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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

در صفحه 5 بخوانید

»باغ خونی«، روایتی کامال عاشقانه است

نگاهی به عملکرد هشت ساله سرمربی تیم ملی 
فوتبال ایران

وقت رفتن است آقای کیروش!

فرش قرمز
 برای اهداکنندگان خون

با موافقت الیت، پایگاه های مجاور حرم رضوی برای 
اهداکنندگان خون، رایگان می شود

»صالح آباد« چشم انتظار است

فراموشی 8ساله ساخت یک 
بیمارستان

گفت وگو با شاعر، منتقد و رزنامه نگار خراسانی به بهانه 
چاپ کتاب جدیدش

سفید تا قیامت

رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان رضوی خبر داد

برگزاری دوره های آموزشی 
با حضور 1000 هنرجو طی 4 ماه

آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس سابق دستگاه قضا به دیار باقی شتافت. او پس از 
طی دوران طوالنی بیماری ، دوشنبه شب گذشته درگذشت.

»سیدمحمود هاشمی شاهرودی« شاگرد سیدمحمدباقر صدر، متفکر اسالمی و...

روز سه شنبه حجت االسالم حسن روحانی برای تقدیم الیحه بودجه وارد مجلس شد. 
رئیس جمهور را در این جلسه، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، محمود 

واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، حجت االسالم سید محمود علوی وزیر اطالعات، 
اردکانیان وزیر نیرو، دژپسند وزیر اقتصاد، زنگنه وزیر نفت، رحمانی فضلی وزیر کشور و 

ابتکار معاون رئیس جمهور همراهی می کردند...

شاگرد 
اعتدال و عدالت 

بودجه 
در ایستگاه بهارستان

سیاست  گفت:  رضوی  خراسان  خون  انتقال  کل  مدیر 
است  خون  مستمر  کنندگان  اهدا  افزایش  سازمان  این 

چرا که این افراد از خون سالم تری برخوردار هستند.
سه  روز  اسالمی  رضا  حمید  امروز«  »صبح  گزارش  به   
شرکت  همراهی  تفاهم نامه  انعقاد  جلسه  در  شنبه 
رضوی  خراسان  خون  انتقال  سازمان  و  الیت  هوشمند 

که در محل این اداره کل...

گزارش ویژه

در صفحه 3 بخوانید
در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

شخصیت سیاسی مرحوم آیت ا... هاشمی شاهرودی در گفت و گو با چهره های سیاسی استان

کارگردان نمایش »باغ خونی«

باج خواهی برای بازگشایی

روزهای بد کشتی

بهاروند: در پرونده بلوار نماز گرفتار باج خواهی شده ایم

کارگردان نمایش »باغ خونی« گفت: داستان »باغ خونی« 
یک روایت کامال عاشقانه و خانوادگی است.

امیر بشیری که در نشست خبری نمایش »باغ خونی« 
سخن می گفت، اظهار کرد...

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی ارتحال 
آیت ا... هاشمی شاهرودی

فقیه  درگذشت  پیامی  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
عالیقدر و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت ا... 

هاشمی شاهرودی را تسلیت گفتند.
متن پیام حضرت آیت ا... خامنه ای به این شرح است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

رئیس  و  عالیقدر  فقیه  درگذشت  خبر  اندوه  و  تأسف  با 
حاج  آقای  آیةا...  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع 
را  علیه  ا...  رضوان  شاهرودی  هاشمی  سیدمحمود 
یک  حدود  از  پس  که  اسفبار  ضایعه ی  این  کردم.  دریافت 
مایه ی  است،  شده  واقع  دردناک  و  سخت  بیماری  سال 
خدمات  و  علمی  مقام  به  که  است  کسانی  همه ی  تألّم 
مجموعه های  به  نیز  و  اسالمی  نظام  به  ایشان  باارزش 
آشنا  علمّیه  حوزه های  حقوقی  و  اصولی  و  فقهی 
و  قم  علمیه  حوزه  در  بزرگ  استادی  ایشان  میباشند. 
جمهوری  نظام  تشکیالت  مهمترین  در  باوفا  کارگزاری 
اسالمی، عضو مؤثری در شورای نگهبان و رئیس موّفقی 
در مجمع تشخیص مصلحت بودند و آثار و برکات علمی 
برادر  همچنین  ایشان  نهادند.  جای  بر  خود  از  بسیاری 
سه شهید و از یاران و شاگردان و همراهان شهید نام آور 
مصیبت  اینجانب  بود.  صدر  سیدمحمدباقر  بزرگوار  و 
درگذشت این عالم برجسته را به خاندان مکرم، همسر 
گرامی و فرزندان محترم و همه وابستگان و نیز به حوزه ی 
ارادتمندان  و  علمی  همکاران  و  شاگردان  و  قم  علمیه 
علّو  و  الهی  مغفرت  و  رحمت  و  میگویم  تسلیت  ایشان 

درجات ایشان را از خداوند متعال مسألت مینمایم.
سّیدعلی خامنه ای

 ۴ دی ۱۳۹۷

پیام تسلیت رئیس جمهور در پی ارتحال 
آیت ا... هاشمی شاهرودی

مجاهد  عالم  ارتحال  تسلیت  با  پیامی  در  جمهور  رئیس  
حضرت آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس 
خداوند  درگاه  از  نظام،  مصلحت  تشخیص  مجمع  فقید 
همجواری  و  درجات  علو  پرهیزگار  عالم  آن  برای  متعال 
اجر  و  صبر  بازماندگان  عموم  برای  و  مطهرشان  اجداد  با 

مسألت کرد.
انا... و انا الیه راجعون

یَُسّدها  ال  ثُلمًه  أإلسالم  فی  ثُِلَم  الفقیه  المومن  ماَت  إذا 
َشیء

محمود  سید  ا...  آیت  حضرت  مجاهد  عالم  ارتحال 
تشخیص  مجمع  فقید  رئیس  شاهرودی،  هاشمی 

مصلحت نظام، موجب اندوه و تألم عمیق گردید.
این استاد برجسته حوزه و فقاهت که افتخار درس  آموزی 
در محضر اساتید بزرگی همچون شهید صدر را داشت، 
ترویج  و  اعتدالی  مشی  با  را  خود  برکت  پر  عمر  تمام 
خردورزی و همگرایی، وقف گسترش معارف عالی دینی 
شاگردانی  تربیت  و  السالم  علیهم  بیت  اهل  سیره  و 
خطیرترین  در  گذشته  دهه  چهار  طی  نیز  و  نمود؛  مبرز 
شورای  در  عضویت  نظیر  مسوولیت ها  تأثیرگذارترین  و 
مجلس  در  عضویت  قضائیه،  قوه  ریاست  نگهبان، 
تشخیص  مجمع  ریاست  سرانجام  و  رهبری  خبرگان 

مصلحت نظام، منشاء تحوالت و خدمات ارزنده بود.
و  علمی  متعدد  آثار  خلق  ضمن  همچنین  مرحوم،  آن 
 - اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  ارتقای  برای  فاخر،  فقهی 
ایرانی، تقویت ارتباط بین حوزه و دانشگاه و توسعه علوم 
انسانی، »دانشگاه عدالت« را تأسیس نمود تا گامی مهم 

و ماندگار در نشر فرهنگ اسالمی و علوم قضایی باشد.
اینجانب این ضایعه بزرگ را به محضر رهبر معظم انقالب، 
حوزه های  مکرم،  فضالی  و  علما  تقلید،  عظام  مراجع 
علمیه، اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
بیت  بویژه  و  مرحوم  آن  شاگردان  ایران،  قدرشناس  ملت 
محترم ایشان تسلیت می گویم و از درگاه خداوند متعال 
با اجداد  و همجواری  علو درجات  عالم پرهیزگار  آن  برای 
مسألت  اجر  و  صبر  بازماندگان  عموم  برای  و  مطهرشان 

دارم.

پیام تسلیت امام جمعه مشهد در پی ارتحال
 آیت ا... هاشمی شاهرودی

 آیت ا... علم الهدی در پیامی درگذشت آیت ا... العظمی 
سید محمود هاشمی شاهرودی از مراجع عظام تقلید را 

تسلیت گفت
بسم ا... الرحمن الرحیم

»إِنََّما یْخَشی اهلّل ِمْن ِعَباِدِه الُْعَلَماءُ« )فاطر۲۸(
حاج  العظمی  ا...  آیت  انقالبی  ی  نخبه  مرجع  درگذشت 
آقا سید محمود هاشمی شاهرودی که پس از طی دوران 
روحانیت  منهاج  پیکره  بر  ای  ثلمه  بود،  بیماری  سخت 

شیعه و درخت تناور انقالب مقدس اسالمی است.
بازماندگان  از  یکی  عنوان  به  ایشان  علمی  خاص  جایگاه 
مسئولیتهای  مرجعیت،  و  جوانی  صدر،  علمی  مکتب 
یک  از  بیش  همچنین  و  اسالمی  مقدس  نظام  در  متعدد 
دهه نمایندگی مردم مومن خراسان در مجلس خبرگان 
رهبری ستاره های درخشانی است که در پهنه عمر این 
صالحاتی  و  باقیات  او  برای  و  میدرخشد  عالیقدر  مرجع 

ارزشمند در دیار باقی فراهم می آورد.
عراق  و  ایران  شیعیان  همه  به  را  اندوهناک  مصیبت  این 
و دیگر نقاط ، علی الخصوص مردم خراسان و همچنین 
خانواده معظم ایشان تسلیت می گویم و برای آن مرحوم 
از خدای متعال غفران و رحمت واسعه الهی را مسئلت 

دارم.

    سیداحمد علم الهدی
 چهارم دیماه ۹۷

پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی در پی درگذشت 
آیت ا... هاشمی شاهرودی

ابراهیم  سید  والمسلمین  االسالم  حجت  پیام  متن 
رئیسی به شرح زیر است:

بسم ا... الرحمن الرحیم
قال رسول ا...)ص(: اذا مات العالم الفقیه ثلم فی االسالم 

ثلمة الیسدها شیء
خبر ارتحال فقیه مجاهد و فرزانه، شاگرد مکتب حضرت 
انقالب  معظم  رهبر  صّدیق  یار  و  خمینی)ره(  امام 
شاهرودی  هاشمی  ا...  آیت  استاد  حضرت  اسالمی، 

)طاب ثراه( را در کمال تأسف و تأثر دریافت کردم.
از  یکی  علمیه  حوزه های  کم نظیر،  فقیه  آن  فقدان  با 
استوانه های علمی و تحقیقی خود را از دست داد و نظام 
مداری  اخالق  و  بصیر  اندیشمندی  نعمت  از  اسالمی 

انقالبی محروم شد.
به  تمسک  با  شاهرودی  هاشمی  سیدمحمود  ا...  آیت 
راه اساتید مجاهدش  ادامه  و در  سیره اجداد طاهرینش 
آیت  حضرت  بزرگوار  شهید  و  خمینی)ره(  امام  حضرت 
ا... سیدمحمدباقر صدر)ره( به معنی واقعی کلمه جامع 

بین علم و عمل بود.
مبارزه با عوامل استکبار جهانی در منطقه همچون رژیم 
صّدام، تالش برای استحکام مبانی نظری نظام اسالمی، 
جهد  و  جّد  و  قضایی  دستگاه  در  خدمات  و  مجاهدت 
علمی و فقهی آن بزرگوار در خاطر نظام اسالمی، مردم و 

حوزه های علمیه ماندگار خواهد بود.
اینجانب مصیبت وارده را به رهبر معظم انقالب اسالمی، 
مراجع عظام تقلید، خانواده، بازماندگان و ارادتمندان آن 
ایران  قدرشناس  مردم  و  علمیه  حوزه های  به  و  مرحوم 
علّو  متعال  خداوند  از  و  می کنم  عرض  تسلیت  اسالمی 

درجات را برای آن مرحوم مسألت می نمایم.
عاش سعیداً و مات سعیداً.

سّید ابراهیم رئیسی
سوم دیماه ۱۳۹۷

در  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست  تسلیت  پیام 
پی درگذشت آیت ا... هاشمی شاهرودی

پیامی  در  رضوی  خراسان  استانداری  سرپرست 
درگذشت رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام 

مرحوم آیت ا... سید محمود شاهرودی را تسلیت گفت.
وعالم  فقیه  این   : افزود  پیام  این  در  میرزایی  قربان 
بار  پر  زندگی  طول  در  انقالب  صدیق  مجاهد  و  برجسته 
جمهوری  نظام  تقویت  و  انسجام  وحدت،  مسیر  در  خود 
اسالمی گام های موثری بر داشت و در حوزه های مختلف 
حوزه  برای  وی  علمی  خدمات  آنکه  بویژه  بود  اثر  منشا 

های عملیه شاخص بود.
 متن کامل پیام به شرح زیر است:

آیت ا...  مرحوم  برجسته  فقیه  و  عالم  درگذشت  خبر 
مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  شاهرودی  هاشمی 
نظام و نماینده مردم خراسان رضوی در مجلس خبرگان 

رضوی موجب تأسف و تالم فراوان شد.
در  که  بود  مجاهد  فقیهی  شاهرودی  ا...  آیت  مرحوم 
عرصه جهاد و اجتهاد تحوالت بسیاری را در حوزه های 
مسیر  در  کوشید  و  گذاشت  جای  بر  خود  مسئولیتی  
و  تالش  هیچ  از  اسالمی  نظام  قوت  و  انسجام  وحدت، 

خدمتی فروگذار نکند.
این عالم وارسته به حوزه های علمیه نیز خدمات علمی 
و  اسالمی  علوم  توسعه  دانشگاه  موسس  و  کرد  فروانی 

مروج مکتب اسالم بود.
مقام  ولی عصر)عج(،  حضرت  محضر  به  را  ضایعه  این 
و  علمیه  حوزه های  العالی(،  رهبری)مدظله  معظم 
خانواده محترم و معظم ایشان تسلیت می گویم و در جوار 
امام مهربانی ها حضرت ثامن الحجج )ع(، علو درجات و 
رحمت واسعه الهی برای آن فقید سعید و صبر جمیل و 
اجر جزیل برای بازماندگان از درگاه حضرت حق مسئلت 

دارم..
آیت ا... سید محمود هاشمی شاهرودی، از مراجع تقلید 
اول  رئیس  نائب  نگهبان،  شورای  فقیه  عضو  شیعه، 
حوزه  مدرسین  جامعه  عضو  رهبری،  خبرگان  مجلس 
با  و  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رئیس  و  قم  علمیه 
حکم  حضرت آیت ا... خامنه ای )مد ظله العالی (، رئیس 
سه گانه  قوای  روابط  تنظیم  و  اختالف  حل  عالی  هیئت 
طبق  بر  اسالمی  فقه  دائرةالمعارف  مؤسسه  رئیس  و  

مذهب اهل بیت )ع( بود.



آیت ا... هاشمی شاهرودی رئیس سابق دستگاه قضا به 
دیار باقی شتافت. او پس از طی دوران طوالنی بیماری ، 

دوشنبه شب گذشته درگذشت.
»سیدمحمود هاشمی شاهرودی« شاگرد سیدمحمدباقر 
صدر، متفکر اسالمی و رهبری مذهبی- سیاسی دهه ۵۰ در 
نجف است. صدر نه همچون سایر اساتید حوزه که از رساله 
عملیه و احادیث و روایات بر پاره ای از اصول اقتصادی پای 
فشرد، بلکه مانیفستی اقتصادی از خود به یادگار گذاشت. 
هاشمی شاهرودی نیز اصول و فقه را با او شناخت و مریدوار 
در جلسات درس او حاضر می شد. او از همان ابتدای پایان 
دروس مقدمات و سطح به »مسجد شیخ طوسی« رفت و در 

حلقه شاگردان صدر قرار گرفت.
هاشمی شاهرودی »معالم االصول، مکاسب محرمه و بیع 
از  را  »مختصرالمعانی«  و  حائری  سیدکاظم  از  را  کفایه«  و 
سیدنورالدین اشکوری آموخت و نزدیکی این دو استاد به 
سیدمحمدباقر صدر راه آشنایی او را به استاد هموار ساخت.

آنگونه در این محفل گل کرد که صدر بر گوشه تقریرات او 
بر وزن دو کتاب مشهور خود یعنی »فلسفتنا« و »اقتصادنا« 
بر او نام »نابغتنا« گذاشت و او را از میان شاگردانش برگزید تا 
به درس خارج آیت ا... خمینی و آیت ا... خوئی برود. این امر 
از آن جهت صورت گرفت تا نزدیکی صدر به این دو مرجع 
تقلید را نشان دهد و از این رو شاهرودی از مقام استادی این 

دو نیز تملذ کرد.
به  او  اندک اندک مشهورترین شاگرد  شاگرد جوان صدر 
حساب  آمد و رابطه آنان در مقام »پدر و فرزندی« قرار  گرفت. 
هاشمی شاهرودی بدون اشاره به خود در این باره می گوید: 
»واقعا شاگردان ایشان ]آیت ا... صدر[ احساس می کردند که 
ایشان از پدر به آنها نزدیک تر و در زندگیشان موثرتر و بر ایشان 
دلسوزتر است.« بدین ترتیب، او به همراه دیگر افراد حلقه 
هفت- هشت نفره شاگردان صدر در آغاز دهه ۵۰ با وجود 
تفاوت دیدگاه سیاسی صدر – خوئی خواهان اعالم مرجعیت 
استاد شد. چرا که صدر پس از فوت آیت ا... سیدمحسن 
حکیم، آیت ا... خوئی را به عنوان مرجع تقلید تایید کرده 
با گذشت چند  اما  ارجاع می داد،  ایشان  به  را  و همه  بود 
سالی فاصله او با آیت ا... خوئی به دلیل مباحث سیاسی و 

اجتماعی مبارزاتی زیاد شد.
نگرش های سیاسی صدر نه تنها نگاه غالب حوزه را با او 
همراه نکرد، بلکه شاگردان او هم به محاق دستگیری پیش 
رفتند. حزب بعث عراق با حمله به حوزه علمیه نجف برخی 
شاگردان او و همچنین »سیدمحمود هاشمی شاهرودی« را 
بازداشت کرد. اگرچه شاهرودی عضو حزب الدعوه نبود، اما 
در آن ۴۰ روز در زندان شکنجه شد که آثارش همچنان بر 
دستانش به یادگار مانده است، تا از مسائل تشکیالتی این 

حزب سخن گوید و بازجویی پس دهد.

استاد  محفل  به  دیگر  بار  بازداشت،  از  آزادی  از  پس  او 
بازگشت و تلمذ در محضر او را ادامه داد.

او حدود ۲۰ سال داشت که به درس خارج »سیدمحمدباقر 
صدر« رفت و پس از هفت – هشت سال مجتهد شد. او پس 
از ورود به ایران نیز نه در قامت شاگرد، بلکه در جایگاه استاد 
درس خارج قرار گرفت. چرا که رهبر فقید انقالب به او گفته 
ترجیح  بر هر چیزی  را  قم  علمیه  در حوزه  »تدریس  بود: 
بدهید و بررسی مسائل فقهی خصوصا در رابطه با احیای 
استنباط صحیح جواهری  و  ادله  بر  استوار  فقه حکومتی 
را مشغول شوید.« او تا پیش از ریاست قوه قضائیه در قم 
شاگردانی را گرد خود جمع کرده بود که امروز نیز همچنان 

در تهران این محفل برقرار است.
در اواخر دهه ۶۰ کرسی ریاست موسسه ای تحت عنوان 
»دایره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت« را از سوی 

مقام رهبری برعهده گرفت.
ایشان در بخشی از حکم خود در دوم بهمن ۶۹ خطاب 
به شاهرودی می نویسد: »جنابعالی را که چهره درخشانی 
از مقام واالیی در فقه و  در علم و عمل بوده و به حمدا... 
علوم مرتبط به آن برخوردارید، برای انجام این اقدام بزرگ، 
شایسته دانسته، مسوولیت ایجاد و اداره موسسه ای برای 

تهیه دایره المعارف را به جنابعالی محول می کنم.«
شاهرودی همچنین در بهمن ۷۳ طی حکمی از سوی 
آیت ا... خامنه ای به عضویت شورای فقهای نگهبان برگزیده 
شد که تا ۲۳ مرداد ۷۸، همزمان با ریاست او بر قوه قضائیه 
در این سمت باقی ماند. حضور او در این مقام و همچنین 
تدریس در حوزه علمیه قم و آشنایی با برخی از اعضای جامعه 
مدرسین باعث شد تا از او جهت عضویت در جامعه مدرسین 
دعوت شود. فعالیت هاشمی شاهرودی با تصویب کمیته ۶ 
نفره این تشکل به  نام های »شرعی، محفوظی، استادی، 
مسعودی خمینی، راستی کاشانی و ابطحی کاشانی« در ۱۰ 

شهریور ۷۴ در جامعه مدرسین آغاز شد.
در همین ماه نیز شاهرودی به همراه »ناصر مکارم شیرازی، 
استادی،  رضا  راستی کاشانی،  حسین  محفوظی،  عباس 
مرتضی مقتدایی و علی افتخاری« به عنوان اعضای شورای 
عالی حوزه علمیه قم برای مدت دو سال به مراجع تقلید و 
رهبری انقالب معرفی شد و پس از تایید آنان در این جایگاه 
راستی کاشانی«  و  خمینی  »مسعودی  با  که  گرفت  قرار 
همسفر شد و در دفتر رهبری، نامه معرفی این ۷ نفر را جهت 
با  کرد. هاشمی شاهرودی همچنین  ایشان  تقدیم  تنفیذ، 
عباس محفوظی در ۲۲ دی ۷۴ برای انتخابات مجلس پنجم 
از سوی این تشکیالت ماموریت می یابد تا با »طه هاشمی« 
کاندیدای نمایندگی مجلس از قم سخن بگوید و نظرات او را 

به اعضای شورای مرکزی منتقل کند.
همچون  حضور  ابتدای  همان  از  هاشمی شاهرودی 

به  و  کرد  عرض اندام  مدرسین  جامعه  در  پرسابقه  عضوی 
او  رده  و  توان  پرداخت.  ـ تشکیالتی  فعالیت های سیاسی 
ماموریتی  از خرداد ۷۶  بود که پس  یافته  ارتقا  به گونه ای 
مهم یافت. در خرداد ۷۶ اعضای جامعه مدرسین به دیدار 
برای حل  که  آنان خواست  از  ایشان  و  بودند  رفته  رهبری 
این  اساسنامه  و  مرامنامه  در  برخی ضعف های تشکیالت 
امر  ابتدای  در  گیرد.  صورت  تجدیدنظرهایی  تشکیالت 
هادی  هاشمی شاهرودی،  »محمود  از  متشکل  کمیته ای 
امینی«  ابراهیم  و  خرازی  محسن  استادی،  رضا  معرفت، 
تشکیل می شود تا به سرعت و بدون اتالف وقت این بازنگری 
توسط این کمیته پیگیری شود. مقام رهبری نیز قول مساعد 
و همکاری در این باره را به اعضای جامعه مدرسین می دهند 
تا در بازنویسی مرامنامه و اساسنامه تالش کنند که در نهایت 
محمود هاشمی شاهرودی تنها عضو پیگیر این بازنویسی در 
نظر گرفته شد تا جلساتی را برگزار و این مساله را دنبال کند. 
او حتی از ۱۰ اردیبهشت ۷۸ تا ۱۹ آذر ۷۹ نایب رئیس اول 

جامعه مدرسین یعنی مرد شماره دوم این تشکیالت شد.
جایگاه شاهرودی در دفاع از کیان حکومت هیچ شک و 
تردیدی نداشت و او نیز بر بیعت خود با آرمان اسالمی و والیت 
فقیه همچون پیشینه اش پای می فشرد. او در این مسیر قرار 
گرفته بود و در نیمه اول سال ۷۸ به جایگاه قاضی القضاتی 
جمهوری اسالمی رسید. او بر کرسی ای تکیه زد که پیش 
از او عضو دیگر جامعه مدرسین یعنی »شیخ محمد یزدی« 

