی  من  دانشگاهی  دانسته های 
این  وج��ود  ب��دون  ام��ا  ن��دارد  حاضرم  ح��ال  شغلی 

ندارد.  بازار کار وجود  به  امکان ورود  مئارک 
کار  نیروی  باید  کارفرما  یک  نظر  از  اف��زود:  وی 
دانشگاه  به  ورود  طریق  از  را  شدن  اجتماعی  روند 
برای  کارمندان  مدرک  داشتن  و  باشد  کرده  سپری 
است.  ب��رخ��وردار  فراوانی  اهمیت  از  کارفرمایان 
به  که  صنعتی  مدیریت  آموختن  با  که  دارم  سعی 
در  است  نزدیک  حسابداری  رشته  به  محتوا  لحاظ 

نیز  را  مهمانپذیر  مالی  امور  مدیریت  بتوانم  آینده 
در دست گیرم. 

خاطر  روز  طول  در  کار  ساعت   9 به  اشاره  با  وی 
مرور دروس  ریزی  برنامه  برای  در تالش  کرد:  نشان 
 12 تا  مجبورم  روزهایی  که  چرا  هستم.  افتاده  عقب 
برای مطالعه میسر نیست و  امکان  و  ساعت کار کنم 
به گرفتن  کاری مجبور  فراوانی  دلیل مشغله های  به 
بر  عالوه  این  که  شدم  دانشگاه  از  مرخصی  ترم  دو 
عقب افتادن از تحصیل ضررهای مالی نیز برای من 

آورد.  ارمغان خواهد  به 
دانشگاه  صنعتی  مدیریت  چهارم  ترم  دانشجوی 

به  جوانان  آوری  روی  کرد:  اذعان  مشهد  نور  پیام 
دریافت  ب��رای  انتفاعی  غیر  دانشگاههای  سوی 
فعالیت  ادام��ه  برای  توجیهی   ، مدرک  یک  صرف 
بنای  ساختن  و  نشینی  میز  پشت  جامعه،  در  آنان 
مدرک  داشتن  اما  آنهاست.  شأن  خور  در  آیندهای 
توانایی  بر  دلیلی  ارشد  کارشناسی  یا  کارشناسی 
این  اغلب  چراکه  نیست.  جوانان  اجتماعی  و  فردی 
مدرک گرایی بدون در نظر گرفتن استعداد  و عالیق 

گیرد. فرد صورت می 
جوانانی  برای  امروز  کار  بازار  در  کرد:  تاکید  وی 
کار  سختی  به  دارند  دیپلم  زیر  یا  و  دیپلم  مدرک  که 
به  تواند  می  چگونه  جوان  این  و  شود  می  فراهم 
از  کمی  درصد  کند؟  فکر  آینده  در  خانواده  تشکیل 
کار  بازار  در  نیز  دارند  دست  در  مدرکی  که  جوانانی 

بود.  خواهند  موفق 
به  را  خود  که  زمانی  از  من  گفت:  پایان  در  وی 
دوران  از  لذتی  و  میکردم  کار  همواره  آورم  می  یاد 
جوانی ام نبرده ام. دوستانی که دارم همه از محیط 
باهم  زیادی  سنی  تفاوت  و  اند  شده  اشنا  من  با  کار 
اخیر  دهه  سه  دو  جوانان  متفاوت  دنیای  و  داریم 
کار  مرتبط  بازار  نبود  خاکستری  بحران  در  همواره 

است. گذشته  دانشگاه  و 
رشته  ارش��د  ان��ص��راف��ی  دان��ش��ج��وی  ادام���ه  در 
به  گفت:  مشهد  ف��ردوس��ی  دانشگاه  بیوشیمی 
در  تحصیل  راه  از  موفقیت  مسیر  م��ن  عقیده 
که  دادم  ترجیح  براین  بنا  و  گذرد  نمی  دانشگاه 
برای  که  اگرچه   . دهم  انصراف  تحصیل  ادامه  از 
تحصیلی  مدرک  به  نیاز  ای  مجموعه  هر  در  اشتغال 
من  دانشگاهی  رشته  واقعا  اما  شود.  می  احساس 
دهم  می  انجام  امروز  که  کاری  به  ارتباطی  هیچ 
داشتن  به  نیازی  کارها  از  برخی  حتی  ن��دارد. 
مدرک  سوی  به  جامعه  اما  ندارد  تحصیلی  مدرک 

است.  شده  داده  سوق  گرایی 
هرگز  برگردم  گذشته  به  اگر  کرد:  تاکید  خانم  این 
با  چراکه  دهم  نمی  انجام  را  دانشگاه  رشته  انتخاب 
ترجیح  و  دادم.  هدر  را  زمان  و  هزینه  فقط  کار  این 
یا  فنی  رشته  یک  آموختن  دنبال  به  که  دهم  می 
این  معتقدم  چراکه  باشم  دبیرستان  در  کاردانش 

می رساند. خود  هدف  به  سریعتر  را  فرد  رشته ها 
چندتن  با  گفتگو  به  گزارش  این  بعدی  شماره  در 
آموزش  مسئولین  همچنین  و  دانشگاه  اساتید  از 
در  آن��ان  نظر  و  پ��رداخ��ت  خواهیم  اس��ت��ان  عالی 

گذاشت. خواهیم  بحث  به  را  چالش  این  خصوص 

صبح امروز بررسی می کند:

رابطه معکوس مدرک و اشتغال 

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استانداری  های  بررسی  براساس  طرقبه شاندیز 
خراسان رضوی روستای ازغد را پاک ترین روستای 

خراسان رضوی خواند.
مدیر   - احمدزاده  اکبر  علی  تسنیم  گزارش  به 
گردشگری  و  دستی  صنایع  میراث فرهنگی، 
بررسی  های  براساس  داشت:  اظهار  طرقبه شاندیز 
بعنوان  ازغد  روستای  رضوی  خراسان  استانداری 
بی  ب��دون  و   معتاد  ب��دون  بیکار،  ب��دون  روستای 
استان  در  زیست  محیط  آالیندگی  کمترین  و  سواد 

معرفی شده است.
آموزشی  های  دوره  برگزاری  داد:  ادام��ه  وی 
صنایع دستی، جشنواره گیاهان دارویی و برگزاری 
جلسات متعدد با دهیاری و شورای اسالمی روستا 
و همچنین مرمت مسجد تاریخی ازغد از مهمترین 

این روستاست. اقدامات میراث فرهنگی در 
م��دی��ر م��ی��راث  ف��ره��ن��گ��ی، ص��ن��ای��ع دس��ت��ی و 
گردشگری طرقبه شاندیز تصریح کرد: در  مراسمی 
روستای  عنوان  به  ازغد  استانی  مقامات  حضور  با 

پاک معرفی شد.
 23 فاصله  در  ازغد  زیبای  و  تاریخی  روستای 
میزبان  ساله  همه  و  دارد  قرار  مشهد  کیلومتری 

گردشگران  داخلی و خارجی زیادی است.
طرقبه  شهرستان  توابع  از  ییالقی  روستای  این 
مشهد  غرب  کیلومتری   25 در  که  است  شاندیز  و 
طرقبه  شهر  از  کیلومتری   20 فاصله  و  گرفته  قرار 

قرار دارد.

خبر

ازغدپاکترینروستایپایتختمذهبی
کشور

یک مهندس، یک پزشک حتی یک مدیر برای ارائه خدمات هرچه بهتر باید به لحاظ دانش و تجربه، اندوخته های غنی داشته باشد، حال آن که آنچه در 
جامعه می بینیم گذر از تخصص و تجربه است و محوریت مدرک های کاغذی است که هیچ اعتباری در عرصه تخصص و تجربه ندارد و به راحتی 

خرید و فروش می شود
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نگار طاهونچی

رئیس اداره هنری سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد:

مشهد کانون هنر شهری کشور است
گفت:  مشهد  شهرداری  هنرمندان  خانه  سرپرست 
 98 نوروز  کانون هنر شهری کشور در  به  تبدیل  مشهد 

شده است.
صدرا یوسفی با بیان این مطلب، اظهار کرد: عناصر 
نوروز در شهر قرار داده  و  بهار  از  برای استقبال  هنری 

به  کند  شهری  هنر  کانون  به  تبدیل  را  مشهد  تا  شد 
طوری که که زائران و مسافرانی که از سراسر کشور در 
آستانه نوروز به مشهد می آیند، هر ساله منتظر اتفاقی 

نو هستند.
وی با اشاره به با برنامه ریزی جدی برای فضای شهر 

در نوروز بیان کرد: با تشکیل دبیرخانه خانه بهار 98 از 
4 ما پیش تالش کردیم به موضوعات زیباسازی شهر به 

صورت تخصصی بنگریم. 
فرهنگی  و  اجتماعی  سازمان  هنری  اداره  رئیس 
حوزه  شامل  بخش هایی  در  افزود:  مشهد  شهرداری 

ثابت،  یادمان های  دی��وارن��گ��اره،  شهری،  هنرهای 
آذین بندی،  نمایشی،  هنرهای  موقت،  یادمان های 
مشهد  به  آثار  و  شد  منتشر  فراخوان   ... و  نورپردازی 

رسید..
با  آثار هنری در مرحله های مختلف و  یوسفی گفت: 

و  تولید  و  ساخت  فرآیند  و  شد  داوری  کیفیت  باالترین 
نصب آثار در سطح شهر اتفاق افتاد.

وی با اشاره به گل آرایی صورت گرفته در سطح شهر، 
شهری،  یادمان های  کنار  در  گل آرایی ها  این  گفت: 

فضای شهر را در نوروز 98 زیباتر کرد.

هدایت  صادق  روزی  چنین  در  پیش  68سال 
داد.  پایان  خود  زندگی  به  اختیاری  مرگ  یک  با 
و  معروف ترین  را  او  بسیاری  که  نویسنده ای 
موثرترین نویسنده تاریخ ادبیات فارسی می دانند. 
ایران)ایبنا(،  کتاب  خبرگزاری  گ��زارش  به 
محمود دولت آبادی، داستان نویس پیشکسوت در 
گفت وگو با به مناسبت سالروز مرگ صادق هدایت 
از  برآیندی  هدایت  گفت:  نویسنده  این  درباره 
جهانی  عرصه  در  خودش  روزگار  تاریخ  مجموعه 
است، اما برآمده  از جایی که خودش در اینجا و 

آنجا از آن به عنوان لجنزار یاد می کند.
در  که  است  بحث مفصلی  این  داد:  ادامه  وی 
این فرصت محدود نمی توان به آن پرداخت. آنچه 
مسلم است این است که زبان زنده فارسی، ابتدا 
با نویسندگانی که از حسن اتفاق، اهل آذربایجان 
بودند و در آستانه انقالب مشروطیت، پدید آمد. 
این ها.  و  آخوندزاده  و  طالبوف  و  احمد  کتاب 
میرزا  زبان مرده  مقابل  در  فارسی  زنده  زبان  این 
بنویسی قجری، توانست به اهل مملکت بگوید که 
شما زبان زنده دارید. بعد از آن، شخصیت هایی 
بود  دهخدا  عالمه  بودند،  موثر  مسیر  این  در  که 
و احمد کسروی که باز هم یکی شان آذربایجانی 
به  را  دریچه ای  جمالزاده،  زنده یاد  سپس  بود. 
غرب،  در  که  گشود  ادبیات  از  جدیدی  شیوه 

نزدیک یک قرن باب بود و آن داستان کوتاه بود.
دولت آبادی تاکید کرد: به عالوه این ها، دانایی 
که صادق هدایت از ادبیات جهان داشت، موجب 
از  هدایت  آمدن  پدید  شد.  هدایت  آمدن  پدید 
این جهت، بسیار مهم است که او ضمن اینکه با 

حتی  و  غرب  ادبیات  با  بود  آمیخته  ایران  جامعه 
یک  هدایت  یعنی  بود.  آشنا  هم  پهلوی  ادبیات 
انسان دانا بود و در واقعیتی زندگی می کرد که این 
واقعیت برای او مشمئزکننده بود و به جمعاجمع 

توده هایی که ما بودیم می گفت؛ لجاره.
به  و  تامل  قابل  خیلی  صفت،  و  اصطالح  این 
حضیض  به  رو  جامعه  که  قدر  چه  هر  است.  روز 
بیشتر  هدایت،  زنده یاد  اصطالح  این  م��ی رود، 

قابل تامل می شود.
سخنرانی ها  در  بارها  که  آبادی  دولت  محمود 
ادبیات  که  بود  ک��رده  اش��اره  گفت و گوهایش  و 
داستان  زه���دان  از  ف��ارس��ی  ام���روز  داستانی 
در  اس��ت،  آم��ده  بیرون  هدایت  »تاریکخانه« 
که  گفتم  من  که  این  گفت:  مطلب  این  توضیح 
دو  آمده ایم،  بیرون  هدایت  تاریکخانه  از  ما  همه 
جنبه مختلف دارد؛ یکی این که ما در تاریکخانه 
هدایت  که  تاریکخانه ای  همان  مانده ایم.  باقی 
می گوید؛ »دردهایی که من داشتم، با بار موروثی 
نمی توانند  آنها  را  بودم  شده  خمیده  زیرش  که 
بفهمند. خستگی پدرانم در من باقی مانده بود. و 
نوستالژی این گذشته را در خود حس می کردم.«

