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حضور جوانان در راهپیمایی22 بهمن نشان 
پویایی انقالب اسالمی است

استاندار خراسان رضوی

استانداری خراسان رضوی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در جمع 
خبرنگاران با پرشور، گسترده و مردمی ارزیابی کردن این 
حضور، تاکید کرد: پیام حضور با شکوه مردم به ویژه ...

این تصویر پیام ملت ایران است
حضور گسترده مردم در جشن چهل سالگی انقالب تمام نقشه های بدخواهان را به باد داد

در صفحه 2 بخوانید



سازوکار  از  رونمایی  از  پس  روز  چند  اروپ��ا،  اتحادیه 
یک  )اینس تکس(،  تجاری  تبادالت  از  پشتیبانی  ابزار 
که  کرد  منتشر  ایران  درب��اره  بندی  دوازده  جمع بندی 
حداقل در هفت بند از برخی مسائل مرتبط با ایران ابراز 

نگرانی یا ناخرسندی کرده است.
 در روز 11 بهمن اتحادیه اروپا پس از کش وقوس های 
فراوان، به منظور تسهیل تجارت کاال های غیرتحریمی و 
بشردوستانه با ایران، از سازوکار ویژه اینس تکس رونمایی 
گزارش  قبال  که  اروپایی ها، همانطور  این حال،  با  کرد. 
شده بود، پس از این رونمایی از طیف نسبتا گسترده ای 
جمع بندی  کرده اند.  نگرانی  ابراز  ایران  فعالیت های  از 
محافل  از  برخی  که  است  شده  منتشر  حالی  در  اروپا 
ایرانی از اینس تکس ابراز ناخرسندی کرده و اقدام اروپا 
ضمن  خود،  جمع بندی  در  اروپا  دانسته اند.  ناچیز  را 
تاکید بر لزوم استمرار پایبندی ایران به برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام(، ایران را به اجرای طرح کارگروه اقدام 
مالی )FATF( ترغیب کرده و از فعالیت های منطقه ای و 
موشکی ایران به شدت ابراز نگرانی کرده است. مقامات 
اروپایی، بخصوص کشور های امضاکننده برجام، از میان 
شده  نگرانی  ابراز  آن ها  در  که  بند هایی  بر  بند،  دوازده 
است، تاکید بیشتری کرده اند. نیکوالس سوران، سفیر 
در  اروپ��ا،  اتحادیه  امنیتی  و  سیاسی  کمیته  در  فرانسه 
توئیتی از میان بند های جمع بندی بر سه بند هشدار آمیز 
تاکید کرد. همتای بریتانیایی سوران، یعنی پل جانسون، 
سیاستی  »دستاورد  یک  را  اروپا  بیانیه  توئیتی،  در  هم 
مهم« و »دیدگاه واقع گرایانه« در مورد چگونگی پرداختن 
شدید«  و  »جدی  نگرانی  دانست.  ای��ران«  »چالش  به 
اروپا از فعالیت منطقه ای و موشکی ایران، ممکن است 
نشان دهنده این باشد که اروپا قصد دارد پس از رونمایی 
بر  غیرهسته ای  مسائل  بر  جدی  طور  به  اینس تکس  از 
ایران فشار وارد کند. حدود 20 روز پیش، ژان ایو لودریان، 
وزیر خارجه فرانسه، ایران را به اعمال تحریم های شدید 
تهدید  آن  با  مذاکرات موشکی  ندادن  نتیجه  در صورت 
کرد. لودریان تصریح کرد: »ما آماده ایم که اگر گفتگو ها 
به نتیجه نرسد، قویا تحریم هایی )علیه ایران( اجرا کنیم. 

آن ها )ایرانیان( این را می دانند.«
برخی ناظران معتقدند که اروپا در برابر ایران سیاست 
معنی  بدین  است.  گرفته  پیش  در  را  هویج«  و  »چماق 
که تنها چند روز پس از رونمایی از اینس تکس، با صدور 
 - ایران  غیرهسته ای  فعالیت های  از  شدت  به  بیانیه ای 
نگرانی  ابراز  نفوذ منطقه ای-  و  برنامه موشکی  خصوصا 

کرده است. در همین رابطه، منابع دیپلماتیک بلندپایه 
االوسط گفته اند  الشرق  فرامنطقه ای  روزنامه  به  اروپایی 
این است که  اروپا  اتحادیه  ثابت و همیشگی  که موضع 
سیاست بالستیکی ایران »قابل قبول نیست« و سیاست 
منطقه ای آن هم »خطرناک« است. این منابع گفته اند که 
پیام اروپا به ایران این است که »اگر می خواهد با آشتی و 
سازگاری در منطقه باشد، باید برای متوقف کردن عناصر 
تحریک آمیز در برنامه موشکی خود، تمایل و اراده نشان 
بدهد و سیاست منطقه ای فعلی خود در سوریه، عراق، 
یمن و لبنان را تغییر دهد.« این منابع که مسئول مستقیم 
پرونده ایران هستند، بیش از یک بار، سه مالحظه اصلی 
به ایران منتقل کرده اند: نخست؛ محدود کردن »هیجان« 
و  آزمایش موشک های دوربرد، دقت  از حیث  بالستیک 
قدرت تخریب. دوم؛ توقف تالش برای اشاعه موشک ها 
ثابت و  پایگاه های  در منطقه. سوم؛ اقدام برای ساخت 
زیرساخت برای تولید داخلی آن. اروپایی ها، بنا به گفته 
نگرانی هایشان  دوره ای  طور  به  االوسط،  الشرق  منابع 
با  می کنند.  منتقل  را  ایران  منطقه ای  فعالیت های  از 

این حال برای حفظ توافق هسته ای و همچنین فراهم 
روزی  یک  در  مذاکرات  به  بازگشت  برای  شرایط  کردن 
ایران  اروپایی ها در خصوص »موقعیت  تالش می کنند. 
در منطقه« رایزنی هایی انجام می دهند، اما این رایزنی ها 

تاکنون به نتیجه ملموسی نرسیده است.
اینکه چرا گفتگو ها میان ایران و اروپا به نتیجه نرسیده 
نیست. شاید اختالف  به طور واضح معلوم  است، هنوز 
مقابل،  طرف  از  یکدیگر  توقعات  پیرامون  طرف  دو  نظر 
عامل این عدم پیشرفت در مذاکرات باشد. ایران پس از 
خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها از اروپا 
خواسته است که ضرر های خروج کاخ سفید از برجام را 
جبران کند و تجارت نفتی را تضمین کند. اروپایی ها هم 
تالش کرده اند که برای تسهیل تجارت و دور زدن تحریم ها 
از  تاخیر  ماه ها  از  پس  آن ها  ببینند.  تدارک  سازوکاری 
سازوکاری -اینس تکس- رونمایی کردند که تمام انتظارات 
ایران را برآورده نمی کند. اینس تکس شامل فروش نفت 
ایران نمی شود و در حال حاضر فقط به تجارت کاال های 
بشردوستانه محدود است. به نظر می رسد که اروپایی ها 

اینس تکس را هویجی می بینند که به ایران تقدیم شده 
است و اکنون ایران باید در مقابل این امتیاز در سایر مسائل 
مورد اختالف -مشخصا برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای- 
با اروپا گفتگو کند. در واقع حرف اصلی جمع بندی اروپا 
هم همین است که ایران باید در خصوص آنچه اروپا از آن 
انتظار دارد، وارد گفتگو و مذاکره شود. منابع اروپایی، که 
با الشرق االوسط گفتگو کرده اند، هم بر همین نکته تاکید 
کرده اند. آن ها اعالم کرده اند که اتحادیه اروپا دو هدف را 
در برابر ایران دنبال می کند: نخست؛ باقی نگه داشتن 
ایران در توافق هسته ای. دوم؛ فراهم کردن شرایط برای 
مذاکره درباره مسائل غیرهسته ای. اما مشکل اینجاست 
که آنچه اروپایی ها هویج می بینند، ایران ضرورتا آن را هویج 
نمی بیند. مقامات ایرانی، که از جمع بندی اخیر اتحادیه 
از اینس تکس هم رضایت چندانی  انتقاد کرده اند،  اروپا 
ندارند. صادق آملی الریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، 
اخیرا گفته است: »اروپایی ها بعد از 9 ماه تعلل و مذاکره، 
یک ساز و کار با ظرفیت محدود، آن هم نه برای تبادل پول 
بلکه برای تامین غذا و دارو ایجاد کرده اند. کشور هایی که 

در مقابل رذالت آمریکا در خروج از برجام، مدعی پایبندی 
به این توافق بودند، اقداماتشان محدود به "اینس تکس" 
گذاشته  نیز  عجیب  شرط  دو  گزارش ها  حسب  و  شده 
اند؛ یکی اینکه ایران به FATF بپیوندد و دیگری آنکه در 
زمینه موشکی وارد مذاکره شود. الزم است این کشور ها 
بدانند که جمهوری اسالمی ایران به هیچ وجه این شروط 
تحقیرآمیز را نخواهد پذیرفت و به بهای باز شدن یک آبراهه 
کوچک نظیر اینس تکس، تن به هر خواسته ای نخواهد 
داد. مگر جمهوری اسالمی برای تامین غذا و داروی خود 
ناتوان است؟ اصال مگر دارو غذا تحریم بوده است که حاال 

این سازوکار مالی را به عنوان یک امتیاز القا کنند؟« 
عالوه بر این، پدارم سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
تردیدآمیز  اظهاراتی  اینس تکس  درخصوص  هم  ای��ران، 
ایران« گفت:  اتاق  »پایگاه خبری  به  او  بیان کرده است. 
»اینس تکس در خوش بینانه ترین حالت شش ماه تا یک 
سال زمان می برد تا آزمون خودش را پس بدهد و اثبات کند 
که نقش اثرگذاری در عبور از تحریم ها دارد؛ بنابراین نباید 

انتظار کوتاه مدت از این سازوکار ویژه مالی داشته باشیم.«
خوش بینانه ای  دیدگاه  نیز  المللی  بین  کارشناسان 
درخصوص سازوکار اروپایی بیان نکرده اند. علی واعظ، 
مدیر برنامه ایران در اندیشکده گروه بین المللی بحران، 
در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است که سازوکار اروپایی 
راه حل جادویی نیست. واعظ طی یادداشتی در مجله 
توضیح  را  اینس تکس  حساس  وضعیت  آف��رز،  فارین 
اینس تکس  اگر  گفته  یادداشت  این  در  او  است.  داده 
شکست بخورد، ایران ناامید خواهد شد، اگر هم موفق 
شود، آمریکا از آن خشمگین می شود. در حالی که هنوز 
آن  ملموس  نتایج  و  است  مبهم  اینس تکس  وضعیت 
بازگشت  لزوم  بر  اروپایی ها  است،  نشده  مشاهده  هنوز 
اصرار می کنند.  منطقه ای  و  به مذاکرات موشکی  ایران 
مشتریان  معافیت  که  آینده،  ماه های  در  وضعیت  این 
شد.  خواهد  حساس تر  می شود،  منقضی  ای��ران  نفت 
اینس تکس صادرات نفت ایران را پوشش نمی دهد. اگر 
آمریکا معافیت های تحریمی را تمدید نکند، اروپا احتماال 
در معرض یک آزمون جدی برای نجات برجام قرار خواهد 
گرفت. آمریکایی ها گفته اند که به تمدید معافیت ها فکر 
نمی کنند. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، در یک نشست 
خبری گفته »اروپایی ها عمال مجوز خرید نفت از ایران 
جواب  اما  گرفته ایم،  تماس  آن ها  با  بار ها  ما  و  دارند  را 
تماس ما را نمی دهند«. در این شرایط، که آینده صادرات 
نفت ایران در هاله ای از ابهام قرار گرفته و اروپایی ها هم 
ایران  آیا  ندارند،  ایران  نفت  فروش  تضمین  به  تمایلی 
حاضر خواهد شد با اروپا در مسائل موشکی و منطقه ای 
چنین  ایران  مقامات  حاضر  حال  در  شود؟  مذاکره  وارد 

مذاکراتی را رد می کنند.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر مدل توسعه مرکز- 
تقویت   ، گرا  توسعه  پیرامونی گفت: رسالت شرکت های 
پیرامونی  درمناطق  اشتغال  و  اقتصادی  رونق  توسعه  و 
بتوانند  تا  است  اط��راف  جمعیتی  مناطق  و  روستاها  و 