نشسته بود. با ریاست او بر قوه قضائیه از ویرانه بودن این 
جمهوری  رکن  این  اصالح گری  نقش  تا  گفت  سخن  قوه 
اسالمی را برعهده گیرد و در این راه قدم گذاشت. البته او 
همچنین پیش از حضور در جایگاه قوه قضائیه، در انتخابات 
خبرگان رهبری در اول آبان ۷۷ از استان خراسان بر کرسی 
دیگری به نام عضو مجلس خبرگان نشست که امروز هم در 
دوره چهارم همچنان در این مقام قرار دارد. البته با حضور 
او در مقام ریاست دستگاه قضایی، درگاه مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و شورای عالی انقالب فرهنگی نیز به روی او 
باز و عضویت این دو شورای پرارزش جمهوری اسالمی ایران 

نیز بر سند افتخارات او افزوده شده است.
با  را  قضائیه  قوه  ریاست  از  پیش  شاهرودی  آنچه  اما 
او  جایگاه  می دهد؛  نشان  متفاوت  آن  از  پس  شاهرودی 
در آرایش سیاسی کشور است. او در زمانی که پای در این 
قضاوت  او  دربــاره  خود  ظن  از  کسی  هر  گذاشت،  مسند 
می کرد و شاید بتوان گفت منصفانه ترین قضاوت را »علی کبر 
ناطق نوری« در خاطرش مطرح کرده بود: » آیت ا... سید 
محمود هاشمی شاهرودی نه جزء جناح راست یا چپ بوده و 

نه در یک فراکسیونی می باشد.
که  اســت  اســتــادی  شاگرد  هاشمی شاهرودی  البته 
می توان او را »فقیه اقتصاددان« نامید، بنابراین او همچون 
اقتصاد  از  پای می فشرد؛  اقتصادی اش  باورهای  بر  استاد 
بخش  به  بخشیدن  رونق  خواهان  و  می گوید  سخن  آزاد 

فقط  صدر  سیدمحمدباقر  استادش  اگر  است.  خصوصی 
جایگاه  در  او  اما  گذاشت؛  همت  »اقتصادنا«  نگاشتن  در 
یک حکومت ورزی قرار گرفته که کالم او را نافذ کرده است. 
امروز شاهرودی »صدر ثانی« است؛ با این تفاوت که صدر 
از  خود  او  لکن  بود؛  عراق  در  خود  وقت  رژیم  اپوزیسیون 
مرد  چند  جمع  در  و  است  اسالمی  جمهوری  حکمرانان 

قدرتمند ایران جای گرفته است.
***

مرحوم هاشمی شاهرودی پس از پایان دوره حضور در قوه 
قضاییه در مناصب مختلفی چون عضویت به عنوان فقیه در 
شورای نگهبان حضور داشت و تابستان گذشته به سمت 
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد . ولی از 
بدو حضور در این سمت درگیر مبارزه با بیماری شدند و شب 
گذشته درگذشتند. آنچه در باال خواندید گزیده از یاداداشت 
بازه حضور ایشان در قوه قضاییه  به  فرید مدرسی بود که 

منتهی می شد.
سیاست مدار معتدل

برای آشنایی بیشتر با شخصیت سیاسی مرحوم هاشمی 
شاهرودی گفت وگویی داشتیم با تنی چند از شخصیت های 

سیاسی استان که در ادامه مرور می کنیم:
جواد آرین منش نماینده اصولگرای دوره هفتم و هشتم 
به  تسلیت  و  تاسف  ابــراز  ضمن  اسالمی  شــورای  مجلس 
مردم ایران آیت ا... هاشمی شاهرودی را یکی از چهره های 

ماندگار و تاثیر گذار در عرصه های فقهی و سیاسی دانست 
وافزود: با بررسی سوابق ایشان در حوزه های اجرایی اعم 
از حضور ایشان در مجلس خبرگان، ریاست قوه قضاییه و 
یا امور فرهنگی می توان دریافت که ایشان نه تنها در حوزه 
مدیریتی بسیار موفق بودند، بلکه به لحاظ علمی نیز دارای 
باالترین مقام یعنی مرجعیت بودند که این باالترین جایگاه 

در فقه شیعی است. 
آرین منش هاشمی شاهرودی را یک اصولگرای معتدل 
خواند و تاکید کرد: وی از هرگونه افراط  و تفریط به دور بود و 
به تمامی خط مشی های سیاسی کشور احترام می گذاشت.
اصلی  شاخصه  چند  بخواهیم  اگر  کــرد:  تصریح  وی 
شخصیت وی را نام ببریم می توان به سیاست مدار معتدل، 
اندیشمند واال مقام و مدرس مقرب بودن وی در عرصه های 
علمی اشاره کرد که متاسفانه کشور و دیگر جوامع تشیع 
خیلی زود یکی از برجسته ترین علمای خود را از دست داد و 

از حضور او محروم شد.
محمد صادق جوادی حصار فعال سیاسی اصالح طلب 
نیز هاشمی شاهرودی را از زمره مسئولین میانه رو جمهوری 
اسالمی دانست و افزود: با وجود اینکه قوه قضاییه جلوه گاه 
اما  و غضب جمهوری اسالمی است  قهر  و  احکام  اجرای 
و  بودند  از حواشی  دور  به  فردی  نیز  این سمت  در  ایشان 

وجاهت سیاسی و علمی ایشان بر همگان روشن است.
وی با تاکید بر اینکه ایشان فرزند نجف و شاگرد برجسته 
امام موسی صدر بود گفت:عالوه بر تمامی مراتب علمی، 
ایشان چهره ای مقبول و مورد تایید اعضای خبرگان و قوه 
قضاییه بودند چراکه داللت بر جانبداری ویژه از حزب یا گروه 

سیاسی و یا تندروی و تعصب نداشتند.
سید جواد حسینی سرپرست معاونت زیارت استانداری 
خراسان رضوی نیز هاشمی شاهرودی را شخصیتی ممتاز 
ایشان  کامل  اشراف  کرد:  تاکید  و  دانست  احترام  قابل  و 
به مباحث و مسائل اسالمی و همچنین تسلط ایشان در 
از  نشان  مختلف  نهادهای  در  مسئولیتی  مراتب  باالترین 
شخصیت واالی وی دارد که ایشان را تبدیل به نقطه اتکا برای 

دیگر مسئولین کرده بود.
در  روی  میانه  و  اعتدال  کــرد:  نشان  خاطر  حسینی 
خبرنگان،  نمایندگی  از  اعم  ایشان  مختلف  سمت های 
همینطورمجمع  و  نگهبان  شــورای  قضاییه،  قوه  رهبری 
تشخیص مصلحت نظام بیانگر اعتدال اسالمی در منش 
وی است که این مساله مهمترین نیاز امروز جامعه اسالمی 
است.سرپرست معاونت زیارت استانداری خراسان رضوی 
معارف  بر  احاطه  را  شاهرودی  هاشمی  ویژگی  ترین  بارز 
مدیریت  عرصه  در  توفیق  و  سیاست  در  اسالمی،اعتدال 

دانست.
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شخصیت سیاسی مرحوم آیت ا... هاشمی شاهرودی در گفت و گو با چهره های سیاسی استان

عدالت و  اعتدال  شاگرد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۳۹۳۹ مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی قانعی برگو به شناسنامه شماره ۱۰۴۹ کدملی ۰۷۹۲۹۸۸۸۳۳ صادره سبزوار فرزند غالمرضا 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰۳.۵۳ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۳- فرعی از ۵-اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش ۳ حوزه ثبت ملک 
سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقایان محمد قلعه نوی و محمدحسین قلعه نوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۲۴۹(
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۳۹۴۵ - ۱۳۹۷/۸/۲۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب یوسفی به شناسنامه شماره ۱۴ کدملی ۰۷۹۴۶۰۸۷۷۹ صادره سبزوار فرزند فضل در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۱.۰۵ مترمربع قسمتی از پالک ۷ فرعی از ۳۳۶۲ اصلی واقع در اراضی بخش ۲حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت 
اقای رضا بلوچی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.
)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۳۰۳(

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۳۹۴۴ - ۱۳۹۷/۸/۲۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
فرزند  سبزوار  صادره   ۰۷۸۰۴۰۳۰۹۶ کدملی   ۰۷۸۰۴۰۳۰۹۶ شماره  شناسنامه  به  باعثی  مصطفی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سبزوار  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۸۱.۰۵ مترمربع قسمتی از پالک ۷ فرعی از ۳۳۶۲ اصلی واقع در اراضی بخش ۲حوزه ثبت ملک 
سبزوار از محل مالکیت اقای رضا بلوچی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۳۰۲(
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   ۱۳۹۵/۵/۲۶  -  ۱۳۹۵۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۴۲۳۱ شماره  رأی  برابر 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم استاجی کالته سیفری به شناسنامه شماره ۹ کدملی ۰۷۹۴۲۸۸۶۰۱ صادره سبزوار فرزند 
غالمحسین در ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت ۸۷.۴۰ مترمربع پالک شماره ۱۲۹۱فرعی مفروز و مجزی شده از ۶و۷ فرعی از ۷-اصلی واقع در اراضی نقابشک 
بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار به تولیت حسین قلعه نوی که رعایت شروط مندرج در سند اجاره الزامی است محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۲۹۸(
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۱۳۸۹ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای مهدی ربیعی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱۵۶۸۸صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۲۸/۴۸ متر مربع ازپالک ۱ فرعی از ۱۹۱۲  
اصلی واقع در بخش یک شهرکاشمر خریداری شده از مالک رسمی آقای محمدحسین عظیم نیا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا 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 : ۱۳۹۷/0۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/05

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۴۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۱۵۰۷۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کلثوم زردکوهی به شناسنامه شماره ۴۶۶ کدملی ۰۷۹۲۲۳۷۶۱۷ صادره سبزوار فرزند عباس در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۳.۵۰ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۴۵۵۹ فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل 
مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم طلعت سلطان نیا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت  را  تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود  از  مدت یک ماه 

سندمالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۲۷۷(
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۳۴۷۹ مورخه ۱۳۹۷/۷/۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر ابراهیمی به شناسنامه شماره ۸ کدملی ۰۷۹۴۶۶۰۱۳۴ صادره جوین فرزند حسن در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۵۱.۸۰مترمربع قسمتی از پالک شماره باقیمانده۲۳۹ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی عمیدآباد بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک سبزوار از 
محل مالکیت مالک رسمی آقای مهدی واسعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادر خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۲۹۲(
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۹۴۷۰ مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۳ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم قارزی به شناسنامه شماره ۱۲۸۰ کدملی ۰۷۹۳۴۵۰۰۹۸ صادره سبزوار فرزند ابراهیم در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان کارگاه به مساحت ۳۹۱.۷۰ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۴-اصلی واقع در اراضی سالخ خانه بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک 
سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای فرهاد ترشیزی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
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علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

خبر

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  کل  اداره  تعاون  مدیر 
تاکنون  امسال  ابتدای  از  گفت:  رضــوی  خراسان 
تعاونی های این استان ۹۳ میلیون و ۲۴۸ هزار دالر کاال 
به کشورهای مختلف صادر کرده اند که نسبت به مدت 

مشابه پارسال ۳۰ درصد بیشتر شده است.
دوشنبه  روز  سلطانخواه  اسماعیل  ایرنا،  گزارش  به 
غذایی،  صنایع  حــوزه هــای  در  را  ــادره  ص کاالهای 
محصوالت کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع دستی 
و پوشاک ذکر کرد و افزود: تعاونی های خراسان رضوی 
پارسال در همین مدت ۲۳ میلیون و ۴۹۸ هزار دالر کاال 

صادر کرده بودند.
در  تعاونی  واحد   ۹۳۳ و  هزار  شش  فعالیت  به  وی 
خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: شرکت های تعاونی 

تعاونی  تشکیل  متقاضیان  و  دارند  بسیاری  مزیتهای 
و  فعالیت  حوزه  این  مختلف  رسته های  در  می توانند 
تعاون  اداره کل  تعاون  مدیر  کنند.  دریافت  تسهیالت 
کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: ۲۵ درصد 
تخفیف مالیاتی شرکت های مشمول مالیات و تخفیف 
۲۰ درصدی بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در 
تعاونی از جمله مزیتهای تشکیل تعاونی است. همچنین 
در همه مواردی که دولت مشوق هایی برای بخش های 
مختلف در نظر می گیرد این مشوق ها برای تعاونی ها ۲۰ 

درصد بیش از دیگر بخش ها منظور می شود.
دارویــی،  گیاهان  و  زعفران  »کاشت  همچنین  وی 
شیالت و آبزیان، کفش، پوشاک و مصنوعات چرمی، 
و  نهال  کشت  و سنگین،  دام سبک  پرورش  مبلمان، 
بذر، محصوالت گلخانه ای، توسعه و گسترش خدمات 
اطالعات،  فناری  تجدیدپذیر،  انرژی های  بهداشتی، 
گردشگری و بوم گردی« از طرح های اولویت دار برای 

تشکیل تعاونی اعالم کرد.

صادرات تعاونی های خراسان رضوی 
297 درصد افزایش یافت از  با تشریح جزئیاتی  کار  وزیر  اجتماعی  رفاه  معاون 

آنکه  از  بعد  کارگران، گفت:  به  پرداخت سبد حمایتی 
بودجه سبد حمایتی بازنشستگانی که بسته را دریافت 

نکرده اند تامین شود، نوبت به کارگران می رسد.
احمد  فارس،  از  نقل  به  آنالین  اقتصاد  گزارش  به 
میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی درباره آخرین وضعیت اعطای سبد حمایتی 
سبد  دولت،  مصوب  آیین نامه  گفت:  مختلف  اقشار  به 
حمایتی را برای چهار گروه در نظر گرفته بود که گروه 
نهادهای  سایر  و  امداد  کمیته  پوشش  تحت  افراد  اول 
آنها  به  حمایتی  سبد  آبان ماه   ۲۰ که  بودند  حمایتی 

پرداخت شد.
کشور  بازنشستگان  تمام  دوم  گروه  داد:  ادامه  وی 
بوده  نفر  و ۸۰۰ هزار  آنها ۴ میلیون  تعداد  هستند که 
دریافت  را  حمایتی  بسته  آنها  درصد   ۵۰ کنون  تا  که 

کرده اند .
 تا کنون ۷۵ درصد بودجه برای بازنشستگان تامین 
به  کامل  تامین  از  پس  است،  شده  دریافت  اجتماعی 
سبد  که  این  از  پس  و  می شود  پرداخت  بازنشستگان 
حمایتی به این گروه تعلق گرفت نوبت به کارگران بیمه 

شده تامین اجتماعی می رسد.
بودجه  کنون ۷۵ درصد  تا  اینکه  به  اشاره  با  میدری 
برای بازنشستگان تامین اجتماعی دریافت شده است 
پرداخت  بازنشستگان  به  کامل  تامین  از  پس  گفت: 
گروه  این  به  حمایتی  سبد  که  این  از  پس  و  می شود 
تعلق گرفت نوبت به کارگران بیمه شده تامین اجتماعی 

می رسد.
وی درباره جزئیات این بخش گفت: بعد از آنکه ۲۵ 
درصد بودجه باقیمانده مربوط به بازنشستگان از سوی 
دولت تخصیص یابد و همه بازنشستگان بسته حمایتی 

را دریافت کنند، به کارگرانی که  در یک خانواده هستند 
حتی یک عضو از آنها بسته حمایتی را دریافت نکرده، 

آن را دریافت خواهند کرد.
حمایتی  سبد  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  کار  وزیر  معاون 
یا  میگیرد  تعلق  کارگران  به  خانوار  درآمد  به  توجه  با 
صرفًا درآمد سرپرست خانوار مالک خواهد بود: درباره 
کارگران صرفًا احکام خود کارگران مد نظر قرار می گیرد.

بیمه پردازی  زمینه  این  در  مبنا  کرد:  تاکید  میدری 
کارگران است؛ مثال کارگری حقوقش به سازمان تامین 
رقم  همین  شده،  اعالم  تومان  میلیون   ۴ اجتماعی 
برایش مبنا قرار می گیرد و با توجه به پیش شرط دریافت 
میلیون   ۳ زیر  درآمد  با  افــرادی  به  که  حمایتی  بسته 
تومان تعلق می گیرد دیگر رقمی در یافت نخواهد کرد.

وی در پاسخ به اینکه آیا درباره واحد خانوار، مالک 
بانک اطالعاتی هدفمندی یارانه ها خواهد بود یا صرفا 
بیمه شده در نظر گرفته می شود گفت: در اینجا مبنای 

خانواده همان چیزی است که در سازمان هدفمندی 
سازمان  در  فردی  دارد  امکان  یعنی  است  شده  اعالم 
داده  قرار  پوشش  تحت  را  مــادرش  اجتماعی  تامین 
به  او  خانواده  جزء   هدفمندی  سازمان  در  اما  باشند 
تامین  برای خانوار سازمان  ما  حساب نمی آید، مبنای 

اجتماعی نیست بلکه سازمان هدفمند است.
در خانواده ای که بیش از یک نفر از اعضای خانواده 
حمایتی  سبد  هستند،  اجتماعی  تامین  شده  بیمه 
 ۱۳ از  لذا  می گیرد،  تعلق  خانوار  سرپرست  به  صرفًا 
تعلق  افراد  نصف  به  است  ممکن  شده  بیمه  میلیون 
گروه هادریافت  در سایر  آنها  اعضای خانوار  زیرا  گیرد 

کرده اند .
که  خانواده هایی  درباره  همچنین  کار  وزیر  معاون 
اجتماعی  تامین  شده  بیمه  اعضا  از  نفر  یک  از  بیش 
یک  از  بیش  که  خــانــواده ای  در  گفت:  هم  هستند 
اجتماعی  تامین  شده  بیمه  خانواده  اعضای  از  نفر 

هستند، سبد حمایتی صرفًا به سرپرست خانوار تعلق 
می گیرد، لذا از ۱۳ میلیون بیمه شده ممکن است به 
نصف افراد تعلق گیرد زیرا اعضای خانوار آنها در سایر 

گروه هادریافت کرده اند .
سبد  به  مربوط  بودجه  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  میدری 
حمایتی کارگران تامین شده است یا خیر؟ گفت: محل 
تامین این بودجه در مصوبه دولت پیش بینی شده است 
.در مصوبه مربوط به سبد حمایتی اعالم شده که منابع 
مالی مورد نیاز اجرای طرح حمایت غذایی از گروههای 
قیمت  تسعیر  التفاوت  مابه  محل  از  جامعه  درآمد  کم 
تامین  پاالیشگاهها  و  پتروشیمی  کارخانه های  خوراک 

می شود.
وی همچنین درباره زمان پرداخت این بسته حمایتی 
از  بعد  را  آن  مشخص،  زمان  ذکر  بدون  نیز  کارگران  به 
بازنشستگان  یعنی  دوم  گروه  حمایتی  بسته  پرداخت 

اعالم کرد.

خبرخبر
جزئیات پرداخت سبد حمایتی به کارگران از زبان معاون وزیر؛

نیمی از بازنشستگان بسته دریافت نکرده اند

خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
راس   ۲۷۰ ــادرات  ص از  رضــوی 
ابتدایی سال  ماهه  در ۸  مولد  دام 

از استان خبرداد.
مولد  دام  ــادرات  ص خصوص  در  شریعتی  احمد 
در  صنعت  وزیــر  ــزود:  اف جــاری  سال  طی  استان  از 
مقطعی نامه ای ابالغ کرده بودند که صادرات هر نوع 
دام ممنوع است، اما اگر چارچوبش انجام شود تنها 

شامل صادرات مولد می شود.
ابتدای  از  دام مولد  آمار صادرات  اینکه  بیان  با  وی 
سال بسیار کم بوده است، عنوان کرد: ما در ابتدای 
صــادرات  استان  از  مولد  گاو  مــورد   ۲۶۰  ،۹۶ سال 
داشته ایم و این رقم در مدت مشابه سال جاری ۲۷۰ 
مورد بوده که حدود ۴درصد افزایش صادرات را شاهد 

بودیم.
خصوص  در  رضوی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل 
عمده  کرد:  خاطرنشان  صادراتی،  مقصد  کشورهای 
ترکمنستان  و  افغانستان  کشورهای  به  ما  صــارات 

صورت گرفته است.
تاکید  صادراتی  مسیرهای  خصوص  در  شریعتی 
و  دوغـــارون  مرزهای  از  صــادرات  ایــن  عمده  کــرد: 

باجگیران صورت گرفته است.

ــاون بــهــبــود تــولــیــدات  ــع م
کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی 
ابتدای  از  گفت:  رضوی  خراسان 
۵۰ هزار تن گوشت قرمز دام سبک  تاکنون  امسال 

و سنگین در این استان تولید شده است.
دوشنبه  روز  نیا  علی  سعادت  ایرنا،  گــزارش  به 
افزود: خراسان رضوی در زمینه تولید گوشت قرمز 

با ۷۴ هزار تن در سال رتبه نخست کشور را دارد.
قرمز  گوشت  تولید  میزان  امسال  داد:  ادامه  وی 
نسبت  افزایش  تن  هزار  حدود  رضوی  خراسان  در 
پایان امسال  تا  به پارسال دارد. پیش بینی می شود 
۷۵ هزار تن گوشت قرمز در این استان تولید شود. 
رضوی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  معاون 
و  سبک  دام  قرمز  گوشت  تن   ۱۰۰ روزانــه  گفت: 

سنگین در این استان مصرف می شود و به هیچوجه 
نیاز وجود ندارد.  مشکلی برای تامین حجم مورد 

راس  میلیون   ۷.۳ رضوی  خراسان  است  گفتنی 
استان  این  دارد.  بز  و  گوسفند  شامل  سبک  دام 
و  صنعتی  نیمه  صنعتی،  شامل  گاوداری  حوزه  در 
دارای  واحد  هزار  پنج  دارای  نیز  روستایی  کوچک 
مجوز و ۱۰۰ هزار راس ظرفیت گاو مولد است. کل 
خراسان  در  غیرمولد  و  مولد  سنگین  دام  موجودی 

رضوی ۳۲۰ هزار راس است

خراسان  آهــن  راه  مدیرکل 
گفت: طی ۹ ماه گذشته امسال 
از  استفاده  با  کاال  تن  هزار   ۵۰۶

طریق هـــشـــت  از  ــن  واگ دستگاه   ۲۶۰ و  ــزار  ه
به  رضوی  خراسان  شرق  شمال  در  سرخس  ریلی  مرز 

ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی صادر شد.
ایرنا، محمدهادی ضیایی مهر روز دوشنبه  به گزارش 
تناژ این میزان کاالی حمل شده توسط راه آهن  افزود: 
در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۶۹ درصد بیشتر شده 

است.
وی ادامه داد: ۸۱ درصد از مجموع این میزان صادرات 
کاالی غیرنفتی در خراسان رضوی بارگیری و صادر شد 
که نشانگر رشد ۹۶ درصدی صادرات ریلی این استان در 

مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
مدیرکل راه آهن خراسان گفت: عمده این صادرات به 
انتقال کاالهایی  وسیله پنج هزار واگن غیر مسقف برای 
آن  بقیه  گرفت.  صورت  ازبکستان  به  سیمان  همچون 
کشورهای  به  بیشتر  مسقف  واگنهای  از  استفاده  با  نیز 

ازبکستان و ترکمنستان صادر شده است.
دو  از  مرکزی  آسیای  با  کاال  ریلی  تبادل  افــزود:  وی 
استان  برون  اینچه  و  رضوی  خراسان  در  سرخس  مرز 
قدمت  بخاطر  می شود.  انجام  ترکمنستان  با  گلستان 
عمده  مناسبتر  فاصله  و  بهتر  زیرساخت های  بیشتر، 
ازبکستان،  ترکمنستان،  کشورهای  با  تجاری  تبادالت 
تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان از ایستگاه راه آهن 

سرخس انجام می شود.