تاریکخانه  از  ما  دیگر جنبه ای که من می گویم 
هدایت بیرون آمده ایم، معطوف به آن است که ما 
بمانیم  باقی  تاریکخانه  آن  در  نمی خواهیم  دیگر 
سرانجام  تا  کنیم  فرسوده  درون  از  را  خودمان  و 
منجر شود به داستان »زنده  به گور« هدایت. پس 

از آن بیرون بیاییم.
آن  دیگرش  وجه  اما  گفت:  »کلیدر«  نویسنده 
است که در هر صورت ما با هدایت پیوند داریم، 

زیرا که در آن تاریکخانه بوده ایم و از آن تاریکخانه 
بیرون آمده ایم. به این ترتیب صادق هدایت برای 
نویسندگی بعد از خودش، با توجه به پشتوانه ای 
به وجود  و  فارسی وجود داشته  زنده  زبان  که در 

آمده است، بسیار موثر بود.
جنبه  گفت:  سلوچ«  خالی  »جای  نویسنده 
دیگر نوستالژی هدایت به آن مربوط می شود که 
او مدتی وقت گذاشت و استعداد خودش را صرف 
یادگیری زبان پهلوی کرد؛ به هندوستان رفت تا 
بلکه نشانه هایی از نوستالژی گذشته را پیدا کند. 
وقتی که می گوید زیر بار موروثی کمرم خم شده، 
اشاره دارد به این نکبت خاندان سلطنت قجری 
که مملکت را به حضیض کشاند و بخش هایی از 
الزم  غیر  جنگ  یک  با  داد؛  غریبه ها  به  را  کشور 
که بین ما و روس ها علم کردند و مملکت را در دو 
دیگری  و  قفقاز  در  یکی  دادند؛  دست  از  منطقه 
در هرات و سومیش هم که پاداش اعلی حضرت 
بود به کسانی که سر کار آورده بودندش؛ بحرین.
بنابراین پشت هدایت زیر بار این نکبت تاریخی 
که سلسله قاجار مسئولش بودند، خم بود و از زیر 

این بار، هرگز نتوانست بیرون بیاید.
احسان  بار  یک  داد:  ادامه  آبادی  دولت  محمود 
طبری گفت؛ هدایت برای این به ما نزدیک بود که 
می خواست شاه نباشد. این هم نقیضه ای است از 
مجموعه نقیضه هایی که هدایت بهش دچار بود. اما 
آن چیزی که تاثیر عجیبی بر ادبیات داستانی ایران 

گذاشت، مقوله صمیمیت هدایت با آثارش بود.
آثار  دست ترین  دم  از  یکی  که  بگیرید  نظر  در 
هنوز  حاجی آقا  اس��ت.  »حاجی آقا«  هدایت 

موضوع روز است؛ حاجی آقا در هشتی خانه اش 
بین  می کرد  برد  و  آورد  را  مسائل  و  می نشست 
به  دست شان  که  کسانی  و  ثروتمندان  و  اجانب 
و  ثروت  به  می خواستند  و  می رسید  دهان شان 
مقام برسند. حاال آن مکان زیر هشتی به جاهای 
پشت  به  شده  تبدیل  است.  شده  تبدیل  دیگر 
کامپیوتر. بنابراین هدایت همیشه اکنونی است. 
که  باشد  همین  اجتماعی  مناسبات  که  وقتی  تا 
هست، هدایت همیشه نویسنده روز است. شاید 
پهلوی  دوره  در  که  هست  هم  علت  همین  به 

آثارش ممنوع بود، هنوز هم ممنوع است.
وی افزود: عالوه بر این، هنوز یک بررسی جامع 
از آثار و زندگی هدایت نوشته نشده است. یک نفر 
پیدا نشده که بگوید؛ این نویسنده مهم کشور ما، 
خودش  عصر  ادبیات  تمام  با  هدایت  بود.  کی 
می گوید؛  که  است  کسی  او  بود.  آشنا  اروپا  در 
ادبیات را در تاریخ باید به دو بخش تقسیم کرد؛ 
قبل و بعد از فروید. هنوز که هنوز است، جویس 
را  آثار  آن  هدایت  اما  است.  ممنوع  ما  کشور  در 
خوانده بود و چنین داوری درستی هم کرده بود. 
دیگر آنکه یکی از نویسندگانی که هدایت عاشق 
او بود و با دوستش حسن قائمیان در این زمینه 
فرانتس  بود.  کافکا  فرانتس  کشف  کرد،  تالش 
است.  نزدیک  هدایت  روحیه  به  خیلی  کافکا 
بنابراین هدایت همچنان یک شخصیت پیچیده 
و ممتاز در ادبیات ایران و در تاریخ ایران است که 
او پرداخته نشده و مایه این است که ما  هنوز به 
خود را نکوهش کنیم که چرا آثار هدایت بررسی 

نشده و نمی شود.

صحبت های دولت آبادی در سالمرگ خالق بوف کور؛
هدایت همیشه اکنونی است خبرخبرخبر

فرهنگی  میراث  ثبت شده های  از  یکی  بلور«  »غار 
خراسان رضوی در سال اخیر بوده که به دلیل داشتن 
چکیده ها و چکنده های بسیار زیبا و کریستال که مانند بلور 
شیشه درخشان و شفاف است، یکی از زیباترین غارهای 

استان خراسان رضوی و شرق کشور محسوب می شود.
ثبت این اثر طبیعی از خرداد ماه امسال در دستور 
رضوی  خراسان  استان  فرهنگی  میراث  معاونت  کار 
قرار گرفت و این اثر طبیعی در تاریخ 10/10/97 در 
شورای ثبت استان و در 24/10/97 در جلسه شورای 
ثبت سازمان میراث فرهنگی کشور مطرح و مورد تایید 
بر اساس تقسیمات کشوری در  اثر  این  قرار گرفت. 
خراسان رضوی، شهرستان بجستان، بخش یونسی، 
هشت کیلومتری جنوب شهر یونسی واقع شده است.

غار زیبا و کوچک بلور در هشت کیلومتری جنوب 
در  واقع  بجستان  شهرستان  توابع  از  یونسی  شهر 
حدود 220 کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع شده 
و به دلیل داشتن چکیده ها و چکنده های بسیار زیبا و 
کریستال که مانند بلور شیشه درخشان و شفاف است، 
یکی از زیباترین غارهای استان خراسان رضوی و شرق 
کشور است.ارتفاع دهانه غار بلور از سطح دریا، 985 
متر، طول غار، 121 متر و عمق غار، 36 متر است. 
ورودی غار دارای دو چاه پنج و 14 متری متوالی است 
و وجود این چاه ها باعث شده تا افراد عادی نتوانند وارد 
غار شوند و اغلب زیبایی های غار سالم و دست نخورده 
باقی مانده است.اقلیم بجستان از نظر آب وهوایی در 
ناحیه گرم و خشك ایران قرار دارد و از ویژگی های این 

و  باالی هوا، کمبود رطوبت  منطقه، خشکی نسبتا 
ریزش نزوالت جوی، تبخیر زیاد و عدم پوشش گیاهی 
است. وضعیت زمین شناسی این ناحیه با دیگر زونهای 
ساختاری ایران مرکزی و البرز در دوران پالئوزوئیك، 
حوضه رسوبی واحدی را تشکیل می داده که همگان 
در پالتفرم ایران مرکزی جای داشته اند. بخش عمده 
از  مجموعه ای  را  منطقه  این  کوه های  سنگ های 
سنگ های آتشفشانی پدید آورده اند که متعلق به دوران 
مکان  این  کوهستانی  قسمت  هستند.  سنوزوئیك 
مناطق وسیعی از مرکز و جنوب شهرستان را شامل 
شده و کوه هایی با ارتفاع 1100 متر تا بیش از 2500 
متر در این بخش استقرار یافته اند. افزایش بارندگی و 
تعدیل دما در اقلیم کویری و خشك جنوب خراسان، 
است.  شهرستان  جنوبی  کوه های  رشته  ارمغان 
ارتفاعات جنوبی به صورت دو رشته موازی در جنوب 
و  آب  و دره ای خوش  شهرستان کشیده شده است 
هوا را ایجاد کرده اند که شهر بجستان در منتهی الیه 
شمالی این دره استقرار یافته است و هر چه از بجستان 
به سمت جنوب و در امتداد این دو رشته کوه حرکت 
کنیم، تغییر و تعدیل دما را به خوبی احساس می کنیم. 
در جنوب شرقی این منطقه، کوه های آهنگ به صورت 
دو رشته موازی با جهت شمال غرب � جنوب شرقی 
کشیده شده اند که رشته غربی با کوه های گرگ کوه 
و  زرد  با کوه های کالت، کوه  و رشته شرقی  و جزین 
میرماهی، منطقه بجستان را از فردوس و گناباد جدا 
نموده است. بلندی این رشته کوه ها به طرف شمال 
کاهش پیدا کرده و در مرکز منطقه بجستان به صورت 
کوه های نه چندان مرتفع چون زهیلی با 1107 متراسی، 
با 1222 متر کمر بزرگ و با 1429 متر ارتفاع از سطح دریا 

رخنمون دارند که اثر چندانی بر اقلیم محیط ندارند.

ثبت شده های میراث فرهنگی در سال 97؛ 
»غاربلور«اززیباترینغارهایدارای
چکندههایکریستالیدرشرقکشور

ن��م��ای��ش »م��ان��داری��ن« در 
روی  به  خورشید  تماشاخانه 

صحنه خواهد رفت.

نمایش موزیکال »ماندارین« به طراحی، نویسندگی 
و کارگردانی  هادی محمدخانی از 25 فروردین ماه به 

روی صحنه خواهد رفت.
سولو  موزیکال  سبک  در  نمایشی  »ماندارین« 
فیزیکال است که  فاقد دیالوگ بوده و بر اساس حرکت 
و  طراحی  موسیقی  فضای  در  و  ریتم  روی  بر  بازیگر 
تنظیم شده و به صورت سولو اجرا می شود و اولین اثر 

نمایشی در این فرم به حساب می آید.
محمدخانی،  هادی  با  نمایش  این  بازی  موسیقی 
پوی�ا  تبلیغات  و  عمومی  روابط  نامقی،  اه�ورا  نقاشی 

با مصطفی مسگری و   غ�ازی، گرافیک، تیزر و عکس 
تیزر گرافیکی با مجتبی فروزان فر است.

در خالصه داستان این نمایش آمده است: »نمایش 
به  شدن  تبدیل  برای  انسان  تالش  داستان  ماندارین 
آن تالش می  برای  چیزی است که در طول حیاتش 
کند و در راستای همین تالش به مسیری دیگر هدایت 
شده و مسخ می شود. ماندارین داستان تغییر است و 
زاده شدن...داستان جدا شدن از خود، برای پیوستن  

به خود. ماندارین داستان پیوستن به رویاست.« 
 25 یکشنبه  روز  از  »ماندارین«  موزیکال  نمایش 
خورشید  تماشاخانه  در   18:30 ساعت   از  و  فروردین 
می توانند  عالقه مندان  رفت.  خواهد  صحنه  روی  به 
گیشه  مشهد  سایت  به  نمایش  این  بلیت  رزرو  جهت 

مراجعه کنند.

»چشم هایت  کمدی  نمایش 
انگلستان فکر کن«  به  ببند و  را 
روی  ب��ه  شمایل  تماشاخانه  در 

صحنه خواهد رفت.
انگلستان  به  و  ببند  را  »چشم هایت  کمدی  نمایش 
آ.م��اری��وت،  و  ج.چپمن  نویسندگی  به  ک��ن«  فکر 
طراحی  و  عمرانی  ل.  و   ابراهیمیان  ف.  مترجمی 
بیست ویکم  روز  از  اکبرپور  حسین  ک��ارگ��ردان��ی 

فرودین ماه به روی صحنه خواهد رفت.
فکور  علیرضا  چ��ون  بازیگرانی  نمایش  ای��ن  در 
طهماسبی،  شایلین  یحی زاده،  ساندرا  یوسفیان، 
کوثر  نیکو،   عارفه  علی مرادی،  مسعود  برزگر،  شهریار 
ایفای  به  فراستی  علی  و  نورمحمدی  حسام  مرادی، 

نقش می پردازند.