توسعه ای پایدار برای خود و مردم منطقه رقم بزنند.
علیرضا رزم حسینی در ادامه سفر به شهرستان نیشابور 
با بازدید از کارخانه فوالد خراسان و بهره برداری از چند 
پروژه ها مربوط به این واحد در جمع کارکنان و مدیران این 
مجتمع افزود: باید این شرکت ها با حضور داوطلبانه همان 
اقدام امروز کارخانه فوالد به عنوان معین اقتصادی منطقه 
توسعه  تا  داوطلبانه  حضوری  شود  عمل  وارد   ، نیشابور 
اقتصادی را در منطقه پیرامونی خود با مدیریت صحیح 

مردم و توانمندسازی آنان رقم بزنند.
 وی با تاکید بر اینکه باید خیرین توسعه را کلید زده و 
در استان با قوت شکل دهیم گفت: در واقع شرکت ها و 
خیرین باید قبل ازبروز آسیب ها وارد عمل شده و باکمک 
به رونق وتوسعه هرمنطقه از بروز آسیب های بعد و تحمیل 
هزینه های سنگین به دولت و بخش های مردمی و خیران 

جلوگیری کرد.
 ، پتروشیمی   ، ف��والد  چون  صنایعی  به  اش��اره  با  وی 
سیمان و غیره افزود: امروز در حوزه صنایع مادردر سطح 

کشور تقریبا به خودکفایی رسیده ایم و توسعه این صنایع 
فوالدی و معدنی اقدامی ارزشمند و بزرگ است اما نباید 
باعث شود کشاورزی که خودکفایی معقولی دارد به دلیل 
ثباتی مشاغل در این حوزه ، کارگر کارخانجات فوالد شود 

به سراغ این حوزه بیاید.
امروزتوسعه  پایدار  توسعه  منظور  به  کرد:  اظهار  وی 
اقتصادی استان را در قالب 12 منطقه اقتصادی در قالب 
طرح مثلث توسعه اقتصادی در استان آغاز کرده ایم و در 
6 منطقه دیگر شرکت های توانمند توسعه گرا وارد عمل 
در  کار  مسئولیت  خراسان  فوالد  هم  ام��روز  و  اند  شده 
حوزه شهرستان نیشابور را پذیرفته است که نخستین گام 
تامین تسهیالتی برای مشاغل خرد در منطقه  می تواند 
باشد که از محل رسوب پول ناشی از گردش مالی شرکت 
دربانک ها ، تسهیالت خود اشتغالی دولت و با مشارکت 

صندوق های خرد خوداشتغالی به سهولت انجام شود.
رزم حسینی تصریح کرد: باید فوالد و سایر شرکت های 
معدنی و توانمند درهر منطقه بتوانند به گونه ای عمل کنند 
که مردم و روستاهای اطرافشان که همه هم از امکانات 
زیربنایی الزم هم برخوردارند و امروز به دلیل نبود اشتغال 
تخلیه شده دوباره آباد گردیده و برخوردار و توانمند شوند.

وی با تاکید براینکه مدل صندوق های خرد به گونه ای 

گرا  توسعه  شرکت های  برای  ریسکی  که  شده  طراحی 
پول های  تایید شده می باشد که  و  ندارد ومدلی جهانی 
خرد مردمی را تجمیع می کند ، اظهار کرد: شرکت های 
توسعه گرا می توانند با تجمیع و هدایت صحیح این منابع 
و آموزش درست و توانمندسازی مردم این منابع و ظرفیت 

را برای توسعه منطقه و اشتغال جوانان 
پای کار بیاورند.

رهبر  تاکید  به  اینکه  بیان  با  وی 
مردمی  در  مقاومتی  اقتصاد  انقالب 
ب���ودن آن اس��ت ، اف���زود: ف���والد و 
شرکت های مشابه می توانند با توانمند 
و  مالی  نظر  از  را  آن��ان  م��ردم  ک��ردن 
معیشتی قوت بخشند و آنان را هدایت 
کرده و کمک کنند تا مردم دست در 

جیب خود کنند.
اجازه  نباید  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
داد روستاها تخلیه شود که این خود 
بر کشور  تحمیل هزینه های سنگین 
است ، اف��زود: در ادام��ه با اش��اره به 
باید  گفت:  هم  آب  وضعیت  موضوع 
در حوزه مدیریت آب ، مردم را آموزش 

دهیم تا از این ثروت خدادادی و ارزشمند به درستی بهره 
گیرند.  رزم حسینی با اشاره به 100 میلیون متر مکعب 
اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی در منطقه نیشابور 
سختی  به  که  است  نسلی  بین  ثروت  منابع  این  گفت: 
ذخیره می شود اما به راحتی برداشت می کنیم ، در واقع 
هر آنچه در مدیریت بهینه آب هزینه شود 
خود صرفه یی است و عواید و مزیت های 
وی  بود.  خواهد  توجه  قابل  آن  از  حاصل 
زدایی  محرومیت  طرح  این  اینکه  بیان  با 
نیست بلکه توانمندسازی مردم برای توسعه 
گونه ای  به  کرد:  اظهار   ، است  اقتصادی 
جوانان منطقه و مردم بتوانند خود را اداره 

کنند.
کنونی  روند  این  اگر  کرد:  تصریح  وی 
و  تخلیه  همچنان  روستاها  یابد،  ادام��ه 
جمعیت حاشیه شهرها گسترش و پیامد آن 
افزایش آسیب ها خواهد بود در حالی که در 
نتیجه همین اقدامات طی سه دهه گذشته 
جمعیت روستاها به یک سوم کاهش یافته 
است حال آنکه روستاهای ما اینترنت ،آب 

، برق و گازو جاده دارند.

آنان  اشتغال  و  جوانان  از  غفلت  واقع  در  گفت:  وی   
موجب شده شرایط امروز حاکم شود و هیچ راهی نداریم 
و  توانمند  شرکت های  توان  و  ظرفیت  با  اینک  آنکه  جز 
بخش خصوصی و مردم این شرایط را اصالح کرده و بهبود 
بخشیم . استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در واقع 
بوده  اگر  و  نداشته ایم  گرا  توسعه  مدیر  سال ها  این  طی 
مدیریت توسعه ای نداشتند که رونق کسب و کار را رقم 

بزنند و همین موجب شد که روستاها تخلیه شوند.
 وی با بیان اینکه اکثر جوانان و روستائیان ما تحصیل 
دانش  انسانی  نیروی  واق��ع  در  گفت:   ، هستند  ک��رده 
آموخته وجود دارد و سرمایه ها هم هست اما باید تجمیع 
خراسان  عمرانی  بودجه  کل  چنانکه  شود  ساماندهی  و 
رضوی 400 میلیار تومان است اما امروز 3 هزار میلیارد 
تومان یارانه در استان به صورت ساالنه توزیع می شود و 88 

هزار میلیار تومان سپرده های بانکی استان است.
و  تجمیع  برای  گرا  توسعه  مدیران  وجود  حسینی  رزم 
را  ظرفیت ها  و  مردم  به  منابع  این  اتصال  و  ساماندهی 
ضرورتی دانست که امروز در طرح مثلث توسعه اقتصادی 
استان دنبال می شود تا به جای انتظار برای منابع قطره 
چکانی دولت از این توان برای ایجاد اشتغال و توسعه بهره 

گرفت.
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سرویس اقتصادی

اروپا در مقابل INSTEX چه می خواهد؟ 

یک بام دو هوای اروپایی
استاندار خراسان رضوی:

رسالت شرکت های توسعه گرا توسعه اقتصادی است
استانداری خراسان رضوی در حاشیه راهپیمایی 
22 بهمن در جمع خبرنگاران با پرشور، گسترده و 
مردمی ارزیابی کردن این حضور، تاکید کرد: پیام 
حضور با شکوه مردم به ویژه جوانان، پویایی انقالب 
اسالمی است. علی رضا رزم حسینی افزود: مردم 
با حضور شکوهمند خود در این مراسم، بار دیکر به 
جهانیان ثابت کردند که بر عهد و پیمانی که با امام 
)ره(، رهبری و شهیدان بسته اند پا برجا و وفادار 
مسموم  تبلیغات  به  اشاره  با  وی  هستند.  و  بوده 
دشمن علیه نظام و تشویق مردم برای عدم حضور 
در این مراسم؛ اظهار داشت: مردم وفادار و همیشه 
در صحنه با درک مسئولیت و این که حضورشان 
در شرایط کنونی تعیین کننده است؛ پرشورتر از 
کردند.    شرکت  راهپیمایی  در  گذشته  های  سال 
رزم حسینی تصریح کرد: مردم به وظیفه تاریخی و 
انقالبی خود عمل کرده اند و این مسئوالن هستند 
که در آغاز دهه پنجم انقالب اسالمی مسئولیتشان 
سنگین تر شده است و باید در راستای ارتقا معیشت 

و اقتصاد مردم تالش کنند. 
پی  در  رضوی  خراسان  استاندار  قدردانی  پیام 

حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن
حضور غرور آفرین مردم انقالبی و شریف استان در 
مراسم راهپیمایی سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی، ثابت کرد که ایران اسالمی برای همیشه 
تاریخ و تا ظهور منجی عالم بشریت دست از حمایت 
تحقق  راستای  در  خود  تالش  و  اسالمی  انقالب 
آرمانهای امام خمینی)ره( و شهدا عزیز و منویات 
نخواهد  بر  العالی(  ظله  )مد  رهبری  معظم  مقام 
داشت .  این حضور خود جوش، و مردمی، روشنی 
ا...  آیت  انقالب حضرت  بخش قلب رهبر معظم 
خدمتگزاران  و  بوده  العالی(  ظله  )مد  ای  خامنه 
خود در دولت تدبیر و امید را در خدمت صادقانه و 
بی منت مصمم تر کرده است مراسم راهپیمایی 
چهلمین طلوع فجر انقالب  با حضور گسترده مردم 
متعهد و والیتمدار استان و در نمایی یکپارچه با ملت 
سربلند ایران، فرصتی بود تا  ابهت و صالبت مردم 
آزاده ی ایران اسالمی  به رخ منادیان اسالم هراسی 
کشیده شود آن هم در شرایطی که هجمه گسترده 
تبلیغات منفی دشمنان علیه نظام اسالمی شدت 
یافته است. اینجانب برخود الزم می دانم از مردم 
همیشه در صحنه استان به دلیل حضور باشکوه  و 
گسترده در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن قدر دانی 
و تشکر نمایم و بی شک این همراهی چهل ساله بار 
سنگینی بر دوش مسئوالن و خدمتگذاران به این 

مردم بی نظیر و انقالبی نهاده است .

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

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

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

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

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

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

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

مشهد- چابهار: سه شنبه ها ساعت: 15:10 و 
جمعه ها ساعت: 13:20

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

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

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

13:00
مشهد- ساری: چهارشنبه ها 

ساعت:17:10 ) اجرا از اول اسفند(

آسمانخبر
استاندار خراسان رضوی

حضور جوانان در راهپیمایی22 بهمن نشان 
پویایی انقالب اسالمی است
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در  جام  تربت  مردم  نماینده 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
مردم ما همواره بابت دفاع از نظام 
هزینه دادند و حتی زمانی که این کشور زیر موشک و 

بمباران بود به راهپیمایی آمدند.
به گزارش ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی با اشاره 
نظام های  قدرت  اصلی  پشتوانه های  از  یکی  اینکه  به 
حکومتی در تمام عالم، مردم هستند، اظهار کرد: نظام 
ما از ابتدا با مردم شروع کرده و مردم بودند که نظام را 
شامل  حوادث  خم  و  پیچ  تمام  در  و  آوردند  کار  سر  بر 
جنگ، حوادث داخلی اوایل انقالب، دوران تحریم ها و 

سازندگی در کنار نظام بودند.
فشار  تحت  کشور  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
اقتصادی بیش از اندازه آمریکایی ها است، عنوان کرد: 

آن ها در حال رصد میزان پشتیبانی و حضور مردم در 
این  کنند  احساس  اگر  و  هستند  مختلف  عرصه های 
حضور و پشتوانه شدیدتر شده، فشارهای اقتصادی و 
اعمال خواهند کرد  ما  ملت  علیه  را شدیدتر  تحریم ها 
تا به نتیجه مطلوب خود که آسیب زدن به نظام است، 

برسند.
این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود: ما نظامی 
را در خاورمیانه بنا کرده و هزینه استقالل سیاسی خود 
پرداخت  اقتصادی  فشارهای  تحمل  و  شهدا  تقدیم  با 
هستیم  مرحله ای  به  رسیدن  حال  در  اکنون  و  کردیم 
که اگر آمریکایی ها نتوانند در خاورمیانه مرحله تحریم 
انشاا...  که  برسانند  نتیجه  به  را  رو  پیش  اقتصادی 
نمی توانند، مجبور هستند به قدرت این مردم، نظام و 

جایگاهی که ما در خاورمیانه داریم، تن دهند.