نیم میلیون تن کاال از طریق مرز ریلی سرخس صادر شد50 هزار تن گوشت قرمز در خراسان رضوی تولید شدصادرات 270 راس دام مولد از خراسان رضوی

روحانی  حسن  حــجــت االســالم  شنبه  ســه  روز 
رئیس  شد.  مجلس  وارد  بودجه  الیحه  تقدیم  برای 
رئیس  نوبخت  باقر  محمد  جلسه،  این  در  را  جمهور 
سازمان برنامه و بودجه، محمود واعظی رئیس دفتر 
علوی  محمود  سید  االسالم  حجت  جمهور،  رئیس 
وزیر  دژپسند  نیرو،  وزیر  اردکانیان  اطالعات،  وزیر 
اقتصاد، زنگنه وزیر نفت، رحمانی فضلی وزیر کشور 

و ابتکار معاون رئیس جمهور همراهی می کردند.
را  بودجه  امید  و  تدبیر  دولت  سال  هر  چه  اگر 
اما  امسال  می کرد،  مجلس  تحویل  مقرر  موعد  در 
گمانه  که  بودیم  دولت  ای  هفته  دو  تاخیر  شاهد 
هم  تاخیر  این  دلیل  ــاره  درب متعددی  زنی های 
بودجه  باالخره  تایید نشد.  و هیچ کدام  مطرح شد 

سال ۹۸ به بهارستان رسید.
یافت کاهش  بودجه  هزینه های 

مجلس  علنی  جلسه  درحاشیه  مجلس  رئیس 
انقالب  معظم  رهبری  گفت:  اسالمی  ــورای  ش
متناسب  باید  بودجه  این  که  داشتند  تدابیری 
لذا  گیرد  قرار  بازبینی  مورد  تحریمی  شرایط  با 
سقف  که  شد  این  نتیجه  و  شد  برگزار  جلساتی 

یابد. و هزینه ها کاهش  بیاید  پایین  باید  بودجه 
علی الریجانی در بازدید از جشنواره ملی عکس 
در  که  زاوه  و  والت  مه  تربیت حیدریه،  زعفران 
الیحه  تقدیم  به  اشاره  با  بود،  شده  برگزار  مجلس 
از سوی رئیس جمهور به مجلس،   ۹۸ بودجه سال 
دستور  در  بودجه  این  گفت:  رسانه  اصحاب  به 
نمایندگان  تا  گرفت  خواهد  قرار  کمیسیون ها  کار 

پیشنهادات خود را درباره آن ارائه دهند.
اینکه  بیان  با  اسالمی  شــورای  مجلس  رئیس 
مجلس  به  پیش  هفته  دو  باید   ،۹۸ سال  بودجه 
انقالب  معظم  رهبری  داشت:  اظهار  می شد،  ارائه 
متناسب  باید  بودجه  این  که  داشتند  تدابیری 
لذا  گیرد  قرار  بازبینی  مورد  تحریمی  شرایط  با 
بحث  آقایان  و  شد  برگزار  زمینه  درهمین  جلساتی 
بودجه  سقف  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  کردند 
باید از ۴۳۰ پایین آورده شود و هزینه ها را کاهش 

دهند.
۹۹ ۹۸ و  نقشه راهی برای سال های 

که  مــواردی  از  برخی  کرد:  تصریح  الریجانی   
رهبری بر روی آن تاکید داشتند علی الخصوص در 
زمینه اشتغال و فضای تولید این بود که بستر های 
البته  و  شود  فراهم  موضوعات  این  برای  مناسبی 
که  کردند  اشاره  هم  مهمتری  نکته  یک  به  ایشان 
به نظر بنده هم خیلی کلیدی است و آن این است 
که  چالش هایی  با  متاسب  بودجه  ساختار  باید  که 
کار  این  برای  و  شود  تنظیم  دارد  وجود  کشور  در 

و   ۹۸ سال های  بودجه  برای  راهی  نقشه  یک  باید 
تنظیم شود.  ۹۹

راه  نقشه  روی  بر  بررسی  اینکه  بیان  با  وی 
اســت،  شــده  ــاز  آغ  ۹۹ و   ۹۸ ســال هــای  بــودجــه 

از  برخی  جمهور  رئیس  افـــزود: 
مانند  به  راه،  نقشه  این  مشخصات 
صندوق های  مشکالت  برخی  حل 
تا  کــردنــد  بیان  را  بازنشستگی 
این  بدانند  عزیزمان  بازنشستگان 
و  دارند  انضباطی  چه  صندوق ها 
شرایط  با  متناسب  آینده ای  چه 

بینی شده است. برایشان پیش 
اجرایی  امور  بودجه،  اصلی  بار 

است
رئیس مجلس شورای اسالمی در 
نقدینگی  مسئله  به  اشاره  با  ادامه 
مختلف  دستگاه های  شدن  فربه  و 
اجرایی در کشور، گفت: بار اصلی 
اموراجرایی  سمت  به  کشور  بودجه 
مسئله  ایـــن  ــد  ــای ب ــه  ک ــی رود  ــ م

شود. متناسب 
به  بــاشــاره  ادامــه  در  الریجانی 
در  آب  ــوزه  ح بــه  مــربــوط  مباحث 
کشور گفت: این مسئله هم از جمله 
در  امروز  که  است  موضوعات  سایر 
درباره  مختلفی  بخش های  مجلس 
را داشتند که  نقطه نظرات خود  آن 
این  بنابر  شود  تدبیر  آن  برای  باید 

تا  پذیرد  انجام  الزم  تدبیر  چالش ها  این  برای  باید 
حل  قابل  افقی  درچه  چالش ها  این  شود  مشخص 

است.
موضوعات  اساس  بر  این  بنابر  کرد:  تصریح  وی 
عناوین  بودجه  و  برنامه  سازمان 
کرده  اعالم  را  اولیه  پیشنهادات 
پژوهش های  از قبل هم مرکز  و  اند 
اقداماتی  زمینه  ایــن  در  مجلس 
ظرف  اســت  ــرار  ق و  اســت  داشته 
مدون  مــوارد  این  آینده  ماه  چند 

شود.
اسالمی  شــورای  مجلس  رئیس 
تاکید کرد: اگر بودجه سال ۹۸ که 
شده  اولیه  تنظیم  حاضر  حال  در 
مجلس  در  فاصله  این  در  اســت، 
اصالح  اســاس  بر  و  شود  تصویب 
اصــالحــات  بــه  احتیاج  ساختار 
الیحه  هم  باز  باشد،  داشته  بعدی 
ارائه  سال  درطــول  بودجه  اصالح 
بر  ۹۹ هم  برای سال  و  خواهد شد 
و نقشه راه  اساس همین چارچوب 

کار جلو خواهد رفت.
باشیم پویا داشته  بودجه ای  باید 

نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه 
اسالمی  شــورای  مجلس  در  والت 
می رسد  نظر  به  اینکه  به  ــاره  اش
پویا  بودجه ای  آینده  سال  بودجه 
راه های  باید  گفت:  بود،  خواهد 

یعنی  گیرد.  قرار  توجه  مورد  نیز  بودجه  بودن  پویا 
احکام بودجه باید چند پهلو بوده و منابع آن قابل 
که  باشد  گونه ای  به  دیگر  سوی  از  و  باشد  حصول 
قابلیت  آینده،  مختلف  سناریوهای  با  متناسب 

باشد. انعطاف داشته  و  تغییر 
براساس  باید  بودجه ریزی  افزود:  باستانی  سعید 
انجام  کشور  اقتصادی  ویژه  شرایط  و  کلی  شرایط 
تشدید  و  کشور  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  شود. 
مالک  بودجه ریزی  در  باید  فاکتورهایی  تحریم ها 
ارز،  نرخ  به  می توان  آنها  جمله  از  که  گیرد  قرار 
به  عــوارض  و  مالیاتی  بخش  نفت،  فــروش  میزان 
عنوان درآمد و نیز مصارف اشاره کرد؛ لذا مجبوریم 

براساس سناریوهای محتمل در آینده عمل کنیم.
بخشی و  منظقه ای  بودجه  تلخ  تجربه 

با  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
آینده  سال  بودجه  می رسد  نظر  به  اینکه  به  اشاره 
راه های  باید  افــزود:  بود،  خواهد  پویا  بودجه ای 
یعنی  گیرد.  قرار  توجه  مورد  نیز  بودجه  بودن  پویا 
احکام بودجه باید چند پهلو بوده و منابع آن قابل 
که  باشد  گونه ای  به  دیگر  سوی  از  و  باشد  حصول 
قابلیت  آینده،  مختلف  سناریوهای  با  متناسب 

باشد. انعطاف داشته  و  تغییر 
بخشی  و  منطقه ای  نگاه  ــت:  داش اظهار  وی 
در  بلکه  آینده  سال  بودجه  در  تنها  نه  بودجه  به 
بودجه  در  و  افتاده است  اتفاق  نیز  سنوات گذشته 

۹۸ هم دور از انتظار نیست.
مواردی که فقط روی کاغذ می آید

باستانی ادامه داد: باید توجه داشت در بسیاری 
در  بودجه ای  آن  برای  که  سرفصل هایی  موارد  از 
روی  فقط  مختلف  دالیل  به  می شود  گرفته  نظر 
در  موضوع  این  نمی شود،  محقق  و  آمــده  کاغذ 
گزارش هایی که از سوی سازمان های مختلف ارائه 

می شود، دیده شده است.
نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
تصریح کرد: از آنجا که چند شاخص بودجه، نظیر 
نرخ  و همچنین  نفتی  فرآورده های  ارز، قیمت  نرخ 
و  می گردد  باز  مردم  عموم  به  انــرژی  حامل های 
دارد؛  همراه  را  عمومی  واکنش های  و  برخوردها 
اقتصادی  به شرایط  با توجه  نمایندگان مجلس  لذا 

ویژه ای کنند. توجه  برمعیشت مردم  باید  کشور 
اضافه  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
تحریم ها  تشدید  به  توجه  با  نمایندگان  اینکه  کرد: 
و  منطقه ای  صرفا  نگاه  کشور  حساس  شرایط  و 
بخشی به بودجه داشته باشند، درست نیست؛ باید 
بودجه ای براساس تغییرات داخلی و خارجی تصویب 

کرد.

بودجه در ایستگاه بهارستان
 قسمت پنجم

حمیدرضا محمدیان

معاونت بازرگانی هواپیمایی آسمان-پایگاه مشهد 
سیستم  در  اخــتــالل  از  جلوگیری  منظور  بــه 
الکترونیکی هوانوردی و تجهیزات ارتباطی،  استفاده 
ی  تلویزیون ها  و  فرستنده ها  گیرنده،  رادیو های  از 
گیرنده توسط مسافران د رطول پرواز در کلیه پروازهای 
هواپیمایی ممنوع می باشد.حمل رایگان سایر وسایل 
نیز مقدور نمی باشد مگر شامل بار مجاز مسافر باشد و 
البته در صورت تطابق با مقررات ایمنی و محدودیتهای 

موجود، قابل پذیرش است. 
موارد  از  یکی  منظور  به  ای  وسیله  که  هنگامی 
به  شباهتی  ولــی  شــود  گرفته  بکار  ــاال  ب مشخص 
توضیحات ظاهری موارد باال نداشته باشد. حتمًا باید 
قرار  مسافر  دان  جامه  وزن  مجموع  جزء  و  گردد  وزن 
به  آنها  حمل  به  مجاز  مسافر  که  وسایلی  تمام  گیرد. 
داخل کابین هواپیما است، باید دارای لیبل بار دستی 
 IATA باشد. عالوه بر موارد مجاز اعالم شده توسط
مسافران محدود به داشتن حداکثر یك بسته بار کابین 
دارای تگ به همراه یك بسته کوچك شامل خرید از 

DUTY FREE نیز است.
مربوط  جدیدی  قوانین   ۲۰۰۹ ۲۰آپریل  تاریخ  از 
خصوص  در  دستی  ساك های  داخل  اشیاء  حمل  به 

مایعات، ژل ها، اسپری ها و غیره قابل اجرا است:
•ظرفیت حجم مایع نباید بیش از ۱۰۰ میلی لیتر 
لیتر  بایست ۱  مایع می  . حداکثر حجم ظرف  باشد 
باشد و جداگانه در کیسه های شفاف زیپ دار به ابعاد 

)۲۰ * ۲۰ سانتی متر ( گذاشته شود.
این  از  عدد  یك  حمل  به  مجاز  فقط  مسافر  •هر 
حمل  باشد.  می  مایعات  حمل  دار  زیپ  کیسه های 
داروهای ضروری ) همراه نسخه پزشك و بسته بندی 

اولیه( و غذای کودك در طول پرواز مجاز هستند.
•مایعات شامل مواد ذکر شده نیز می باشند : آب، 
لوازم  گونه  هر  عطر،  روغن،  لوسیون،  کرم،  شربت، 
غیره(  و  ابرو  و  مژه،  ریمل  لب،  دهنده  )برق  آرایشی 
انواع خمیر دندان ها، ژل اصالح و کف، ژل مو، اسپری 
دئودورانت، محلول های لنز، شامپو، مربا، عسل، دوغ، 

ماست و غیره.
ادامه دارد...

آسمان
ورود 226 میلیون دالر سرمایه خارجی نکات پرواز:

به خراسان رضوی
سرمایه گذاری  از  حمایت  و  جذب  دفتر  مدیرکل 
ابتدای  از   : گفت  ــوی  رض خــراســان  استانداری 
دالر  میلیون   ۲۲۶ امید  و  تدبیر  دولــت  استقرار 

سرمایه خارجی به استان وارد شده است.
شکوه میرشاهی با بیان این مطلب افزود: در این 
مدت مجوز بالغ بر ۹۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری 
خارجی در استان از سوی سازمان سرمایه گذاری و 
ایران صادر شده است  اقتصادی  و  فنی  کمک های 
که از این میزان ۲۴ درصد به استان وارد شده است.
فقط   ۹۴ تا   ۹۲ سال های  طی   : کرد  عنوان  وی 
با  گردیده  مصوب  خارجی  سرمایه  دالر  میلیون   ۶۶
این حال ۱.۵ برابر مبلغ مصوب به استان وارد شده 

است .
به  توجه  بــا  اخیر  ســال هــای  در  وی  گفته  بــه 
انرژی های  توسعه  زمینه  در  دولت  سیاست های 
استان  بالقوه  ظرفیت های  به  توجه  با  پذیر  تجدید 
به  ســرمــایــه گــذاری  ــت  ــواس درخ زمینه  ــن  ای در 
طورچشمگیری افزایش یافت که فقط در سال های 
 ۶۵۳ ارزش  به  سرمایه گذاری  مجوز   ۹۶ و   ۹۵
میلیون دالر در حوزه انرژی صادر شده که به دلیل 
مبلغ  این  از  درصد   ۱۰ تنها  ناهماهنگی ها،  برخی 

در استان جذب شده است.
سرمایه گذاری  از  حمایت  و  جذب  دفتر  مدیرکل 
رفع  برای  داد:  توضیح  رضوی  خراسان  استانداری 
مکاتبات  تجدیدپذیر  انرژی های  حوزه  مشکالت 
شده  برگزار  نیرو  وزارت  در  زیادی  جلسات  و  متعدد 
و امید است با همراهی اثربخش و اراده کافی برای 
مهم  ظرفیت  این  از  کشور  سطح  در  مشکالت  حل 

استان به خوبی بهره برداری کرد.
میرشاهی گفت : شرط اساسی موفقیت در جذب 
با  سرمایه گذاری  امنیت  تضمین  خارجی  سرمایه  
رویکردها و قوانین سهل و شفاف و هماهنگی کافی 

در بین ارکان مختلف و دستگاه های اجرایی است.
از  حمایت  و  جذب  دفتر  تشکیل  با  افــزود:  وی   
وزارت  ساختار  در   ۱۳۹۵ سال  از  سرمایه گذاری 
مهم  حــوزه  ایــن  بر  بیشتر  تمرکز  هــدف  با  کشور 
دستگاه های  بین  همراهی  و  هم افزایی  ایجاد  و 
مسئوالن  برای  حوزه  این  اهمیت  اجرایی  مختلف 

امر تا حدودی روشن تر از گذشته شده است.
 وی عنوان کرد: با این حال این میزان هنوز کافی 
این  وظایف  و  ساختار  در  که  اصالحاتی  با  و  نبوده 
بیشتری  توفیق  است  امید  شد  خواهد  ایجاد  دفتر 
نهادهای  میان  هماهنگی  و  یکپارچگی  ایجاد  در 

تأثیرگذار بر سرمایه گذاری حاصل شود.

خبر

الریجانی: برخی از 
مواردی که رهبری بر 
روی آن تاکید داشتند 

علی الخصوص در زمینه 
اشتغال و فضای تولید این 
بود که بستر های مناسبی 

برای این موضوعات 
فراهم شود و البته ایشان 

به یک نکته مهمتری هم 
اشاره کردند که به نظر 

بنده هم خیلی کلیدی است 
و آن این است که باید 

ساختار بودجه متاسب با 
چالش هایی که در کشور 

وجود دارد تنظیم شود 
و برای این کار باید یک 

نقشه راهی برای بودجه 
سال های 98 و 99 تنظیم 

شود

,,

باستانی: اینکه نمایندگان با توجه به تشدید تحریم ها و شرایط حساس کشور نگاه صرفا 
منطقه ای و بخشی به بودجه داشته باشند، درست نیست؛ باید بودجه ای براساس تغییرات 

داخلی و خارجی تصویب کرد

,,

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۴۰۲۴ مورخه ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی دولت آبادی به شناسنامه شماره ۲۱۴۹ 
کدملی ۰۷۹۰۷۹۲۳۹۷ صادره سبزوار فرزند ابراهیم در ششدانگ اعیانی یک باب مغازه به مساحت ۱۲۱.۲۰ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۱۸۸- 
فرعی از ۷-اصلی واقع در بخش ۱۲سبزوار از محل مالکیت موقوفه محمدعلی و غیره به تولیت اکبر صبوری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت  نمایند. بدیهی است در صورت  به مراجع قضایی تقدیم  را  دادخواست خود 

صادر خواهد شد.
)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۲۶۳(
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همکار  یک  از  گرفتن  مصاحبه  و  میکروفن  جلوی 
که خودش خبرنگار و ادبی و سخنور و بسیار سخت 
دلی  مصاحبه  این  که  شد  باعث  جسارتم  ولی  است 
»تا  دهــم.  انجام  سرساالری  محمدرضا  دکتر  با  را 
قیامت سفید می پوشم« سومین اثر دکتر محمد رضا 
سرساالری، شاعر، منتقد و رزنامه نگار خراسانی است 
که به تازگی به بازار نشر آمده است. این کتاب که در 
کمال تعجب به صورت ناشر مولف چاپ شده و تمام 
کارهای مربوط به پخش این کتاب را خود نویسنده به 
عهده دارد در ۹۶ صفحه و در قطع رقعی چاپ شده 
و بسیار مورد استقبال از طرف عالقمندان شعر قرار 
غزل  مجموعه  این،  از  قبل  سرساالری  است.  گرفته 
»آفتاب گردان های سرزمین مادری« و »پروانه ای روی 
گلدسته« را در کارنامه دارد که اولی جایزه کتاب برتر 
سال را در سال ۹۵ از جشنواره سیلک کاشان به خود 
اختصاص داد. »تا قیامت سفید می پوشم« که به تازگی 
رونمایی و جشن امضای آن برگزار شده از هفته پیش 
کتابفروشی های  در  و  کشور  فرهنگی  پیشخوان  در 
مشهد قابل دسترسی است. گفتگوی کوتاهی با این 

همکار رسانه ای انجام داده ایم که در ادامه آورده ایم.
 در ابتدا کمی از کتاب تازه چاپ شده خود بگویید.

این کتاب مجموعه ای از غزل های تازه و گذشته من 
است که در مدت ده سال گذشته کار کردم. درگیری 
من در تحصیل و تدریس باعث شد که پس از کتاب 
که  بیفتد  تعویق  به  چاپش  اندکی  کتاب  این  دوم 
خداوند را سپاسگزارم که با کمک و پی گیری دوست 
بسیار محترم و مهربانم آقای" محمدصادق بخشی " 
این کتاب باالخره به چاپ رسید. از "حامد محمدیان " 
عزیز هم که طرح جلد این کتاب را طراحی کرد بسیار 

سپاسگزارم.
آن  بودن  ناشرمولف  اثر،  این  چاپ  مورد  در  مهم  نکته   

است. چرا تصمیم به این روش برای چاپ کتاب گرفتید؟
حقیقت ماجرا را کم و بیش شما دوستان رسانه ای 
دوستان  از  برخی  که  است  این  واقعیت  می دانید. 
با  که  ــراردادی  قـ قبال  در  متاسفانه  نشر  صاحب 
صاحبان اثر می بندند به وظایف خود عمل نمی کنند. 
برخی ناشران که متاسفانه تعدادشان هم کم نیست، 
بزرگترین وظیفه خود که پخش کتاب است را جدی 
هیچ  چاپ  از  پس  خدمات  پروسه  به  و  نمی گیرند 
کمکی نمی کنند. گاه مشکل از این هم فراتر می رود؛ 
از  هم  را  کتاب  پخش  هزینه  نشر  صاحبان  از  برخی 

مولفین می گیرند و نیمی از تعداد تیراژ کتاب را به بهانه 
و  نمی دهند  تحویل  مولف  به  پخش 
متاسفانه بعد از مدتی معلوم می شود 
که آن بخشی از تیراژ که باید به وسیله 
چاپ  اساسا  می شده  پخش  ناشر 
نشده است و این به اعتقاد من یعنی 
فاجعه. این یعنی مصداق هم از توبره 
زیادی  تعداد  البته که  از آخور.  و هم 
کار  که  ناشران محترم هم هستند  از 
کاری  وجــدان  و  صداقت  با  را  خود 
کامل انجام می دهند که البته به آنها 

احترام می گذاریم.
روش  این  با  شما  حال  خوب.  بسیار 

می توانید مشکل پخش را حل کنید؟
نــه ولی  بــه صـــورت صــد در صــد 
خودمان  به  را  اضافی  هزینه  الاقل 

تحمیل نمی کنیم. ببینید کتاب به صورت ناشر مولف 
حدود  فعلی  شرایط  در  کردن  چاپ 
وقتی  از  ــر  ارزان ت تومان  دومیلیون 
است که نشر کتاب را چاپ می کند 
تقریبا  دو روش هم  این  و تسهیالت 
من  چرا  بگویید  شما  است.  یکسان 
نویسنده در این شرایط بد اقتصادی 
باید هزینه ای را پرداخت کنم که در 
قبالش تسهیالتی دریافت نمی کنم. 
من به سبب شغل رسانه ای که دارم 
بارها پای درد دل بسیاری از دوستان 
شاعر و نویسنده ام نشسته ام و تقریبا 
همه این عزیزان داستان مشابهی از 
این کالهبرداری فرهنگی دارند. من 
و دوستانم تصمیم گرفتیم که تا وقتی 
که این رویه غلط و ظالمانه ادامه دارد 

روی این موضوع کار کنیم و دوستانمان را تشویق به 
چاپ کتاب به روش ناشر مولف کنیم. در این زمینه با 
چاپخانه ای هم صحبت کردیم که بتوانیم هزینه های 

اضافی را از دوش نویسندگان برداریم.
 چرا دوستانی که شما به آنها اشاره کردید از ناشرانی که 

تخلف و خلف وعده کرده اند شکایت نمی کنند؟
البته من با مسئولین ارشاد اسالمی به صورت غیر 
در  که  داشتند  تاکید  بسیار  و  کردم  صحبت  رسمی 
صورت شکایت به صورت جدی این موضوع را حتی تا 
لغو مجوز ناشران متخلف پی گیری خواهند کرد ولی 
متاسفانه دوستان شاعر و نویسنده چون با قانون هایی 
قشر  البته  و  نیستند  آشنا  دارد  وجود  زمینه  این  که 
نجیب جامعه هستند؛ هیچ گاه این مسائل را دنبال 

نکرده اند و همین باعث سوء استفاده شده است.
آماده  هم  را  خود  آزاد  و  سپید  آثار  از  مجموعه  یک  شما 
چاپ  تاکنون  که  کتابی  سه  هر  که  حالی  در  دارید  چاپ 

کرده اید در حوزه شعر کالسیک بوده است؟
باید  اعتقاد راسخ دارم که ادبیات و اساسا فرهنگ 
که  باشد  مدرن  فضای  و  سنت  از  شایسته ای  تلفیق 
شما با خواندن همین سه کتابی هم که تاکنون چاپ 
شده به این مهم پی خواهید برد. در هیچ کجای دنیا 
هنرمندان و نویسندگان؛ سنت خود را منها نکرده اند 
اصوال مدرن  اند.  نشده  وارد فضای مدرن  باره  و یک 
بدون سنت معنی و هویت ندارد و برعکس هم البته 
شبیه  مدرنیته  و  تحول  بدون  سنت  که  است  صادق 
مردابی است که فقط به درد موزه میخورد و کاربردی 
با  نیست. من سعی کردم وقتی کالسیک می نویسم 
هروقت  و  کنم  کار  مدرن  مصالح  و  مستقالت  و  زبان 
فراموش  ازریشه ها  کنم  کار  خواستم  مدرن  حوزه  در 
خراسان  سپید  شعر  در  امروز  که  اتفاقی  این  نکنم. 
به داخل  و  باز می کند  را  در شعر  که هر کس  افتاده 
محصول  نویس؛  خاطره  و  می شود  سپیدسرا  می آید 
فقر مطالعه و ندانستن هاست. شما از شعر سپید امروز 
اروتیک و قرقره های سیاسی را بگیرید ببینید چه باقی 

می ماند، هیچ هیچ هیچ.
تا بیش از این از کوره در نرفتید کالم آخر را بگویید؟

من از شما و مجموعه صبح امروز بسیار سپاسگزارم 
شهر  هنری  مسائل  طرفانه،  بی  و  دقیق  رصد  با  که 
این  مطبوعلت  در  سالهاست  من  می کنید.  تحلیل 
می دهم  ؛شهادت  می کنم  کار  هنر  حوزه  در  و  شهر 
شما  که  را  بندی ها  جناح  از  فارغ  و  منصف  نگاه  که 
دارید را در کمتر روزنامه ای دیدم. امیدوارم شما و همه 
به فرهنگ خراسان خدمت  همکارانمان که صادقانه 

می کنند همیشه موفق و پیروز باشند.