راد،  فاطمه سخاوتی  نمایش  این  کارگردان  دستیار 
ندا محمدی،   لباس  زنگنه، طراح  طراح صحنه جالل 
گریم  ریحانه قزوینی و مسئول گیشه  رضا حق شناس 

هستند.
»سر  است:  آمده  نمایش  این  داستان  خالصه  در 
جاستین هالبروک پس از بازگشت از سفر تجاری اش 
در لندن، درحالی که در روز تعطیل مشغول استراحت 
بهم  برنامه هایش  تمام  حسابدارش  ورود  با  است، 

می ریزد...«.
کن«  فکر  انگلستان  به  و  ببند  را  »چشم هایت 
نمایشی در ژانر کمدی است و از روز چهارشنبه، 21 
فروردین و از ساعت 19:00 در تماشاخانه شمایل به 
روی صحنه خواهد رفت. عالقه مندان جهت رزرو بلیت 

می توانند به سایت مشهدگیشه مراجعه کنند.

خراسان  هنری  حوزه  رئیس 
برنامه  های  ویژه  گفت:  رضوی 
در  اسالمی  انقالب  هنر  هفته 

خراسان رضوی اعالم شد.
هنر  هفته  داش��ت:  اظهار  بیناباج  م��رادی  میثم 
سالگرد  مناسبت  به  گذشته  روز  از  اسالمی  انقالب 
سید  »شهید  انقالبی  و  متعهد  هنرمند  شهادت 
مرتضی آوینی« آغاز و تا 26 فروردین ماه ادامه دارد 
رضوی،  خراسان  اسالمی  انقالب  هنری  حوزه  که 
تشکل های  همراهی  و  مشارکت  با  نیز   امسال 
را  برنامه  ویژه  عنوان   10 از  بیش  هنری  و  مردمی 
برای گرامیداشت هرچه باشکوه تر این هفته در نظر 

است. گرفته 
فرهنگی  مسئوالن  و  هنرمندان  دیدار  افزود:  وی 

 هنری استان خراسان رضوی با آیت ا... علم الهدی 
امام جمعه محترم مشهدمقدس  و  ولی فقیه  نماینده 
انجام  فعالیت های  مهم ترین  درباره  گزارشی  ارائه  و 
شده، از نخستین برنامه های این هفته خواهد بود. 
داد:  ادامه  رضوی  خراسان  هنری  حوزه  رئیس 
انقالب«  هنر  سال  »چهره  معرفی  مراسم  برگزاری 
با حضور خانواده شهدا،  استان خراسان رضوی  در 
نهادها  مردمی،  و  فرهنگی  تشکل های  هنرمندان، 
مهم ترین  از  یکی  هنری  فرهنگی  سازمان های  و 

انقالب در استان است. برنامه های هفته هنر 
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و  اطالعات  فناوری  بودجه،  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
بازنگری  از  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  انسانی  منابع 
فرآیندهای شهرداری در کارگروه شفافیت شورا به عنوان 
یکی از مهم ترین اولویت های سال 98 این مجموعه یاد 

کرد.
تامین منابع  اینکه قطعا دغدغه  بیان  با  بتول گندمی 
مهم ترین  از  یکی  زمره  در  شهرداری  برای  پایدار  مالی 
اظهارکرد:  بود،  خواهد  جدید  سال  کاری  اولویت های 
از  شهری  مدیریت  مطالبات  دریافت  پیگیری  همچنین 
دولت و اخذ این مطالبات از نهادها و دستگاه های اجرایی 
به صورت جدی در سال  باید  ادامه کارهایی است که  و 
اینکه تالش  با بیان  98 نیز مورد پیگیری قرار گیرد.وی 
در جهت افزایش کارآمدی و کارایی نیروی انسانی از دیگر 
اقداماتی است که باید در سال جدید به آن توجه شود، 
و  حقوق  پرداخت  حوزه  در  نیز  دغدغه هایی  کرد:  تاکید 
مزایای کارشناسان و مدیران وجود دارد که امیدواریم در 
نخستین ماه سال این موضوع براساس تبصره بودجه سال 
98 بررسی و فاصله های موجود کم شود.رئیس کمیسیون 
برنامه، بودجه، فناوری اطالعات و منابع انسانی شورای 
ستاد  تشکیل  که  این  بر  تاکید  با  مشهد  شهر  اسالمی 
درآمد پایدار شورای شهر و شهرداری مشهد با تکیه بر 5 
محور اولویت دار کاری از دیگر موضوعاتی است که باید در 
سال جدید مانند سنوات گذشته مورد توجه قرار بگیرد، 
متذکرشد: همچنین بازنگری در منابع درآمدی سازمان ها، 

توجه به حوزه مدیریت هزینه ها، کاهش هزینه ها موجود و 
استفاده از ظرفیت های طرح جامع و طرح های تفصیلی 
جز موضوعات مهم و اولویت دار این ستاد برای سال 98 
است.وی شفافیت را از دیگر اولویت های شورای اسالمی 

شهر مشهد در دوره پنجم دانست و اضافه کرد: مصوبات 
خوبی را در سال 97 در این زمینه داشتیم و اجرای این 
مصوبات در پیشگیری و کاهش فسادهای اداری می تواند 

نقش به سزایی داشته باشد.

به  اش��اره  با  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  رئیس 
در  شهر  به  بخشی  طراوت  در  شده  انجام  اقدامات 
جمله  از  اجتماعی  نشاط  افزایش  گفت:  نوروز  ایام 

برنامه های شورای پنجم شهر مشهد است. 
از  تقدیر  مراسم  در  امشب  حیدری  محمدرضا 
استاندار  حضور  با  که   98 بهار  خانه  اندرکاران  دست 
شهر  ش��ورای  اعضای  و  شهردار  رض��وی،  خراسان 
و  شور  ایجاد  راستای  در  افزود:  شد،  برگزار  مشهد 
نجات در شهر نوروز امسال با مشارکت هر چه بیشتر 
مردم و توجه به فرهنگی ملی و اسالمی این موضوع 

مورد توجه قرار گرفت.
مهمی  نقش  اجتماعی  نشاط  اظ��ه��ارک��رد:  وی 
امیدواریم  لذا  کند  می  ایفا  ها  آسیب  کاهش  در 
در  نشاط  و  شور  ایجاد  برای  شهری  های  فضاسازی 

جامعه در طول سال مدنظر قرار گیرد.
جایگاه  و  وضعیت  به  توجه  با  داد:  ادام��ه  وی 
و  داخلی  زائر  میلیونها  ورود  و  کشور  در  مشهد  شهر 
و  جذاب  و  نشاط  با  فضای  تداوم  دنبال  به  خارجی 

این شهر هستیم. مناسب در 
استانهای  در  اخیر  سیل  به  اش��اره  با  حیدری 
کشور  استانهای  سایر  و  بوشهر  لرستان،  گلستان، 
دیدن  آسیب  و  اخیر  های  سیل  متاسفانه  گفت: 
لذا  ک��رد  تلخ  ن��وروز  در  را  همه  ک��ام  هموطنانمان 
مهربانی  سیل  با  تا  کنم  می  دعوت  شهروندان  از 

از  بخشی  زده  سیل  هموطنانمان  به  کمک  و  خود 
نیز  شهری  مدیران  از  دهند.  کاهش  را  آنها  دردهای 
جلب  به  ها  خسارت  این  رفع  برای  که  خواهم  می 

کنند. کمک  شهروندان  مشارکت 

الزم بذکر است در این مراسم لوح تقدیری از سوی 
کالئی،  محمدرضا  به  شهر  شورای  اعضای  و  رئیس 
شهردار مشهد بابت اقدامات انجام شده در استقبال 

از بهار 98 اهدا شد.
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شهرخودرو  پدیده  قهرمانی،  مدعی   5 میان  در 
 8.2 حریفان  رتبه  میانگین  با  استان  نماینده 

می شود. محسوب  قهرمانی  مدعی  سومین 
استقالل  سپاهان،  تراکتورسازی،  پرسپولیس، 
با  ترتیب  به  که  تیمی  پنج  خ��ودرو  شهر  پدیده  و 
همچنان   43 و   44  ،47  ،49  ،51 امتیازی های 
پایان  در  که  همانطور  هستند؛  قهرمانی  مدعی 
می  شناخته  قهرمانی  مدعیان  عنوان  به  فصل  نیم 
پایان  به  مانده  هفته  پنج  فاصله  در  حاال  و  شدند 
البته  و  هیجانی تر  حساس تر،  رقابت  این  مسابقات 

نفس گیرتر از قبل هم شده است. 
تیم   5 این  میان  از  که  موضوع  این  بررسی  برای 
قهرمان  ب��رای  بیشتری  شانس  از  تیم هایی  چه 
آنها  مانده  باقی  بازی های  به  نگاهی  برخوردارند، 
بهتری  قرعه  با  تیم ها  کدام  اینکه  داشت؛  خواهیم 
تیم  پنج  بازی  منظور  همین  به  و  شده اند  روب��رو 
می  بررسی  حریفی   6 رتبه  میانگین  با  را  مدعی 

آنها هستند. کنیم که پیش روی 
قهرمانی؛  سومین  دنبال  به  باثبات  1-پرسپولیس 

6.7 رقبا  رتبه  میانگین 
میانگین  لحاظ  از  را  قرعه  سختترین  پرسپولیس 
امتیازات تیمهایی که باید با آنها مصاف بدهد، پیش 
رو می بیند. برانکو باید تیمش را برای مصاف با سایپا 
)رتبه 8 جدول(، سپاهان ) رتبه 3 جدول( و ماشین 
سازی )رتبه 9 جدول( در خانه آماده کند و خارج از 
خانه هم با ذوب آهن )رتبه 10 جدول(، تراکتورسازی 
)رتبه 2 جدول( و در نهایت پارس جنوبی جم )رتبه 
به  راحتی  مسابقات  اصال  که  کند،  بازی  جدول(   7

طی  که  فرمی  با  پرسپولیس  ولی  نمی روند  شمار 
 89 دربی  در  پیروزی  و  داده  نشان  اخیر  هفته های 
دارد.  مانده  باقی  رقابت های  برای  خوبی  روحیه 
این 6 رقابت سرخپوشان، 4 رقابت  به  باید  البته که 
را  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  کننده  تعیین  و  حساس 
کسب  برای  را  پرسپولیسی ها  کار  که  کرد  اضافه  هم 

سومین قهرمانی سخت تر می کند.
قهرمانی؛  مدعی  سه  با  مصاف  سپاهان  2-چالش 

7.2 رقبا  رتبه  میانگین 
پیش  بازی ها  سخت ترین  پرسپولیس  از  پس 
مسابقات  بتوان  شاید  حتی  و  است  سپاهان  روی 
سخت ترین  را  نویی  امیرقلعه  شاگردان  مانده  باقی 
که  چرا  کرد،  قلمداد  مدعی  تیم   5 میان  بازی ها 
و  س��ازی  ماشین  استقالل،  با  خانه  در  باید  آنها 

خانه  از  خارج  و  کنند  بازی  خوزستان  استقالل 
دهند؛  مصاف  پدیده  و  پرسپولیس  سایپا،  با  هم 
دیدارهایی که پیروزی در آنها به خصوص در مقابل 
سه تیم استقالل، پرسپولیس و پدیده می تواند آنها 
کسب  یعنی  برساند؛  می خواهند  که  چیزی  به  را 
در  قهرمانی  ششمین  و  هجدهم  لیگ  قهرمانی 

برتر. لیگ  تاریخ 
میانگین  قهرمانی؛  غیرممکن  ماموریت  و  3-پدیده 

8.2 رقبا  رتبه 
همین جا  ت��ا  محمدی  گ��ل  یحیی  ش��اگ��ردان 
در  آنها  شدهاند؛  ویژه  کاری  انجام  به  موفق  هم 
رتبه  و  هستند  مدعیان  جمع  در  همچنان  شرایطی 
اختیار  در  لیگ  ابتدایی  هفتههای  در  را  نخست 
شروع  از  پیش  کارشناسی  هیچ  شاید  که  داشتند 

کند  پیشبینی  را  آنها  روند  نمیتوانست  رقابتها، 
به  مدعی  همچنان  مشهد  شهر  نماینده  تنها  ولی 
شمار میرود. با این وجود قهرمانی بسان ماموریتی 
برای  که  پدیده شهر خودرو  میرود.  به شمار  دشوار 
سلیمان،  مسجد  نفت  با  باید  ماموریت  این  انجام 
استقالل و سپاهان در ورزشگاه امام رضا بازی کند 
مازندران،  نساجی  مصاف  به  هم  خانه  از  خارج  و 
سایپا و ماشین سازی برود؛ شش تیمی که هرکدام 
به  است،  خودشان  خاص  که  ویژه  انگیزههایی  با 

پا خواهند گذاشت. این مصاف 
میانگین  رو؛  پیش  فینال   6 و  4-تراکتورسازی   

8.5 رقبا  امتیاز 
تراکتورسازی نیم فصل دوم را با لیکنز و با سودای 
دنبال  به  محتاطانه  روشی  با  و  کرده  آغاز  قهرمانی 