نمایندگان  مجمع  رئ��ی��س 
اشاره  با  رضوی  خراسان  استان 
تاثیری  اقتصادی  شرایط  اینکه  به 
نداشت،  بهمن   22 راهپیمایی  در  مردم  حضور  در 
گفت: مسئوالن باید قدر این مردم را بدانند و پای کار 

نظام و مردم باشند.
حضور  به  اشاره  با  بنایی  حمید  ایسنا،  گزارش  به 
کرد:  اظهار  بهمن،   22 راهپیمایی  در  مردم  پرشکوه 
مردم ما بصیر و آگاه هستند، شرایط کشور نیز شرایط 
سختی است. ما از بسیاری از گردنه هایی که دشمنان 
در طول 40سال فراهم کردند با موفقیت عبور کردیم و 

قطعا از این گردنه تاریخ نیز عبور خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری آرزو داشتند که مردم 
جشن چهلمین سال انقالب را نبینند، افزود: درست 

است که شرایط معیشت، اشتغال و اقتصاد مردم را در 
راهپیمایی  در  آنان  حضور  اکنون  اما  داده  قرار  تنگنا 
پرشورتر احساس می شود، دشمنان باید بدانند مردم 
حضور  و  هستند  حسینی  و  آگاه  بصیر،  مردمی  ما 
آنان در راهپیمایی امروز این مساله را بیش از پیش به 

صورت پررنگ تری نشان داد.
اضافه  رضوی  خراسان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
کرد: مسئوالن باید قدر این مردم را بدانند و پای کار 
نظام و مردم باشند، مردم نیز پای کار نظام و انقالب 
باید همت بیشتری کنند، مجلس  هستند. مسئوالن 
انشاا...  است،  آن ها  خود  از  و  مردم  کار  پای  هم 
تا موضوعات  باشد  بیشتری داشته  دولت هم عنایت 
معیشتی، اقتصاد، حقوق و مزایا و اشتغال مردم بهتر 

شود.

در  فریمان  م��ردم  نماینده 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
پایه های  خ��ود  ات��ح��اد  ب��ا  م��ردم 
این  نماد  و  شکست  خواهند  را  ظالمانه  تحریم های 

اتحاد و انسجام نیز راهپیمایی 22 بهمن است.
ایسنا- با  گفت وگو  در  هاشمی  قاضی زاده  احسان 

اقشار  تمام  اینکه  بر  تاکید  با  خ��راس��ان،   منطقه 
حضور  ملی  وفاق  و  اتحاد  همبستگی،  ایجاد  برای 
اظهار  داشتند،  بهمن   22 راهپیمایی  در  پرشکوهی 
کرد: بزرگ ترین راه برای پاسخ جدی به آمریکایی ها 
و هم پیمانان او، اتحاد و انسجام ملی و حضور مردم 
دیگر  ب��ار  م��ردم  و  اس��ت  بهمن   22 راهپیمایی  در 

حماسه جدیدی را خلق کردند.
را  انقالب  مردم  اینکه  بیان  با  هاشمی  قاضی زاده 

عنوان  ایستادند،  آن  پای  و  می دانند  خود  به  متعلق 
اقتصادی،  مشکالت  کردید  مشاهده  شما  ک��رد: 
ناکارآمدی ها و نارسایی هایی که حتی در بین عده ای 
آن ها  اراده  در  از مسئوالن مشاهده می کنند، خللی 
نکرده  ایجاد  بهمن   22 راهپیمایی  در  حضور  برای 

است.
اسالمی  شورای  مجلس  در  فریمان  مردم  نماینده 
با  اقتصادی  مشکالت  و  معضالت  حل  داد:  ادامه 
اتحاد  با  مردم  شد.  خواهد  حل  مردم  اتحاد  و  وفاق 
خود پایه های تحریم های ظالمانه را خواهند شکست 
و نماد این اتحاد و انسجام نیز راهپیمایی 22 بهمن 

است.

قاضی زاده: راهپیمایی 22 بهمن نماد اتحاد و انسجام استبنایی: شرایط اقتصادی تاثیری در حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن نداشترحیمی جهان آبادی: مردم همواره بابت دفاع از نظام هزینه داده اند

روز گذشته جشن چهل سالگی انقالب و راهپیمایی 
پرشور 22 بهمن با حضور پرشور چهار نسل از انقالب 
میزان  بیشترین  شاید  که  گرفت  انجام  شرایطی  در 
سم پاشی ها برای عدم حضور مردم در سال های اخیر 
این  که  اقتصادی  نابسامان  شرایط  گرفته بود.  شکل 
روزها بیشتر از هر چیزی به چشم می آید و چه بسیار 
بروز می کند  در دعواهای سیاسی و جناحی پررنگ تر 
تا به هرشکلی عملکرد جریان مقابل را زیر سوال ببرد. 
دستاویزی شده بود برای تمامی بدخواهانی که اتحاد 
که  نکته ای  بودند.  گرفته  را هدف  ملت  این  انسجام  و 
بارها رهبر معظم انقالب در فرمایشاتشان به آن اشاره 
از  جمعی  با  دیدار  در  ایشان  که  همانطور  کرده اند. 
نقشه های  البّته   « داشتند:  بیان  شهدا  خانواده های 
آمریکا در مورد مّلت ایران لو رفته؛ نقشه ای که بتوانند 
هر  ندارند،  دیگر  کنند  وارد  ضربه  و  بکنند  عمل  را  آن 
آینده شان  نقشه های  کرده اند،  میتوانستند  که  کاری 
هم لو رفته است. هدف و نقشه ی آمریکا با این کارهای 
گذشته  سال  دو  یکی  این  در  که  کارهایی  این  اخیر 
اقتصادی  تحریم همه جانبه ی  قلم درشتش  که  کردند 
که  توطئه هایی  میکنند،  دارند  که  کارهایی  و  است- 
دارند میکنند که مأمورین مخصوصی برای مقابله ی با 
ایران میگذارند، به دشمنان گوناگون ایران -منافقین و 
امثال اینها- کمک میکنند، این است که بلکه بتوانند 
به کمک تحریم و به کمک کارهای ضّدامنیّتی و مانند 
ایران  عزیز  کشور  در  اسالمی،  جمهوری  در  اینها 
و  داخلی  جنگ  و  اختالف  و  دستگی  دو  ما  اسالمی 

همه ی  است،  این  هدفشان  کنند؛  ایجاد  مشکالت 
تالش خودشان را هم در این راه مصرف کردند.

قبل  اندکی  یا  است   97 سال  که  امسال  اّول  اینها   
از امسال، اوایل ساِل جارِی مسیحی اعالم کردند که 
این  مقصودشان  داشت؛  خواهد  داغی  تابستان  ایران 
بود که ما در تابستان به سراغ ایران میرویم و نقشه های 
همین  یعنی  ک��رد؛  خواهد  پیدا  تحّقق  ای��ران  در  ما 
اختالف و دعوا و این را بِکش به خیابان و آن را بیاور در 
عرصه و ]بین[ این گروه با آن گروه، آن گروه با آن گروه 
می اندازیم؛  راه  دعوا  می اندازیم،  راه  جنگ  ]دیگر[، 
هدفشان این بود. به کوری چشم آنها تابستان امسال 
گفتند  هم  بعد  بود.  سال  تابستانهای  بهترین  از  یکی 
در  یعنی  نمیبیند؛  را  چهل سالگی  اسالمی  جمهوری 
پاییز و زمستان امسال همان توطئه ها را عمل خواهیم 
به  است؛  ایستاده  تمام  استحکام  با  ایران  مّلت  کرد. 
سالگرد  مّلت  این  بهمن،  بیست و دّوم  در  الهی  توفیق 
چهلم انقالب اسالمی را با شکوه بسیار بهتر از سالهای 

قبل برپا خواهد کرد.«
به  لبیک  در  ای��ران  م��ردم  گذشته  روز  که  اتفاقی 
رهبرشان به بهترین شکل ممکن رقم زدند، تا بار دیگر 
ثابت کنند همانطور که در شرایط سخت جنگ تحمیلی 
پای این پرچم بودند، امروز نیز در شرایط سخت جنگ 
کسی  نمی دهند  اجازه  و  هستند  هوشیار  اقتصادی 

انسجام داخلی این کشور را بهم بریزد.
نکته ای که باید تلنگری باشد برای بعضی از دوستان 
سیاسی که شرایط سخت اقتصادی امروز را دستاویزی 

برای تسویه حساب های سیاسی قرارداده اند.

این تصویر پیام ملت ایران است
حضور گسترده مردم در جشن چهل سالگی انقالب تمام نقشه های بدخواهان را به باد داد

گزارش »صبح امروز« از یک دیدار؛
نمایندگیکانونکارافرینانخراسانرضویدرتربتجاموتایبادافتتاحمیشود

شورای  مجلس  در  مردم  نمایندگان  سویه  دو  ارتباط 
ساز  زمینه  می تواند  اقتصادی،  فعالین  و  اسالمی 
اتفاق های خوبی در اقتصاد باشد. از یک سو بهارستانی ها 
با دغدغه ها و مشکالت ساختار اجرایی آشنا می شوند و از 
سوی دیگر فعالین اقتصادی می توانند به این که تالش 

آن ها دیده می شود، امیدوار باشند. 
دیدار محمد حسین روشنک، رئیس کانون کارآرینان 
خراسان رضوی با جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت 
استان،  محروم  مناطق  وضعیت  بررسی  محوریت  با 
سیاست گذاری دولت در این خطه و تالش بیشتر بخش 

خصوصی برای رونق اقتصادی برگزار شد.
  تجمیع سپرده های خرد

به گزار ش»صبح امروز« در ابتدای این دیدار نماینده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت 
گفت: یکی از ضروریت هایی که می تواند توسط بخش 
توجیه  و  مردم  به  دادن  آموزش  شود،  دنبال  خصوصی 
است.  خرد  سرمایه های  از  استفاده  برای  آن ها  کردن 

البته این امر با دو رویکرد می تواند محقق شود؛ رویکرد 
توسط  ترویجی  و  توجیهی  جلسات  که  است  این  اول 
تشکل ها برای مردم برگزار شود و آن ها از مردم بخواهند 
که سرمایه های خرد را در قالب صندوق ها تجمیع کنند و 

طرح های اقتصادی رقم بزنند.
  خارج شدن استان از فضاهای سیاسی

تایید  ضمن  ک��رد:  تصریح  آب��ادی  جهان  رحیمی 
برای  محترم  استاندار  حسینی  رزم  آقای  برنامه های 
دادکستری  روس��ای  و  جمعه ها  ام��ام  دادن  مداخله 
شهرستان ها برای توسعه اقتصادی که باعث خارج شدن 
رویکرد  است.  گردیده  سیاسی  تند  فضا های  از  استان 
دومی که باید دنبال شود تجمیع سرمایه ها و تسهیالت 

خرد مردم و تشویق به کار های اقتصادی بزرگ است. 
وی اضافه کرد: تاکنون بسیاری از وام های اشتغالزایی 
دولت به اشتغال منجر نشده است با تجمیع سرمایه ها و 
تسهیالت می توانیم با دادن تسهیالت بیشتر بنگاه های 
و  انتخاب  اشتغال  متولی  عنوان  به  را  موفق  اقتصادی 
تقویت کنیم. در این صورت فرماندار، استاندار یا نماینده 
مجلس می توانند به روند مصرف شدن تسهیالت نظارت 

کنند و آن بنگاه ها نیز باید پاسخگو باشد.
نقش پررنگ استان های شرق در دور زدن تحریم ها 

رئیس کانون کارآفرینان نیز در ادامه این دیدار گفت: 
همه مناطق استان ظرفیت های خاص و موقعیت های 
دارند  کارآفرینی  توسعه  برای  را  خود  فرد  به  منحصر 
شرقی  استان های  کند  کمک  دولت  اگر  که  بخصوص 
تحریم ها  زدن  دور  در  می توانند  رضوی  خراسان  بویژه 

ما  کرد:  تصریح  روشنک  باشند.  داشته  خوبی  توفیق 
در کانون کارآفرینان خراسان رضوی امادگی داریم تا با 
تاسیس نمایندگی کانون کارآفرینان خراسان رضوی در 
همه شهر ها از جمله تایباد و تربت جام با اموزش و ترویج 

کارافرینی مردم به برنامه های استاندار کمک کنیم.
  همدلی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

خراسان  بازرگانی  ات��اق  تجارت  کمیسیون  رئیس 

بزرگان  همراهی  قطعا  مساله  این  کرد:  اضافه  رضوی 
اقتصاد  که  دلسوزی  نماینده  بخصوص  شهرستان ها 
سایر  و  میداند،  تر  مهم  بازی ها  سیاسی  از  را  م��ردم 
روس��ای  و  جمعه  ائمه  ش��وراه��ا،  در  م��ردم  منتخبین 
است،  حسینی  رزم  آقای  خوب  ابتکار  که  دادگستری 
در  را  استان  می تواند  همدلی  این  می شود.  محقق 
رسیدن به این اهداف اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم 

موفق کند.
شفافیت محور بخش خصوصی و دولتی

کار  دستور  در  باید  شفافیت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
سرمایه  جذب  بگیرد.  قرار  دولتی  و  خصوصی  بخش 
اعتماد ممکن  و  با شفافیت  مالی و معنوی کارآفرینان 
رزم حسینی  آقای  برنامه های  با  می شود. خوشبختانه 
عنوان  به  اقتصادی  گفتمان  شدن  حاکم  استاندار 
که  سیاسی  مسائل  بجای  رض��وی  خراسان  اولویت 
شده  استان  اقتصادی  توسعه  عدم  باعث  سال هاست 
است را به فال نیک می گیریم و همه باید کمک کنیم تا 
رزم حسینی بتواند برنامه های توسعه اقتصادی استان 

را اجرا کند.