گفت:  رضــوی  خراسان  خون  انتقال  کل  مدیر 
سیاست این سازمان افزایش اهدا کنندگان مستمر 
سالم تری  خون  از  افــراد  این  که  چرا  است  خون 

برخوردار هستند.
اسالمی  رضا  حمید  امــروز«  »صبح  گــزارش  به   
همراهی  تفاهم نامه  انعقاد  جلسه  در  شنبه  سه  روز 
خون  انتقال  ســازمــان  و  الیت  هوشمند  شرکت 
برگزار  کل  اداره  این  محل  در  که  رضوی  خراسان 
شد، افزود: اهدا کنندگان خون قهرمانان اجتماعی 
در  رضوی  خراسان  حقیقی  ثروت  و  شده  محسوب 
اهداکنندگان  هستند.  قهرمانان  همین  حقیقت 
مستمر از فرهنگ باالتری برخوردار بوده و بهداشت 
فردی را بهتر عمل می کنند و نسبت به عامه مردم از 

خون سالم تری برخوردار هستند.
هزار   ۱۸۰ گذشته  در سال  کرد:  تصریح  اسالمی 
از  تعداد  این  از  که  داشته ایم  کننده  مراجعه  نفر 
۱۴۰هزار نفر عمل خون گیری انجام شده است و با 
گاه  اهدای خون هم فرد از صحت و سالمتی خود آ

شده و هم جان سه نفر دیگر را نجات داده است.
بسیار ساده  اهدای خون  اظهار کرد: شرایط  وی 
و قابل عمومیت بوده و افرادی که در رده سنی ۱۸ 
تا ۶۰ سالگی قرار دارند و وزن باالی ۵۰ کیلوگرم را 
انجام  را  اهدای خون  باشند می توانند عمل  داشته 

داده و از مزایای آن بهره مند گردند.
آمار اهداکنندگان مستمر در  به  با اشاره  اسالمی 
سال  داد:  خبر  و  کرد  خرسندی  ابراز  گذشته  سال 
بوده  مستمر  دهنده   انتقال  نفر  ۷۷هــزار  گذشته 
شده  گرفته  خون  از  درصد   ۹۵ حاضر  حال  در  که 
طور  به  آن  از  درصد   ۵ تنها  و  است  شده  فــرآوری 
مستقیم به افراد نیازمند منتقل شده و به این ترتیب 
ما توانسنتیم نیاز استان به ۳۵۲هزار کیسه خون را 

در سال گذشته مرتفع کنیم.
ما  گفت:  رضوی  خراسان  خون  انتقال  کل  مدیر 
انتقال خون کشور بوده و  جزو بزرگترین پایگاه های 
را تحت پوشش خود  بیمارستان  و  ۵۹ مرکز درمانی 
و شیراز در  تهران، مشهد،  و گفتنی است که  داریم 
حال حاضر ۳۰ درصد خون کشور را تامین می کنند 
که این عمل تنها با همکاری و هم گامی مردم میسر 

شده است.
به ۱۰  نیاز  برای هر جراحی قلب  وی اضافه کرد: 

مشارکت  و  استقبال  به  توجه  با  است،  خون  واحد 
خوب مردم در اهدای خون موفق شدیم تا خون مورد 
در حال  کنیم.  تامین  را  اتاق های عمل جراحی  نیاز 
حاضر هیچ عمل جراحی به خاطر نبود خون به تاخیر 
و  می شود  انجام  زمانی  بازه  درکوتاه ترین  و  نمی افتد 

زمینه  این  در  دیگر  بیمار  خانواده 
نگرانی ندارد این در حالی است که 
در برخی کشور ها حتی نظیر آمریکا 
نوبت جراحی قلب به یک سال و نیم 
کم تر  ایران  در  زمان  این  که  رسیده 
دالیل  از  یکی  و  بوده  هفته  یک  از 
به  نیاز  مذکور  کشورهای  در  تاخیر 

خون است.
بارگاه منور  افزود: وجود  اسالمی 
برای  را  باالیی  پتانسیل  ــوی  رض
شهر  ایــن  در  سالمت  گردشگری 
از  بهینه  استفاده  با  که  کرده  ایجاد 
را  مشهد  می اتوانیم  پتانسیل  این 
آسیا  درمانی  قطب های  از  یکی  به 

تبدیل کنیم.

ثامن  پایگاه  مجاورت  به  اتوجه  با  کرد:  تاکید  وی 
فقط  نیرو  کمبود  دلیل  به  رضوی  حرم  در  امید  و 
شیفت صبح کار می کنند که امید لست به زودی با 
همکاری سپاه پاسداران این مراکز را در شیفت های 
زائرین  تا  داشته  نگه  فعال  و  داده  توسعه  نیز  عصر 
دعدغه ای  نیز  خون  اهــدای  بــرای 

باشند. نداشته 
اسالمی ادامه داد: بنا شده است 
الیت  به  متعلق  پارکینگ های  در 
خون  انتقال  مراکز  مجاورت  در  که 
انتقال  هدف  که  کسانی  دارند  قرار 
خود  خودروی  بتوانند  دارند  خون 
نشان  این  که  کنند  پارک  رایگان  را 
در  مــوضــوع  ایــن  اهمیت  دهــنــده 

اجتماع است
سهم کم رنگ خانم ها در اهدای خون

خراسان  خون  انتقال  کل  مدیر 
درصد   ۹۴ اینکه  بیان  با  ــوی  رض
مرد  اســتــان  در  ــون  خ کنندگان 
در  خانم ها  سهم  گفت:  هستند، 

از  است.یکی  آقایان  از  کمتر  بسیار  خون  اهدای 
دالیل این اتفاق این باور غلط عمومی جامعه است 
که تصور می شود زنان به دلیل از دست دادن خون 
حالی  در  این  و  بدهند  خون  نمی توانند  ماهیانه 
است که خون دادن در بانوان سبب تقویت سیستم 

خون رسانی بدن می شود.
فرش قرمز الیت برای اهداکنندگان خون

نشست  این  ادامه  در  الیت  شرکت  عامل  مدیر   
گفت : با ابالغ پیام شورای شهر و شهرداری مشهد 
شهر  سطح  در  شما  گونه  ایثار  فعالیت  خصوص  در 
که شاهد آن هستیم و این ایده اولین بار در شورای 
شهر مطرح شد و این فرهنگ سازی مورد توجه قرار 

گرفت.
محمد مهدی اسدی افزود: با تعبیر اهداکنندگان 
که  ــراد  اف این  بــرای  باید  اجتماعی  قهرمانان  به 
قرمزی  فرش  می کنند  مراجعه  خون  اهدای  برای 
این  راحتی  برای  همکاری  و  کار  هر  باید  گسترانده 

افراد باید صورت بگیرد.
و  حمل  شرکت  وظایف  از  یکی  کرد:  تصریح  وی 
نقل شهری تسریع و تسهیل عبور و مرور است و در 
این راستا هر فعالیتی که باید انجام داده و با توجه 
به تبدیل شهد مشهد به توریست سالمت باید سازو 
و  عبور  تا  کرد  ایجاد  شهر  این  برای  را  الزم  کارهای 

مرور راحت تری را داشته باشند.
الیت  شرکت  پارکینگ های  داشت:  اظهار  اسدی 
و  است  خون  اهــدای  پایگاه های  مجاورت  در  که 
رایگان  پارک  جای  خون  اهداکنندگان  به  فردا  از 
نیک  عمل  این  ســازی  فرهنگ  بــرای  و  می دهند 
شما  با  همکاری  جهت  در  خود  ظرفیت  نهایت  از 

استفاده می کنیم.
آموزش  روی  اینکه  به  اشاره  با  الیت  مدیرعامل 
تمرکز  و  کار شده  زیاد  بسیار  خود  پارکبان  نیرو های 
موارد،  برخی  در  که  این  به  باتوجه  گفت:  داریم، 
بایک  مواجه  نفر های  اولین  جزو  پارکبان  نیرو های 
برای  بتوانند  باید  نتیجه  در  است  رانندگی  سانحه 
اقدامات اولیه جهت سالمتی شهروندان در مواجهه 

با تصادفات اقدام کنند.
جهت  در  تفاهم نامه  این  کرد:  نشان  خاطر  وی 
شده  امضا  حرم  مجاور  پارکینگ های  بودن  رایگان 
جای  و  است  پارکینگ ها  همین  به  محدود  تنها  و 
به  تفاهم نامه  این  جزو  خیابان  حاشیه  پارک های 
پیش می آید  ترافیکی  بحث  که  نمی آید چرا  حساب 
و ما بر روی این موضوع همیشه تاکید داریم که در 

نزدیکی این سازمان ماشینی پارک نکند. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای اصالحی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۲۰۰۲۷۸۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد فرازمند فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه ۳۲ صادره از کاشمر در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۵۲۰/۱۰ متر مربع ازپالک ۳۰۳۴ 
اصلی واقع در بخش یک شهر خریداری از مالک رسمی آقا / خانم اداره اوقاف محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خودرا 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 : ۱۳۹۷/۱0/05

محمد محمدزاده - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

سازمان ثبت اسناد و امالک تربت کشور
آگهی اخطاریه ماده ۸۷

بدینوسیله به آقای مهدی ایل بیگی فرزند غالمحسین به ش.ملی ۰۷۰۲۹۴۵۴۲۰ ابالغ می گردد. که در خصوص پرونده کالسه ۹۶۰۰۷۴۴ له بانک ملت علیه شما اشعار می دارد که برابر نظریه 
مورخ ۹۷/۰۷/۰۷ ارزیاب ششدانگ پالک ۳۴۲ فرعی از دو اصلی بخش یک تربت حیدریه ملکی شما به مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به ارزیابی مذکور معترض می باشید 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ اخطاریه اعتراض کتبی خود را ضمن تودیع هزینه ارزیابی محدد به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت علی الحساب به این شعبه تسلیم در غیر این صورت و پس از 

گذشت مدت مقرر فوق ارزیابی قطعی و عملیات اجرلیی ادامه خواهد یافت و به اعتراض خارج از مهلت مقرر و بدون پرداخت هزینه فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سیدمحمد حسینی - جانشین اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۳۴۵۰ مورخه ۱۳۹۷/۷/۲۹ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه درقدمی به شناسنامه شماره ۰۷۸۰۳۸۶۷۲۸ کدملی ۰۷۸۰۳۸۶۷۲۸ صادره سبزوار فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۶۹.۰۷ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۵۰۶- فرعی از ۵-اصلی واقع در اراضی فتح آباد بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای اصغر 
برازنده دولت آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۲۵۵(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۳۹۳۷ - ۱۳۹۷/۸/۲۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم شمس آبادی به شناسنامه شماره ۵۷۳۰۰۱۰۵۲۴ کدملی ۵۷۳۰۰۱۰۵۲۴ صادره جوین فرزند احمد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
۹۲.۱۱ مترمربع قسمتی از پالک ۹۲ فرعی از ۶ اصلی واقع در بخش ۳ سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی اقای مسلم جلمبادانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.
)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۳۰۵(
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مفقودی

موتور  شماره   ۲۱ ۴۳۲س ایران   ۳۲ پالک  شماره  به   ۱۳۹6 مدل   ۱600  OHV تیپ  پیکان  سیستم  وانت  سبز  برگ  و  سند 
میباشد. ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  یزدانی  بهزاد  به  مربوط   ۳۱660۲50 شاسی  شماره  و   ۱۱۴۸606۴۱6۴
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فرش قرمز برای اهداکنندگان خون
با موافقت الیت، پایگاه های مجاور حرم رضوی برای اهداکنندگان خون، رایگان می شود

خبر

نقل  و  و حمل  راهداری  اداره کل  راهداری  معاون 
جاده ای خراسان رضوی گفت: عملیات اصالح ۱۰ 
نقطه پرتصادف و حادثه خیز در سطح جاده های این 

استان آغاز شده و هم اینک در دست اجرا است.
شنبه  سه  روز  خجسته  علیرضا  ایرنا،  گزارش  به 
مورد   ۶۰ و  شده  شناسایی  پرتصادف  نقاط  افــزود: 
آنها در اولویت اصالح قرار گرفت. در این چارچوب از 
سال ۱۳۹۵ تاکنون ۱۱ نقطه در جاده های خراسان 

رضوی اصالح شده اند. 
وی ادامه داد: اصالح ۱۰ نقطه پرتصادف دیگر در 
دستور کار قرار گرفت و فعالیت پروژه در سه محل در 
حال انجام است. اصالح هفت نقطه دیگر در مرحله 

تامین پیمانکار قرار دارد.
جاده  نقل  و  حمل  و  ــداری  راه کل  اداره  معاون 
در  الیق  چاه  محدوده  گفت:  رضوی  خراسان  ای 
تربت  جاده  در  قوزان  آباد،  جام_سمیع  تربت  جاده 
حیدریه_گناباد، مالو در مسیر گناباد_بجستان، سه 
بیاس  راه  ، سه  ابویسان در جاده جوین_جاجرم  راه 
آباد در جاده خواف _ قائن، تقاطع افچنگ در جاده 
سبزوار_ جوین و پل کال شور در جاده گناباد_تربت 
رضوی  خراسان  پرتصادف  نقاط  جمله  از  حیدریه 
هستند که قرار است پیمانکارانی برای اصالح آن ها 
نقاط  در  اصالح  پروژه های  افزود:  وی  شود.  تعیین 
فرخد و پیچ آب معدنی واقع در جاده مشهد_کالت و 
دوربرگردان نیروگاه توس در جاده مشهد_چناران هم 

اکنون در حال اجرا است.
وی شرط اجرای این پروژه ها را تامین اعتبار اعالم 
برای  برآوردشده  هزینه  پیش  سال  دو  کرد:  بیان  و 
میلیارد   ۵۰۰ اشاره  مورد  حادثه خیز  ۶نقطه  اصالح 
هزینه ها  قطعا  موجود  تورم  دلیل  به  اما  بود  ریال 
شتاب  بــرای  مشکالت  از  یکی  لذا  یافته  افزایش 
مناطق  این  در  جاده ها  سازی  ایمن  به  بخشیدن 

موضوع قیمت ها است. 
بر اساس اعالم پلیس راه خراسان رضوی ۴۰درصد 
خیز  حادثه  نقاط  در  استان  این  ای  جــاده  تلفات 
در  نیز  تلفات  این  درصد   ۶۰ از  بیش  و  می دهد  رخ 

۶۰نقطه پرتصادف اتفاق می افتد.

خبر
10نقطه پرتصادف جاده ای خراسان 

رضوی در حال اصالح است
»صالح آباد« چشم انتظار است؛

فراموشی 8ساله ساخت یک بیمارستان
در مجلس گفت:  باخرز  و  تایباد  تربت جام،  نماینده 
متاسفانه تکمیل بیمارستان ۳۲ تختخوابی صالح آباد در ۸ 

سال گذشته فراموش شده است.
جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره به این که بخش 
مرزی صالح آباد در استان خراسان رضوی با مصوبه دولت به 
شهرستان تبدیل شده است، افزود: این مهم در حالی است 
که منطقه مذکور ۲۹ شهرستان استان محسوب می شود 
افزایش  و دارای حدود ۵۰ هزار جمعیت است. ضرورت 
اعتبارات شهرستان صالح آباد در حوزه راه سازی نماینده مردم 
تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: بر این اساس از سازمان برنامه و بودجه و دولتمردان 
درخواست می شود تا اعتبارات این منطقه را افزایش دهند زیرا 
صالح آباد دارای پایین ترین شاخص در حوزه راه سازی است.

سال  در ۸  آباد  صالح  تختخوابی  بیمارستان ۳۲  تکمیل 
گذشته فراموش شده است

وی با اشاره به اینکه صالح آباد فاقد بیمارستان بوده و 
تنها بیمارستان ۳۲ تختخوابی آن بیش از ۸ سال است که 
رها شده و تکمیل نشده است، ادامه داد: همچنین مبلغ 
۷ میلیارد تومانی در سفر رییس جمهور به استان خراسان 
رضوی برای تکمیل این بیمارستان درنظر گرفته شد که 
متاسفانه تاکنون تخصیص داده نشده است. این نماینده 
مردم در مجلس دهم با بیان اینکه امروزه بیش از هر زمان 
دیگری استقرار ادارات در شهرستان صالح آباد ضرورت 
دارد، افزود: این مهم در حالیست که مسئوالن باید در 
انتصاب ها مولفه بومی گزینی را سرلوحه کاری خودشان 
قرار دهند زیرا برخی افراد که ردیف استخدامی دریافت 
می کنند و بومی نیست سریعا پیگیر انتقالشان به مرکز 

استان می شوند.
توقف گازرسانی در حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و باخرز 

آسیب زا است
رحیمی جهان آبادی افزود: در این بین باید یادآور شد 
متاسفانه گازرسانی در حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و 
باخرز خصوصا منطقه صالح آباد در مدت هفت ماه گذشته 
متوقف شده است؛ این مهم در حالیست که بر این اساس 
از وزیر نفت سوال طراحی شده لذا امیدواریم وزارت نفت 
سریعا اقدامات الزم را در دستورکار قرار دهد وگرنه می توان 
مسئوالن  از  پاسخ  دریافت  برای  قانونی  ظرفیت های  از 
مربوطه استفاده کرد. عضو فراکسیون امید در مجلس 
شورای اسالمی ضمن گالیه از وزیر نیرو، خاطرنشان کرد: 
آبرسانی به روستاهای حوزه انتخابیه تربت جام، تایباد و 
باخرز متاسفانه دچار چالش شده و هیچ اعتباری درنظر 
گرفته نشده است و این مهم در حالیست که چندی پیش 
بر اساس قول مساعد وزیر نیرو مقرر شد این مشکل برطرف 
ابزارهای  از  این صورت می توان  غیر  این  در  وگرنه  شود 

نظارتی قوه مقننه در راستای رفع مشکالت بهره برد

برای هر جراحی قلب نیاز به 10 واحد خون است، با توجه به استقبال و مشارکت خوب مردم در 
اهدای خون موفق شدیم تا خون مورد نیاز اتاق های عمل جراحی را تامین کنیم. در حال حاضر هیچ 

عمل جراحی به خاطر نبود خون به تاخیر نمی افتد و درکوتاه ترین بازه زمانی انجام می شود 

,,

اسدی:
این تفاهم نامه در 

جهت رایگان بودن 
پارکینگ های مجاور 

حرم امضا شده و 
تنها محدود به همین 

پارکینگ ها است و 
جای پارک های حاشیه 

خیابان جزو این 
تفاهم نامه به حساب 
نمی آید چرا که بحث 
ترافیکی پیش می آید

,,

SpIkE LEE :کارگردان
 John DAvID WAShIngTon, ADAm DRIvER, بازیگران: 

LAURA hARRIER
فیلم جدید اسپایک لی با اسمی که شیوه نوشتاری جالبی 
هم دارد )BLAckkkLAnSmAn(، اقتباسی است از رمانی به نام 
بلک کلنزمن یا نژاد پرست سیاه که روایتگر ماجرای یک کارآگاه 
سیاه پوست است که وارد انجمن کو کالکس  کالن ها می شود. 
نقش  معروف(   واشینگتن  دنزل  )پسر  واشینگتن  دیوید  جان 
کارآگاه سیاه پوست را به عهده دارد که موفق می شود تا رده های 
باالی سازمان نفوذ کند و آدام درایور هم نقش یک پلیس تحت 

پوشش یهودی را ایفا می کند.

BlacKkKlansman
mIchAEL noER :کارگردان

chARLIE hUnnAm, RAmI mALEk, EvE hEWSon :بازیگران
»پاپیون« یک درام زندگی نامه ای است که براساس خاطرات یک 
زندانی فرانسوی )آنری شاریر( متهم به قتل ساخته شده است. شاریر 
در سال ۱۹۳۳ روانه زندان شد و در سال ۱۹۴۱ یعنی ۸ سال بعد با 
کمک یک زندانی دیگر به نام لوئیس دگا موفق شد از زندان فرار کند. 
پاپیون پیش از این در سال ۱۹۷۳ هم یک اقتباس معروف سینمایی 
داشت که توسط فرانکلین جی. شافنر ساخته شد و با بازی دو تن از 
بازیگران مشهور سینمای آمریکا یعنی استیو مک کوئین و داستین 
هافمن همراه بود. به هر حال پاپیون در سال ۲۰۱۸ برای جلو زدن از 

اقتباس مشهور قبلی راه سختی در پیش دارد.

Papillon
RUBEn FLEISchER :کارگردان

Tom hARDY, mIchELLE WILLIAmS, RIz AhmED :بازیگران
»ونوم« فیلمی است ابرقهرمانی در جهان سینمایی مارول که 
از کاراکتری به همین نام در کمیک های مارول سرچشمه گرفته 
است. ونوم یکی از دشمنان مشهور اسپایدرمن به حساب می آید و 
اولین بار فکر ساخت یک اسپین آف مستقل برای ونوم زمان ساخت 

اسپایدرمن ۳ به ذهن تولیدکنندگان رسید.
در فیلم ونوم، ادی بروک توسط یک سیمبیوت فضایی تسخیر 
می شود و ونوم شکل می گیرد. کارگردان این اثر سینمایی روبن 
 gAngSTER SqUAD فلیشر است که پیش از این ساخت آثاری چون

و zomBIELAnD را در کارنامه دارد.