اولین قهرمانی لیگ برتر است. قرمزپوشان باید در 
با تیم های پیکان، پرسپولیس و پارس جنوبی  خانه 
جم بازی کنند و برای بازی با سپیدرود، ذوب آهن 
اصفهان  رشت،  شهرهای  به  هم  فوالدخوزستان  و 
در  مصاف  نتیجه  بی شک  کنند.  سفر  خوزستان  و 
بیرون  مصاف های  همینطور  و  پرسپولیس  با  خانه 
از خانه با ذوب آهن و به خصوص فوالدخوزستان در 

بسیاری خواهد داشت. تاثیر  لیگ  قهرمان  تعیین 
رویا؛  به  بازگشت  برای  فرصتی  5-استقالل؛ 

10.2 رقبا  رتبه  میانگین 
بحران  در  اخیر  روزه��ای  طی  شفر  ش��اگ��ردان 
سایپا  برابر  تساوی  و  میبرند  سر  به  دربی  شکست 
بازگرداند  را  آنها  رفته  دست  از  روحیه  نتوانست  هم 
به  الهالل  برابر  ام��روز  آنها  که  صورتی  در  ول��ی 

به  امیدوارانه  بسیار  میتوانند  یابند،  دست  پیروزی 
در  استقالل  مانده  باقی  بازیهای  بازگردند.  لیگ 
در  آنها  مانده  باقی  دیدار   4 استثنای  به  برتر  لیگ 
پدیده  سپاهان،  با  دیدار  سه  آسیا،  قهرمانان  لیگ 
با  آبادان خارج از خانه خواهد بود و  و صنعت نفت 
هم  سپیدرود  و  خوزستان  استقالل  ماشین سازی، 
نتایج  طبق  که  تیم هایی  می کنند؛  بازی  خانه  در 
 5 تمام  از  پایین تر  آنها  رتبه  میانگین  شده،  ثبت 

مدعی دیگر است. 
هفته  منتظر  باید  تفاسیر  این  تمام  با  که  البته 
زمان  آن  تا  ببینیم  و  باشیم  برتر  لیگ  پایانی 
نتایج  توانسته اند  مدعی  تیم های  از  کدامیک 
برتر  لیگ  قهرمانی  عنوان  به  رسیدن  راه  در  بهتری 

کسب کنند تا جام هجدهم را به خانه ببرند.

گزارشخبر
احتمال قهرمانی مدعیان لیگ برتر فوتبال 

خبرخبر خبرخبر
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر مشهد خبر داد:

بازنگری فرآیندهای شهرداری در کارگروه شفافیت 
رئیس شورای شهر مشهد در مراسم تقدیر از دست اندر کاران خانه بهار 98؛

است پنجم  شورای  های  برنامه  از  اجتماعی  نشاط  افزایش 

همایش ورزش صبحگاهی روز گذشته به مناسبت 
قرارگاه  فرماندهی  حضور  با  ارتش  روز  گرامیداشت 
ثامن  قرارگاه  صبحگاه  میدان  در  کشور  شرق  شمال 

االئمه)ع(مشهد برگزار شد. 
مراسم  این  در  امروز«  »صبح  خبرنگار  گزارش  به 
ثامن  پیروز   77 لشکر  عملیاتی  قرارگاه  فرمانده 
با سعادت  ایام شعبانیه و والدت  تبریک  با  االئمه)ع( 
امام سوم شیعیان حضرت امام حسین)ع( و همچنین 
درب��اره  ارت��ش  جانبازان  خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
ارتش  زمینی  نیروی  میان  جمع  در  ورزش  اهمیت 
فعالیت های  اصلی  محورهای  از  یکی  ورزش  گفت: 
محوری  بحث  ورزش  اس��ت.  ارت��ش  زمینی  نیروی 
هر  ما  منظور  این  به  است.  زمینی  نیروی  درآموزش 
قرارگاه های  کلیه  در  صبحگاهی  ورزش  3روز  هفته 
نیروی  در  ورزش  از  ما  هدف  و  داریم  زمینی  نیروی 
به  جوانان  به  قهرمانی  قله های  دادن  نشان  زمینی 

ویژه سربازان است. 
شمال  فرمانده  آذریان  رضا  گزارش  این  اساس  بر 
شرق کشور و رئیس هیئت ورزش همگانی خراسان 
با پوشش کامل ورزشی همراه سایر نظامیان  رضوی 
به ورزش صبحگاهی پرداخت و خطاب به همرزمان 
نگه  سالم  و  آماده  را  بدن  تنها  نه  ورزش  گفت:  خود 
می دارد بلکه آسایش و آرامش فراوانی برای روح و روان 

به ارمغان خواهد آورد.
نیروی  اصلی  مایه  خمیر  عنوان  به  ورزش  از  وی 
شک  بدون  اف��زود:  و  کرد  یاد  سازمانی  هر  انسانی 
سالمت  عظیم  سرمایه  ک��ه  اس��ت  چیزی  ورزش 
جسمانی و روانی را با کمترین هزینه تضمین می کند. 
یک  بلکه  وسیله  یک  نه  را  ورزش  ادامه  در  آذریان 
هدف دانست و تصریح کرد: ورزش به عنوان یک نیاز 

اساسی زندگی است و باید به ورزش 
به صورت ویژه پرداخته شود و همگان 
نسبت به ورزش اهتمام خاص داشته 

باشند. 
فرمانده قرارگاه شمال شرق کشور 
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
در  ورزش  توسعه  و  حمایت  ب��رای 
ارتش  زمینی  نیروی  خانواده  میان 
در  زورخانه  گود  چندین  اح��داث  از 
ارتش  زمینی  نیروی  پادگان های 
نیروی زمینی  تاکید کرد:  و  خبر داد 
ارتش در رشته های قهرمانی همچون 

جودو، ووشو، کاراته صاحب سبک و عنوان دار است و 
ده ها سالن ورزشی و سرپوشیده در پادگان ها احداث 

و در اختیار جامعه نظامی ها قرار داده است. 
وی خاطرنشان کرد: تالش کردیم فضایی متناسب 
بر  ع��الوه  که  شود  اح��داث  پادگان ها  در  ورزش  با 
از  زمینی  نیروی  کارکنان  خانواده های  سربازان 

امکانات ورزشی موجود استفاده کنند. 
میان  در  ورزش  اهمیت  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
نیروها  این  فراغت  اوقات  پرکردن  و  وظیفه  سربازان 
جوانان  فراغت  اوقات  پرکردن  به  ارتش  توجه  درباره 
سرباز در پادگان های ارتش نیز گفت: بر این امر واقف 
فرسنگ ها  خود  خانواده  از  جوان ها  این  که  هستیم 
دور هستند و در محیطی دور از محیط زندگی خود 
امری طبیعی است  این موضوع  روزگار می گذرانند؛ 
جوان  جمعیت  که  هرجایی  در  که 
حاضر است آسیب نیز وجود دارد؛ 
در  شد  انجام  که  بررسی هایی  با 
در  موجود  آسیب های  رفع  جهت 
میان کارکنان وظیفه نیروی زمینی 
کردن  پر  و  س��ازی  »آگ��اه  ارت��ش، 
دستور  در  جوان ها«  فراغت  اوقات 

کار ما قرار گرفت. 
همگانی  ورزش  هیئت  رئیس 
خراسان رضوی تصریح کرد: باتوجه 
مراتب  سلسله  در  که  تدابیری  به 
سعی  دارد،  وج��ود  زمینی  نیروی 

کردیم اوقات فراغت این جوانان را با ورزش پر کنیم و 
شرایطی را فراهم کنیم که نگاه کارکنان وظیفه نیروی 
زمینی ارتش به سمت ورزش سوق پیدا کند؛ گرایش 
جوانان به سمت ورزش می تواند از کشیده شدن آنها 

به سمت ناهنجاری ها جلوگیری کند. 
وی خاطر نشان کرد: بسیاری از استعدادهایی که 
در سطح ملی عناوین افتخار آمیزی کسب کرده اند از 
به جامعه ورزش معرفی  و  پادگان های نظامی کشف 
شده اند و اغلب این قهرمانان عضو تیم نیروی زمینی 

ارتش هستند. 
نیز  رضوی  خراسان  همگانی  ورزش  هیئت  رئیس 
از برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی به  در ادامه 
به  مناسبت گرامیداشت روز ارتش خبر داد و گفت: 
منظور ایجاد فضای شاد و با نشاط در میان خانواده 

نظامی های ارتش بنا داریم جمعه 
ماه  فروردین  دوم  و  بیست  آینده 
را  خانوادگی  پیاده روی  همایش 
میان اهالی خانواده ارتش نیروی 
زمینی از مسیر میدان شریعتی به 
مشهد  کوهسنگی  میدان  سمت 

برگزار کنیم.  
همایش  این  در  داد:  ادامه  وی 
از  تشکر  و  ت��ق��دی��ر  م��ن��ظ��ور  ب��ه 
همایش  در  ک��ه  خ��ان��واده ه��ای��ی 
رسم  به  هدایایی  کرده اند  شرکت 
یادبود به قید قرعه تقدیم خواهیم 

کرد. 
حسن شفیعی  این همایش  در  است  ذکر  خور  در 
و  استان  همگانی  هیئت  صبحگاهی  کمیته  مسئول 
جمع کثیری از پیشکسوتان، قهرمانان، مدال آوران و 

قهرمانان ورزشی ارتش نیز حضور داشتند. 
نزاجا  شمال شرق  منطقه ای  ق��رارگ��اه  فرمانده 
و  خ��دم��ات  از  م��راس��م  ای��ن  حاشیه  در  همچنین 
شمال  گاه  قرار  و  ارتش  زمینی  نیروی  فعالیت های 
در  که  شهروندانی  از  پشتیبانی  و  حمایت  در  شرق 
سیل اخیر دچار آسیب دیدگی شده بودند گزارشی 
همچنان  رسانی  خدمات  سیل  گفت:  و  کرد  ارائه  را 
ادامه دارد و نیروی فنی و مهندسی و پزشکی ارتش 
تمام هم و غم خود را برای حمایت و خدمات رسانی 
گذاشته  اخیر  سیل  از  دیده  آسیب  خانواده های  به 

است.  
سرهنگ  شناسایی  از  ادامه  در  وی 
پلی  خود  از  اخیر  سیل  در  که  ارتش 
را  دیده  آسیب  شهروندان  تا  ساخت 
و  داد  خبر  کند  ارت��ش  کامیون  س��وار 
گفت: این نظامی از زمانی که ستوان 
بعد  و  می شناسم  را  است  بوده  ارتش 
را  وی  رسانی  خدمت  این  نمایش  از 
فرصتی  ام��ی��دوارم  و  ک��ردم  شناسایی 
خدمات  و  زحمات  از  تا  شود  فراهم 
نحو  به  سرهنگ  ای��ن  خداپسندانه 

شایسته تقدیر کنیم.

رئیس هیئت ورزش همگانی خراسان رضوی در همایش ورزش صبحگاهی نیروی زمینی ارتش

ورزش سدی محکم در برابر سیل ناهنجاری ها
ستاره ساز  برنامه  در  دیگر  میثاقی  حسین  محمد 
حضور  شده  شروع  نوروز  تعطیالت  از  آن  پخش  که 
به بعد محمدرضا  این  از  نخواهد داشت و قرار است 

احمدی اجرای ستاره ساز را بر عهده داشته باشد.
   خروج میثاقی از ستاره ساز و فوتبال 120

با تمام حواشی و انتقادهایی که در فضای مجازی 
کار  گرفت  ص��ورت  سیما  س��وم  شبکه  مدیریت  به 
و  یافت  خاتمه  نود،  برنامه  در  پور  فردوسی  عادل 
پرسابقه  این مجری  بینی ها در مورد جایگزین  پیش 
گزینه  مهم ترین  نود  برنامه  اجرای  برای  شد.  آغاز 
ظاهرا  اما  می رسید  نظر  به  میثاقی  محمد حسین 
آن  و حتی دکور  نخواهد شد  دیگر پخش  نود  برنامه 
پایان  معنای  به  که  شد  جمع  اخیر  روزهای  در  هم 
کار رسمی این برنامه پس از حدود دو دهه پخش در 

تلویزیون است.
برنامه جایگزین می خواهد  با یک  البته شبکه سه 
در  آن  اول  برنامه ای که قسمت  کند.  پر  را  نود  جای 
فوتبال  عنوان  تحت  برنامه ای  شد.  پخش  نوروز  ایام 
دارد  نود  برنامه  به  شبیه  آیتم هایی  تقریبا  که  برتر 
مسابقات  برتر،  لیگ  مسابقات  بر  م��روری  ضمن  و 
مرور  را  داوری  مسائل  و  اتفاقات  باشگاهی  و  ملی 
مصاحبه  گزارشی،  جذاب  آیتم های  البته  و  می کند 
اجرای  با  برنامه  این  دارد.   ... و  کارشناسی  زنده، 
داد  خواهد  ادامه  خود  کار  به  میثاقی  محمدحسین 
دوست  عنوان  هیچ  به  برتر«  »فوتبال  عوامل  البته  و 
بیاید  پیش  برایشان   90 جایگزینی  شائبه  ندارند 
می کنند.  معرفی  جداگانه  برنامه ای  کال  را  خود  و 
حتی قرار بر این شده که فوتبال برتر در روزی غیر از 

دوشنبه ها پخش شود.
برنامه  میثاقی دیگر در  اینکه محمدحسین  جالب 
شروع  ن��وروز  تعطیالت  از  آن  پخش  که  ستاره ساز 
به  این  از  است  قرار  و  داشت  نخواهد  حضور  شده 
بعد محمدرضا احمدی اجرای ستاره ساز را بر عهده 

داشته باشد.
هم   120 فوتبال  برنامه  می شود  شنیده  همچنین 
ورزش  شبکه  از  میثاقی  حسین  محمد  اجرای  با  که 
ادامه  خود  کار  به  دیگری  مجری  با  می شده،  پخش 
می دهد و میثاقی را با این حساب، تنها باید در برنامه 
به  برتر شبکه سه خواهیم دید. فوتبال 120  فوتبال 
ورزش  شبکه  از  پور  فردوسی  عادل  کنندگی  تهیه 
این  از  قسمت  نخستین  ظاهرا   که  می شد  پخش 
برنامه در سال 98 روز 22 فروردین روی آنتن خواهد 
برنامه  این  جدید  مجری  تعیین  منتظر  باید  و  رفت 
بود که به احتمال زیاد حمید محمدی مجری سابق 

همین برنامه و گوینده اخبار ورزشی خواهد بود.