باید فوالد و سایر 
شرکت های معدنی و 
توانمند درهر منطقه 

بتوانند به گونه ای 
عمل کنند که مردم و 

روستاهای اطرافشان 
که همه هم از امکانات 

زیربنایی الزم هم 
برخوردارند و امروز به 

دلیل نبود اشتغال تخلیه 
شده دوباره آباد گردیده 

و برخوردار و توانمند 
شوند

,,

سرویس سیاسی

گزارش
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خبرنگارسعید بابایی

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی گفت: چهلمین 
ساز  دولت  بعثت  سال  باید  را  اسالمی  جمهوری  جشن 
علیه  خمینی)ره(  امام  حضرت  اسالمی  بزرگ  انقالب 

دانست .
به گزارش »صبح امروز«، سردار محمد کاظم تقوی در 
با خبرنگار این رسانه پیرامون دستاوردهای این  مصاحبه 
بهمن 1357 هجری  متولد  انقالب اسالمی  افزود:  نظام 
شمسی است که بر اساس اعتراف تاریخ به جز در دوران 
او یعنی امام علی)ع(  رسول خدا )ص( و جایگزین خلف 

نمونه آن در هیچ دوره ای از تاریخ دیده نشده است.
انتظامی  نیروی  ساله  چهل  سیمای  کرد:  تصریح  وی 
چه هنگامی که نیروهای آن همرنگ و هم لباس نشده و 
کمیته های  و  ژاندارمری  شهربانی،  نام  به  اجتماعاتی  در 
انقالب فعالیت کرده چه اکنون که پس از یکپارچگی در 
و  تحول  از  سرشار  شمسی  هجری   1370 سال  ابتدای 

حرکت های سازنده است.
قدردانی مردم از مقابله پلیس با تهدیدات

داش��ت:  اظهار  رض��وی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
واقعیت های عینی و تجربه شده در چهلمین سال انقالب 
و  دفاعی  منظومه  که  است  حقیقت  این  بیانگر  اسالمی، 
امنیتی کشور به ویژه نیروی مقتدر و غیرتمند انتظامی در 
یک هماهنگی، هم آوایی و همکاری مشهود و کم نظیر، 
ظرفیت های الزم و کارآمد برای تأمین امنیت ملی و انضباط 
و تحکیم  فراهم  را  قانون در جامعه  و حاکمیت  اجتماعی 

بخشیده اند.
نیروی  شجاعانه  و  مجاهدانه  مشارکت  داد:  ادامه  وی 
انتظامی در مقابله با تهدیدات مرزی ناشی از سناریوهای 
ضدامنیتی گروهک های تروریستی و اشرار تحت حمایت 
برخورد  و  دشمن  جاسوسی  سازمان های  فرماندهی  و 
قاطعانه با مفسدان، قانون گریزان، آشوب طلبان، تهدید 
برهم  و  ویژه نسل جوان  به  گران سالمت اخالقی جامعه 
زنندگان آرامش عمومی از واقعیات انکار ناپذیری است که 
با جلوه گری های خود، با برانگیختن تحسین و قدرشناسی 

مردم، ارتقای احساس امنیت در کشور را رقم زده است.
  رسیدن به »پلیس تراز انقالب اسالمی«

راستای  در  سازمان  این  داد:  توضیح  تقوی  س��ردار 
پلیس  به  نیل  و  پیشرفت  و  اقتدار  قله های  به  دست یابی 
نمودن  استاندارد  با  اینکه  هم  اسالمی،  انقالب  ت��راز 
ساختار سازمانی و منابع انسانی خود، متناسب با اصول 

و آموزه های اسالمی و انقالبی و مقتضیات
حرفه ای و تخصصی نوین، حضور یک نیروی مقتدر و 

برخورداری از آمادگی های سرشار و اطمینان آفرین برای 
صیانت از امنیت و آرامش در صحنه زندگی مردم را تثبیت 

کرده است.
به  نهاد  این  پیشرف های  حقانیت  خصوص  در  وی 
تحرک  انتظامی  نیروی  کرد:  اشاره  انقالب  رهبر  سخنان 
خوبی داشته است و این پیشرفت ها و حرکت روبه جلو باید 
به  کوتاهی  مدت  در  توانسته  ارگان  این  و  باشد  ادام��ه دار 
بسیاری از اهداف بلند مدت و کوتاه مدت خود دست یابد.

  آینده ای متفاوت
تقوی مطرح کرد: ما به این پیشرفت ها بسنده نکرده و 
بایستی بدون هیچگونه توقفی به انتظارات نظام اسالمی 
و فرماندهی معظم کل قوا و مردم عزیز کشورمان در ابعاد 
و  اخالقی  مهمتر  همه  از  و  اب��زاری  انسانی،  ساختاری، 
رفتاری پاسخ مثبت داده و آینده ای متعالی را هدفگیری 

نماید. 
نیروی  انقالب،  سالگی  چهل  با  همزمان  گفت:  وی 
پژوهشی،  رفتاری،  معرفتی،  علمی  تحوالت  به  انتظامی 
حرفه ای، ساختاری، ابزاری انسانی، اجتماعی انتظامی، 
سایبری،  اطالعاتی،دفاعی،  ترافیکی،عملیاتی،  امنیتی 
بین المللی دست یافته که این نهاد مقدس در یک نگاه 
مقایسه ای با پلیس قبل از انقالب و همچنین بهره گیری 
از الگوهای دینی و اخالقی در آینده بسیار متفاوت تر و بهتر 

عمل کرده است.
  توسعه سازمان و نیروی انسانی

از  یکی  انتظامی  نیروی  کرد:سازمان  تاکید  تقوی 
سازمان های مهم و تأثیر گذار در جامعه است که همواره در 
معرض تغییرات محیطی بوده و این تغییرات فشارهایی را 
بر این سازمان تحمیل کرده و مسائلی را برای این سازمان 

به وجود می آورد. 
وی در خصوص مسائلی که این سازمان در برنامه ریزی 
چگونه  داد:  توضیح  چنین  این  است  روبرو  آن  با  آینده 
سازمان را توسعه دهند که به طور مطلوب تر و بهتری بتواند 

با تغییرات و تحوالت محیطی هماهنگی 
و منطبق شده و نیز چگونه منابع انسانی 
منبع  ترین  راهبردی  عنوان  به  سازمان، 
که  نمایند  رهبری  و  هدایت  را  سازمانی 
و  اهداف  اهداف سازمان،  تحقق  ضمن 

نیازهای کارکنان نیز تأمین شود.
ب��ه وق���وع انقالب  ب��ا اش���اره  ت��ق��وی 
اسالمی، جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، 
توسعه  دوران  کشور،  سازندگی  دوران 
تثبیت  و در دهه چهارم، دوران  سیاسی 
جمهوری  مقدس  نظام  پیشرفت های  و 
علوم  عرصه های  در  ای���ران  اس��الم��ی 
پیشرفته دنیا و جهش به سمت سکوهای 

دولت های  فشارهای  جهان،  و  منطقه  به  نسبت  باالتر 
استکباری، دوستی های کشورهای همسایه و ده ها عامل 
دیگر که موجبات تغیرات اجتماعی را فراهم ساخته عنوان 
کرد: بدیهی و طبیعی است که پلیس در چنین شرایطی 
تغییرات  با  را  خود  ساختار  و  ساخته  متحول  را  خود  باید 
بنیادین، متفکرانه، خالقانه، اندیشمندانه و البته با طراحی 

و برنامه ریزی نوین تغییر دهد. 
تغییر روش در پیاده کردن نظم و آرامش

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: سازمان پلیس، 
به  گویی  پاسخ  در  سنتی  و  نوین  نظام های  تمامی  در 
مطالبات اساسی سه گانه تامین )استقرار( امنیت، برقراری 
و حفظ نظم عمومی و ارائه خدمات انتظامی، قابل توضیح 

و تبیین است. 
به  گویی  پاسخ  برای  پلیس  سازمان  کرد:  اش��اره  وی 
و  شرایط  تکنولوژی،  دانش،  با  متناسب  مذکور  مطالبات 
ملزومات محیط پیرامونی درون سازمانی و برون سازمانی، 
و  راهبردها  تحقق  ب��رای  مناسب  رویکردهای  اتخاذ  با 

دستیابی به اهداف اقدام می نماید.
پلیس  دوره ه���ای  ک��رد:  اضافه  تقوی   
نیازهای خود،  تغییر  با  که همگام  جامعه 
آرامش  حفظ   " ب��رای  را  خود  روش ه��ای 
رسیدن  راستای  ودر  داده  تغییر   " نظم  و 
گرفته  شکل  سازمانی  درون  اه��داف  به 
است. این سازمان هم چون سازمان پلیس 
را  جهانی دوره سیاسی و اصالحات خود 
پشت سر گذاشته و اکنون با توجه به نیاز 
روی  پیش  را  محور  جامعه  رویکرد  جامعه 

خود قرار داده است.
افزایش شهرنشینی و نرخ جرایم

گونه  این  را  محور  جامعه  دوره  وی 

 1980 دهه  در  را  دوره  این  پلیس  ادارات  کرد:  تشریح 
با  جنگ   " در  جامعه  مشارکت  افزایش  به  میل  مردم  که 
جرم و جنایت " داشتند را تجربه کرده و متوجه خواسته 
شهروندان از پلیس مبنی بر تالش در جهت جلوگیری از 

وقوع جرم داشتند.
پلیس  در  تحول  و  تغییر  حوزه های  خصوص  در  تقوی 
گفت: تغییرات جامعه نوین، مشکالت خاصی را پیش روی 
است  شرایطی  در  این  و  می دهد  قرار  پلیسی  تشکیالت 
که پلیس سنتی در کنار آمدن با تغییر شرایط اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی شهروندان موفق نبوده و با مشکالتی 
رفتن سرسام  باال  افزایش شهرنشینی،  است  بوده  مواجه 
آور نرخ )میزان( جرایم، تغییر اساسی در ساختار جمعیتی 
این  از  نمودهایی  فقیرنشین،  محالت  اوضاع  وخامت  و 

نابسامانی اجتماعی بودند. 
  جامعه محور، پیشرفته و پاسخگو

حوزه  سه  در  تغییر  ک��رد:  مطرح  وی 
محور،  جامعه  پلیس  آمدن  »پدید  عمده 
و  لزوم حرفه ای شدن  و  فناوری  پیشرفت 
پاسخگو بودن پلیس« که در مجموع این 
سه پدیده، شیوه جدیدی از رهبری پلیس 
و  قابلیت  عمل  در  که  می کند  ایجاب  را 
تمام رده های تشکیالت  امکان تسری در 
سطوح  همه  تا  مقام  باالترین  از  پلیس 
اجرایی و نظارتی را داشته باشد. که در این 
مأمورانی  به  اهمیت  بیشترین  باید  میان، 
داده شود که در خیابان ها و سطح شهر، 
از نزدیک با آحاد مردم و سکنه محله ها، در 