Venom

فیلم بازی

کارگردان نمایش »باغ خونی«:
»باغ خونی«، روایتی کامال عاشقانه است

گفت وگو با شاعر، منتقد و رزنامه نگار خراسانی به بهانه چاپ کتاب جدیدش؛

سفید تا قیامت
نمایش کمدی »ماضی استمراری« به نویسندگی، 
طراحی و کارگردانی احسان هادی خانی از امروز در 

فرهنگسرای رسانه به روی صحنه خواهد رفت.
شجاعی،  حسین  چون  بازیگرانی  نمایش  این  در 
روح بخش،  سجاد  جالئیان،  فرزانه  اخجوانی،  تکتم 
جعفری)بازیگر  یــارا  آسیون،  هاجر  خاتمی،  آیلر 
خردسال( و شهرام السمی به ایفای نقش می پردازند.
»ماضی  کمدی  نمایش  داســتــان  خالصه  در 
یک  که  هستی  و  »رامین  است:  آمده  استمراری« 
در  مهمانی  از  بازگشت  از  پس  هستند،  جوان  زوج 
به  رو  هدیه  یک  با  خود  آپارتمان  در  ورودی  جلوی 
رو می شوند، روی هدیه پاکتی که بر روی آن نوشته 
برسد به دست رامین عزیزم به چشم می خورد. رامین 

سر جعبه را بر می دارد اما به ناگهان ...«.

نگران مافیا در تئاتر هستیم
بازیگر مشهدی تئاتر و سینما گفت: در تئاتر مافیا 
افراد در این حوزه هنری  این  وجود دارد و ما نگران 

هستیم.
هنوز  خراسان  استان  تئاتر  افــزود:  الهی  محمد 
شده  موجب  این  و  نرسیده  خود  مطلوب  جایگاه  به 
امروزه بسیاری از مسئوالن در شهرهای بزرگ تئاتر را 

یک ضرورت ندانند و از آن دوری کنند.
قهقرا  به  تئاتر  وضعیت،  این  با  کرد:  اظهار  وی 
به روی  می رود؛ متاسفانه در تهران و مشهد کسانی 
کار می آیند که فقط تالش می کنند افکار خاص خود 

را پیاده نمایند.
وجود  درستی  قانون  تئاتر  حرفه  در  گفت:  الهی 
استعداد  و  تجربه  بدون  بخواهد  کس  هر  و  ندارد 
تصویب  به  قانونی  باید  می شود،  عرصه  این  وارد 
کارگردانی  عرصه  وارد  تجربه  بدون  افراد  که  برسد 

نشوند. و... 
بیان کرد: برخی چون پول دارند  تئاتر  بازیگر  این 
متن  تجربه  بدون  و  نرفته  تئاتر  کالس های  به  هنوز 
دست گرفته و کارگردانی می کنند، متاسفانه به دلیل 
از  باشد  پول داشته  اقتصادی هر کس که  مشکالت 
وی استقبال می کند و کیفیت کار نیز اهمیتی ندارد.
مالی  منفعت  واسطه  به  افراد  برخی  به  افزود:  وی 
بهترین سالن ها را می دهند در صورتی که هیچ تجربه 
و تخصصی ندارند و ضعیف ترین کارها را بروی صحنه 
می برند، متاسفانه اکنون تئاتر متولی ندارد و برخی 

هم نمی خواهند داشته باشد.
باند  تئاتر  حرفه  در  این که  وجود  با  گفت:  الهی 
بازی و مافیا وجود دارد ولی هنوز به اندازه سینما و 

تلویزیون نشده است.

چند  اسم  بخواهید  مشهدی  شهروندان  از  اگر  شاید 
فرهنگسرا را بگویند به زحمت بتوانند نام یکی دوتای آن ها 
را ببرند. این یعنی فرهنگسراهای شهر، منفعل، تنبل و 
بدون برنامه هستند. آن چند فرهنگسرایی هم که مثال 
فعال هستند معموال برنامه هایی را اجرا می کنند که ارتباطی 
برای  ندارد.  با وظیفه، سیاست و حوزه تخصصی آن ها 
مثال در فرهنگسرای سالمت محفل ادبی برگزار می شود 
و فرهنگسرای رسانه نیز بجای انجام وظایف ذاتی خود، 
مجبور است جلسه ترانه و مراسم شب یلدا برگزار کند و 
جور دیگران را بکشد. فرهنگسرای ترافیک هم که قربانش 
بروم هرکاری انجام می دهد جز فرهنگ سازی با موضوع 
ترافیک. این مسئله از منظری دیگر نیز قابل بررسی است و 
آن هم قرار گرفتن فرهنگسراها بعنوان سخت افزار و بستری 
اگر  حتی  که  است  مردمی  و  گوناگون  برنامه های  برای 
نیمه پر لیوان را نگاه کنیم بازهم نباید مسئولیتی که برای 

فرهنگسراها تعریف شده است از یاد برود.
اما اتفاق دیگری که اخیرا در یکی از کانال های تلگرامی 
نام  تغییر  شده است،  منتشر  شهری  مدیریت  منتقد 
فرهنگسرای سالمت به فرهنگسرای نصرت است. نکته 
جالب اشاره این کانال به آغاز نرم و زیرپوستی تغییر نام 
فرهنگسراها است که به شایعه شبیه است تا یک خبر معتبر 
و جالبتر از این، پاسخ مدیر این فرهنگسرا به شایعه مطرح 
چهارمی ها  شورای  آیا  که  اینجاست  سوال  است.  شده 
نمی دانستند این فرهنگسرا براساس وقف نامه آن باید به 
اسم نصرت شناخته شود نه سالمت؟ آیا منتشرکننده این 
خبر که احتماال رابطه نزدیکی با برخی از اعضای شورای 
پیشین دارد از این موضوع بی اطالع بوده است؟ چرا به 
این وقف نامه بی اعتنایی شده است و حاال که به آن عمل 
می شود مورد انتقاد قرار گرفته است. این نکته هم قابل ذکر 
است که عمل نکردن به وقف نامه از نظر شرعی و قانونی 

خالی از اشکال نیست و جای تامل دارد.
نیز  را  سالمت  فرهنگسرای  مدیر  پاسخ  ادامــه،  در 

می خوانید.
سالم  و درود

نیک جوانی هستم مدیر فرهنگسرای نصرت
در خصوص مطلبی که در خصوص تغییر نام فرهنگسرا 
در کانال تون منتشر فرمودید جهت اطالع معروض می 

دارد:
در  وقف نامه فرهنگسرا به صراحت نوشته شده که نام 
نصرت بر روی فرهنگسرا گذاشته شود و واقفین از زمان 
افتتاح پیگیر عدم عمل متولیان امر به وقف نامه بودند 
لکن به نظر واقفین توجهی نگردید و خالف شرع و قانون 
برخالف نیت واقفین عمل گردید.لذا جهت عمل به وقف 

نامه پیشنهاد تغییر نام به کمیته نام گذاری ارائه گردید .

خبر
»ماضی استمراری« در فرهنگسرای 

رسانه
در فرهنگسراها چه خبر است؟

یادداشت

داستان  گفت:  خونی«  »باغ  نمایش  کارگردان 
»باغ خونی« یک روایت کامال عاشقانه و خانوادگی 

است.
»باغ  نمایش  امیر بشیری که در نشست خبری 
خونی« سخن می گفت، اظهار کرد: طرح نمایش 
باغ خونی حدود یک سال و نیم پیش ریخته شد و 
محمد نقایی آن را نوشت تا این که تابستان امسال 
اوایل  و  شد  شروع  آن  پیش تولید  اصلی  استارت 
پاییز هم بازیگران آن انتخاب شدند؛ بهترین های 
باعث  این  که  دارند  حضور  نمایش  این  در  مشهد 

افتخار بنده است.
داد:  ادامه  خونی  باغ  مسائل  خصوص  در  وی 
و  می کنم  تئاتر  کار  مشهد  در  سال هاست  بنده 
طی  باید  مراحلی  چه  که  این  می دانم،  را  قوانین 
شود، چطور سالن بگیرم و ..زمانی که باغ خونی 
سالن  و  دادم  درخواست  بنده  خــورد،  استارت 
و  سالن  برای  که  زمانی  درخواست  طبق  و  گرفتم 
تاریخ اجرا به ما داده بودند را با تمامی بازیگران، 
طراحان و همه عوامل باغ خونی به بحث گذاشتم 

و وارد گفت وگو شدیم و برنامه ریزی کریدم.
گویا  میان  این  در  کرد:  تصریح  کارگردان  این 
دوستانی که به ما سالن داده بودند، یک قول های 
یکی  بودند،  داده  دیگر  افــراد  به  هم  ضمنی ای 
نوک  چرا  نمی دانم  ما  تئاتری  همکاران  از  نفر  دو 
بودند  باغ خونی گرفته  به سمت نمایش  را  پیکان 
درحالی که این جریان هیچ ارتباطی به ما نداشت 
و ما مانند همه گروه های دیگر سالن و تاریخ اجرا 
انجام دهیم؛  را  کارمان  تا  بودیم  را مشخص کرده 
جالب آن است که خیلی از این آثار آمادگی کامل 

برای اجرا را هم نداشت.
فقط  کرد:  بیان  حمایت ها  خصوص  در  بشیری 
خودمان  گروه  و  ایران  نمایشی  هنرهای  انجمن 
است که حمایت هایی از ما کرده اند. از زمانی که 
شروع  ما  تبلیغات  اکران های  و  شهری  اکران های 
از  حمایت  برای  لگویی  هیچ  که  می بینیم  شده، 
ما نیست. متاسفانه وقتی یک حرکتی می خواهد 
انجام شود، ما به جای این که کمک کننده باشیم، 

سعی می کنیم که سنگ جلوی پا بیندازیم.
وی در خصوص شیوه اجرایی کار افزود: در مورد 
فضاهایی که در کار در مورد اجرا وجود دارد، سعی 
برای  داریــم،  اکت  تعدد  چون  نمایش  در  کردیم 
به  و  دهیم  انجام  را  متفاوتی  فضاسازی  اکت  هر 
می کند،  پیروی  اکت  آن  که  موضوعی  هر  فراخور 
فضاهای متفاوتی را ایجاد کنیم که مخاطب بتواند 
با فضاهای مختلف ارتباط صمیمی و نزدیکی پیدا 

کند و رها نشود.
ما  طراحی،  مورد  در  کرد:  اضافه  کارگردان  این 

بازی ها  و  روایت  ولی  نداریم  رئالیستی  طراحی 
کامال مبتنی بر یک روایت رئالیستی است ولی در 
استفاده  رئالیسیت  قاعده  این  از  صحنه  طراحی 
نکردیم و قرار است با فضاسازی های متفاوت آن را 
اجرا کنیم. برنامه داریم که از ۶ دی ماه، پنج شنبه، 

ساعت ۱۸ و ۲۰ اجرا داشته باشیم.
بشیری گفت: در این سال ها هیچ وقت در تولید، 
تمرین و اجرا لحظه ای به این فکر نمی کردیم که با 
به سالن  برای کشاندن مخاطب  ترفند غیرتئاتری 

کار کنیم تا فقط صدای خنده مخاطب دربیاید.
وی ادامه داد: باغ خونی دنبال این نیست که 
به نظرم  را بخنداند.  ترفند مخاطب  و  با هر دلیل 
و  جذاب  آنقدر  خونی  باغ  عاشقانه  روایــت  این 
جدی است که می تواند مخاطب را در سالن نگه 
دارد و امیدواریم که بتوانیم یک ارزش افزوده ای 
باشیم  کرده  کاری  و  باشیم  داشته  مخاطب  برای 
که مخاطب به فکر فرو رود و بتواند ارتباط برقرار 

کند.

خبرخبر

من و دوستانم تصمیم 
گرفتیم که تا وقتی که 

این رویه غلط و ظالمانه 
ادامه دارد روی این 

موضوع کار کنیم و 
دوستانمان را تشویق 
به چاپ کتاب به روش 

ناشر مولف کنیم. در 
این زمینه با چاپخانه ای 

هم صحبت کردیم که 
بتوانیم هزینه های 
اضافی را از دوش 

نویسندگان برداریم

,,

برخی از صاحبان نشر هزینه پخش کتاب را هم از مولفین می گیرند و نیمی از تعداد تیراژ کتاب را به 
بهانه پخش به مولف تحویل نمی دهند و متاسفانه بعد از مدتی معلوم می شود که آن بخشی از تیراژ 

که باید به وسیله ناشر پخش می شده اساسا چاپ نشده است و این به اعتقاد من یعنی فاجعه. 

,,

صادق شیخی



ایران  کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال 
هر از گاهی خود را نقل محافل می کند. مربی که 
عنوان  به  کفاشیان  علی  زمان  در   ۱۳۹۰ سال  از 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران معرفی شد. 
و  ستودند  را  او  عملکرد  بسیاری  کار  ابتدای  در 
عصر جدیدی را برای تیم ملی ایران متصور بودند. 
عصری رویایی که مربیان قبلی نتوانستند آن را رقم 
بزنند. بعد از گذشت ۸ سال از سرمربیگری وی باید 
دید چه دستاوردی نصیب ایران و تیم ملی فوتبال 

این کشور شده است. 
گام اول: جام جهانی ۲0۱۴ آفریقای جنوبی

پس از صعود تیم ملی ایران از مرحله اول و دوم، 
در مرحله آخر با تیم های ازبکستان، قطر، لبنان و 
کره جنوبی هم گروه شدیم و در دور رفت این بازی ها 
با وجود برد در خانه ازبکستان، در بازی دوم مقابل 
به  لبنان  و در  تهران متوقف شدیم  آن هم در  قطر 
این تیم باختیم و در آخرین بازی دور رفت میزبان 
کره جنوبی بودیم که با گل جواد نکونام این تیم را 

شکست دادیم. 
بازی ها  ایــن  برگشت  دور  به  پا  که  حالی  در 
مقابل  از خانه  برد خارج  به  توجه  با  می گذاشتیم، 
خانه  در  را  تیم  این  که  بودیم  مطمئن  ازبکستان 
عوض  چیز  همه  یکباره  به  اما  می دهیم،  شکست 
شد و با یک گل مقابل این تیم شکست خوردیم و 
این باخت معادالت صعود ما را کمی پیچیده کرد. 
زمین  از  برنده  باید  آخر  بازی  سه  در  که  طوری  به 
بیرون می آمدیم تا به عنوان صدرنشین صعود کنیم 
و این در حالی بود که دو بازی ما خارج از خانه بود. 
در بازی دوم دور برگشت قطر را در ورزشگاه السد 
بدرقه  بر ۰  پرگل ۴  برد  با  را  لبنان  شکست دادیم. 
بردیم  کشور  این  خاک  در  را  جنوبی  کره  و  کردیم 
تا صعودی رویایی داشته باشیم و مشت گره کرده 
گاه  هیچ  را  جنوبی  کره  سرمربی  مقابل  کی روش 
تمام  از لذت  نمادی  نبریم. مشتی که شاید  یاد  از 

ایرانیان در آن لحظه بود. 
تیم هایی  با  همگروهی  و  جام جهانی  به  صعود 
نظیر آرژانتین، نیجریه و بوسنی رویایی بود برای ما 
تا بتوانیم با تیم های بزرگ دنیا بازی کنیم. تساوی 
مقابل نیجریه و دو باخت مقابل آرژانتین و بوسنی و 
کسب تنها یک امتیاز با چهار گل خورده و یک گل 
زده تنها دستاورد و سوغات ما از بزریل بود. اما نوع 

بازی ها ما را به آینده و جام ملت های آسیا امیدوار 
می کرد.

جام ملت های آسیا ۲0۱5
در جام جهانی  نتیجه گرا  نه  و  حضور غیرتمندانه 
ما را امیدوار می کرد تا بتوانیم با لژیونرهایی مانند 
رضا قوچان نژاد، اشکان دژاگه، سردار آزمون و غیره 
پس از ۴۰ سال قهرمان قاره کهن شویم. در همین 
زمان هم بود که رتبه بندی تیم های ملی از طرف 
فیفا اعالم می شد و ما هر روز در این لیست باالتر 

می رفتیم و امیدوارتر می شدیم. 
ایران در این دوره از مسابقات با امارات، بحرین و 
باز هم قطر هم گروه شد و توانست با سه پیروزی و 
بدون گل خورده به مرحله بعدی راه پیدا کند. در 
مرحله یک هشتم نهایی این بازی ها به مصاف تیم 
ملی فوتبال عراق باید می رفتیم. بازی که با اخراج 
مهرداد پوالدی همه چیز تغییر کرد و در وقت های 
به  دوبار  هر  و  افتادیم  عقب  دوبار  اضافه  و  معمول 
تساوی دست پیدا کردیم و در آخر با نتیجه ۳-۳ گام 
به ضربات پنالتی گذاشتیم و در نهایت به این تیم 
باختیم تا وداعی زود هنگام با جام ملت های آسیا 

۲۰۱۵ داشته باشیم. 
محبوب  کافی  اندازه  به  کیروش  کار  اینجای  تا 
مربیان  مصاحبه های  و  برخورد  حتی  و  بود  شده 
هر  و  نمی آمد  شمار  به  او  برای  مانعی  نیز  داخلی 
باز  بیشتر  را  خود  جای  ایرانیان  میان  در  لحظه 

می کرد. برخوردهای او با عباس ترابیان دبیر کمیته 
بازاریابی فدراسیون در سال ۱۳۹۴ و شکایت از وی 
یکی از اولین و سخت ترین برخوردها بود که در آن 

زمان خیلی ها حق را به کیروش می دادند. 
مردم که سرمربی تیم ملی را دوست داشتند، وی 
را به عنوان یک مربی طراز اول در جهان قبول کرده 

و در انتظار تمدید قرارداد فدراسیون 
این مربی  با  بتوانیم  تا  بودند  با وی 
آرزوهایمان  و  خواسته ها  به  دورگه 

برسیم. 
ــای کـــالن، اخـــراج  ــ ــرارداده ــ ق
واکنش های  ــرانــی،  ای دستیاران 
نظرهای  اظهار  به  نسبت  مختلف 
فوتبال، مرخصی های  پیشکسوتان 
که  ــروازی  پ مربی  و  مدت  طوالنی 
بماند،  ایران  در  نخواست  گاه  هیچ 
فارسی یاد بگیرد و با مردم خون گرم 
ایران ُاخت شود بخشی از کارهایی 
ــود کــه کــارلــوس کــیــروش انجام  ب

می داد. 
جام جهانی روسیه ۲0۱۸

 D گروه  در  رقابت ها  این  به  صعود  برای  ایــران 
مرحله دوم مقدماتی با تیم های عمان، ترکمنستان، 
گوام و هند همگروه بود که در نهایت توانست با ۶ 
به  اول  تیم  به عنوان  امتیاز  و دو مساوی و ۲۰  برد 

دور بعد صعود کند که البته دور از انتظار هم نبود. 
بعد از آن طبق قرعه کشی که میان تیم های صعود 
با  ایران  گرفت  شکل  آسیا  قاره  اول  سطح  و  کرده 
و  چین  ازبکستان،  سوریه،  جنوبی،  کره  تیم های 

قطر همگروه شد. 
جام  به  صعود  و  مقدماتی  دوره  آخرین  در  ایران 
انجام  بازی   ۱۰ از  توانست  جهانی 
دست  مساوی   ۴ و  برد   ۶ به  گرفته 
پیداکند و با تفاضل ۸+ و جمع آوری 
۲۲ امتیاز حکم صعود خود به عنوان 

تیم اول قاره کهن را امضا کند.
سطح  در  خوب  بسیار  عملکردی 
آسیا که توقع ما را آنچنان باال برد که 
هم  جام جهانی  در  داشتیم  دوست 
از گروه خود صعود کنیم. به انتظار 
مهم ترین  بندی  گروه  و  قرعه کشی 
و  نشستیم  دنیا  در  فوتبالی  رویداد 
وقتی در ۱۰ آذر ۱۳۹۶ اعالم شد که 
با تیم های اسپانیا، مراکش و پرتغال 
رنگ  آرزوهایمان  شدیم  گــروه  هم 
اما از طرفی خوشحال بودیم که می توانیم  باخت. 
این  از  و  کنیم  بازی  دنیا  نام دار  تیم های  مقابل  در 

بازی ها درس بگیریم. 
بازی اول مقابل مراکش و گل به خودی دیرهنگام 
دلمان  که  کرد  خوشحالمان  آنقدر  مراکش  بازیکن 

خوب  مراکش  مقابل  کنیم  قبول  نمی خواست 
نبودیم. اسپانیا حریف بعدی ایران در مقابل ما به 
مشکل خورده بود و نمی توانست از دفاع چند الیه 
ایران عبور کند، وقتی حتی سردار آزمون هم دفاع 
می کرد و در نهایت با یک گل نسبتا شانسی بازی را 
واگذار کردیم. پرتغال سومین و آخرین حریف ایران 
را  تازه خودمان  ما  و  افتاد  پیش  با یک گل  که  بود 
باور کردیم. در نهایت توانستیم با یک گل آن هم از 
پایان ببریم  با تساوی به  روی نقطه پنالتی بازی را 
با  آنهم  زده  گل  یک  با  تنها  هم  باز  و  امتیاز   ۴ با  و 
بازیکنان هجومی که هرکدام در تیم باشگاهی خود 
جوالن می دادند از جام جهانی خداحافظی کردیم 
رونالدو،  پنالتی  امیری، گرفتن  به الیی  را  و دلمان 
آزمون  بر سر سردار  و کوزه ها  تمام کاسه  شکستن 
خوش کردیم. دریغ از کمی واقع گرایی که سردار 
وظیفه ای که از او خواسته شده بود را انجام می داد، 

دفاع مطلق. 
برتر  به مرخصی رفت و شروع لیگ  جام جهانی 

حواس ها را به خود معطوف کرد. 
جام ملت های آسیا ۲0۱۹ 

صعودمان از قبل مشخص شده بود. در سه مقطع 
فنی  کادر  اختیار  در  بازیکنان  تا  شد  تعطیل  لیگ 
تیم ملی فوتبال ایران قرار بگیرند. بعد از هر بازی 
باشگاهی بازیکنان چند روزی را در ساختمان پک 
به ریکاوری می پرداختند. بیشترین مبلغ دریافتی 
از  یکی  گاهی  از  هر  حمله  آسیا.  در  مربی  یک 
دستیاران کیروش به یک مربی یا بازیکن و یا مقام 
سوی  از  جنجالی  و  تند  نظرهای  اظهار  و  مسئول 
سرمربی تیم ملی بخشی از عملکرد کادر فنی تیم 
ملی  تیم  از  مسئوالن  داشتند  اذعان  که  بود  ملی 

حمایت نمی کنند. 
در آخرین اظهار نظرها و اقدامات انجام شده نیز 
می توان به قول صعود به مرحله نیمه نهایی و رویایی 
بودن آن برای ایران نام برد. بهتر است آقایان دست 
جام  ایران  فوتبال  ملی  تیم  فنی  کادر  در  اندرکار 
ملت ها را پایان کار خود در ایران بدانند و به دنبال 
رفتن به تیمی دیگر باشند. چرا که نه رفتن به نیمه 
نهایی برای ما رویا است و نه صعود به جام جهانی. 
در  خوب  بازیکنان  از  حجم  این  و  پتانسیل  این  با 
تیم ملی قطعا و قطعا با هر مربی می توان حتی به 
نتایجی بهتر از این دست پیدا کرد. تنها چیزی که 
شاید کمی عوض شدن سرمربی تیم ملی را عقب 
بیندازد قهرمانی در جام ملت های آسیا است و مردم 

ایران را خوشحال و راضی می کند. 
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تنها چیزی که شاید کمی 
عوض شدن سرمربی 

تیم ملی را عقب بیندازد 
قهرمانی در جام 

ملت های آسیا است و 
مردم ایران را خوشحال 

و راضی می کند

,,

خبر

یحیی گل محمدی با نتایج بسیار خوبی که در نیم  فصل 
نخست رقابت های این فصل به عنوان مربی پدیده مشهد 
به دست آورد، در رده بندی کلی مربیان در تاریخ لیگ برتر 
تا رده سیزدهم ترقی کرد. او با میانگین کسب بیش از ۱.۵ 
امتیاز در هر بازی توانسته پس از ۱۶۷ بازی به عنوان مربی، 
به ۶۹ برد و ۵۹ تساوی دست یافته و صعود چشمگیری در 
رده بندی کلی مربیان داشته است. یحیی گل محمدی هم 
اکنون با مجموع ۲۶۶ امتیاز سیزدهمین مربی تاریخ لیگ 
برتر شناخته می شود. او با وجود سابقه کمتر نسبت به برخی 
مربیان توانست با کسب نتایجی بهتر از آنها، به این جایگاه 
رسیده و بسیاری از مربیان باتجربه تر و باسابقه تر را پشت سر 
بگذارد. در ادامه نتایج گل محمدی را با برخی مربیان مقایسه 

می کنیم.
لوکا بوناچیچ آخرین مربی ای بود که یحیی گل محمدی 
در جدول رده بندی کلی مربیان او را پشت سر گذاشت؛ لوکا 
۱۸۰ بازی در لیگ برتر ایران مربیگری کرده و ۲۶۴ امتیاز 
به دست آورد. محمد مایلی کهن با وجود ۱۷۷ بازی، ۱۱ 
رده پایین تر از مربی پدیده مشهد قرار دارد؛ اکبر میثاقیان 
هم با وجود ۲۱۹ بازی لیگ برتری، باز هم پنج رده پایین تر 
از گل محمدی است. حتی محمد احمدزاده که ۲۳۱ بار 
با تیم های مختلف در لیگ برتر مربیگری کرده، فقط ۲۴۴ 
امتیاز به دست آورده و دو رده بعد از گل محمدی قرار گرفته 

است.
فراز کمالوند سرمربی سابق صنعت نفت آبادان و گسترش 
فوالد تبریز در ادوار مختلف ۱۷۷ بار به عنوان مربی روی 
نیمکت تیم های مختلف حضور داشته اما ۲۵ امتیاز کمتر از 
یحیی کسب کرد؛ مهدی تارتار که از نظر سابقه حضور در 
لیگ برتر تقریبًا با یحیی گل محمدی برابر است و ۱۶۳ بازی 
مربیگری کرده، با اختالف امتیازی چشمگیری در رده بندی 

کلی مربیان، ۱۰ رده پایین تر از گل محمدی قرار گرفته و 
۱۹۴ امتیاز اندوخته است.