خبر
فوتبالبرترجایگزیننودشد

کوتاه از ورزش استان
در خراسانی نابینای کار جودو حضور 

اردویتیمملی
جودوی  ملی  تیم  آمادگی  اردوی  مرحله  سومین 
نابینایان و کم بینایان با حضور ورزشکار خراسان رضوی 
اردوی  برگزاری است.سومین مرحله  در تهران در حال 
آمادگی تیم ملی جودوی نابینایان و کم بینایان جهت 
اعزام به مسابقات جهانی باکو با حضور یک ورزشکار از 
از  غالمی  است.رضا  برگزاری  حال  در  رضوی  خراسان 
به عمل  آمادگی حضور  اردوی  این  در  خراسان رضوی 
آورده است.گفتنی است؛ این اردوی آمادگی از 18 تا 31 

فروردین ماه در تهران برگزار می شود.

جشنهاینوروزگاهدرکاشمربرگزارشد
رئیس اداره ورزش وجوانان کاشمر گفت: 15 برنامه 
درسطح  ن��وروزگ��اه  جشن  درقالب  ورزش��ی  فرهنگی 

روستاهای کاشمر برگزار شد.
محمد شایگان در این خصوص اظهار کرد: برای اولین 
باردر 15 روستای منتخب بخش مرکزی وکوهسرخ کاشمر 
جشن نوروزگاه با رویکرد ایجادشور و نشاط اجتماعی، 
شادی، همدلی و وحدت بیشتر بین مردم برگزار شد.وی 
آیینی  بازی های  درقالب  نوروزگاه  جشن های  اف��زود: 
وسنتی، موسیقی محلی، بازی های بومی ومحلی، نوروز 
ورزشی شامل طناب کشی،  مفرح  و مسابقات  خوانی 
مورد  و  برگزار  فوتسال  و  فوتبال  والیبال،  کشی،  چوب 

استقبال جوانان این روستا ها قرار گرفت.
بیان کرد: هدف  اداره ورزش وجوانان کاشمر  رئیس 
از برگزاری این جشن ها، حفظ آیین ها وفرهنگ های 
محلی، احیای سنت ها و رسوم زیبای نوروز و نیز اجرای 
و  باسابقه  های  ورزش  وتقویت  سرزمین  آمایش  طرح 

پیشینه نسل گذشته درمنطقه می باشد.

رقابتدوومیدانیکارانخراساندرآسیا
برای  ای��ران  دوومیدانی  بزرگساالن  ملی  تیم  ترکیب 
از  ورزشکار   3 حضور  با  آسیایی  مسابقات  در  حضور 

خراسان رضوی مشخص شد.
برای  ای��ران  دوومیدانی  بزرگساالن  ملی  تیم  ترکیب 
حضور در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا پس از 
تصمیم گیری در سازمان تیم های ملی فدراسیون دو و 
میدانی مشخص شد.بر این اساس 16 ورزشکار از روز 
ملی  تیم  تدارکاتی  اردوی  در  ماه  فروردین  یکشنبه 18 
در تهران تمرینات خود را تا اعزام به مسابقات پیگیری 
خواهند کرد.حسن تفتیان در ماده 100متر و 200متر، 
تکتم دستاربندان در ماده 800متر و 1500متر و شاهین 
مهردالن در پرتاب وزنه از خراسان رضوی از ورزشکاران 
ایران  میدانی  و  دو  بزرگساالن  ملی  تیم  به  دعوت شده 
 30 ای��ران  میدانی  و  دو  بزرگساالن  ملی  هستند.تیم 
فروردین ماه به دوحه قطر اعزام می شوند تا از روز 1تا4 

اردیبهشت ماه به رقابت با رقبای آسیایی خود بپردازند.

ویدا حلیمیان به اردوی تیم 
برای  کمان  با  تیراندازی  ملی 
جهانی  جام  مسابقات  به  اعزام 

شانگ های چین دعوت شد.
دور جدید اردوی تیم ملی کامپوند از 24 فروردین 
و  آغاز خواهد شد و سه مرد  آزادی  ماه در ورزشگاه 

یک زن به این اردو دعوت شده اند.
محبوبی  نیما  ق��زوی��ن،  از  ع��ب��ادی  اسماعیل 
ویدا  و  تهران  از  پالیزبان  صالح  محمد  البرز،  از 
اردو  از  مرحله  این  در  رضوی  خراسان  از  حلیمیان 

حضور خواهند داشت. 
خواهد  ادام��ه  اردیبهشت  ماه   13 تا  اردو  این 
روزه،  چند  استراحت  و  اردو  پایان  از  بعد  داشت. 
جهانی  جام  مسابقات  در  حضور  برای  ملی پوشان 

می شوند. چین  شانگهای  راهی 
ماه  اردیبهشت  اواسط  چین  شانگهای  مسابقات 

می شود. برگزار 
دوم  مرحله  در  شرکت  از  پس  کامپوند  ملی  تیم 
شرکت  برای  خردادماه  چین  شانگهای  جهانی  جام 

در مسابقات جهانی عازم هلند می شود.

بنا بر اعالم فدراسیون فوتبال 
برتر  لیگ  فینال  مسابقات  ایران 
سال   16 زیر  نوجوانان  سنی  رده 
کشور از روز 28 فروردین ماه جاری با حضور 4 تیم به 
میزبانی باشگاه ذوب آهن در اصفهان برگزار و تیم های 

اول تا سوم لیگ برتر مشخص خواهند شد.
نوجوانان پدیده شهر خودرو مشهد که به عنوان اولین 
تیم از شرق و شمال شرق کشور در تاریخ برگزاری این 
مسابقات راهی فینال رقابت ها شده، با تیم های متمول 
ذوب آهن اصفهان، سپاهان اصفهان و تراکتور سازی 
اولین  تا  است  تالش  در  و  می پردازد  رقابت  به  تبریز 

قهرمانی را برای فوتبال شرق کشور به ارمغان بیاورد.
زیر  نوجوانان  فوتبال  تیم  سرپرست  عابدیان،  علی 
16 سال پدیده شهر خودرو در خصوص این مسابقات 

کسب  برای  خود  موجودی  و  امکانات  تمام  از  گفت: 
استفاده  مسابقات  در  شرکت  جهت  الزم  آمادگی 

کرده ایم و امیدواریم بتوانیم نتایج خوبی کسب کنیم.
وی افزود: 3 تیم دیگر از متمول ترین تیم های ایران 
آکادمی های  و  کمپ ها  خود  برای  هرکدام  و  هستند 
امکانات  با  که  دارن��د  اختیار  در  مجهز  کامال  فوتبال 

موجود در شهر مشهد قابل مقایسه نیست.
مسابقات  این  برگزاری  نحوه  خصوص  در  عابدیان 
تصریح کرد: روز 27 فروردین ماه قرعه کشی مسابقات 
با  روز   4 در  دوره ای  صورت  به  تیم ها  و  می شود  انجام 
یکدیگر مسابقه می دهند و تعیین تیم قهرمان براساس 

امتیاز تیم در جدول مسابقات خواهد بود.

ال��ک��س��ان��در ن����وری ج��زو 
ملی  تیم  مربیگری  گزینه های 

ایران نیست.
تیم  سرمربی  انتخاب  روزها  این  که  شرایطی  در 
است،  شده  تبدیل  رسانه ای  مهم  موضوع  به  ملی 
خبر  آلمانی  سایت  یک  از  نقل  به  رسانه ها  برخی 
سابقه  که  ایرانی  مربی  نوری  الکساندر  که  دادن��د 
جزو  دارد،  کارنامه  در  نیز  را  وردبرمن  مربیگری 

گزینه های اصلی هدایت تیم ملی ایران است.
در  آلمانی  سایت  این  خبر  که  است  حالی  در  این 
شده  منتشر  ایرانی  رسانه های  در  روزها  این  حالی 
مربوط  و  اس��ت  قبل  س��ال  دو  به  مربوط  که  اس��ت 
و  نود  برنامه  برای  فردوسی پور  عادل  که  زمانی  به 
نوری  از  ازبکستان  و  ملی  تیم  دی��دار  کارشناسی 

رسانه ها  برخی  حاال  اما  بود  آورده  عمل  به  دعوت 
استفاده  فعلی  مقطع  برای  را  خبر  این  اشتباه  به 

کرده اند.
نکته اینکه در همان زمان هم نوری گزینه هدایت 

تیم ملی نبود.
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توجه   ، متقاضی  بدون  مهر  مسکن  واحد  هزار   11
توجهی  آن  به  اخیر  سال   20 طی  که  هایی  راه  به 
و  استان،  برخی جاده های  بانده شدن   2 بود،  نشده 
های  جاده  برای  مالی  منابع  تامین  جدید  راهکارهای 
استان و حاشیه شهر از جمله موضوعاتی است که در 

گفت و گو با مدیر کل راه و شهرسازی مطرح شد. 
محمدرضا اخوان عبدا...یان در گفت وگوبا خبرنگار 
به  توانستیم   97 سال  در  داشت:  اظهار  امروز  صبح 
و  کنیم  پیدا  دست  مشارکت  از  خوبی  ظرفیت های 
جاده های  مسیر  در  که  کارخانه دارانی  با  توانستیم 
ایمیدرو،  خصوصی،  بخش  با  داشتند  ق��رار  استان 
دهداری ها، شهرداری ها مشارکت داشته و با استفاده 
حوزه  در  را  خود  فعالیت  توانستیم  ظرفیت ها  این  از 

توسعه راه روستایی و بزرگراه ها ادامه دهیم.
بیان کرد:  و شهرسازی خراسان رضوی  راه  مدیرکل 
بود که  راه هایی  بر  ما در سالی که گذشت  ویژه  تمرکز 
شاید 20 سال بود مورد توجه قرار نگرفته بودند و مردم 
شود؛  انجام  اقدامات  این  باالخره  که  داشتند  انتظار 
تربت  شدن  بانده   2 سالمی،  به  خ��واف  محور  مثال 
تربت  شدن  بانده   2 سنگان،  و  رشتخوار  به  حیدریه 
حیدریه به زاوه و باخزر یا سه راهی شادمهر به کاشمر 
به مرحله  را  بود  ما  پرتلفات ترین جاده های  از  که یکی 

اجرا درآوردیم.
اخوان عبدا...یان تأکید کرد: وقتی که ما کد اعتبار 
ملی نداشته باشیم قاعدتا باید کار را متوقف کنیم اما 
نداد  رخ  رضوی  خراسان  در  اتفاق  این  خوشبختانه 
استانی  چکانی  قطره  اعتبارات  همان  از  توانستیم  و 
استفاده و پروژه ها را منجر به قرارداد کرده و بعد از آن 
کد اعتبار ملی برای آنها گرفتیم و سپس با این مواجه 
صورت  تخصیصی  اعتبار،  ابالغ  وجود  با  که  شدیم 
پروژه ها  در  مشارکت  برای  علت  همین  به  و  نمی گیرد 

برنامه ریزی کردیم.
   استفاده از روش های مختلف برای تامنی منابع مالی 

پروژه ها
که  را  جاده  کیلومتر   15 هم اکنون  داد:  ادامه  وی 
درصد   2 و  داشته  نیاز  اعتبار  تومان  میلیارد   30 شاید 
بیشتر  و  کرده  مدیریت  نداشتیم  اختیار  در  هم  را  آن 
و دارایی ها استفاده کردیم؛ در  تهاتر زمین ها  از روش 
واقع ما از هر جایی که توانستیم امکان ادامه پروژه را 
فراهم کردیم و با این وجود همین حاال راه و شهرسازی 
به  بدهی  تومان  میلیارد   200 از  بیش  خراسان رضوی 
اوراق  آنها  به  هم  تناسب  همین  به  و  دارد  پیمانکاران 

داده ایم که سررسید آن ها در حال نزدیک شدن است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با بیان اینکه 
ما  به دست  که  اعتباری  هر  برابر   3 تا   2 از  بیش  برای 
در  کرد:  خاطرنشان  می کنیم،  تعریف  پروژه  می رسد 
وجود  با  که  باشیم  پیمانکارانی  فکر  به  باید   98 سال 
تأخیر در پرداخت ها، به فعالیت خود ادامه داده اند؛ به 
عبارت دیگر باید بتوانیم به پیمانکاران اعتباری تزریق 
کنیم که آنها همچنان بتوانند پروژه ها را مدیریت کنند.