تماس مستقیم هستند.
محور  جامعه  پلیس  خصوص  در  تقوی 
هر  از  بیش  رویکرد  این  داش��ت:  اظهار 

پلیسی  فعالیت های  در  شهروندان  نقش  افزایش  به  چیز 
اشاره دارد و این ایده که پلیس می تواند به شکل موثری 
رد  بگیرد،  عهده  بر  را  جرم  کنترل  برای  اصلی  مسئولیت 
با  نزدیکی  همکاری  باید  پلیس  عوض،  در  است.  شده 
شهروندان و انجمن ها داشته باشد تا مشکالت را پس از 
شناسایی، اولویت بندی کند و در جهت حل آن گام بردارد. 
ضمن این که در فعالیت پلیسی جامعه محور، همیشه حق 

با شهروند است. 
  ساخت رابطه مثبت پلیس و جامعه

این  را  پلیس  ادارات  از  مدل  این  ایجاد  از  هدف  وی 
را  فرماندهان  و  افسران  تا  می خواهد  کرد:  تصریح  گونه 
برای مدت طوالنی تر به نواحی جغرافیایی محل مأموریت 
خود بفرستد تا جوامع را بهتر بشناسند. در نهایت، تحت 
مدیریت مدل پلیس جامعه محور، هنجارها و ارزش ها به 
قانون می پیوندند.  به  پلیس  از مشروعیت  منابعی  عنوان 
ساخت روابط مثبت بین جامعه و پلیس به عنوان یک هدف 

مهم و معتبر از فعالیت پلیسی شناخته می شود.
برقراری  در  محوری  جامعه  اصل  تحقق  الزمه  تقوی   
به  پلیس  نگاه  در  تحول  و  عمومی  و  فردی  امنیت  و  نظم 
جامعه را برشمرد:لزوم تدوین راهبردها و برنامه های کوتاه، 
و  امکانات  از  بتواند  ناجا  تا  می طلبد  را  بلندمدت  و  میان 

ظرفیت های ارزشمند مردمی در این راستا بهره مند شود.
  از محرومیت زدایی تا خدمات به کول بران

وی سازندگی، محرومیت زدایی و خدمت رسانی به مردم 
و  دانست  انقالب  سال  چهلیمن  دستاوردهای  از  یکی  را 
و  سازندگی  بسیج  و  رمضان الکریم  طرح  اجرای  گفت: 
خدمات مردم یاری )امداد و در حوادث و بالیای طبیعی و 
مناسبت ها از جمله اربعین( و استیفای حقوق مرزنشینان 
خدمات  م��رزی،  بازارچه های  امنیت  تأمین  )ترانزیت، 
دام  برگرداندن  مناطق،  برخی  در  مرزنشینان  به  قضایی 
و  قوانین  تبیین  آم��وزش  مرزنشینان، 
رانندگان  به  مقابل  کشور  مرزی  مقررات 
از  ترانزیت، خدمات به کول بران مجاز را 
جمله اقدامات ناجا در این حوزه دانست.

ک��ردن  ف��ع��ال  داد:  ادام����ه  ت��ق��وی 
پلیس های  خ��دم��ات  ج��ام��ع  سامانه 
تخصصی"راهور،وظیفه عمومی و پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی " و هم چنین 
صنایع  حوزه  در  عظیمی  دستاوردهای 
دفاعی را از جمله پیشرفت هایی که تنها 

با انقالب اسالمی ممکن بود برشمرد.
و  ام��داد  عمومی  خدمات  اف��زود:  وی 
)بالیای طبیعی،  اورژانس هوایی  نجات 
و   )... و  بزرگراهها  و  ای  جاده  تصادفات 

در حوزه آمایش سرزمینی )ثبت اولین فرودگاه بین المللی 
پلیس در دنیا( و هم چنین طراحی و معماری پلیس آینده 
و   10+ پلیس  خدمات  و  ناجا  راهبردی  مطالعات  مرکز 
تشکیل مرکز نظارت همگانی )197( و ارائه خدمات را نیز 

در زمره دستاوردهای انقالب 40 ساله دانست.
تقوی سامانه های 197و خدمات فوریتی 197 در سراسر 
ناامن  مرزهای  جامعه،انسداد  مختلف  اقشار  به  کشور 
دریابانی  پاسگاه های  و  مرزی  تقویت هنگهای  و  واحداث 
وایجاد زیر ساختهای عمرانی )شامل جاده، پاسگاه، آب، 
برق و..( و هم چنین تجهیزات و امکانات شامل: خودرو و 
و  الکترونیکی  سیستم های  پیشرفته،  سیکلت های  موتور 
اپتیکی دورین های دید در شبه روز و حرارتی، راهدار و... 
از  را  دریانوردی  امنیت  هماهنگی  کمیته های  اندازی  راه 

دستاوردهای مهم انقالب دانست.
  تاسیس پلیس زن تحولی شگرف بود

سد،  جمله:  از  مرزی  مشترک  تأسیسات  ازاحداث  وی 
تشدید  به  رو  مرزی  بازارچه های  پل،  مرزی،  دروازه ه��ای 
مبارزه با قاچاق و تجاوزات مرزی و سایر فعالیت های مهم 
در امور مرزی و سیر تطور در پلیس آگامی اسناد و مدارک(، 
روند کشفیات جرم، مبارزه با قاچاق کاال و جرایم اقتصادی 
پیشرفت های  و  اقدامات  عنوان  به  عملیاتی(  )طرحهای 

ناجا طی چهل سال گذشته نام برد.
کرد:  عنوان  ناجا  دستاوردهای  برشمردن  از  بعد  تقوی 
تاسیس پلیس زن، تحولی شگرف در ناجا محسوب شده 
نمونه  و  پلیسی، یک شیوه واحد  ارائه خدمت  واگرچه در 
پذیرفته شده جهانی وجود ندارد اما روند خدمت پلیسی 
برخوردار  بیشتری  استقبال  از  محوری  جامعه  گرایش  با 

است. 
  احیای آرمان ها

وی بیان کرد: امروزه در پوشش نام ها و عناوین متعدد 
محور،  مسئله  پلیس  راهبردی،  پلیس  قبیل  از  متنوع  و 
کردن  کاربردی  به  پلیس،  ادارات  غیره،  و  محله  پلیس 
مفاهیم مرتبط با پلیس جمعه محور پرداخته تا بدین وسیله 
جدید،  روش های  تدوین  با  و  احیا  را  گذشته  آرمان های 
هرچه بیش تر و بهتر رضایت شهروندان و افراد جامعه تحت 

پوشش خود را جلب کند.
جرایم،  با  ای  حرفه  مبارزه  رویکرد  کرد:  تصریح  تقوی 
بشدت بر عملکرد کنترل جرایم، استانداردهای حرفه ای 
و  پلیس  مشروعیت  ب��رای  منبعی  عنوان  به  قانونی  و 
صریح  واک��ن��ش  خ���ودرو،  گشِت  سنتی  تاکتیک های 
وتحقیق های تکمیلی تاکید دارد و در این مدل پلیس به 
افسران  که  است  جرایم  کنترل  اساسی  مسئولیت  دنبال 
و  آم��وزش  و  فناوری  بر  تکیه  با  حرفه ای  اف��رادی  پلیس 
دنبال  به  خود  دپارتمان های  اداره  در  پلیس  فرماندهان 

استقالل حداکثری هستند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستاوردهای 40 ساله می گوید؛

پلیس؛ جامعه محور، پیشرفته و پاسخگو

حوادث
عامالن سرقت زعفران به دام افتادند

سرقت  عامالن  گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
42 میلیارد ریالی از یک شرکت بسته بندی زعفران در تربت 

حیدریه دستگیر شدند.
سردار محمدکاظم تقوی افزود: در پی اعالم سرقت محموله 
زعفران خشک از یک شرکت فرآوری و بسته بندی زعفران در 
شهرستان تربت حیدریه موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

پلیس قرار گرفت.
 42 ریالی  ارزش  به  را  خشک  زعفران  دزدها  افزود:  وی 
میلیارد ریال سرقت کرده بودند لذا پلیس به دو کارمند این 
شرکت مظنون شد و آنها را تحت نظر قرار داد که پس از تکمیل 

تحقیقات پرونده با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شدند.

58 کیلوگرم مواد مخدر در مرزهای خراسان رضوی کشف 
شد

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: 58 کیلوگرم مواد 
مخدر با اشرافیت اطالعاتی توسط مرزبانان هنگ تایباد در 

شرق این استان کشف و ضبط شد.
اخبار  پی  در  افزود:  دوشنبه  روز  نثار  جان  ماشاءهلل  سردار 
واصله مبنی بر ورود و قاچاق مواد مخدر به کشور مرزبانان طی 
24 ساعت گذشته در مسیرهای احتمالی قاچاقچیان کمین 

کرده و در عملیات جداگانه با آنان درگیر شدند. 
وی گفت: قاچاقچیان در این عملیات توان مقابله با مرزبانان 
را نداشتند لذا با استفاده از تاریکی شب به آن سوی مرزمتواری 
شدند. در پاکسازی از محل 58 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، 

شیشه، حشیش وهروئین فشرده کشف شد.

جسد زنی میانسال در مشهد کشف شد
بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: جسد زنی 

میانسال در یکی از خیابانهای این شهر پیدا شد.
به گزارش ایرنا، علی اکبر احمدی نژاد روز یکشنبه افزود: 
امروز جسد زنی 45 ساله در انتهای بلوار دالوران شهر مشهد 

پیدا و تحقیقات در این خصوص آغاز شد.
وی گفت: زن میانسال بر اثر خفگی به قتل رسیده و پس از 
انجام انگشت نگاری مشخص شد چندین سابقه کیفری در 

اصفهان نیز دارد. 
او افزود: این جسد به پزشک قانونی منتقل شد و تحقیقات 

در این خصوص ادامه دارد.

واژگونی خودرو در سبزوار چهار مصدوم داشت

رئیس جمعیت هالل احمر سبزوار گفت: عصر روز شنبه بر 
اثر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پراید در جاده سبزوار - 

شاهرود چهار سرنشین آن مصدوم شدند.
محمدعلی جباری ثانی افزود: این حادثه در کیلومتر 145 
جاده سبزوار - شاهرود رخ داد که امدادگران هالل احمر به 

محل اعزام شدند.
وی با بیان اینکه این خودروی از پل سقوط کرده است اظهار 
داشت: چهار مصدوم این حادثه بصورت سرپایی مورد درمان 

قرار گرفتند.

متهم به قتل در نزاع جمعی دستگیر شد
بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد گفت: فردی که 
به قتل یک نفر با شلیک گلوله در نزاع دسته جمعی در یکی از 

روستاهای اطراف مشهد متهم است دستگیر شد.
علی اکبر احمدی نژاد روز یکشنبه افزود: جمعه گذشته بین 
چند نفر از جوانان روستای شورک ملکی از توابع شهرستان 

مشهد حین بازی والیبال درگیری رخ داد.
وی گفت: در جریان این درگیری یکی از افراد با شلیک گلوله 
جوان 24 ساله را به قتل رساند و نوجوانی 13 ساله را نیز مجروح 

کرد.
او فرار متهم اصلی پس از وقوع این حادثه اشاره و بیان کرد: 

متهم به همراه یکی دیگر از طرفین نزاع امروز دستگیر شدند.
بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای مشهد افزود: متهم 25 
این  در  تحقیقات  شد.  زندان  روانه  و  شد  اتهام  تفهیم  ساله 

خصوص ادامه دارد.

نشت آب منجر به تخریب دو واحد مسکونی و تجاری شد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: نشت آب از 
لوله فرسوده منجر به تخریب و وارد آمدن خسارت به دو واحد 

مسکونی و تجاری در این کالنشهر شد.
آتشپاد حسن جعفری عصر شنبه افزود: این حادثه امروز 
در خیابان شهید دائی مشهد رخ داد و آتش نشانان به محل 

اعزام شدند.
وی گفت: در پی ترمیم غیراصولی لوله آب در واحد مسکونی 
و نشت آن این واحد مسکونی دچار آب افتادگی و بخشی از 
منزل تخریب شده بود. همچنین سقف واحد تجاری مجاور 

ساختمان مسکونی نیز در پی این آب افتادگی فروریخته بود.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد افزود: این حادثه 
ایمن  نشانان  آتش  توسط  محیط  و  نداشت  جانی  خسارت 

سازی شد.