یحیی گل محمدی در رقابت های این فصل می تواند با 
کسب نتایج الزم چهار مربی دیگر در رده بندی مربیان لیگ 
برتر را هم پشت سر بگذارد. او با کسب شش امتیاز دیگر 
صمد مرفاوی را پشت سر می گذارد؛ مرفاوی ۲۷۲ امتیاز 
همچنین،  آورد.  دست  به  مختلف  ادوار  بازی  در ۲۰۳  را 
مربی پدیده پس از سه پیروزی دیگر، با دو رده صعود باالتر 
بار  از عبدا... ویسی قرار می گیرد؛ مربی که سابقه ۲۲۹ 
گل محمدی  بعدی  رقیب  دارد.  را  برتر  لیگ  در  مربیگری 
فاصله بیشتری داشته و ۲۹۰ امتیازی است. محمود یاوری 
پس از ۲۴۷ بازی هم اکنون در رده دهم مربیان تاریخ لیگ 
برتر قرار گرفته و بعید نیست که تا پایان همین فصل از این 
رده تنزل کند. آخرین مربی که یحیی گل محمدی می تواند 
در پایان فصل در رده بندی کلی مربیان از او هم پیشی بگیرد، 
حسین فرکی با سابقه دو بار قهرمانی است. در صورت تکرار 
نتایج نیم فصل نخست لیگ برتر هجدهم )با کسب حداقل 
۲۹ امتیاز(، کاپیتان سابق پرسپولیس و تیم ملی از حسین 
فرکی هم سبقت خواهد گرفت. فرکی تا کنون ۱۹۶ بازی در 

لیگ برتر مربیگری کرده و ۲۹۴ امتیازی است.

رئیس هیئت دوچرخه سواری 
حدود  گفت:  رضوی  خراسان 
به  شدگان  دعــوت  از  درصــد   ۳۵
تیم ملی جهت اعزام به مسابقات آسیایی از خراسان 

رضوی هستند.
مهدی روزبهان در خصوص رتبه سومی اخیر استان 
برتر  لیگ  مسابقات  کرد:  اظهار  کشور  برتر  لیگ  در 
اهواز  در  بزرگساالن  سنی  رده  در  ســواران  دوچرخه 
برگزار شد که جهت آمادگی رکاب زنان جوان، تیم ملی 

جوانان نیز در این رقابت ها حضور پیدا کرد.
عماد  از  متشکل  جوانان  ملی  تیم  داد:  ادامه  وی 
آبادی  محمد  داوود  و  محمدی  امیرحسین  محمدی، 
آذربایجان  از  و یک دوچرخه سوار  از خراسان رضوی 
این  در  تعقیبی  کیلومتر  چهار  تیمی  رشته  در  شرقی 

رقابت ها حضور پیدا کردند که در پایان مقام سوم این 
رقابت ها را بدست آوردند.

سوار  دوچرخه   ۱۳ از  کرد:  خاطرنشان  روزبهانی 
از  نفر   ۲ از  متشکل  ملی  تیم  اردوی  به  شده  دعوت 
مسابقات  به  اعزام  جهت  آقایان  از  نفر   ۱۱ و  بانوان 
عماد  و  سرعت  رشته  در  دانشور  محمد  آسیایی، 
آبادی  محمد  داوود  و  محمدی  امیرحسین  محمدی، 
حضور  رضوی  خراسان  از  استقامت  نیمه  رشته  در 

دارند.
دانشور  محمد  وضعیت  آخرین  خصوص  در  وی 
تنها  سوار  دوچرخه  این  کرد:  تصریح  ملی  تیم  در 
آسیایی  های  بازی  سرعت  رشته  در  ایران  پوش  ملی 
برتر  بود که در حال حاضر در مسابقات لیگ  خواهد 

باشگاه های کشور در اهواز به رقابت می پردازد.

قهرمانان  ــان  ــازم س رئــیــس 
گــفــت:  ــران  ــ ایـ ورزش  ــی  ــل م
جنبه  سرخابی ها  خصوصی سازی 

مثبت اقتصادی و اجتماع دارد.
بزرگ  دوباشگاه  ــذاری  واگ ــاره  درب وردی  حق  سعید 
پایتخت به بخش خصوصی گفت: دولت برنامه خصوصی 
سازی سرخابی ها را در دستور کار خود قرار داده، در تمام 
دنیا ورزش مدنی و خصوصی است دومین اقتصاد بزرگ 

دنیا بعد از نفت فوتبال است.
رئیس سازمان قهرمانان ملی ورزش ایران بیان کرد: در 
ایران به خاطر اینکه ورزش دولتی است و نگاه حمایتی به 
آن می شود دولت نمی تواند کامل در این رقابت شرکت 

کند در واقع هم خانواده بودن باشگاه درست نیست.
مزایای  شود  خصوصی سازی  اگر  اینکه  بیان  با  وی 

باالیی از لحاظ اقتصادی و اشتغال زایی در کشور به وجود 
می آید ادامه داد: با ساخت هر استادیوم حدود ۸ هزار 
شغل ایجاد و درب یک زندان بسته می شود با خصوص 
می توانند  هم  تماشاگران  حتی  باشگاه  دو  این  سازی 

سهام دار باشند.
چهلمین  فرارسیدن  به  بااشاره  همچنین  وردی  حق 
وضعیت  درخصوص  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 
از  پیش  ورزش  گفت:  انقالب  از  بعد  ورزش  پیشرفت 
تفاوت زیادی داشته  انقالب اسالمی   از  بعد  با  انقالب 
شاید از نظر سخت افزاری قبل از انقالب کیفیت خوب 
و  داشتیم  رشد ۱۰۰درصــدی  انقالب  از  بعد  اما  بوده، 
اتفاقات مثبتی در بخش وزش روستایی و بانوان رخ داد 
همچنین از نظر سخت افزاری سالن ها و خانه های ورزش 

روستایی خوبی افتتاح شد.

برتر  لیگ  دوم  و  بیست  هفته 
فوتسال امروز برگزار و شیوه نوین 
این  حساسیت های  قهرمان  تعیین 

بازی را تحت الشعاع قرار داده است.
تا پایان لیگ برتر فوتسال ۵ هفته باقی مانده اما این 
بار بر خالف سال های گذشته، صدرنشینی در پایان لیگ 
به معنای قهرمانی نیست و ۸ تیم باالی جدول ۱۴ تیمی 

لیگ برتر فوتسال وارد پلی آف می شوند.
در  صدرنشینی  حساسیت  شده  سبب  موضوع  این 
برای  رقابت  مقابل  در  و  یابد  کاهش  بندی  رده  جدول 
رتبه بهتر در نیمه باالی جدول، داغ تر از همیشه دنبال 
شود به طوری که تیم های هشتم و هفتم باید در پلی آف 
به ترتیب با تیم های اول و دوم روبرو شوند و این، گزینه 

دلخواه میانه جدولی ها نیست.

آرای مشهد،  برتر، فرش  و دوم لیگ  در هفته بیست 
تیم سوم جدول این هفته در ساوه با سن ایچ رده هفتمی 
مسابقه می دهد و سوهان محمد سیمای قم در خانه با 
شهروند ساری دیدار می کند. قمی ها در بازی رفت در 
ساری با نتیجه عجیب ۷ بر یک بازنده شده اند و بازی 
چهارشنبه در قم برای آن ها جنبه انتقام جویانه خواهد 

داشت.
قرار است تمامی مسابقات به صورت همزمان از ساعت 
۱۶ برگزار شود. این در حالی است که باشگاه های لیگ 
برتری به دلیل عدم پخش زنده مسابقات این فصل لیگ 

برتر فوتسال از سیما گالیه مند هستند.

کسب آمادگی دوچرخه سواران ملی پوش خراسان رضوی
 درمسابقات اهواز

لیگ برتر فوتسال در ایستگاه بیست و دومخصوصی سازی سرخابی ها جنبه مثبت اقتصادی و اجتماعی دارد

کوتاه از ورزش استان
اولین اسکیت پارک خصوصی کشور 

در مشهد افتتاح شد

نگاهی به عملکرد هشت ساله سرمربی تیم ملی فوتبال ایران

کیروش! آقای  است  رفتن  وقت 
رئیس هیئت اسکیت خراسان رضوی گفت:  اولین 
اسکیت پارک خصوصی کشور با حضور رئیس کمیته 
اسکیت  فدراسیون   برد  اسکیت  و  استایل  فری  رولر 
در ابتدای جاده شاندیز با اعتبار نزدیک به ۲ میلیارد 
تومان توسط بخش خصوصی افتتاح شد که مختص به 

اسکیت اگرسیو وبرد است.
محمد عجم تصریح کرد: این پارک زیر نظر متخصصان 
فدراسیون  با جدیدترین و مجهزترین امکانات طراحی و 
ساخته شده است که در آینده می تواند در رشد و ارتقای 

اسکیت استان کمک شایانی کند.
وی ادامه داد: باجذب بخش خصوصی و سوق دادن 
آن ها به سوی ورزش اسکیت ابتدا تالش کردیم آنها را 
با این رشته آشنا کنیم و دوره های مربیگری و داوری 
و  آغاز  سرمایه گذاری  رشته  این  به  علم  با  گذراندند  را 

حاصل آن، این مجموعه شد.
عجم تصریح کرد: قرار است در اسفندماه سال جاری 
و پیش از سال نو مسابقات استانی در این پارک برگزار 
شود تا ایرادات احتمالی شناسایی و برطرف شود پس 
از آن در نظر داریم مسابقات کشوری و میزبان اردوهای 

تیم ملی در مشهد باشیم.

2 والیبالسیت مشهدى به اردوى تیم ملی 
دعوت شدند

برگزاری  برای  ایران  بانوان  امید  تیم  جدید  فهرست 
برخالف  که  شد  اعــالم  تدارکاتی  اردوی  پنجمین 
حضور  مشهد  از  نماینده  یک  که  گذشته  ــای  دوره ه
بازیکنان  فهرست  در  ورزشکار   ۲ نام  بار  این  داشت، 
سارینا  و  صالحی  زهــرا  می شود.  دیــده  شده  دعــوت 
ایروانی، والیبالیست های استان هستند که باید برای 
پوشیدن لباس تیم ملی با ۱۷ بازیکن دیگر در اردو به 

رقابت بپردازند.

دعوت ووشوکاران خراسان رضوی به 
تیم ملی

که  می شود  برگزار  بزرگساالن  ووشو  ملی  تیم  اردوی 
و  ساندا  بخش های  در  اردو  به  شدگان  دعوت  بین  در 
تالو، نمایندگانی از خراسان رضوی نیز حضور دارند. در 
ساندا، عاطفه باقری، مائده رحمانی و صبا کشاورز به 
اردوی بانوان بزرگسال دعوت شدند همچنین در بخش 
تالو آقایان، علی وطن خواه، امیرمحمد رضایی و عرفان 

رجایی دراین اردو حضور به عمل می آورند.
همچنین در بهمن ماه سال جاری مسابقات انتخابی 
تیم ملی در رده های نونهاالن،نوجوانان و جوانان در دو 

بخش آقایان و بانوان به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان رضوی خبر داد

برگزاری دوره های آموزشی با حضور 1000 هنرجو طی 4 ماه
عملکرد موفق یحیی در لیگ برتر؛ پله سیزدهم

رضوی  خراسان  همگانی  ورزش هـــای  هیئت 
دستور  در  را  تخصص  و  دانش  بر  مبتنی  نگاهی 
راهبردی  حرکت  اولین  در  و  داده  قرار  خود  کار 
در  مربیان  آموزش  آکادمی  تاسیس  به  اقدام  خود 
ورزشی  فرهنگی  مجموعه  در  مختلف  رشته های 
متخصص  مربیان  نظر  زیــر  مشهد  االئمه  ثامن 
بر  عالوه  تا  کرد  همگانی  ورزش هــای  فدراسیون 
و  تجربه  با  خبره  کارشناسان  حضور  زمینه  ایجاد 
را  آگاه، شعار »ورزش همگانی مدیریت همگانی« 
اجرایی نماید. فرمانده ارشد نزاجا در شمال شرق 
کشور و رئیس هیئت ورزش های همگانی استان با 
بیان این مطلب درباره برگزاری دوره های آموزشی 
دوره هــای  بــرگــزاری  از  هــدف  گفت:  مربیگری 
مربیان  تربیت  و  علمی  تــوان  افزایش  آموزشی 
مطلوب  خدمات  ارائه  برای  متخصص  و  کارآزموده 

ورزشی به آحاد جامعه است. 
رضا آذریان با اشاره به افزایش ده درصدی تعداد 
همگانی  ورزش های  هیئت  در  آموزشی  دوره های 
خراسان رضوی گفت: هیئت ورزش های همگانی 
ــای  دوره ه گذشته  مــاه   ۴ طی  ــوی  رض خراسان 
مربیگری یوگا، توچیهی ایروبیک، پیالتس، داوری 
داژبال، آمادگی جسمانی، برگزاری دوره مربیگری 
معلق  تمرینات  تخصصی  همایش  بانوان،  فیتنس 
زیر  رشته های  سایر  و   TRX بدن  کل  مقاومتی 
هنرجو  نفر   ۱۰۰۰ از  بیش  حضور  با  را  مجموعه 

برگزار کرده است.  
از  یکی  مــحــوری«  »برنامه  ــرد:  ک تصریح  وی 
راهبردهای کالن هیئت ورزش های همگانی استان 
نیز است و مصمم هستیم اهداف خود را در قالب 
سند راهبردی، برنامه های بلند مدت، میان مدت و 
به  انداز »حرکت  کامل چشم  تحقق  تا  کوتاه مدت 
سوی ایرانی فعال، شاداب و سالم« پیگیری کنیم. 

وی با اشاره به این که آکادمی هیئت ورزش های 
همگانی با مساحت بیش از ۱۵۰۰ متر مربع دارای 
آکادمی  گفت:  است  عملی  و  تئوری  کالس   ۳
برکالس های  عالوه  همگانی  ــای  ورزش ه هیئت 
آموزشی امکانات رفاهی را برای هنرجویان در نظر 
گرفته است که از جمله سالن پذیرایی، نماز خانه، 

اتاق مشاوره ورزشی و بوفه نیز می باشد. 
دوره  نخستین  بــرگــزاری  از  همچنین  ــان  آذری

سال  آذرماه  در  یک  سطح  بانوان  پیالتس  آموزش 
پیالتس  آموزشی  کالس  گفت:  و  داد  خبر  جاری 
خانم  تدریس  با  و  هنرجو   ۳۵ حضور  با  بانوان 

صحنی مربی فدراسیون برگزار شد. 
استان  همگانی  ــای  ــ ورزش ه هیئت  رئــیــس 
همچنین در ادامه خاطر نشان کرد: آموزش دوره 
تئوری مربیگری عمومی درجه ۳ با مدرسی محمد 
 ۳۵ حضور  با  فدراسیون  مــدرس  خندانی مقدم 
هنرجو نیز برگزار شد که هنرجویان پس از موفقیت 
در این دوره ها پایان نامه تکمیلی دریافت می کنند. 
تئوری  دوره هـــای  کــرد:  تصریح  ــه  ادام در  وی 
آموزشی  دوره  و  ساعت   ۶۰ عمومی  مربیگری 
برگزار  عملی  و  تئوری  ساعت   ۴۰ بانوان  پیالتس 

شد. 
مربیگری  تئوری  دوره هــای  داد:  ادامه  آذریــان 

عمومی درجه ۳ پیش نیاز گذراندن تمام دوره های 
مربیگری است و افرادی که تمایل دارند دوره های 
ورزش  هیئت  مجموعه  زیر  رشته های  مربیگری 
همگانی را طی نمایند، باید این دوره های مقدماتی 

را پشت سر بگذارند. 
وی با اشاره به ۷۹ رشته ورزشی که زیر مجموعه 
ادامه  می باشد،  استان  همگانی  ورزش  هیئت 
و  فعال  استان  مجموعه  زیر  کمیته های  تمام  داد: 
کمیته  مثل  جوانی  رشته های  حتی  و  هستند  پویا 
کراس فیت با مدیریت محمد اسدی در استان طی 
است  داشته  استان  سطح  در  که  کوتاهی  فعالیت 
را  خوبی  افتخارات  توانسته  کشوری  مسابقات  در 

کسب نماید که بسیار رضایت بخش است.  
در  کشور  شرق  شمال  در  نزاجا  ارشد  فرمانده 
مربیگری  تخصصی  دوره هــای  برگزاری  خصوص 
زیر مجموعه هیئت ورزش های  در سایر رشته های 
همگانی استان گفت: ظرفیت و پتانسیل برگزاری 
دوره های تکمیلی مربیگری را نیز داریم و مکاتباتی 
را نیز با فدراسیون در این خصوص انجام داده ایم و 
منتظر مجوز و پاسخ فدراسیون ورزش های همگانی 

هستیم. 
وی درباره کسب اطالع شهروندانی که عالقه مند 
هیئت  آکادمی  آموزشی  ــای  دوره ه در  شرکت  به 
گفت:  می باشند،  استان  همگانی  ورزش هــای 
نحوه  و  زمان  از  اطالع  کسب  برای  عالقه مندان 
هیئت  آکادمی  در  آموزشی  ــای  دوره ه برگزاری 
به صورت حضوری  ورزش های همگانی می توانند 
در  فردوسی ساختمان هیئت  بلوار  دفتر هیئت  به 

مجموعه بهشتی مشهد مراجعه و ثبت نام کنند.
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مردم که سرمربی تیم ملی را دوست داشتند، وی را به عنوان یک مربی طراز اول در جهان قبول کرده و در انتظار تمدید قرارداد فدراسیون با وی بودند تا 
بتوانیم با این مربی دورگه به خواسته ها و آرزوهایمان برسیم

,,

خبر

خبر

از  ــوی  رض خراسان  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
برگزاری هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند در نمایشگاه 
بین المللی مشهد خبر داد. محمد خلیلی روزگذشته در 
نشست خبری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی 
کامپیوتر و هشتمین نمایشگاه تخصصی شهر هوشمند 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد اظهار 
داشت: شهرداری مشهد با رویکردی متفاوت نسبت به 
سال گذشته در نمایشگاه هفته آینده حضور پیدا خواهد 
کرد و با توان و تالش مضاعف و سرمایه گذاری های جذب 

شده، شعارها در نمایشگاه تبلور خواهد کرد.
مدیرکل سازمان اطالعات و ارتباطات خراسان رضوی 
ارتباطات در استان  به عنوان نماینده وزارت  افزود: ما 
وظیفه حمایتی داریم چرا که از موضوعاتی که باالخص 

رسانه ها دنبال می کنند و وزیر جوان این وزارت خانه بر 
آن تاکید دارد، حمایت از صنعت IcT و مسیر توسعه 
دیجیتالی کشور است. وی ادامه داد: تاکید ما در این 
ظرفیت  از  بتوانیم  که  است  فضایی  ایجاد  نمایشگاه 
 ۳۲۰۰ کنیم؛  استفاده  خوبی  به  استانی  شرکت های 
و  اینترنتی  فعالیت های  راستای  در  شده  ثبت  شرکت 
دیجیتالی در استان داریم و بعد از تهران رتبه دوم متعلق 
به خراسان رضوی است؛ باید از این ظرفیت مناسب در 
استان به درستی استفاده کنیم و شرکت ها با هم افزایی ها 

در کشور و استان نمود و تبلور پیدا کنند.
 IcT حوزه  در  رضوی  خراسان  داد:  ادامــه  خلیلی 
وضعیت بسیار مناسب و شرکت های متعددی در کشور 
رضوی  خراسان  محصول  گپ  اجتماعی  شبکه  دارد، 
است؛ باید این توانایی شرکت ها و ظرفیت استان را با 
برگزاری نمایشگاه ها و حمایت رسانه ها به گوش همگان 

برسانیم.

نشست مسئوالن اجرایی هشتمین جشنواره شهر 
محل  در  مشهد،  استارت آپی  فعاالن  با  هوشمند 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد 
از  رویداد  این  برگزاری  مسئول  آن  طی  و  شد  برگزار 

اهدای جوایزی به استارت آپ های برگزیده خبر داد.
نمایشگاه  اجرایی هشتمین  اردکانی، مدیر  مهدی 
شهر هوشمند با اشاره  به پیشینه برگزاری این رویداد 
با تکیه بر تجربیات قبلی، با  گفت: امسال بنا داریم 

کارآفرینی  زمینه های  بر  استارت آپی  فعاالن  کمک 
راه تالش  این  باشیم. در  تاکید داشته  نو  ایده های  و 
عرصه  این  فعاالن  همه  توانمندی  و  نظرات  از  داریم 
اختیار  در  بیشتری  فضای  به ویژه  و  کنیم  استفاده 
بخش خصوصی و مجموعه های استارت آپی قرار داده 

شود.
آمادگی  خصوص  در  استارت آپ ها  کمیته  مسئول 
ظرفیت  که  این  با  گفت:  استارت آپ ها  از  میزبانی 
نمایشگاه تکمیل شده، با افزایش این ظرفیت، امکان 
است.  شده  فراهم  بیشتری  استارت آپ های  حضور 
فعالیت این مجموعه ها در زمینه شهر هوشمند، شرط 

حداقلی پذیرش در این نمایشگاه بوده است.