ادامه داد: جای خوشحالی دارد  اخوان عبدا...یان 
که  بسازیم  را  راه هایی  توانستیم  گذشته  سال  در  که 
به عنوان  بود؛  نشده  مشخص  آنها  تکلیف  بود  سال ها 
بانده   2 بود  سال ها  که  گناباد  به  مهنه  محور  در  مثال 
شدن آن به تعویق افتاده بود توانستیم 20 کیلومتر آن 
اجرایی  اعتبار  تومان  میلیارد  اعتباری معادل 40  با  را 

کنیم.
همه  اقدامات  نیازمند  نشنی  حاشیه  مشکل  رفع     

جانبه است
پاسخ  در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
که وضعیت  بود  امیدوار  آیا می توان  که  پرسش  این  به 
حاشیه نشینی در استان خراسان رضوی در سال آینده 
است  این  واقعیت  کرد:  خاطرنشان  کند،  پیدا  بهبود 
اضافه  شهرها  حاشیه نشین  جمعیت  به  سال  هر  که 
این  که  باشیم  امیدوار  بخواهیم  اگر  شاید  و  می شود 
ابعاد  همه  در  جانبه  همه  کاری  باید  شود  رفع  مشکل 

انجام شود.
اخوان عبدا...یان تأکید کرد: باید بتوانیم مردم را به 
ویژه در روستاها متمکن کنیم؛ باید بتوانیم خود مردم 
حاشیه  رشد  ساله   10 بازه  یک  در  تا  کنیم  توانمند  را 
نشینی را کاهش داده و روند را به سمت معکوس ببریم. 

برمی گردد که  این  به  از مشکل حاشیه نشینی  بخشی 
مردم در یک منطقه دچار مشکالت اقتصادی شده اند و 
یا کمتر به آنها رسیدگی شده و به همین علت مهاجرت 

کرده و در حاشیه شهرها اقامت گزیده اند.
5 سال گذشته     هزینه کرد بیش از هزار میلیارد طی 

در حاشیه شهر
هم  ایجاد  لزوم  بر  تأکید  با  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
افزایی برای بهبود وضعیت حاشیه نشینان، خاطرنشان 
کرد: از  حدود 5 سال پیش تاکنون شاید بیش از هزار 
شده  هزینه  مشهد  شهر  حاشیه  در  تومان  میلیارد 
سپاه  پ��رورش،  و  آم��وزش  از  اعم  مختلف  نهادهای  و 
پاسداران، راه و شهرسازی به آن ورود داشته اند اما به 
از عملکرد  باید  این حوزه  در  که  نتیجه رسیده ایم  این 
پروژه ای خارج شویم؛ در نظر بگیرید که خود اداره راه 
و شهرسازی در سال گذشته 58 پروژه در حاشیه شهر 
مشهد با 300 میلیارد اعتبار و 103 میلیارد تخصیص 
انجام داده ایم که متوسط پیشرفت آنها 75 درصد بوده 

اما اثری که باید را بر جای نگذاشته است.
  محل محوری و خروج محله ای در رسالت از ریزدانگی

سمت  ب��ه  باید  داد:  ادام���ه  ع��ب��دا...ی��ان  اخ���وان 
عالوه  دیگر  عبارت  به  کنیم؛  حرکت  »محله محوری« 
به  باید  حاشیه ای  بافت های  توسعه  از  پیشگیری  بر 
نهادهای  و  کنیم  حرکت  نیز  آنها  سازماندهی  سمت 
مردم  همکاری  با  طرحی  هم،  کنار  در  مردمی  توسعه 
یا  از آن توسعه گر  را در هر محله استخراج کنند و بعد 
هم  کنار  در  حامی  عنوان  به  حاکمیت  و  سرمایه گذار 
قرار بگیرند تا بهسازی بافت ها به صورت محله ای پیش 

برود.
هکتاری   300 نمونه ای  اکنون  هم  کرد:  بیان  وی 

که  است  انجام  حال  در  رسالت  محله  در  روش  این  از 
تفاوت  دیگر  محله  برای  است  ممکن  طرح  این  البته 
که خانه های  این است  نهایت هدف  در  باشد؛  داشته 
شود،  خارج  »ریزدانه«  شکل  از  مناطق  این  در  مردم 
خدمات رسانی  نوع  و  کرده  پیدا  ارتقاء  زندگی  کیفیت 
نیز بهبود داشته باشد؛ تنها فرقی که این طرح با بقیه 
طرح ها دارد این است که سابق بر این طرح ها از باال به 
پایین بوده اند اما حاال از پایین به باال مدل ها طراحی 

می شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان تأکید کرد: باید در 
چند  معلول  یک  حاشیه نشینی  که  باشیم  داشته  نظر 
وجهی است که مهم ترین این وجوه مسئله مهاجرت و 

حوزه های اقتصادی است.
   97 هزار از 119 هزار مسکن مهر افتتاح شده است

پروژه های  وضعیت  با  ارتباط  در  عبدا...یان  اخوان 
در  کرد:  خاطرنشان  رضوی،  خراسان  در  مهر  مسکن 
مهر  مسکن  واحد  هزار   119 رضوی  خراسان  استان 
و  شد  افتتاح  واحد  هزار   97 تعداد  این  از  که  داشتیم 
باید 16 هزار و 500 واحد را تعیین تکلیف کنیم که 11 
هزار و 900 واحد آنها فاقد متقاضی هستند به عبارت 
دیگر ما باید حدود 5 هزار واحد را در سال جدید تعیین 

تکلیف کنیم که دارای متقاضی هستند.
   تحویل 3 هزار واحد به انبوه سازان و کمیته امداد

بدون  واحدهای  این  از  تعدادی  اینکه  بیان  با  وی 
از  برخی  داشت:  اظهار  هستند،  بینالود  در  متقاضی 
می توان  که  شده  شناسایی  منطقه  این  در  ظرفیت ها 
یکی  کرد  استفاده  واحدها  این  کردن  پر  برای  آنها  از 
شهر  در  که  هستند  کارخانجاتی  ظرفیت ها  این  از 
به  را  کارکنان خود  که می توانند  دارند  فعالیت  بینالود 

سمت سکونت در این واحدها سوق دهند و دیگری هم 
کمیته امداد است که می تواند این واحدها را در اختیار 
تعدادد  از مجموع  قرار دهد؛  پوشش خود  تحت  افراد 
برنامه ریزی  11 هزار واحد بدون متقاضی مسکن مهر 
شده که 3هزار  واحد به کمیته امداد و یا انبوه سازانی 
حاال  ساخته اند  را  پ��روژه  خودشان  که  شود  واگ��ذار 
بدون متقاصی بوده و قرار بر این است خودشان از ما 

خریداری کنند.
به  نسبت  امیدواری  اظهار  با  عبدا...یان  اخ��وان 
کرد:  تصریح  جدید،  سال  در  مسکن  ب��ازار  وضعیت 
یکی  که  است  مختلفی  شاخص های  از  متأثر  مسکن 
شاهد  متأسفانه  و  است  اقتصادی  وضعیت  هم  آنها  از 
یا 4 ساله   3 دوره های  به صورت  بازار مسکن  در  رکود 
هستیم؛ یکی از اقداماتی که باید انجام داد این است 
بدانیم که چه  و  را شناسایی کنیم  متقاضیان خود  که 

دهک هایی از مردم خواهان مسکن هستند.
خراسان  در  جدید  مسکن  واحد  هزار   29 ساخت     

رضوی
شهرسازی  و  راه  وزارت  اف��زود:  عبدا...یان  اخوان 
اقشار کم درآمد  برای  واحد مسکن  ساخت 400 هزار 
در کشور را ابالغ کرده است که از این تعداد باید 200 
هزار واحد در شهرهای جدید، 100 هزار واحد توسط 
و  شهرها  حاشیه  در  واحد  هزار   100 و  مسکن  بنیاد 

بافت های ناکارآمد شهری ساخته شود.
وی اظهار داشت: سهم استان خراسان رضوی از این 
تعداد 25 هزار واحد برای شهرهای جدید و چهار هزار 
آن  ساخت  مسئولیت  که  شهرهاست  حاشیه  در  واحد 
هم  تعدادی  است،  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  برعهده 

سهم بنیاد مسکن استان می باشد.
بنیاد مسکن خراسان رضوی در راستای  وی گفت: 
عمل به تعهد خود برای ساخت مسکن، تاکنون هزار و 
100 واحد را به بهره برداری رسانده و عملیات اجرایی 

تعدادی از واحدها را نیز آغاز کرده است.
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: تهیه 
طرح برای مرحله نخست ساخت 25 هزار واحد مسکن 

در گلبهار نیز مراحل پایانی خود را می گذراند.
مسکن  واحد  هزار  چهار  مجموع  از  داد:  ادامه  وی 
در  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  تعهد 
حاشیه شهر، عملیات اجرایی دو هزار و 200 واحد در 
برعهده  آن  ساخت  که  شده  آغاز  مشهد  رسالت  محله 
پرداخت  و  شهرداری  برعهده  زمین  تامین  ساز،  انبوه 

تسهیالت بر عهده بانک مسکن است.
وی اظهار امیدواری کرد، در سه ماهه نخست سال 
و 200 واحد مسکن در حاشیه  آینده ساخت دو هزار 

شهر مشهد به اتمام برسد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعالم کرد: 

11هزار مسکن مهر استان بدون متقاضی
رئیس اداره راه و شهرسازی تربت جام ، باخرز و صالح 
آباد در تشریح خدمات این اداره از  تأمین اعتبار جهت 
ها  این شهرستان  روستای در محدوده  راه  آسفالت 5 

خبرداد.
در  گذشته  سال  در  اداره  این  گفت:  مظفری  علی 
حوزه مهندسی ساخت و توسعه اقدام به تأمین اعتبار 
جهت آسفالت راه های 5 روستای گوربند، دوسنگ، باغ 
کشمیر، حاجی آباد، رحیم آباد و شهوه گالرچه جمعًا 
به طول 20 کیلومتر نموده است.وی با اشاره به اینکه 
به  و  متر  طول 3500  به  گوربند  روستای  راه  آسفالت 
ارزش 12 میلیارد ریال در سال گذشته  اجرا و به بهره 
برداری رسید، افزود: همچنین آسفالت راه روستاهای 
ممیزآب، گورخار، همت آباد و درخت توت نیز به طول 
10 کیلومتر با هزینه 30 میلیارد ریال تامین اعتبار شده 
و در دست اقدام است.  مظفری با اشاره به تأمین اعتبار 
و اختصاص زمین به منظور ساخت کتابخانه در سایت 
مسکن مهر گفت: همچنین اخذ اسناد مسکن مهر و نیز 
نظارت بر ساخت و سازهای ساختمان ها طبق ماده 35 
و 38 قانون نظام مهندسی از اقدامات شاخص این اداره 
در سال گذشته بوده است.رئیس اداره راه و شهرسازی 
تربت جام، باخرز و صالح آباد به صدور سند تك برگی 
برای اراضی ملی به مساحت 135 هزار و 432 مترمربع، 
حراست از اراضی ملی و نیز انجام استعالم های مربوط 
به فرم »ج« از دیگر اقدامات شاخص این اداره در سالی 

که گذشت بوده است.

راهآهنمشهدرکوردجدیدیدرجابه
جاییمسافربهثبترساند

راه آهن خراسان گفت: سال گذشته 14  مدیرکل 
میلیون و 212 هزار و 493 مسافر در مسیرهای ریلی 
راه  زمان  از  که  اند  شده  جا  به  جا  مشهد  به  منتهی 
1336خورشیدی  سال  در  مشهد  ریلی  خط  اندازی 
این  در  جدیدی  رک��ورد  و  ب��وده  سابقه  بی  تاکنون 

خصوص محسوب می شود.
این  جایی  به  جا  مهرافزود:  ضیائی  هادی  محمد 
رام قطار  با 28 هزار و 539  تعداد مسافر در مجموع 
مرکز  و  شهر   29 به  مشهد  از  که  است  گرفته  صورت 
مشهد  به  استان  مرکز  و  شهر  تعداد  این  از  و  استان 
مسافران را جا به جا کرده اند.وی ادامه داد: این میزان 
جا به جایی مسافر از طریق ریل در مسیر مشهد در 
داشته  درص��دی   18 رشدی   1396 سال  با  مقایسه 
آهن خراسان گفت: مسیر مشهد  راه  است. مدیرکل 
به تهران نیمی از کل تعداد قطارهای مسافربری مسیر 

خراسان را به خود اختصاص داده است. 