11 فقره تصادف در جاده های خراسان رضوی رخ داد

خراسان  انتظامی  فرماندهی  راه  پلیس  رئیس  جانشین 
در  گذشته  ساعت   24 در  تصادف  فقره   11 گفت:  رضوی 

جاده های این استان رخ داده است.
بخش  احسان  محمدعلی  سرهنگ  ایرنا،  گزارش  به 
 19 شدن  مجروح  به  منجر  حوادث  این  افزود:  شنبه  روز 

نفر شد.
مشهد  خروجی های  در  ترافیک  اینک  هم  کرد:  بیان  وی 
پرحجم است و در مسیر مشهد - میامی نیز ترافیک نیمه 

سنگین است.
سرهنگ احسان بخش ادامه داد: طرح کنترل تخلفات نیز با 

شدت بیشتری در جاده های استان در حال اجراست.

پلیس باید همکاری 
نزدیکی با شهروندان 

و انجمن ها داشته باشد 
تا مشکالت را پس از 

شناسایی، اولویت 
بندی کند و در جهت حل 

آن گام بردارد. ضمن این 
که در فعالیت پلیسی 

جامعه محور، همیشه 
حق با شهروند است

,,
این سازمان هم چون 

سازمان پلیس جهانی 
دوره سیاسی و 

اصالحات خود را پشت 
سر گذاشته و اکنون با 

توجه به نیاز جامعه 
رویکرد جامعه محور 

را پیش روی خود قرار 
داده است

,,

و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
رضوی  خراسان  مدارس  تجهیز 
از بهره برداری 185 کالس درس 
چهلمین  فجر  مبارک  دهه  ا...  ایام  مناسبت  به  جدید 
استان  این  در سطح  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد 

خبر داد.
به گزارش ایرنا، جاسم حسین پور روز یکشنبه افزود: 
قالب 34  در  کالس  تعداد  این  برداری  بهره  و  ساخت 
مترمربع   500 و  هزار   17 زیربنای  مجموع  با  مدرسه 

250 میلیارد ریال هزینه دربر داشت. 
محل  از  تعداد  ای��ن  از  پ��روژه   10 داد:  ادام��ه  وی 
اعتبارات دولتی، 12 پروژه توسط خیران و 12پروژه نیز 

با مشارکت دولت و خیران اجرا شده اند. 
خراسان  مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 

رضوی همچنین گفت: از ابتدای امسال تاکنون 203 
زیربنای  و  کالس   49 و  هزار  تعداد  با  آموزشی  پروژه 
بهره  استان  این  سطح  در  مترمربع  و 500  هزار   111
برداری شده اند.  وی به اقدامات دولت تدبیر و امید نیز 
اشاره و بیان کرد: از ابتدای سال 1392 تاکنون هزار و 
پنج هزار و 832 کالس  با  آموزشی  پروژه فضای   130
و زیربنای727 هزار و 240 مترمربع در سطح خراسان 

رضوی اجرا و افتتاح شده اند. 
تاسیسات  استانداردسازی  خصوص  در  پور  حسین 
گرمایشی مدارس نیز گفت: از سال 1392 که این طرح 
قالب  در  کالس  هزار   18 تاسیسات  تاکنون  شد  آغاز 
مترمربع  میلیون  دو  با  آموزشی  فضای  و972  هزار  دو 
و  موتورخانه  سامانه  به  رضوی  خراسان  در  مساحت 

شوفاژ مجهز شده اند.

دانشگاه  دارویی  امور  مدیر 
با  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم 
»ایمنورال«،  داروی  محموله  ورود 
زیر  پیوندی در مناطق  بیماران  تامین داروی  مشکل 
رفع  رضوی  خراسان  استان  در  دانشگاه  این  پوشش 

شد.
کمبود  اف��زود:  بخش  روح  علی  ایرنا،  گزارش  به 
مورد  پیوندی  بیماران  ب��رای  که  ایمنورال  داروی 
تولید این  به دلیل توقف خط  استفاده قرار می گیرد 
تبدیل  کشوری  مشکل  به  گذشته  ماه   2 طی  دارو 

شده بود.
این دارو در داخل کشور تولید  وی اظهار داشت: 
می شود ولی به دلیل کمبود مواد اولیه طی ماه های 
اخیر تولید آن با مشکالتی روبرو شد که اکنون خط 

تولید آن راه اندازی شده است.
بیماران  داروی  کمبود  که  مدتی  در  گفت:  وی 
سوی  از  آن  خارجی  ن��وع  داش��ت،  وج��ود  پیوندی 
اختالف  با  که  می شد  تجویز  بیماران  برای  پزشکان 
قیمت بسیار روبرو بود. روح بخش با بیان اینکه هنوز 
است  نشده  برطرف  ام.اس  بیماران  داروی  مشکل 
.اس  ام  بیماران  برای  که  »اکتوفرون«  داروی  افزود: 
اما  می شود،  تولید  کشور  داخل  در  نیز  دارد  کاربرد 
خط تولید آن به دلیل کمبود مواد اولیه طی ماههای 

اخیر متوقف شده است.
وی اظهار داشت: غیر از این 2 دارو مشکل حادی 
سایر  و  خاص  بیماران  داروه��ای  تامین  زمینه  در 
و  رصد  مقطعی  کمبود های  و  ن��دارد  وجود  داروه��ا 

مدیریت می شود.

سالگرد  چهلمین  با  همزمان 
بیش  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
از 60 تن از مردم روستای قلعه نو 
از توابع شهرستان مه والت، به صورت رایگان معاینه 

شدند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان مه والت روز یکشنبه 
پزشکی،  جامعه  بسیج  مشارکت  با  طرح  این  گفت: 
و  احمر  هالل  جمعیت  شهرستان،  این  سپاه  ناحیه 
کمیته امداد با هدف محرومیت زدایی در روستاهای 

محروم اجرا شده است.
این طرح یک  افزود: در اجرای  عبدالعلی حبیبی 
تیم کامل پزشکی شامل پزشکان مختصص، عمومی 
و اطفال پس از ویزیت بیش از 60 بیمار در روستای 
قرار  آنها  اختیار  در  رایگان  داروی  والت،  مه  نو  قلعه 

دادند.
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  داش��ت:  اظهار  وی 
تاکید بسیار به محرومیت  زدایی و رسیدگی به مناطق 
مناسبت های  به  و  راستا  همین  در  و  دارند  محروم 
خدمات  ارایه  گرفته،  صورت  ریزی  برنامه  با  مختلف 

پزشکی به مردم مناطق محروم در دستور کار است.
زیرپوشش  با  حیدریه  تربت  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  والت  مه  حیدریه،  تربت  شهرستان  سه  داشتن 
استان  آنها در جنوب  نفر ساکنان  350 هزار  به  زاوه 

خراسان رضوی خدمات می دهد. 

60 تن از روستائیان مه والت به صورت رایگان معاینه شدندمشکل داروی بیماران پیوندی در خراسان رضوی رفع شد185 کالس درس در خراسان رضوی به بهره برداری رسید

سالمت

مصرف داروهای ضد افسردگی و ضربه های روحی و 
عاطفی سبب تضعیف کارکرد حافظه می شود. با افزایش 
سن، حافظه فرد با اختالالتی مختلف مواجه می شود که 

آلزایمر یکی از مهم ترین آنهاست.
تضعیف  باعث  داروه��ا  از  برخی  مصرف  بین  این  در 
کارکرد حافظه می شوند که قرص های خواب آور، داروهای 
از عمل های جراحی  بعد  و ضد درد که  افسردگی  ضد 
انجام می دهند و قرص آنتی هیستامین از جمله این موارد 
مشروبات  مصرف  حتی  و  مخدر  مواد  مصرف  هستند. 
حافظه  به  جدی  آسیب  و   B1 ویتامین  کمبود  الکلی 
مواد شیمیایی مغز آسیب  به  مواد مخدر  زیرا  می شود، 

جدی رسانده و حافظه افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.
ضربه های روحی و عاطفی می تواند باعث ضعیف شدن 
بیماری  ایجاد  سبب  نادری  موارد  در  و  افراد  در  حافظه 

فراموشی روان زاد می شود.
بر  که  ریه  عفوت  و  سل   ،HIV ویروس  به  مبتال  افراد 
عفونت مغز تأثیر منفی دارند دارای ایجاد اختالالت حافظه 

می شود و کارکرد مغز را تحت تأثیر خود قرار می دهد.
و  اف��راد  هوشیاری  رفتن  دست  از  باعث  سر  ضربه 
همچنین این رویداد باعث از دست رفتن حافظه افراد 
می شود که بر اساس پزشکی این عارضه به مرور زمان 

التیام پیدا می کند.

دشمن »حافظه« را بشناسید

در  را  عروسکی  نمایش  که  هفتاد  دهه  سال های 
جوان  می کردم  کار  عروسکی  نوین  سبک  به  مشهد 
بسیار  و  می کرد  بازی  برایم  تئاتر  بازیگری  مشتاق 
مستعد. سال ها گذشت و از او خبری نداشتم و بعد 
و  دیدیم  را  یکدیگر  دوب��اره  سالی  هفت  و  بیست  از 
چهره ها مان پیرتر و خط و خطوط چهره ها  از تجربه ها  
خداشناس«  اکبر  علی  »دکتر  می کرد.  حکایت 
نویسنده و کارگردان تئاتر شهرمان است. او سال 67 
حوزه  با  و  شد  عرصه  این  وارد  آموزی  دانش  تئاتر  با 
هنری و اداره ارشاد مشهد ادامه راه داد و کارگردانی 
و تشکیل گروه تئاتر و تجربه در رادیو و تلوزیون را به 
در  ایران  نماینده   2000 سال  افزود.  خود  کارنامه 
قزاقستان و مدرس آکادمی تئاتر قزاقستان و روسیه 
هملت  ب��زرگ  اپ��رای  کارگردانی  س��ال2005  و  بود 
دکترای  دارای  او  داش��ت.  برعهده  را  درقزاقستان 
مدرک و  اروپا  اتحادیه  از  تئاتر  کارگردانی  حرفه ای 
DBA  کارگردانی از آمریکا است و درطی این مدت 
تعداد بسیاری بازیگری، دستیارکارگردانی، عروسک 
نویسنده  و...  کارگردانی  نویسندگی،  گ��ردان��ی، 
فیلم  و  )توکا(  نمایش   ، (صنعان(  نمایش  وکارگردان 

کوتاه )ماه من( درکارنامه خود ثبت کرده است.
    مشکل اصلی تئاتر مشهد چیست؟

هنر  مشکالت  بیشتر  اصلی  علت  مدیریت  نحوه 
هنرهای  مرکز  کل  اداره  چون  است  کشور  تئاتر 
نمایشی کشور برای همه شهرهای ایران بدون درنظر 
فقط  شهر  هر  زیرساخت  و  امکانات  شرایط،  گرفتن 
برنامه ریزی کلی نموده و آن را به تمام شهرهای کشور 
تحمیل می کند، تصمیماتی که بعضا نادرست و غیر 

کارشناسی نیز هست.
  تئاتر امروز مشهد حرفه ای است ؟

آماتور  شکل  به  اما  ای  حرفه  اسم  به  امروز  تئاتر   
تئاتر حرفه ای معیارهایی دارد  اداره می شود، چون 
و تئاتر آماتور نیز یک سری معیار خاص، باید ساز و 
تا تئاتر به سمت حرفه  کاری درست اندیشیده شود 
تئاتری حرفه ای  و در کنار گروه ها ی  برود  ای پیش 
به  را  فعالیت خود  بتوانند  نیز  تجربی  و  آماتور  ،تئاتر 
ادامه دهد. در حال  اساتید  نظر  زیر  و  شکل درست 
حاضر مرزی بین تئاتر حرفه ای و آماتور و تجربی به 
شکل محسوسی قابل مشاهده نیست و تئاتر تجربی 

وآماتور الزمه ادامه فعالیت تئاتر حرفه ای می باشد.