هشتمین نمایشگاه تخصصی شهر 
هوشمند در مشهد برگزار می شود

در نشست مشورتی با فعاالن استارتاپی مشهد مطرح شد:

عزم جدی شهرداری و بخش 
خصوصی برای حمایت از استارتاپ ها

سرویس در شهر

سرویس در شهر
بولوار نماز از پارک خورشید شروع و پس از تقاطع 
خاقانی،  دالوران،  سرافرازان،  بولوارهای هاشمیه،  با 
بولوار شهید ناصری به موازات بزرگراه شهید کالنتری 
به انتهای سیدی متصل می شود فازهای اول و دوم این 
پروژه به طول ۴ کیلومتر در سال های ۹۱ و ۹۲ بهره 
برداری شد و فاز سوم به طول ۳ کیلومتر حد فاصل 
بولوار دالوران و بولوار شهید کاوه در سال ۱۳۹۴ مورد 
بخش،گره  این  تکمیل  با  گرفت.  قرار  بــرداری  بهره 
ترافیکی منطقه سرافرازان و دالوران برطرف شده و بار 
ترافیکی بولوارهای شهید فکوری و پیروزی و همچنین 
و  طول  و  یافت  کاهش  نیز  اسالمی  جمهوری  میدان 
زمان سفر در این منطقه بهبودیافت واگر چه فاز چهارم 
آن از انتهای سیدی تا تقاطع بولوارشهدای ارتش مورد 
بهره برداری قرار گرفت و با وجود این که فاز سوم این 
بولوار آماده بهره برداری شد اما ارتش با ایجاد موانع 
در نقطه اتصال فاز سوم و چهارم مانع از بهره برداری 
شد تا ترافیک بزرگاره کالنتری به بازگشایی این فاز از 
بولوار نماز گره بخورد، این اقدام ارتش با واکنش های 
زیادی روبرو بود و اگر چه مسئوالن بارها از رفع مشکل 
شورای  عضو  اما  اند  خبرداده  بولوار  این  بازگشایی  و 
اسالمی شهر مشهد در آخرین اظهار نظر اقدام ارتش 

را عین باج خواهی عنوان کرده است.
عضو شورای شهر مشهد در خصوص عدم گشایش 
عین  ــش  ارت کــار  ایــن  متاسفانه  گفت:  نماز  بلوار 
باج خواهی است و نیاز مردم، مشکل ترافیک و آلودگی 

هوا اصال مورد توجه قرار نمی گیرد.
به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مجتبی بهاروند 
با اشاره به اینکه این کارشکنی را از هیچ کس و هیچ 
یا باید  نهادی به ویژه از ارتش توقع نداشتیم، افزود: 
مقابله به مثل کنیم و با اعزام نیروهای شهرداری موانع 
ارتش را پاکسازی کنیم و یا برای انجام امور اداری که 

طبق معمول زمانبر است، صبرکنیم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا ادامه 
زمانبر  قانونی  و  اداری  پیگیری های  هرحال  به  داد: 
است و بلواری که افتتاح شده معطل مانده و راه مردم 

با سرباز و کامیون بسته شده است.
وی تاکید کرد: با این وضعیت ضرر و زیان آن متوجه 
روال  به  مشکلی  هر  داده  نشان  تجربه  و  است  مردم 
زمان  سال ها  گاهی،  و  ماه ها  شده  واگذار  بروکراسی 

برده است بنابراین جز تاسف چیزی نمی توان گفت.
ارتش در خصوص بولوار نماز همراهی کند

هم چنین نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد 

بیان  با  نماز  بولوار  در خصوص مشکل عدم گشایش 
اینکه ارتش در خصوص این موضوع همراهی بیشتری 
داشته باشد، گفت: ارتش در جریان جنگ تحمیلی 
خاطره خوشی در اذهان مردم ایجاد کرده و محبوبیت 
خاصی یافته است پس باید مراقب باشد تا این جایگاه 
ویژه در خطر نیفتد. حمیدرضا موحدی زاده در حاشیه 
چهل و ششمین جلسه صحن علنی شورا با بیان اینکه 
گزینه مکاتبه با مقام معظم رهبری نیز مورد بحث است 
اما دوست نداریم به سراغ این کار برویم، اظهار کرد: 
بولوار نماز یک امکان عمومی برای شهر است و با یک 
شهروندان  که  می شویم  متوجه  مردم  از  نظرسنجی 
دوست دارند تا هرچه سریع تر این شریان در دسترس 

عموم قرار گیرد.
اختالف  هرحال  به  افـــزود:  وی 
ماده  کمیسیون  و  ارتش  بین  نظری 
و  اسناد  نیازمند  و  ــده  آم پیش   ۵
مدارکی است که ارتش باید آنها را به 

کمیسیون تحویل دهد.
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
مشهد اضافه کرد: اگر با مقام معظم 
است  ممکن  کنیم  مکاتبه  رهبری 
سوءاستفاده  و  حواشی  بروز  سبب 
شود و ما دوست نداریم چنین اتفاقی 
خوب  ارتش  برای  هرحال  به  بیفتد. 
نیست مردم فکر کنند راهشان بسته 

شده است. وی متذکر شد: با این حال واژه کارشکنی 
را برای ارتش نمی پسندم و این موضوع یک اختالف 
نظر بین مجموعه این مجموعه و کمیسیون ماده ۵ و 

شورای عالی شهرسازی و معماری است.
خواهد  ارائه  که  گزارشی  براساس  شورا  رئیسه  هیئت 

شد تصمیم گیری خواهد کرد
شــورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
هنوز  نماز  بولوار  پرونده  گفت:  مشهد  شهر  اسالمی 
نشده  ارسال  معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  به 
است. محمدهادی مهدی نیا با بیان این که منتظریم 
منصوب  جاری  هفته  در  رضوی  خراسان  استاندار  تا 
و برای گشایش بولوار نماز تصمیم گیری شود، اظهار 
کرد: جلسه ارائه گزارش از سوی دبیر 
کمیسیون ماده ۵ با حضور نمایندگان 
و  استان  شهرسازی  و  راه  کل  اداره 
شهر  شورای  و  شهرداری  نمایندگان 
برگزار  نماز  بولوار  بازگشایی  دربــاره 
شد که طبق آخرین گزارش ها، ارتش 
هنوز مستندات خود را به کمیسیون 

ماده ۵ ارسال نکرده است.
استاندار  حضور  داد:  ادامــه  وی 
موضوع  ــرای  ب می تواند  استان  در 
بسیار  ــاز  ــم ن بــولــوار  بــازگــشــایــی 
دلیل  همین  به  و  باشد  کمک کننده 
چون شنیده شده است که این هفته 

منتظر  می شود،  منصوب  رضوی  خراسان  استاندار 
می مانیم.

شــورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد با تاکید بر این که یکی دیگر از 
راه حل ها نامه به دفتر رهبری است، تصریح کرد: با این 
حال تصمیم گیری درباره این موضوع بر عهده شورای 

شهر و گزارش  هایی است که ارائه داده می شود.
مهدی نیا با بیان اینکه پیش از این ارتش مستنداتی 
قبول  مــورد  اما  داده  ــه  ارائ  ۵ مــاده  کمیسیون  به  را 
حال  ایــن  با  گفت:  اســت،  نشده  واقــع  کمیسیون 
تا  است  قرار  و  نشده  ارســال  هنوز  ثانویه  مستندات 
هیئت  به  موضوع  ایــن  از  کاملی  و  جامع  ــزارش  گ
موضوع  این  درباره  تا  شود  داده  شهر  شورای  رئیسه 

تصمیم گیری ها صورت پذیرد.
بار ترافیکی  هدف از اجرای پروژه عالوه بر کاهش 
شهری،  منظر  بهبود  پیروزی،  بولوار  و  فکوری  بولوار 
کاهش  و  کاوه  شهید  بولوار  به  دالوران  بولوار  اتصال 
بولوار  این  ایحاد  با  که  است  بوده  سفر  زمان  و  طول 
کاهش  در  بسزائی  نقش  فکوری  بولوار  ــوازات  م به 
تاثیر  بار ترافیکی بولوار نماز و بووالر فکوری داشته و 
و  کالنتری  شهید  بزرگراه  بارترافیکی  برکاهش  زیادی 
است  داشته  مشهد  جنوب  منطقه  در  ترافیک  روانی 
نارضایتی  بولوار موجب  این  بازگشایی  از  اما ممانعت 
و بدبینی مردم نسبت به مسئوالن که در این موضوع 

نقش دارند شده است.

باج خواهی برای بازگشایی
بهاروند: در پرونده بلوار نماز گرفتار باج خواهی شده ایم

خبر

اقتصادی،  کمیسیون  رئیس 
مشارکت های  و   سرمایه گذاری 
ــی شــهــر مشهد  ــالم ــورای اس ــ ش
گفت: توسعه مشهد در گرو مشارکت و مشارکت در گرو 
با  گفت وگو  در  نوروزی  احمد  است.  مردم  رضایتمندی 
توسعه  محدودیت ها،  توجه  با  کرد:  اظهار  ما  خبرنگار 
مشهد در گرو مشارکت است یعنی تا مشارکت مردم نباشد، 
نمی توانیم توسعه ای را شاهد باشیم از طرفی هم مشارکت 
و  شهروندان  اگر  یعنی  است  رضایتمندی  گرو  در  مردم 
سرمایه گذاران از متصدیان شهر رضایت نداشته باشند، 
نمی توان انتظار مشارکت داشت. نوروزی در بخشی دیگر 
از سخنان خود بیان کرد: یکی از مشکالت ما در کشور 
این است که تجربه های موفق تبدیل به دانش نمی شود 
درحالی که تجارب باید مستندسازی و تبدیل به یک بسته 

دانش شود تا در آینده برای اجرا در پروژه های دیگر استفاده 
شود. وی افزود: دوم اینکه بسیاری از مدیران وقتی حکمی 
را می گیرند فکر می کنند همه چیز به آن ها اعالم می شود و 
دیگر بی نیاز از تجارب دیگران هستند و هر آنچه به ذهنشان 
می رسد را اجرایی می کنند که متأسفانه این خصلت سبب 
العاده  فوق  هزینه های  و  شده  فراوانی  اشتباهات  تکرار 
سنگینی برای مردم و شهر در بردارد. رئیس کمیسیون 
اقتصادی،  سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسالمی 
با اشاره به لزوم مشارکت شهروندان گفت:  شهر مشهد 
برخی از اجالس های خارجی مانند اجالس مترو پلیس 
شاید برای شهرداری حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه داشته 
باشد اما تجاربی که از این سفر کسب می شود در پروژه ها 
و طرح های مختلف در صورت استفاده و اجرایی کردن 

می تواند سبب صرفه جویی میلیاردها تومان می شود.

در  ــراق  ع کشور  سرکنسول 
جــاری  ســال  در  گفت:  مشهد 
میالدی ۲۰۰ هزار گردشگر سالمت 
قرار  درمــان  تحت  مشهد  بیمارستان های  در  عراقی 

گرفتند.
شریف یاسین در بازدید از بیمارستان تخصصی چشم 
برای  عراقی  زائر  میلیون  دو  مدت  این  در  افزود:  'بینا' 

زیارت به مشهد مقدس سفر کرده اند.
آینده  سال  می شود  بینی  پیش  داشت:  اظهار  وی 
میالدی چهار تا پنج میلیون زائر عراقی به مشهد مقدس 
سفر کنند، لذا تعداد گردشگران سالمت نیز در این مدت 

۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر برآورد می شود.
سرطانها  مانند  العالج  صعب  بیماریهای  گفت:  وی 
بیماریهای  پستان،  سرطان  کودکان،  سرطانهای  بویژه 

مانند  زیبایی  عمل های  ــوارش،  گ دستگاه  چشمی، 
کاشت مو و به ویژه جراحی بینی بیشترین علت مراجعه 

گردشگران سالمت عراقی به مشهد بوده است.
دکتر یاسین افزود: بیمارستان و مراکز درمانی مشهد 
مجهز و از پزشکان متبحر و کادر درمانی توانمند برخوردار 
هستند و این امر در کنار همسایگی و اشتراکات فرهنگی 
و مذهبی تمایل گردشگران سالمت عراقی برای معالجه 
این  افزایش داده است، درحالیکه قبال  را  این شهر  در 
گردشگران بیشتر به کشورهای ترکیه و اردن برای معالجه 
به گزارش  واکنش  در  سفر می کردند. سرکنسول عراق 
روزنامه گاردین پیرامون فساد اخالقی زائران عراقی در 
مشهد خاطر نشان کرد: مطرح شدن این مسائل با هدف 
تخریب روابط حسنه ایران و عراق از سوی آمریکا و غرب 

مطرح می شود.

اجــرایــی  ســتــاد  سخنگوی 
رضوی  خراسان  سفر  خدمات 
غیرسازمانی  زائــر  پذیرش  گفت: 
محسوب  تخلف  دولتی  زائرسراهای  در  اقامت  برای 

می شود.
مهدی فروزان روز سه شنبه در نشست کمیته اسکان 
ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی افزود: همه 
پذیرش  از  باید  مشهد  در  مستقر  دولتی  زائرسراهای 
و  زائران  این  بتوان  تا  کنند  پرهیز  غیرسازمانی  زائران 
مسافران را به واحدهای اقامتی رسمی و دارای مجوز 
زائرسراهای  در  اقامت  داد:  ادامــه  وی  کرد.  هدایت 
هر  سازمانی  نیروهای  و  کارمندان  برای  صرفا  دولتی 
از  خارج  اقامت  هرگونه  و  شده  بینی  پیش  دستگاه 
این قاعده پذیرفته نمی شود. همچنین کلیه مدارس 

به  اقدام  صرفا  باید  نیز  پیک  ایام  در  مسافران  میزبان 
پذیرش مسافران فرهنگی نمایند. 

مدیرکل دفتر امور رفاهی استانداری خراسان رضوی 
گفت: این نحوه اقامت در مدارس و زائرسراهای دولتی 
از نوروز امسال در پی مصوبه ستاد خدمات سفر استان 
آن  اجرای  آینده  سال  نوروز  از  اما  است  اجرا  حال  در 
همراه  متخلفان  با  قاطع  برخورد  و  نظارت  با  همراه 

خواهد بود. 
مدیرکل دفتر امور رفاهی استانداری خراسان رضوی 
در  کشور  هتلهای  درصد   ۵۵ اظهارداشت:  ادامه  در 
کالنشهر مشهد فعالیت دارند لذا باید به سمتی حرکت 
شود که هم از سرمایه گذاران این بخش حمایت شوند 
و هم بتوان برای اقامت قشر ضعیف مسافران ورودی به 

مشهد امکانات فراهم نمود. 

پذیرش زائر غیرسازمانی در زائرسراهای دولتی تخلف است200 هزار گردشگر سالمت عراقی در مشهد درمان شدندتوسعه مشهد الرضا)ع( در گرو مشارکت و رضایتمندی مردم است

شهردار مشهد مقدس بر تدوین استراتژی عمرانی و 
گردشگری محدوده منفصل شهری توس تاکید کرد. 

محمدرضا کالیی در حاشیه بازدید از روند اجرایی 
پروژه پیشخوان گفت: باید طرح تفصیلی که در فراز 
تر  سریع  چه  هر  دارد  قرار  اداری  بروکراسی  نشیب 

نهایی و عملیاتی شود.
گردشکری  و  عمرانی  استراتژی  تدوین  به  وی 
محدوده منفصل شهری توس و به ویژه شهر تاریخی 
محوریت  با  باید  راهبردها  افزود:  و  کرد  اشاره  توس 
منطقه در خصوص جذب و ماندگاری گردشگر تدوین 

و تبدیل به سناریوهای عملیاتی شود.
ابتکار  و  ــوآوری  ن با  کــرد:  تصریح  مشهد  شهردار 
و  زیارتی  جذابیت های  ایجاد  زمینه  در  خالقیت  و 
و  ــران  زائ ذیربط،  نهاد های  همه  توسط  توریستی 
گردشگران عید نوروز سال ۹۸ را باید متفاوت و پرشور 

ببینند.
کالیی تاکید کرد: انسجام و تعامل با میراث فرهنگی 
مطلوب  بسیار  فردوسی  آرامگاه  پیشخوان  پروژه  در 
کل  در  را  همکاری  و  همراهی  این  امیدواریم  و  است 

عرصه شهرتاریخی توس گسترش یابد.
شهردار مشهد در این بازدید بر سرعت بخشیدن به 
روند عملیات اجرایی ساماندهی و بازپیرایی پیشخوان 
آرامگاه فردوسی تاکید و دستورات الزم را دراین زمینه 

به مدیران پروژه ابالغ کرد.
ویژه  کمیسیون  رئیس  بازدید  این  در  است  گفتنی 
فرهنگی  کمیسیون  رئیس  تــوس،  عمران  و  توسعه 
سرپرست  و   ۱۲ منطقه  شهردار  مشهد،  شهر  شورای 
حضور  نیز  مشهد  شهرداری  وعمران  فنی  معاونت 

داشتند.

خبر
شهردار مشهد در بازدید از پروژه پیشخوان 

فردوسی تاکید کرد:
تدوین استراتژی عمرانی و گردشگری 

محدوده منفصل شهری توس

معاون سرمایه گذاری خراسان رضوی: 
پرداخت بیش از 103 میلیارد تسهیالت 

روستایی و عشایری در استان 

معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
از ۱۰۳ میلیارد و  آذرماه امسال بیش  پایان  تا  گفت: 
عشایری  و  روستایی  تسهیالت  ریال  میلیون   ۸۵۰
متقاضیان  به  دستی  صنایع  و  گردشگری  رسته  در 
رضوی  خراسان  استان  سطح  در  گــذاران  سرمایه  و 

پرداخت شده است.
احمددیناری با بیان این مطلب افزود: این تسهیالت 
با بهره های بانکی ۴ و۶ درصد پرداخت شده است. وی 
ادامه داد: میزان مبلغ مصوب طرح های منعقد شده 
که  است  بوده  ریال  میلیارد   ۱۴۲ بانک ها  در  قرارداد 

مربوط به ۳۷۸ طرح است. 
 دیناری تصریح کرد: این مبلغ کل سهمیه اداره کل 
میراث فرهنگی و گردشگری استان است که تا پایان 

سال به صورت ۱۰۰ در صدی محقق خواهد شد.
 معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
طرح   ۳۶۹ قالب  در  شده  پرداخت  تسهیالت  افزود: 

تعداد ۶۶۳ شغل جدید ایجاد می کند.
 دیناری یادآورشد: تعداد اشتغال تعهد شده استان 
خراسان رضوی در سامانه رصد و در سال جاری ۱۲۰ 
و  فرهنگی  میراث  کل  اداره  سهم  که  است  نفر  هزار 

گردشگری استان ۴۰۵۰ نفر است.
نفر   ۲۳۷۳ به  تاکنون  تعداد  این  از  گفت:  وی 
اشتغال در سامانه رصد یعنی حدود ۶۰ درصد ثبت 
باالترین میزان  تایباد  این بین شهرستان  او در  شده 
اختصاص  خود  به  را  رصد  سامانه  در  اشتغال  ثبت 
داده است و ۷ برابر سهمیه خود اشتغال جدید ایجاد 

نموده است.
 وی گفت: بیشترین سرمایه گذاری های مربوط به 
حوزه تسهیالت روستایی و عشایری است که به ایجاد 
متناسب  توزیع  و  استان  سطح  در  جدید  شغل های 
صنایع  و  گردشگری  رسته  دو  به  مربوط  شغل های 
گردشگری  حوزه  در  و  است  شایانی  کمک  دستی 
و  گردشگری  مجتمع های  و  گردی  بوم  اقامتگاه های 

پذیرایی برای ایجاد شغل پیشگام هستند.

در نشست مردمی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی با ساکنان منطقه 6 مشهد عنوان شد؛

رونق بخشی به منطقه 6 مشهد با احداث تقاطع غیرهمسطح مصلی

سرپرست شرکت توسعه، عمران و گردشگری هفت حوض شهرداری مشهد خبر داد:

2 بانده شدن مسیر دسترسی به هفت حوض در سال آینده

یکی  مصلی  بولوار  غیرهمسطح  تقاطع  احداث 
دغدغه های  و  مردمی  درخواست های  مهم ترین  از 
منطقه بوده چرا که جدا از حل مشکالت ترافیکی، 
اجرای این طرح دسترسی های این محدوده به سایر 
نقاط شهر را تسهیل می کند و رونق بسیار زیادی برای 

منطقه به همراه خواهد داشت.
منطقه  شهردار  حیدری،  حجت اله  راستا  این  در 
با  که  در جمع شهروندان شهرک شیرین  ۶ مشهد 
زاده  حسین  محمدحسین  االسالم  حجت  حضور 
مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده  بحرینی، 
عنوان  برگزار شد،  بالل  در مسجد  اسالمی  شورای 
مشهد  پیرامونی  مناطق  در  که  جمعیتی  کــرد: 
زندگی می کنند از بسیاری از مراکز استان ها بیشتر 
است و نمی توان اسم حاشیه بر آن گذاشت و قطعا 
ظرفیت هایی که در این مناطق وجود دارد، بایستی 

تقویت شود.

ما  دغدغه های  مهمترین  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
در منطقه رونق بخشی به این فضا و جذب مشارکت 
سرمایه گذاران در راستای استفاده از ظرفیت منطقه 
۶ است چرا که بر این باوریم حضور سرمایه گذاران در 
منطقه و در مجاورت بارگاه منور رضوی ثمرات و برکات 

قابل توجهی برای شهروندان خواهد داشت.
احــداث  کــرد:  تاکید  مشهد   ۶ منطقه  شهردار 
تقاطع غیرهمسطح بولوار مصلی یکی از مهم ترین 
بوده  منطقه  دغدغه های  و  مردمی  درخواست های 
از حل مشکالت ترافیکی، اجرای این  چرا که جدا 
طرح دسترسی های این محدوده به سایر نقاط شهر 
را تسهیل می کند و رونق بسیار زیادی برای منطقه به 

همراه خواهد داشت.
وی افزود: خوشبختانه با توجه به پیگیری های ما و 
عنایات شورای پنجم، ضرورت اجرای این طرح بیش 
از پیش احساس می شود و امیدواریم ماحصل این 
پیگیری ها خبر خوشی برای شهروندان این منطقه 

صورت  پیگیری های  به  همچنین  حیدری  باشد. 
گرفته از سازمان اتوبوسرانی اشاره کرد و گفت: در 
راستای رفاه حال شهروندان هماهنگی های الزم برای 
تردد خط ۸۳۱ در محدوده شهرک شیرین صورت 
گرفته که اقدام بسیار شایسته ای است و با اجرای آن 
یکی از مهمترین درخواست های شهروندی مرتفع 
خواهد شد. وی یادآور شد: پس از اختصاص زمینی 
این  پایانه  اتوبوس در شهرک شیرین،  برای پهلوگاه 
خط از مصلی به شهرک شیرین انتقال خواهد یافت و 
پیگیری های الزم برای تسریع در کار از سمت منطقه 

در حال انجام است.
از مهم ترین  را  این مقام مسئول اجرای طرح اگو 
محدوده  معضالت  و  شهروندان  درخواست های 
اگو  طرح  اجرای  کرد:  عنوان  و  دانست   ۶ منطقه 
حق شهروندان است و این موضوع به جد از سمت 
و  یافت  انتقال خواهد  به مسئولین مربوطه  منطقه 
خوشبختانه شورای اسالمی نیز ورود بسیار خوبی به 

این موضوع داشته است.
به گفته حیدری، امتداد ضلع شمالی پارک خطی 
دیگر  از  نیز  مومن  بلوار  روشنایی  و  شهرک شیرین 
بود  نشست  این  در  شده  مطرح  درخواست های 
مورد عنوان کرد:  این  در  منطقه شش  که شهردار 
امتداد پارک خطی در صورت تامین اعتبار در سال 
آیلند  بلوار  روشنایی  و  شد  خواهد  اجرایی   ۱۳۹۸
رفع خطر  و  دلیل سرقت  به  نیز  مومن  بلوار  میانی 
نزدیک  آینده ای  در  انشا...  که  شده  آوری  جمع 

مجددا تجهیز خواهد شد.