اخبار
رئیس اداره راه و شهرسازی تربت جام ، باخرز و 

صالح آباد اعالم کرد:
تأمیناعتباربرایآسفالت5راهروستایی

ورزش نه تنها بدن 
را آماده و سالم نگه 

می دارد بلکه آسایش و 
آرامش فراوانی برای 

روح و روان به ارمغان 
خواهد آورد

,,
گرایش جوانان به 

سمت ورزش می تواند 
از کشیده شدن آنها 

به سمت ناهنجاری ها 
جلوگیری کند

,,



برای  آمریکایی ها  تحمل  آستانه   
کم  خیلی  افسرانشان  جنازه  دریافت 

است
شورای  مجلس  رئیس  مشاور  پور  حقیقت  منصور 
اعالم  تروریستی  احتمال  به  واکنش  در  اسالمی 
کردن سپاه توسط آریکا به سایت »آزادی« گفت: 
امریکایی  دولتمردان  رفتار  در  اینکه  به  توجه  »با 
و  گرایانه  نگاه وحشی  نوعی  و  نیست  عقل حاکم 
جنگل مابانه را در دستور کار دارند، نمی توان به 
هیچ حرف آن ها استناد کرد و باید انتظار هر رفتار 
نامعقولی را داشت لذا ممکن است که دیوانه شوند 
و چنین نیز کنند.« وی با تاکید بر اینکه »ما باید به 
هر نحو ممکن از خود دفاع کنیم و طی چهل سال 
گذشته هیچ وقت از تهدید ها نترسیده ایم« گفت: 
جنازه  دریافت  برای  آمریکایی ها  تحمل  »آستانه 
و  باشند  منتظر  باید  است.  کم  خیلی  افسرانشان 
ببیند مادران آمریکایی که جنازه فرزندان خود را 
دولتمردان  سر  بالیی  چه  کرد،  خواهند  دریافت 

این کشور می آورند«. /آزادی
 ویدئوی جنجالی از حرف های استاندار 

خوزستان با یک شهروند
غالمرضا  بازدید  از  کوتاهی  ویدئوی  دیروز  صبح 
که  شد  منتشر  خوزستان  استاندار  شریعتی، 
شریعتی،  ویدئو  این  در  شد.  جنجالی  شدت  به 
که  سیل زده ای  شهروند  به  خوزستان  استاندار 
)ی  عرب ها  ما  »ب��رای  می پرسد  او  از  معترضانه 
سوریه؟«  برای  فقط  یا  می کنید  کاری  هم  ایران( 
نظاِم  مخالف  آدم  نزن،  بی ربط  حرف  می گوید: 

بی تربیت، برو، گفتم برو!
 پول دکل گمشده در صنعت شراب سازی 

سرمایه گذاری شد
نفتی  دکل  یک  ای��ران  ب��رای  بود  ق��رار  که  »پولی 
متهمان  از  یکی  وکیل  ادعای  طبق  کند،  فراهم 
پرونده و اسنادی که »عمر کامل« به دادگاه ارائه 
کرده است، از سوی مصطفوی طباطبایی صرف 
سرمایه گذاری در صنعت شراب سازی شده است. 
طبق ادعای این وکیل در گفتگو با روزنامه قانون 
چشمگیری  مبالغ  مصطفوی   ،97 اردیبهشت  در 
انتخابات  در  ترامپ  تبلیغاتی  کمپین  به  نیز 
اس��ت.«  ک��رده  کمک  آمریکا  ریاست جمهوری 
قرار  که  »پولی  نوشت:  باره  این  در  شرق  روزنامه 
طبق  کند،  فراهم  نفتی  دکل  یک  ایران  برای  بود 
ادعای وکیل یکی از متهمان پرونده و اسنادی که 

»عمر کامل« به دادگاه ارائه کرده است، از سوی 
در  سرمایه گذاری  صرف  طباطبایی  مصطفوی 
صنعت شراب سازی شده است. طبق ادعای این 
اردیبهشت  در  قانون  روزنامه  با  گفتگو  در  وکیل 
کمپین  به  نیز  چشمگیری  مبالغ  مصطفوی   ،97
ریاست جمهوری  انتخابات  در  ترامپ  تبلیغاتی 

آمریکا کمک کرده است.«
 اسماعیلی جانشین اژه ای شد

عالی  مسئوالن  جلسه  در  قضاییه  ق��وه  رئیس 
کل  رئیس  اسماعیلی  غالمحسین  قضایی، 
سخنگوی  عنوان  به  را  تهران  استان  دادگستری 
ابراهیم  سید  آی��ت ا...  کرد.  معرفی  قضاییه  قوه 
درخواست  به  اش��اره  با  جلسه  ای��ن  در  رئیسی 
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای مبنی 
بر واگذاری سمت سخنگویی دستگاه قضایی، با 
کرد:  اظهار  ایشان  جدید  ماموریت های  به  توجه 
جهاد و اجتهاد آقای محسنی اژه ای بر هیچکس 
در قوه قضاییه پوشیده نیست و حضور ایشان در 
دستگاه قضایی همواره مغتنم و موثر بوده است. 
درخواست  به  توجه  با  افزود:  قضاییه  قوه  رئیس 
آقای اژه ای مبنی بر واگذاری جایگاه سخنگویی 
ایشان  تالش های  از  تقدیر  ضمن  قضاییه،  قوه 
اسماعیلی  آقای  ان شاءا...  در سمت سخنگویی، 
تالشگر  و  دلسوز  مدیران  و  شریف  قضات  از  که 
دستگاه قضایی هستند، به عنوان سخنگوی قوه 
خواهند  عهده  بر  را  مهم  مسئولیت  این  قضاییه 

داشت.
خاطر  به  نسیم  شبکه  مدیران  توبیخ   

طنز مهران مدیری
توجهی  بی  درپ��ی  صداوسیما  سازمان  رئیس 
شبکه نسیم به محتوای برنامه اخیر "دورهمی" و 
بیان مطالب غیرمنصفانه در خصوص تالش های 
مسئوالن در حادثه سیل درایام نوروز، مدیرشبکه 
در  عسگری  علی  عبدالعلی  کرد.  توبیخ  را  نسیم 
نامه ای به معاون سیمای رسانه ملی با ابراز تاسف 
نیازمند  برنامه در شرایطی که مردم  این  از پخش 
امیدآفرینی هستند، تصریح کرده است: عالوه بر 
توبیخ مدیرشبکه نسیم، باید سایرمسئوالن شبکه 
که در این موضوع قصور و کوتاهی داشتهاند برای 
سازمان  تخلفات  هیئت  به  الزم  قانونی  برخورد 
بیان  با  رئیس سازمان صدا وسیما  معرفی شوند. 
اینکه همواره برنامه های پرمخاطب سیما همچون 
آگاهی  و  نشاط  و  مسیرامیدآفرینی  در  دورهمی 

تاکید  پایان  در  کردهاند  حرکت  مردم  به  بخشی 
برنامه  و  مختلف  شبکه های  مدیران  است:  کرده 
حریم  شده  تاکید  بار ها  که  همچنان  باید  سازان 
اخالق و انصاف را در برنامه ها رعایت و همیشه در 
و همبستگی  اجتماعی  نشاط  امیدافزایی،  مسیر 

ملی حرکت کنند.
 کنایه چمران به حامیان اف ای تی اف

مهدی چمران در توییتر نوشت: در این وانفسای 
بهانه  به  و ویرانی شهر ها و روستاها، بعضی  سیل 
سوی  به  آمریکا،  سوی  از  سپاه  نامیدن  تروریسم 
تصویب FATF روی آورده اند و گفته شد در سال 
86 تصویب شده است با آنکه جزییات آن رو نشده 
است، اگر هم شده باشد اشتباه کرده اند و آدمی 
باز هم اشتباه کند؟ این چه  باید  اگر اشتباه کرد 

منطقی است؟
هزارتومان   10 به  فرنگی  گوجه  قیمت    

رسید
قیمت  اف��زای��ش  و  عرضه  کاهش  ب��ه  توجه  ب��ا 
قیمت  تره بار،  و  میوه  میادین  در  گوجه فرنگی 
محدوده  به  دستچین  و  یک  درجه  گوجه فرنگی 
تا 10 هزار تومان رسیده است. رئیس اتحادیه   8
که  عواملی  همه  از  بیشتر  میوه:  فروشندگان 
ممکن است در تغییر قیمت یک محصول اثرگذار 
باشد، جو روانی حاکم بر بازار و آزاد شدن ناگهانی 
صادرات است. در مورد گوجه فرنگی نیز وضعیت 
قیمت  افزایش  که  چرا  اس��ت،  شکل  همین  به 
نمی تواند اینقدر سریع و دفعی اتفاق بیافتد مگر 

اینکه جو روانی بازار بهم بریزد.
محاکمه  فروردین   ٢1 امنیتی«  متهم   ٩  

می شوند
 9 گفت:  دادگستری  وکیل  ن��ص��را...ی،  اب��وذر 
فروردین   21 امنیتی  اتهام های  به  مدنی  فعال 
دادگاه   28 شعبه  در  ج��اری(  هفته  )چهارشنبه 
محاکمه  مقیسه  ق��اض��ی  ری��اس��ت  ب��ه  ان��ق��الب 
می شوند. این افراد در کیفرخواستی که از سوی 
دادسرا صادر و به دادگاه ارسال شده، به اجتماع و 
تبانی علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروهگ 
ضد انقالب، فعالیت به نفع گروه ها و سازمان های 
متهم  نظام  علیه  تبلیغی  فعالیت  و  نظام  مخالف 
شده اند. تعدادی از این افراد در کیفرخواست به 
امنیتی  زندانیان  برخی  با  که  اند  شده  متهم  این 
رسانه ای  را  آن ها  با  مرتبط  اخبار  و  گرفته  ارتباط 
نادر  اقبالی،  سعید  موسیوند،  بهنام  می کردند. 

محکی،  شقایق  معصومی،  محمود  اف��ش��اری، 
داریوش آبدار، مژگان لعلی، سعید صیفی و شیما 
بابایی متهمان این پرونده هستند. تمام متهمان 
این پرونده به جز بهنام موسیوند که با قرار کفالت 
آزاد شد، پس از چند ماه بازداشت با قرار وثیقه از 

زندان آزاد شدند.
با  مقابله  برای  مجلس  جدید  طرح   14  

اقدامات تروریستی آمریکا
ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  فالحت پیشه 
وزارتخانه ها  دولت،  طرح ها،  این  براساس  گفت: 
مقابله،  به  ملزم  مختلف  اجرایی  دستگاه های  و 
هم  بخشی  و  ش��ف��اف س��ازی  س���ازی،  خنثی 
عنوان  به  می شوند.  آمریکا  مورد  در  افشاگری 
تروریسم  در  آمریکایی ها  نقش  موضوع  مثال 
سایبر، بیوتروریسم، جلوگیری از ورود کمک های 
سیل زدگان  و  آسیب دیدگان  به  انسان دوستانه 
نیاز  مورد  غذای  و  دارو  تأمین  با  مقابله  ایرانی، 
این  از  مواردی  و  یمن  مردم  کشتار  ایران،  مردم 
دست، جزو طرح هایی است که مقرر شده تدوین 
و تصویب آن ها در کمیسیون امنیت ملی مجلس 

آغاز شود/ایرنا
 جامعه روحانیت چراغ خاموش فعالیت 

انتخاباتی را کلید زد
درست در زمانی که شورای وحدت با رفتن ابراهیم 
رئیسی به چالش خورده است و مرتضی آقاتهرانی 
جامعه  کرده،  صادر  را  پایداری ها  تکروی  فرمان 
اقدام  یک  خاموش  چ��راغ  و  صدا  بی  روحانیت 
بسیار مهم را کلید زده است. این تشکل سنتی که 
بود، حاال در  زاویه نشین شده  در چند سال اخیر 
چندماه گذشته با تغییر و تحوالت و برخی پوست 
اندازی ها به گونه ای که چندان جلب توجه نکند، 
در حال سازماندهی و کمپین انتخاباتی است. / 

خبرآنالین
درب��اره  مجلس  داخلی  نامه  آیین   

استیضاح وزرا تغییر می کند
داخلی  آیین نامه  تدوین  رئیس کمیسیون  کاتب، 
مجلس گفت:ضمانت اجرایی در آیین نامه داخلی 
مجلس برای اینکه وزیری پس از دریافت 3 کارت 
زرد از مجلس استیضاح شود وجود نداشت و این 
موضوع در آیین نامه مسکوت مانده بود. برخی از 
وزیری  اگر  تا  کردند  تدوین  را  طرحی  نمایندگان 
به صورت  کرد  دریافت  زرد  کارت   3 نمایندگان  از 
بخورد.  کلید  پارلمان  در  استیضاحش  اتوماتیک 