نقش آموزش در تئاتر چگونه است ؟
مناسب  کارهای  و  ساز  تعریف  و  درست  آم��وزش 
برای هنرمندان هنرهای نمایشی جهت علم آموزی 
مشکل  حدی  تا  می تواند  درست  آموزش  قالب  در 
تحصیل  وجود  و  ببرد  بین  از  را  هنری  سوادی  بی 
گروه ها ی  کنار  در  رشته  این  تخصصی  کرده های 
تئاتری به عنوان مشاور می تواند کمک بسیار خوبی 

برای این هنر باشد. 
  جشنواره ها  چه نقشی در تئاتر دارند؟

و  ناسالم  رقابت های  و  نادرست  جشنواره ها ی 
رانت  و  رانت  وجود  غلط،  به سیاست ها ی  دادن  باج 
بعضی  ب��رای  فرمایشی  و  دستوری  حضور  ب��ازی، 
است،  کشور  ام��روز  تئاتر  مشکالت  از  خ��واص  از 
غیر  ارگانی  هر  توسط  تئاتر  جشنواره ها ی  برگزاری 

وجود   ! کالن  هزینه  وصرف  مرتبط 
گوناگون،  تئاتری  جشنواره ها ی 
حال  در  نمی کند،  تئاتر  به  کمکی 
تئاتری  جشنواره ها ی  تعدد  حاضر 
قابل  که  است  شده  زیاد  حدی  به 
این  ماحصل  اما  نیست،  شمارش 
تئاتر  نصیب  چیزی  جشنواره ها  

کشور نمی کند.
حضور نسل جوان کارگردان ها ی    

تئاتر؟
تئاتر یک علم است و سال ها تجربه 
امروزه  اما  می طلبد  دانش  کسب  و 
امروز  این هستیم که جوانان  شاهد 
بعد از بازی در یک یا دو  تئاتر ادعای 

استادی و کارگردانی تئاتر دارند و با شتاب زدگی به 
دنبال مجوز کارگردانی هستند. و جالبتر اینکه هیچ 
اصول و راهکار مشخصی در این زمینه وجود ندارد و 
که  کسی  از  واقعی  کارگردان  شناختن  برای  مالکی 

فقط ادعای کارگردانی دارد ، وجود ندارد؟
  نقش تهیه کننده در تئاتر امروز؟

نمایشی،  اث��ر  یک  تولید  اقتصادی  مشکالت 
باالست از پرداخت دستمزد بازیگران، ساخت دکور، 
هزینه سالن و سایر عوامل که همه این عوامل الزمه 
بروز  و  اما  ظهور  نمایشی خوب است  اثر  تولید یک 
کننده،  تهیه  نام  کشیدن  یدک  با  فرهنگی  دالالن 
نمایشی  مرکز هنرهای  از سوی  درست  نظارت  نبود 
جمله  از  تئاتر  خانواده  اهالی  شدن  دسته  چند  و 
است  کشور  تئاتر  روزهای  این  نشده  حل  مشکالت 
یعنی  ندارد.  انتقال  امکان  تئاتر  بر خالف سینما،  و 
همان  در  فقط  را  بازدهی  حداکثر 
تعداد اجراهای محدود و تماشاچی 
که با هزاران مشکل به سالن کشیده 
این  تمام  با  اما  می شود.  خالصه   ،
را  تماشاگر  که  تئاتری  مشکالت، 
نیست،  خوب  نکند  وادار  تفکر  به 
بتواند  که  است  این  تئاتر  رسالت 
را  جامعه  فرهنگی  درج��ه  و  سطح 
صورت  ای��ن  غیر  در  و  ده��د  ارتقا 
تئاتر از حیطه هنر خارج شده  ودر 
حیطه سرگرمی قرار داد،در صورتی 
گرفته  بازی  رانت  و  رانت  جلوی  که 
که  دارد،  تعریف  کننده  تهیه  نشود. 

بماند برای بعد.

  جایگاه تئاتر طنز امروز کشور؟
بی  نمایش های  برای  را  کالن  بودجه ها ی  افرادی 
از  محتوا و فاقد ارزش هزینه می کنند و در بسیاری 
دیگر  و  بخندد  مخاطب  می خواهند  تنها  نمایش ها  
به هیچ چیز فکر نمی  کنند. برای خنداندن دست به 
هر کاری می زنند. کارهایی که از هنر تئاتر به عنوان 
تئاتر  دارد.  فاصله  فرسنگ ها   محور،  اندیشه  هنری 
به مسیر بدی افتاده و برخی از کارگردانان کامالً به 
سبک و سیاق فیلم های اصطالحا بفروش برای جلب 
مخاطب از هیچ کاری دریغ نمی کنند. کار به جایی 
رسیده که استفاده از الفاظ رکیک و هر نوع شوخی 
راه خنداندن  در  و  می دهند  جلوه  عادی  را  مبتذلی 
موارد  برخی  در  و  ندارند  قرمزی  مخاطب هیچ خط 
شوخی ها ی جنسی فقط قصد خنداندن مخاطب را 

دارد و شرم آور اینکه نام تئاتر نیز بر آن می گذارند.
   آیا فروش خوب یعنی تئاترخوب؟

مالک قرار دادن فروش هر نمایش به عنوان خوب یا 
بد بودن یک تئاتر اشتباه است. بارها شاهد بودیم که 
کارهایی بسیار سخیف و با درجه کیفی بسیار پائین، 
صرفا با توجه به حضور چند چهره سینما و تلوزیون، 
که  کیفیتی  با  تئاترهای  و  اند  داشته  خوبی  فروش 
عدم  و  سینما  مطرح  چهره ها ی  وجود  عدم  دلیل  به 
خوبی  ف��روش  از  تبلیغات  ب��رای  هزینه  در  توانایی 
برخوردار نبوده اند. اما متاسفانه این مالک و سنجش 
معیار  قصد  تبلیغات  همان  زور  به  را  غلط  و  نادرست 
تماشاگر  سلیقه  حساب  به  را  این  و  دارند  دادن  قرار 
نیز  عادی  تماشاگر  که  حالیست  در  این  می گذارند، 
البته  قرار دهد،  معیار  را  این  دوبار  یا  برای یک  شاید 
تماشاگر  همین  زمان  مرور  به  اما  سرگرمی  چشم  به 
عادی، متوجه این موارد مبتذل خواهد شد و این یک 

نظارت کامل و بدور از خودی یا نا خودی را می طلبد.
  نقش انجمن هنرهای نمایشی را چگونه می بینید؟

تئاتر کشور مشخص  برای  مناسبی  کار  و  باید ساز 
اصلی  وظیفه  به  نمایشی  هنرهای  انجمن  و  شود 
همه  و  بپردازد  است  صنفی  انجمن  یک  که  خود 
فعالین حوزه تئاتر را عضوی از خود بداند و از خودی 
و ناخودی بودن پرهیز نموده و حافظ منافع هنرمند 
باشد تا منافع اداره ارشاد، پل ارتباطی بین هنرمند 
تئاتر  عرصه  در  و  باشد  عرصه  این  گذاران  سیاست  و 
در  و  کند  ایفا  خوبی  به  را  خود  اصلی  نقش  کشور 
روی  ب��ردارد.  گام  هنرمندان  حقوق  احقاق  راستای 
کلمه انجمن باید کمی تامل بیشتری شود که در این 
بحث نمیگنجد و شرح وظایف اصلی انجمن هنرهای 

نمایشی خود یک کنکاش جداگانه می طلبد.

گفت وگو با علی اکبر خداشناس نویسنده و کارگردان مطرح تئاتر؛

سوء مدیریت، علت اصلی مشکالت تئاتر است استاندار خراسان رضوی:
 لزوم برنامه ریزی برای تقویت اقتصاد 

سینما 
استاندار خراسان رضوی بر لزوم برنامه ریزی برای 

تقویت اقتصاد سینما تاکید کرد.
علی رضا رزم حسینی در حاشیه بازدید از روند 
برگزاری شانزدهمین جشنواره فیلم فجر در پردیس 
به  مشهد  افزود:  مقدس،  مشهد  هویزه  سینمایی 
معنوی  و  اسالم  جهان  فرهنگی  پایتخت  عنوان 
کشور، نقش تعیین کننده ای در حوزه فرهنگ دارد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: هنرمندان در 
عرصه های مختلف پیروزی انقالب اسالمی و دوران 
دفاع مقدس نقش آفرینی کردند. رزم حسینی نقش 
انتقال مفاهیم انقالب اسالمی و ارزش  هنر را در 
های اسالمی و تاثیر گذاری آن در جامعه مخاطب 
طرح  اجرای  به  اشاره  با  وی  دانست.  توجه  قابل 
معین  تعیین  و  استان  در  اقتصادی  توسعه  مثلث 
تصریح  مختلف،  مناطق  برای  مقاومتی  اقتصاد 
کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصی برای حمایت 
و توانمند سازی اهالی هنر و تامین زیر ساخت های 
حوزه سینما استفاده کرد. رزم حسینی با بیان این 
که ماهیت  انقالب ما فرهنگی است، تاکید کرد: 

اهتمام همه کارگزاران تقویت این حوزه است.

نماد چهل سالگی انقالب در مشهد 
نصب شد

شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  سازمان  رئیس 
مشهد گفت: نماد چهل سالگی انقالب شکوهمند 
اسالمی ایران در مسیر راهپیمایی 22 بهمن نصب 

در مشهد نصب شد.
مضامین  با  نماد  این  اف��زود:  بختیاری  ه��ادی 
'چهل سال استقالل، آزادی، چهل سال توسعه و 
افتخار، چهل سال اقتدار ملی و چهل سال ایمان و 
خودباوری' در مسیر راهپیمایی شهروندان انقالبی 
مشهد )میدان پانزده خرداد - حرم مطهر رضوی( 
قرار گرفته است. وی گفت: همچنین 15 هزار پرچم 
جمهوری اسالمی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن 
و بسته های فرهنگی و 10 هزار  در مشهد نصب 

بادکنک نیز در بین راهپیمایان توزیع شد.

خبرخبر
علیرضا سوزنچی:

برای  کردن  هزینه  جرأت  تهیه کننده ها 
فیلم های خوب را پیدا کرده اند

علیرضا سوزنچی گفت: اکنون تهیه کننده ها جرأت پیدا 
کرده اند که برای فیلم های خوب هزینه کنند؛ چون می دانند 

که فیلم هایشان به فروش می رود.
شانزدهمین  حاشیه  در  تلویزیون  و  تئاتر  بازیگر  این 
جشنواره فیلم فجر مشهد در خصوص چگونگی برگزاری 
این جشنواره و کیفیت آثار اظهار کرد: فیلم هایی که اکنون 
مشاهده می کنیم به نسبت سابق بهتر شده و تهیه کننده ها 
پیدا کردند و هزینه می کنند؛ چون می دانند که  جرأت 
فیلم هایشان به فروش می رسد و مسلما تماشاگر از هم 
فیلم خوب و باکیفیت استقبال می کند و همه به خواسته 

خودشان می رسند.
وی ادامه داد: به هرحال هر سال که می گذرد، کارها بهتر 
می شوند. اولین جشنواره ای که برگزار شد تمام کارهایش 
دست من و معاون فرهنگی و هنری ارشاد بود و به عبارتی 
اولین جشنواره را ما برگزار کردیم. در آن زمان ریل های بزرگ 
فیلم از یک سینما به یک سینمای دیگر وجود داشت؛ اما 
اکنون خیلی کار پیش رفته است و به راحتی فیلم پخش 
می شود و روزب��ه روز علم پیشرفت می کند، کارها بهتر و 

آسان تر می شود و جذابیت آن هم بیشتر می شود.
سوزنچی با بیان این که هر سال، هم فیلم ها و هم امکانات 
جشنواره بهتر می شود، تصریح کرد: اگر یادتان باشد سال 
اول ما فقط دو سینمای هویزه و آفریقا را داشتیم اما اکنون 
پنج سینمای هویزه، اطلس، سیمرغ، گلشن و ویالژتوریست 
را داریم و با این وجود باز هم بلیت به سختی به دست می آید 

و استقبال زیاد است.
این هنرمند تئاتر خاطرنشان کرد: سال گذشته دو سینما 
داشتیم ولی امسال 5 سینما داریم؛ پس پیشرفت کردیم و 
فیلم ها تکرارش بیشتر می شود و تماشاگر راحت تر بلیت 

به دست می آورد و با خیال راحت فیلم ها را تماشا می کند.
وی با بیان این که 22 فیلم به مشهد آمده و این تعداد فیلم 
برای یک استان خیلی خوب است، اظهار کرد: تاجایی که 
من می دانم تالش شده که بهترین فیلم ها به مشهد بیاید و 
اگر گاهی در میان فیلم ها چندتا فیلم ضعیف هم آمده به 
دلیل این است که به هرحال از تهران به تمام شهرستان ها 
می فرستند و آن ها هم حق شرکت در جشنواره را دارند ولی با 
این وجود من شنیده ام که بهترین فیلم ها به مشهد فرستاده 

شده است.