سرپرست شرکت توسعه، عمران و گردشگری هفت 
حوض شهرداری مشهد از ۲ بانده شدن مسیر دسترسی 
به هفت حوض در سال آینده خبر داد. رشید صحابی 
اظهار کرد: مسیر دسترسی به هفت حوض از یک راه 
روستایی فراهم شده و همین امر مشکالت خاص خود 
را به همراه دارد. از این رو مطالعات ۲ بانده شدن مسیر 
دسترسی به هفت حوض انجام شده و عملیات عمرانی 

این پروژه از سال آینده اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه افزود: بدین ترتیب مسیر فعلی، به عنوان 

مسیر رفت به هفت حوض و روستاهای خلج، مغان، خان 
رود و ... مورد استفاده قرار می گیرد و با فاصله، مسیر آمد 
نیز راه اندازی می گردد. سرپرست شرکت توسعه، عمران 
و گردشگری هفت حوض شهرداری مشهد به هزینه کرد 
۳۰ میلیاردی شهرداری در این منطقه اشاره کرد و ادامه 
داد: این اعتبار در فضاسازی، کاشت درختان، توسعه 
فضای سبز، نگهداری آن و پاکسازی در منطقه هفت 

حوض هزینه شده است.
صحابی با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت سرمایه گذاران 

در این منطقه گردشگری، بیان کرد: هویت های تاریخی 
در خور توجه ای در روستاهای جنوب شرق مشهد وجود 
دارد که مورد غفلت واقع شده و ضرورت دارد با توسعه 

سرمایه گذاری در این منطقه، مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست شرکت توسعه، عمران و گردشگری هفت 
حوض شهرداری مشهد افزود: تالش شده آالچیق هایی 
در اختیار مراجعه کنندگان به هفت حوض قرار گیرد و 
امکانات رفاهی شامل کافی شاپ و رستوران را در اختیار 

قرار می دهد.

راه اندازی ۱0 مجموع اقامتی در سال آینده
صحابی بیان کرد: با توجه به درخواست شهروندان 
مبنی بر راه اندازی محل اقامت در منطقه هفت حوض، 
مطالعاتی صورت گرفته و در سال آینده ۱۰ مجموعه 
این  در  با چشم انداز مناسب   vIp به صورت اقامتی 

منطقه راه اندازی خواهد شد.
وی در خصوص سایر امکانات مورد نیاز در حال تکمیل 
این مجموعه، گفت: راه اندازی ایستگاه آتش نشانی، 
اورژانس و خانه کوهنورود نیز در دست پیگیری قرار دارد.

خبر

خبر

خبر

خبر

هدف از اجرای پروژه 
عالوه بر کاهش بار 

ترافیکی بولوار فکوری 
و بولوار پیروزی، بهبود 

منظر شهری، اتصال 
بولوار دالوران به بولوار 
شهید کاوه و کاهش طول 

و زمان سفر بوده است
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۳۹۳۶ مورخه ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حامد قربانی به شناسنامه شماره ۴۲۱ کدملی ۰۷۹۳۴۹۷۹۹۱ صادره سبزوار فرزند عباسعلی 
مالکیت  از محل  اصلی بخش ۳ سبزوار  از ۲۸  فرعی  تمامت ششدانگ پالک شماره ۶۹۸  مترمربع  به مساحت ۶۲۳۸۲.۳۴  زار  دیمه  مزروعی  زمین  در ششدانگ یک قطعه 
آقایان نصرا... قربانی و شکرا... قربانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۱۷۹(
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد شه پوری باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت  اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی است سند مالکیت ده هزار سهم مشاع از هشتاد هزار سهم ششدانگ پالک ۱۵۰۶ فرعی از ۲۷۶ اصلی بخش ۱۳ مشهد که متعلق به وی میباشد بعلت بی احتیاطی 
مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت ذیل دفتر ۳۵۵ صفحه ۲۸۰ و ثبت ۵۶۲۵۹ به نام وی ثبت و سند بشماره چاپی ۲۶۴۹۸۷ سری د سال ۹۱ 

صادر و تسلیم شده است که برابر سند شماره ۶۸۵۳۷
۱۳ / ۰۵ /۱۳۹۳ دفتر ۱۵ فریمان به متقاضی منتقل گردیده است. دفتر امالک پیش از این حکایتی ندارد. لذا باستناد تبصره ذیل ماده ۱۲۰ اصالحی قانون

ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده با مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد با پستی ظرف ۱۰ روز از 
تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت با سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت 

مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت با سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهدشد.
محمدرضا رجایی مقدم -  رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۲۷۱۰۰۲۵۹۶هیات 
پنج تصرفات مالکانه بالمعارض  ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  اول موضوع قانون 
متقاضی اقای حسین خاکزاد فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۱۹ صادره از گناباد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹۴ متر مربع قسمتی از پالک ۳۸۹۱ فرعی از ۳ اصلی 
بخش ۹ مشهد واقع در بلوار شهید کریمی- کریمی ۳۵- محترم ۸- پالک ۲۶ خریداری از رضا انصاری پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: ۹۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/0۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/05

حمیدرضا افشار  - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد     

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۴۰۳۱ مورخه ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا مهرآبادی به شناسنامه شماره ۷۹۶ کدملی ۰۷۹۲۵۱۹۰۳۵ صادره سبزوار فرزند محمد در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۳۶.۲۰مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۷۴۸- فرعی از ۵-اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش ۳ حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت 
رسمی خودش و آقای رضا باعثی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۱۶۷(
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۴۰۳۲ مورخه ۱۳۹۷/۸/۳۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا مهرآبادی به شناسنامه شماره ۷۹۶ کدملی ۰۷۹۲۵۱۹۰۳۵ صادره سبزوار فرزند محمد در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۳۶.۱۵ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۷۴۸- فرعی از ۵-اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش ۳ حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت 
رسمی خودش و آقای رضا باعثی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۱۶۶(
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۳۹۳۱-۱۳۹۷/۸/۲۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
در  اسمعیل  فرزند  سبزوار  صادره   ۰۷۹۴۷۰۴۹۸۰ کدملی   ۶۰ شماره  شناسنامه  به  افچنگی  حسین  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سبزوار  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۴۸.۸۵ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۳۶ فرعی از ۵ اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش ۳ حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت 
مالکین رسمی مشاعی آقایان عباس میرحسینی و عباس عاطفی زاده محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۱۸۶(
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۳۹۶۳مورخه۱۳۹۷/۸/۲۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم ام البنین غالمی به شناسنامه شماره ۵ کدملی ۶۴۲۹۹۶۴۵۰۷ صادره شاهرود فرزند برات 
اله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۷۵.۸۸ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۵۰۶ فرعی از ۵- اصلی واقع در اراضی فتح آباد بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک سبزوار از 
محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای اصغر برازنده دولت آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۲۳۴(
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره ۱۳۹۷۶۰۳۰۶۰۱۱۰۰۳۹۴۱-۱۳۹۷/۸/۲۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احسان طزری به شناسنامه شماره ۰ کدملی ۰۷۸۰۱۳۶۸۳۷ صادره سبزوار فرزند علی در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت ۵۲.۹۵ مترمربع قسمتی از پالک شماره ۸۳۸ فرعی از ۵-اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش ۳ حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی 
مشاعی آقای محمداسماعیل قلعه نوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر 

خواهد شد.)م الف ۹۷/۱۰۰/۱۲۲۱(
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۷/۹/۲0 - تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۷/۱0/5  

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

میز خبر
عصبانیت رحیم پور ازغدی از دانشجویی که از بختیار دفاع کرد/فریاد بر سر روحانی در صحن علنی مجلس

 شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس سال آینده فقط100هزارتومان مالیات می دهند؟

از  ــدی  ازغـ رحیم پور  عصبانیت   
دانشجویی که از بختیار دفاع کرد

دست  از  فرهنگی  انقالب  عالی  شــورای  عضو 
عصبانی  می کرد،  دفــاع  بختیار  از  که  دانشجویی 
عالی  ــورای  ش عضو  ــدی  ازغ پــور  رحیم  شد.حسن 
در  دانشجو  روز  در  که  مراسمی  در  فرهنگی  انقالب 
یک  دست  از  شد  برگزار  خوارزمی  فرهنگی  دانشگاه 
پهلوی  وزیر  نخست  آخرین  بختیار  از  که  دانشجو 
ازغدی  پور  شد.رحیم  عصبانی  می کرد،  دفاع  دوم 
گفت:  دانشجو  این  به  پاسخ هایش  از  بخشی  در 
که  شما  کرد؟  باید  کارت  چه  نمی خوانی  کتاب  شما 
و  کتابخانه  به  کنند  باید محکومت  نمی خوانی  کتاب 
۲۳ تا کتاب بخوانی و نمره باالی ۱۵ بگیری؛ زیر ۱۵ 
قبول نیست تا دیگر درباره بختیار این طوری صحبت 

نکنی.
 احمدی نژاد به زبان انگلیسی پیام داد

  

توییتر  در  فیلمی  انتشار  با  احمدی نژاد  محمود 
خود، میالد حضرت مسیح را تبریک گفت.به گزارش 
نژادی،  احمدی  محمود  امــروز،  صبح  خبرآنالین؛ 
آن، ضمن  در  و  کرد  منتشر  توییتر خود  در  را  فیلمی 
تبریک سال نو، سالی پر از شادی و رفاه و صلح برای 
همگان آرزو کرد. محمود احمدی نژاد گفت: عیسی 
مسیح همه را دوست داشت و از ما می خواست تا به 

همگان عشق بورزیم.
علنی  صحن  در  روحانی  سر  بر  فریاد 

مجلس
در  رییس جمهوری  روحــانــی،  حسن  سخنرانی 
و  تجمعات  واکــنــش هــا،  بــا  مجلس  علنی  صحن 
مشکالت  به  معترض  نمایندگان  طرف  از  اعتراضاتی 
بود. همراه  شده  تعیین  بودجه  و  انتخابیه  حوزه های 

برای  سه شنبه  صبح  رئیس  جمهوری  روحانی،  حسن 
حاضر  مجلس  علنی  درصحن   ۹۸ سال  بودجه  ارئه 
محمدباقر  واعظی،  محمود  امیری،  حسینعلی  شد. 
نوبخت، دژپسند، معصومه ابتکار، عبدالرضا رحمانی 
فضلی و رضا رحمانی حسن روحانی رییس جمهوری 

همراهی  مجلس  در   ۹۸ سال  بودجه  ارائــه  برای  را 
حضور  با  همراه  اعتمادآنالین؛  گزارش  می کنند.به 
او  سخنرانی  آغاز  و  مجلس  صحن علنی  در  روحانی 
محمدباقر  به  ابتدا  اصفهان  و  خوزستان  نمایندگان 
نوبخت اعتراض کردند و پس از آن بعضی از نمایندگان 
در گوشه ای از صحن علنی مجلس به نشانه اعتراض 

ایستاده اند.
نماینده  ساعدی  قاسم  جمله  از  نمایندگان  برخی 
ایذه،  نماینده  خادمی  هدایت ا...  ــان،  آزادگ دشت 
حیدرعلی عابدی نماینده اصفهان به دلیل مشکالت 
نوبخت،  محمدباقر  با  دقایقی  خود  انتخابیه  حوزه 
پرداختند  به گفت وگو  بودجه  و  برنامه  رییس سازمان 
با  خادمی  طــرف  از  مــذاکــره  ایــن  لحظاتی  در  که 
بلند انجام شد.نمایندگان خوزستان از جمله  صدای 
خادمی  هدایت ا...  دزفول،  نماینده  پاپی زاده  عباس 
و  شادگان  نماینده  ناصرنژاد  مجید  ایــذه،  نماینده 
اعتراض  در  استان  این  نمایندگان  از  دیگر  تعدادی 
به مشکالت و معضالت استان خود و عدم تخصیص 
بودجه مناسب علی رغم آغاز سخنرانی حسن روحانی 
رییس جمهوری در گوشه ای از صحن علنی مجلس به 
نشانه اعتراض ایستاده اند.بعد از پادرمیانی نعمتی و 
نمایندگانی  از اعضای هیات رییسه همه  برخی دیگر 
ایستاده  انتخابیه  حوزه  مشکالت  به  اعتراض  در  که 
اما هدایت ا...  بازگشتند؛  به صندلی های خود  بودند 
از  گوشه ای  در  اعتراض  نشانه  به  همچنان  خادمی 

صحن ایستاده است.
مـــــرتـــــضـــــوی: مـــنـــظـــور 
مخروبه  از  آیت ا... هاشمی شاهرودی 

قوه قضاییه، ساختمان های قوه  بود
و  شناخته شده  روزنامه نگار  ــادی،  ــدآب زی احمد 
به مناسبت  کانال اش  در  ملی مذهبی  سیاسی  فعال 
رئیس   زمــانــی  کــه  هاشمی شاهرودی  درگــذشــت 
قوه قضایی بود، خاطره ای نوشته: هاشمی شاهرودی 
کرد  اعالم  قوه قضاییه  ریاست  به  انتصابش  هنگام 
نسبت  را  بسیاری  جمله  این  برده.  به ارث  خرابه ای 

و  کرد  امیدوار  قضایی  دستگاه  بنیادی  اصــالح  به 
قوه قضاییه  عمل کرد  نقد  من،  ازجمله  روزنامه نگاران 
قراردادیم.  کارمان  دستور  در  آن  اصالح  به قصد  را 
سال  پرونده  در  من  اتهام های  از  یکی  این حال،  با 
ــاه،  دادگ جریان  در  ــود.  ب قــوه  ایــن  ۱۳۷۹تخریب 
از  من  انتقادات  بــود[،  قاضی  ]که  سعیدمرتضوی 
قوه قضاییه را »تبلیغ علیه نظام» دانست. من در دفاع، 
اگر  گفتم؛  و  کردم  اشاره  شاهرودی  آقای  سخن  به 
تبلیغ علیه نظام  دستگاه قضایی،  علیه  من  نقدهای 
به ارث  خرابه ای  ]گفته[  که  ایشان  سخن  پس  است 
پاسخ  ایــن  از  مرتضوی  چیست؟  مصداق  بــرده، 
حضرت آیت ا... شاهرودی  »منظور  گفت:  و  برآشفت 
منظور  مرتضوی:  بوده.«  قوه قضاییه  ساختمان های 
قوه قضاییه،  مخروبه  از  آیت ا... هاشمی شاهرودی 

ساختمان های قوه  بود.
آستان  به  وابسته  موسسات  و  شرکت ها 
فقط100هزارتومان  آینده  سال  قدس 

مالیات می دهند؟
دهد  می  نشان  آینده  سال  بودجه  جداول  بررسی 
و  ها  شرکت  بــرای  شده  بینی  پیش  مالیات  میزان 
موسسات وابسته به استان قدس رضوی یک میلیون 
ریال است. در جدول شماره ۵ که درآمدها ، واگذاری 
را  مالی  دارایــی  ــذاری  واگ و  سرمایه ای  دارایی های 
شامل می شود، مالیات شرکت ها و موسسات وابسته 
با صد  برابر  به آستان قدس رضوی یک میلیون ریال 
معنی  بدان  این   . است  بینی شده  پیش  تومان  هزار 
رضوی  قدس  آستان  های  شرکت  مالیات  که  نیست 
دلیل  به  بلکه   ، است  تومان  هزار  صد  آینده  سال  در 
در  این عدد  پرداختی  مالیات  میزان  نبودن  مشخص 
جدول بودجه سال آینده پیش بینی شده است. پیش 
بینی عدد یک در جدول شماره ۵ و جدول شماره ۹ به 
مفهوم آن است که هر مبلغ مالیاتی که توسط شرکت 
می  پرداخت  قدس  آستان  به  وابسته  موسسات  و  ها 
شود، به همان میزان به آنها بازگردانده خواهد شد ./ 

خبرآنالین

بودجه  در  غایب  سربازان  جریمه  طرح 
98 متوقف شد

اعطای  منظور  به  سربازی  غیبت  جریمه  دریافت 
معافیت به مشموالن خدمت وظیفه عمومی در الیحه 
سال  است.  نشده  بینی  پیش   ۱۳۹۸ سال  بودجه 
کلیه  از  جریمه  دریافت  بینی  پیش  با  دولت  گذشته 
هشت  از  بیش  که  عمومی  وظیفه  خدمت  مشموالن 
سال غیبت دارند، امکان اعطای معافیت را فراهم کرد 
اما در سال جاری این بند از الیحه بودجه سال اینده 
مدرک  حسب  بر  جریمه  دریافت  است.  شده  حذف 
های  رشته  تخصصی  دکترای  تا  دیپلم  از  تحصیلی 
مبالغ  و  شد  می  بندی  درجه  باالتر  و  پزشکی  علوم 
بر می گرفت. در  در  را  تومان  میلیون  تا ۵۰  بین ۱۰ 
الیحه پیشنهادی بودجه سال آینده اما بندی در این 

خصوص پیش بینی نشده است.
تالش های یک نماینده، علیه وزیر نفت  

هدایت ا... خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، 
با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه گفت: 
با  زنگنه  آقای  مدیریتی  دوران  نفتی  قراردادهای  در 
رخ  اقتصادی  فساد  کرسنت،  و  استات اویل  توتال، 
شده  اثبات  خارجی  دادگاه های  در  امر  این  و  داده 
زنگنه  آقای  مدیریتی  دوره  در  مقامات  برخی  است. 
بر وزارت نفت، با دریافت رشوه قراردادهایی را به نفع 
قوه  باید  ازاین رو  و  کرده اند  منعقد  بیگانه  کشورهای 

 قضائیه به بررسی این پرونده ها ورود کند/شرق
روایت های متناقض درباره ناپدید شدن 

دختر حاکم دبی
شدن  ناپدید  دربــاره  شده  منتشر  اخبار  دنبال  به 
دبی،  حاکم  دختر  مکتوم«  آل  محمد  بنت  »لطیفه 
درحال  وی  که  شد  مدعی  ــارات  ام خارجه  وزارت 
حاضر در دبی و در کنار خانواده خود به سر می برد.

بیانیه ای  در  گذشته  ماه  شهریور  در  بین الملل،  عفو 
از  پس  مکتوم  آل  محمد  بنت  لطیفه  بود  کرده  اعالم 
از  فرار  جریان  در  ناشناس  افراد  توسط  دستگیری 
است.  شده  بازداشت  نامشخصی  مکان  در  امــارات 

روزنامه گاردین انگلیس نیز نوشت، زندگی محمد بن 
راشد آل مکتوم شاهد اتفاقاتی است که تنها اندکی از 
افراد از آن مطلع هستند و مهمترین این اتفافات فرار 
است./روزنامه  مکتوم  آل  محمد  بن  لطیفه  دخترش 

جمهوری اسالمی
ظریف از یک رسانه عربی به جهان عرب 

پیام صلح داد
در  ــران  ای خارجه  امــور  ــر  وزی ظریف  محمدجواد 
المیادین،  تلویزیونی  شبکه  با  اختصاصی  گفتگوی 
در  ظریف  کرد.  ارســال  عرب  جهان  به  مهمی  پیام 
ترین  تــازه  بررسی  به  خود  سخنان  نخست  بخش 
مسائل مربوط به توافقنامه هسته ای و خروج آمریکا 
از آن، تعهدات اروپایی ها پس از خروج آمریکا از این 
کشورهای  از  برخی  همراهی  همچنین  و  توافقنامه 

منطقه با سیاست های خصمانه آمریکا پرداخت.
احیا  را  ارومیه  دریاچه  شریف  دانشگاه 

می کند
زیست  محیط  سازمان  رئیس  کالنتری،  عیسی 
گفت: با وجود اینکه می گفتند دریاچه ارومیه در حال 
نابودی است اما با همکاری دانشگاه شریف در حال 
محیط  شرایط  اساس  هستیم.بر  دریاچه  این  احیای 
این  برود.  تعطیلی  به  رو  صنعت  سوم  دو  باید  زیست 
مشکالت عمدتا توسط صنایعی صورت می گیرد که 
را دارند. برخی صنایع روزانه  بزرگترین پژوهشگاه ها 
چندین هزار بشکه نفت می سوزانند و بیش از ۴۰۰ 
هزار بشکه نفت تولید می کنند اما ۱.۵ میلیون بشکه 
کشور  از  خارج  در  بشکه  هزار   ۴۰۰ و  داخل  در  آن 

سوخت می شود./ خبرآنالین
نماینده  موضوع  برای  نظارت  هیات 

سراوان متوسل به ویدئوچک شد
بر  نظارت  هیات  سخنگوی  جمالی،  محمدجواد 
روز  علنی  جلسه  حاشیه  در  مجلس  نمایندگان  رفتار 
هیات  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  مجلس  شنبه  سه 
را  جلسه ای  امروز  صبح  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت 
برای  اقتصاد  وزیر  پارلمانی  معاون  و  گمرک  رییس  با 

بررسی اتفاقات مربوط به نماینده سراوان برگزار کرد.
در این جلسه بنا شد هیات نظارت بر رفتار نمایندگان 
صبح فردا در جلسه ای فوق العاده  به ادامه مذاکرات 
بودجه  امروز  رییس جمهور  که  آن  دلیل  به  بپردازند. 
۹۸ را تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد، لذا جلسه 
موکول  فردا  به  آن  ادامــه  به  و  شد  تمام  نیمه  هیات 
حضور  ســراوان  نماینده  درازهــی  جلسه  این  شد.در 
حضور  نتوانستند  کسالت  دلیل  به  ایشان  نداشت، 
مورد  روز  آن  اتفاقات  فیلم  جلسه  این  در  کنند.  پیدا 
پارلمانی  بازبینی قرار گرفت و رییس گمرک و معاون 
کردند.هنوز  ارائــه  را  توضیحاتی  نیز  اقتصاد  وزیــر 
شکایتی از نمایندگان به دست هیات نظارت نرسیده 
هیات  چون  کرد  نخواهد  هم  تفاوتی  البته  اســت، 
را بررسی کنیم و اگر  از ما خواسته که پرونده  رییسه 
این  به  می توانیم  ما  نباشد  شاکی  هم  ای  نماینده 

موضوع ورود کنیم/ ایلنا
 علیرضا افتخاری: به خواست مردم، به 

صداوسیما نمی روم
روزنامه  ســول  ایــن  به  پاسخ  در  افتخاری  علیرضا 
کمتر  هــم  ملی  رســانــه  بــا  شما  که"فعالیت  ــران  ایـ
شده"گفت:خواسته مردم است آنها می خواهند کمتر 
به تلویزیون بروم. وی گفت:البته رسانه ملی حق الزحمه 
چندانی هم پرداخت نمی کنند.۴۰سال است مسئوالن 
رسانه ملی آثار مرا پخش می کنند و هیچ حق مؤلفی 
پرداخته نمی شود، اگرتا به امروز برای هر کدام از آثارم 
یک ریال پرداخت شده بود شرایط مالی من این گونه 
به  بیشتری  وعزت  شود  کمک  هنرمند  به  باید  نبود. 
که  چرا  می شود  توجه  کمتر  متأسفانه  اما  بگذارند  او 
نمی دانند  است،  بالتکلیف  هنوز  هم  موسیقی  خود 
دارد  را  خود  سیاست  تلویزیون  حالل.  یا  است  حرام 
ندارد.  کارمردم  به  هم  کاری  مــی رود  را  خود  راه  و 
با  نه  یابد  راه  تلویزیون  به  آثارش  با  باید  هنرمند  یک 
واسطه ها و ضابطه ها. وظیفه هنرغفلت زدایی است و 
کمک به خوب زندگی کردن و خوب زیستن است اما 

متأسفانه کمترتوجه می شود./خبرآنالین

امام صادق )ع( فرمودند:
سخاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده است و تنها 
آن كس بخشنده است كه از یقین و هّمت واال برخوردار باشد ؛ زیرا كه بخشندگی پرتو نور یقین 

است . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود

ما را زج نقش تو رد نظر نیادم 
ما را زج کوی تو رهگذر نیادم 

خواب ارهچ خوش آدم همه را رد عهدت
حقا هک هب چشم رد نیادم ما را

حافظ
طلوع آفتاب فردا: 06:41اذان مغرب: 16:42 

اذان صبح فردا: 05:10

نیمه شب شرعی:22:46

غروب آفتاب:16:22 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:31

اسرا

صالبت، استواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن است... چنین مران دین باور از آسیب نسیان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا مصون اند، 
چنین نام آورانی كه اهل ســداداند، قول ســدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، زیرا تقوا كلید 

استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
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