/ تسنیم
تیم  با  مشترکی  نقطه  هیچ  خاتمی   

احمدی نژاد ندارد
باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
صراحت  مساله  در  حتی  پیش  سال   20 یا   15 تا 
چه  انتخابات  که  می گفتند  عده  یک  انتخابات 
فایده دارد؟ این ها اصال هرکس را بخواهند از درون 
خاتمی  آقای  دوم  دولت  می آورند،  بیرون  صندوق 
بود که  آقای احمدی نژاد  و  برگزار کرد  را  انتخابات 
از درون صندوق بیرون آمد درحالی که معلوم است 
آقای  تیم  با  مشترکی  نقطه  خاتمی هیچ  آقای  که 
 CFT و  پالرمو  بررسی  در حال  ندارد.  احمدی نژاد 
هستیم، از طرف دیگر عالوه بر اینکه بررسی این ها 
مساله  این  که  نمی آید  بدمان  هم  ما  می برد  زمان 
مقداری طول بکشد تا ببینیم باالخره اروپایی ها در 

رابطه با برجام چه می کنند. /ایلنا
 رأی بدوی پرونده تقلید صدای حسن 
روحانی توسط حسین فریدون صادر شد

گفت:  دانشجو  خبرگزاری  مدیرمسئول  وکیل 
شده  منتشر  مصاحبه  دنبال  به  فریدون  حسین 
نماینده  قدوسی  کریمی  محمدجواد  از  نقل  به 
مجلس در خبرگزاری دانشجو به تاریخ 22 تیرماه 
تقلید  عجیب  »ماجرای  عنوان  تحت   95 سال 
صدای روحانی توسط فریدون« از این خبرگزاری 
به  اکاذیب  و نشر  افترا  اتهام  به  و کریمی قدوسی 
قصد تشویش اذهان عمومی شکایت کرد. دادگاه 
در تاریخ 18 فروردین امسال مبادرت به صدور رأی 
و متهمان را از شکایت مطروحه تبرئه کرد. /تسنیم
 دالل ها بازار را مدیریت می کنند نه تیم 

اقتصادی دولت
مجلس  نود  اصل  کمیسیون  عضو  خجسته،  امیر 
گفت:  کشور  در  اخیر  گرانی های  به  اش��اره  با 
مسئله  به  مردم  شکایت  با  نود  اصل  کمیسیون 
گرانی ورود می کند. اما بنده به عنوان یک نماینده 
را  بازار  دولت،  اقتصادی  تیم  اگر  می کنم  اعالم 
او  بود.  نخواهد  اینگونه  ما  وضعیت  کند  مدیریت 
ادامه داد: مگر می شود که قیمت هر کیلو گوجه 
سیب زمینی  کیلو  هر  تومان،  هزار   10 به  فرنگی 
تومان  به 16 هزار  پیاز  و هر کیلو  تومان  10 هزار 
برسد! این قیمت ها تعجب دارد. افزایش قیمت ها 
نشان دهنده هرج ومرج اقتصادی در کشور است 
ریخته،  هم  به  مردم  اقتصادی  احوال  و  اوضاع  و 
و  جهاد  وزی��ر  نیست.  پاسخگو  کسی  هیچ  ام��ا 

انجام  ک��اری  چه  صنعت  و  اقتصاد  ک��ش��اورزی، 
از  است؟  شکل  این  به  بازار  اوضاع  که  می دهند 
جنگ  شرایط  در  که  می خواهیم  روحانی  آقای 
اقتصادی متناسب با شرایط اقدام کنند و فرمانده 
این جنگ باشند. در شرایط کنونی دالل ها بازار را 
مدیریت می کنند و صیفی جات و قوت مردم ما را 

به خارج از کشور می فرستند. اعتمادآنالین
 برخی فقط دنبال عکس گرفتن و فیلم 

بازی کردن بودند
در  اخیر  به حادثه سیل  اشاره  با  اکرمی  سیدرضا 
مختلف  نهاد های  ورود  نحوه  و  کشور  استان های 
این  سیاسی  حاشیه های  و  غیردولتی  و  دولتی 
هم  دست  به  دست  باید  ام��روز  گفت:  اتفاقات 
بدهیم تا آنچه که بایسته است انجام بدهیم و توجه 
داشته باشیم که خدایی هم وجود دارد. خیلی ها 
هستند که بی صدا و بی ادعا و بی ریا کاری انجام 
که  هستند  اندک-  ولو  برخی-  البته  می دهند. 
می خواهند فقط خودشان را نشان بدهند و عکس 
بگیرند که امثال این افراد را در طول تاریخ داشتیم 
تعداد  البته  اکرمی اظهار کرد:  و االن هم داریم. 
دنبال  مدام  که  اف��رادی  نیست.  زیاد  اف��راد  این 
نکته سنجی و عیب گیری یا همین طور کسانی که 
نباید  ما  نیستند.  زیاد  هستند  بهانه جویی  دنبال 
رهبر  کشور  این  کنیم.  توجه  »برخی ها«  این  به 
دارد، این کشور رئیس جمهوری، قانون و مجلس 
دارد و همه و همه باید دست در دست هم بدهیم 
و  شود  رسانی  کمک  سیل زده ها  به  ان ش��اءا...  تا 

ان شاءا... چنین حوادثی تکرار نشود.
  کیهان پیام مجری شبکه »من و تو« را 

لو داد
از  ظاهرًا  تو  و  من  شبکه  اصلی  مجریان  از  یکی 
مردم  اقبال  عدم  و  کشور  از  خارج  در  کار  شرایط 
در  شده  سرخورده  کامالً  خارجی  شبکه های  به 
تاکید  ای��ران  در  خود  دوستان  از  یکی  به  پیامی 
اجازه  و  برخورد قضایی  به شرط عدم  کرده است 
گفتنی  برگردد.  ایران  به  است  حاضر  هنری،  کار 
است یکی دیگر از گویندگان و مجریان شبکه من 
و تو نیز دو سال پیش به ایران بازگشت. همچنین 
پیشتر  نیز  آنجلسی  لس  خوانندگان  از  تن  دو 
که  بودند  کرده  ارائه  را  ایران  به  سفر  درخواست 
گفتنی  نشد.  روبرو  مسئول  نهاد های  موافقت  با 
است شرایط خاص پناهندگی و بردگی سیاسی و 
رسانه ای و درآمد حداقلی و... از دالیل نومیدی و 
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رأی بدوی پرونده تقلید صدای حسن روحانی توسط حسین فریدون صادر شد /کیهان پیام مجری شبکه »من و تو« را لو داد
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512/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  زبرخان

هیئت 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

برابر رای شماره 13986030600100002 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رونده کالسه 139711440600100052 اقای 
موسی قنبری فرزند علی بشماره شناسنامه 2 صادره از قدمگاه در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 91791 مترمربع در قسمتی از پالک 11 اصلی واقع در احمدآباد بخش 14 زبرخان خریداری از مالک رسمی آقای علی قنبری فرزند جهانگیر 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: 98/1/20 ، نوبت دوم : 98/2/4

رئیس ثبت اسنادوامالک زبرخان – سید حسین پور موسوی
512/3 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تایباد
هیئت 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 139760306015009577- 1397/12/13 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خلیل غفوری آبقه ئی فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 2474 صادره از تایباد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 258/48 مترمربع پالک 594 فرعی از 250 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت شیر محمد مردانشاهی و قسمتی از پالک 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: 1398/1/20، نوبت دوم: 1398/2/4

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

هیئت 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 139760306015009536- 1397/12/4 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یار محمد علیجانی استادی 
فرزند درمحمد بشماره شناسنامه 2026 صادره از تایباد در ششدانگ یکباب منزل به انضمام طبقه فوقانی به مساحت 175/84 مترمربع پالک 251 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت مرحوم شیر محمد معصومی )سهم 
االرثی خانم گل افروز معصومی( و قسمتی از پالک 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: 1398/1/20، نوبت دوم: 1398/2/4
رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد- غالمرضا آقازاده

512/7 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )8365( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 139760306005008365 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مجتبی حسینی فرزند سید یحی به شماره شناسنامه 2387 صادره از تحت جلگه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 128/83 متر مربع از پالک شماره 33 فرعی از 9 
اصلی واقع در اراضی ده کالغ بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد رضا منصوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/01/20 تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/02/04   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تایباد

هیئت 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 139760306015009575- 1397/12/13 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حبیب اله غفوری فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 1602 صادره از تایباد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 114/96 مترمربع پالک 604 فرعی از 250 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت شیر احمد حسنی و قسمتی از پالک 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: 1398/1/20، نوبت دوم: 1398/2/4

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد- غالمرضا آقازاده
512/4  اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تایباد
هیئت 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 139760306015009512- 1397/11/30 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فیض محمد گلبائی فرزند 
گل محمد بشماره شناسنامه 11 صادره از تایباد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 303/54 مترمربع پالک 600 فرعی از 250 اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت غالمرضا قادری و قسمتی از پالک 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: 1398/1/20، نوبت دوم: 1398/2/4

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد- غالمرضا آقازاده
512/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن
هیئت 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 139860306021000019 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد مروتی بجدنی فرزند حسنعلی بشماره 
شناسنامه 0791813622 صادره از سبزوار در یک باب ساختمان به مساحت 198/75 مترمربع پالک 1121 فرعی از 4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا عبدا...ی 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: 1398/1/20، نوبت دوم: 1398/2/4 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی اصالحی شرکت تامین نیاز کارخانجات آرد خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 40872 و شناسه ملی 10380567185 پیرو آگهی تغییرات به شماره مکانیزه 139730406185025172 مورخ 1397/12/14 در سطر چهارم ، سرمایه شرکت   
به مبلغ 4712000000 ریال صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح میگردد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )420529(
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت خدمات عدالت آبادگران گفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 248 و شناسه ملی 14000265221 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/03/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال عبارتند از خانم اکرم گفتی به شماره ملی 5210060764 و آقای حسین گفتی به شماره ملی 5219781537 و خانم ربابه گفتی به شماره ملی 5219781391 -2 خانم معصومه جغتایی به شماره ملی 5210111962 به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل 

طلوعی به کد ملی 5219782096 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جغتای )420530(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات علم افروزان خاوران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3670 و شناسه ملی 10380626562 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/11/25 و نامه شماره 14024مورخ 1397/11/25اداره کل آموزش و پرورش خراسان 

رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالرضا رمرودی به شماره ملی 0937790125 و خانم افسانه میرخانی به شماره ملی 0651885019 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )420532(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت خدمات عدالت آبادگران گفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 248 و شناسه ملی 14000265221 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم اکرم گفتی به شماره ملی 5210060764 
به سمت رئیس هیئت مدیره 2� خانم ربابه گفتی به شماره ملی 5219781391 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3� آقای حسین گفتی به شماره ملی 5219781537 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و 

تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسین گفتی مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جغتای )420533(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت خدمات آبداری شریف تایباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 278 و شناسه ملی 10380046544 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/12/1397 و نامه شماره7965مورخ 1397/12/16 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی تایباد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اساسنامه جدید شرکت در 52 ماده و 28 تبصره بتصویب رسید -2به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق گردید: امورپیمانکاری مربوط به بندها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی،سازه های هیدرولیکی و تونل های آب،مخازن آب و شبکه های 
توزیع آب،خطوط انتقال آب،شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب،کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی،سازه های دریایی و ساحلی،جکت سکوهای دریایی،موج شکن،الیروبی،احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 
ساختمان سیویل-تصفیه های خانه های آب و فاضالب-امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها،سیستم های سرد کننده و گرم کننده ساختمان،تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب،برق،گاز و فاضالب(و سیستم های انتقال زباله،تاسیسات 
و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضالب،وسایل انتقال)آسانسور-پله برقی(تاسیسات و تجهیزات سیستم های خبر و هشدار دهنده ساختمانی و ترافیکی،شبکه های برق و تاسیسات برقی با ولتاژکمتر از 20کیلو ولت،تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، 
سیستم های ارتباطی رایانه ای ساختمان،ماسه پاشی،حفاظت کاتدیک،پوشش تاسیسات و تجهیزات جایگاه های Cng ،ایستگاههای پمپاژ آب و فاضالب-امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری،درختکاری،جنگلداری،شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی،بهسازی و اصالح 

اراضی،مالچ پاشی و تثبیت شن روان،عملیات به زراعی کاشت و برداشت محصوالت عمده و استراتژیک،مرتع داری و ایجادمراتع دست کاشت،ایجاد فضای سبز و نگهداری پس از اخذ مجوز الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو صدور پروانه فعالیت نمیباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایباد )420531(