ظهور و بروز دالالن 
فرهنگی با یدک کشیدن 

نام تهیه کننده، نبود 
نظارت درست از سوی 
مرکز هنرهای نمایشی 

و چند دسته شدن اهالی 
خانواده تئاتر از جمله 

مشکالت حل نشده این 
روزهای تئاتر کشور 

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306012002540 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی علی محمد رضائی تربقان فرزند قاسم  بشماره شناسنامه 21 صادره از کاشمر  در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 249/50 مترمربع از پالک 468 فرعی از 159-
اصلی واقع در بخش دو کاشمر به آدرس اراضی بحرآباد خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :1397/11/23 
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306021000525 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا مرادی جمال فرزند حسین  بشماره شناسنامه 711 و کد ملی 5729489072  صادره از بردسکن  در یک باب ساختمان مشتمل بر محوطه به مساحت 3500 مترمربع 
قسمتی از پالک 149  پالک فرعی از 4-اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای حسین حسن زاده  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

512/6  هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6728 ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006728 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید علی حسینی فرزند سید اصغر بشماره 
شناسنامه 1854 صادره از حوزه 9 نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151/85 مترمربع از پالک شماره 174 فرعی از 38 اصلی  واقع در اراضی شاه پسند بخش12 نیشابور حوزه 
ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه بیگم حسینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/23   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/8  ( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6701 ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006701 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد صادق یاوری فرزند محمد علی  
بشماره شناسنامه 56 صادره از زبرخان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 125/16 مترمربع از پالک شماره 26 فرعی از 10 اصلی  واقع در اراضی جهان آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد اسماعیل فرح بخشیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/23   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/10  ( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6738 ( 
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006738 هیئت اول موضوع  آ
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بابک ولی خانی فرزند محمود 
بشماره شناسنامه 198 صادره از نیشابور در ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 35/70 متر مربع از پالک شماره 26 فرعی از 7 اصلی واقع در اراضی فیض آباد بخش 12 حوزه 
گهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به  ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حسین مرادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ

اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/23   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

512/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306012002418 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه ساالر فرزند حسن بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشمر  در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 82/51 مترمربع از پالک 2100-اصلی واقع در بخش 
یک شهر کاشمر به آدرس خیابان 15 خرداد خریداری از مالک رسمی آقای محمد فدائی و زیور رستمی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .

 تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :1397/11/23 
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306012002898 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی عفت موسوی علی آبادی فرزند سید مهدی   بشماره شناسنامه 13 صادره از مه والت  در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 145/20 مترمربع از پالک 1036 
فرعی از 58-اصلی واقع در بخش 3 کاشمر به آدرس خیابان قائم-نرگس شمالی  خریداری از مالک رسمی  حسین صالحی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :1397/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر-محمد محمدزاده

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139560306021000702 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای محمد عصاری فرزند رجبعلی بشماره شناسنامه 4459 و کد ملی 5729074700 صادره از بردسکن  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 37/52مترمربع در قسمتی 
از پالک 459  فرعی از 4-اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای حسین تقی پور محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

) 512/7 ( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6698 ( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006698 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مجید امامیان فرزند سید 
یحیی  بشماره شناسنامه 284 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151/65 مترمربع از پالک شماره 76 فرعی از 203 اصلی  واقع در اراضی سبز پوشان بخش 2 حوزه ثبت 
ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای ابوالفضل امامیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/23   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/9  ( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6718 ( 
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006718 هیئت اول موضوع  آ
نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صفا عابد فرزند علی اصغر   ثبتی حوزه ثبت ملک  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون 
بشماره شناسنامه 31341 صادره از  نیشابور در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 70/26 مترمربع از پالک شماره 101 فرعی از 9 اصلی  واقع در اراضی گذر ده کالغ  بخش 12 حوزه ثبت ملک 
گهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد عابد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/06 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/11/23   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور



کراس فیت  گفت:  کشور  کراس فیت  کمیته  رئیس 
محروم  حرفه ای  مربیگری  دوره های  برگزاری  از  هنوز 
است و فقط سمینارها و کارگاه های آموزشی را در سطح 

کشور برگزار می کنیم. 
دومین مرحله مسابقات کراس فیت آقایان به مناسبت 
 85 از  بیش  رقابت  با  فجر  مبارک  دهه  گرامیداشت 

ورزشکار در مشهد پایان یافت. 
آقایان  فیت  کراس  مسابقات  گزارش  این  اساس  بر 
انتخابی تیم استان باشرکت 21 باشگاه جمعه گذشته 
19بهمن ماه در سالن ورزشی هندبال مجموعه کوثر 
با شرکت 85 ورزشکار و در دو بخش تیمی و انفرادی 
برگزار شد که در نهایت در بخش تیمی تیم اورال به مقام 
به  تیمهای آتش نشانان، یگان  و  یافت  نخست دست 
ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند و در بخش 
انفرادی، محمدرضا اسدی رتبه نخست را کسب کرد و 
الیاس حکیمی و محمدرضا خاکشور به ترتیب رتبههای 

دوم و سوم را از آن خود کردند. 
استان  فیت  ک��راس  مسابقات  مرحله  دومین  در 
نیشابور،  ق��وچ��ان،  شهرستان های  از  تیم هایی 

تربت حیدریه و همچنین بجنورد حضور داشتند. 
همایش  این  در  کشور  کراس فیت  کمیته  رئیس 
گفت:خراسان رضوی از نظر فنی و توسعه یافتگی در 
این رشته نسبت به سایر استان ها سبقت گرفته و روند رو 

به رشدی را طی کرده است.  
این  در  ما  اولویت  کرد:  نشان  خاطر  آزاد  سهراب 
رشته آموزش مربیان و داوران حرفه ای است و برگزاری 
استعدادیابی  همچنین  و  کشوری  استانی،  مسابقات 
در بخش آقایان و بانوان مورد توجه و اولویت بعدی ما 

قرار دارد. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون پانزده استان 
آماده  کشور  فیت  ک��راس  مسابقات  در  حضور  ب��رای 
می شوند، تصریح کرد: از هر استان 8 ورزشکار و یک 
مربی و یک سرپرست از یکم تا سوم اسفند رقابت های 

خود را در شهرستان یزد برگزار می کنند. 
آزاد از برگزاری مسابقات کشوری کراس فیت بانوان 
برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: مسابقات 
و 10  بار  9  نخستین  برای  کشور  بانوان  فیت  کراس 

اسفند برگزار می شود.  
وی خاطر نشان کرد: آیتم های برگزاری مسابقات به 
هیئت ها ابالغ شده است که امیدواریم بانوان ورزشکار 

مسابقات  در  خوبی  رکوردهای  که  رض��وی  خراسان 
استانی از خود برجای گذاشتند همچنان به درخشش 

خود ادامه دهند. 
رئیس کمیته کراس فیت کشور در پاسخ به این سوال 
گفت:  کردید،  ارزیابی  چگونه  را  مسابقات  سطح  که 
خوشبختانه هماهنگی خوبی بین ورزشکاران، مربیان 
خوب  را  مسابقات  کیفی  سطح  و  بود  حاکم  داوران  و 
دیدم و اگر این روند در بین ورزشکاران خراسان رضوی 
قهرمانی  سکوی  کسب  باشد  داشته  تداوم  همچنان 

کشور برای تیم خراسان رضوی را پیش بینی می کنم. 
اینکه  به  اش��اره  با  کشور  کراس فیت  کمیته  رئیس 
خراسان رضوی طی مدت کوتاهی که از عمر این رشته 
ورزشی می گذرد، روند رو به رشدی را طی کرده است، 
فیت  کراس  کمیته  تجهیزات  و  امکانات  کرد:  تصریح 
استان را بررسی کردم و اردیبهشت ماه سال آینده مشهد 
مقدس میزبانی برگزاری سومین دوره مسابقات کراس 

فیت کشور را نیز برعهده خواهد داشت. 
وی یادآور شد: کراس فیت یک ورزش ترکیبی و پاک 
است که سرعت، قدرت و انعطاف پذیری حرف اول را 
می زند و ورزشکاران در کمترین زمان بیشترین تحرک و 
حرکت پذیری را دارند. بنابراین باید از نظر فیزیکی آماده 

و از توانایی باالیی برخوردار باشند. 
کراس فیت  ک��رد:  نشان  خاطر  آزاد 
مربیگری  دوره ه��ای  برگزاری  از  هنوز 
حرفه ای محروم است و فقط سمینارها 
و کارگاه های آموزشی را در سطح کشور 

برگزار می کنیم. 
بتواند  که  منابعی  خصوص  در  وی 
کند،  آشنا  رشته  این  با  را  ورزش��ک��اران 

نمی توانیم  و  هستیم  تحریم  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
باشیم  داشته  ورزشی  رشته  این  مدیران  با  نظر  تبادل 
خودمان دست به انتشار کتب و جزواتی زدیم که دانش 

این رشته ورزشی در ایران را توسعه دهیم. 
اینکه  به  اشاره  با  کشور  فیت  کراس  کمیته  رئیس 
رشته  این  توسعه  درب��اره  است  برند  یک  کراس فیت 
ورزشی در میان ورزشکاران حرفه ای گفت: کراس فیت 
دانش آماده تر، قوی تر و سالم تر را در میان ورزشکاران 

نسل جوان و نوجوان ترویج و توسعه می دهد. 
 نحوه برگزاری مسابقات 

وی درباره آیتم ها و نحوه برگزاری مسابقات تصریح 
کرد: مسابقات طی چهار مرحله به صورت 3 مرحله 
مقدماتی و 1 مرحله نهایی )فینال( برگزار می شود و کلیه 
شرکت کنندگان مجاز به شرکت در سه مرحله مقدماتی 
می باشند و بر اساس کمترین زمان به مرحله نهایی راه 

پیدا خواهند کرد. 
آزاد در پاسخ به این سوال که نحوه انتخاب آیتم های 
مسابقات کراس فیت چگونه برنامه ریزی می شود گفت: 
آیتم ها برحسب شرایط در هر مسابقه تغییراتی دارد که 
روز قبل از برگزاری مسابقات با هماهنگی به ورزشکاران 

اطالع داده می شود. 
فدراسیون  فنی  کمیته  عضو 
در  اینکه  ب��ه  اش���اره  ب��ا  همگانی 
پیش  از  تقویم  طی  ک��الن  بخش 
و  آم��وزش  قسمت  در  شده  تعیین 
گرفته  صورت  تصمیماتی  داوری 
تاکید کرد: سمینار آموزشی  است 
آذر  کراس فیت در استان گیالن 9 
شهروندان  خوب  استقبال  با  ماه 

امکانات  و  با شرایط ویژه  امیدوارم  البته  برگزار شد که 
بزودی  هستیم  شاهد  رضوی  خراسان  در  که  خوبی 
سمینار و همایش آموزش کارگاهی کراس فیت کشوری 

را در این استان برگزار کنیم. 
رئیس هیئت ورزش های همگانی استان نیز در دومین 
مرحله مسابقات کراس فیت آقایان که جمعه گذشته در 
مجموعه ورزشی کوثر مشهد برگزار شد گفت: محمد 
اسدی مسئول کمیته کراس فیت استان تالش زیادی 
برای توسعه، ترویج و جذب عالقه مندان به این رشته 
ورزشی در جمع خانواده هیئت همگانی استان انجام 
داده است که قابل توجه است و دوست داریم مسئوالن 
همگانی  ورزش ه��ای  مجموعه  زیر  کمیته های  سایر 
استان نیز در همین راستا و شناسایی استعدادهای برتر 

اهتمام بیشتری بورزند. 
فیت  کراس  مسابقات  مرحله  دومین  درباره  آذریان 
خراسان رضوی گفت: این مسابقات در بخش آقایان 
در دو قسمت حرفه ای و نیمه حرفه ای برگزار شد. نفرات 
به مسابقات  اعزام  از مسابقات جهت  این مرحله  برتر 
کشوری آماده می شوند و برای این که بتوانیم همچنان 
تالش  باشیم  سرآمد  ورزش��ی  رقابت های  ک��ورس  در 
برگزار  نیز  اردوهایی  و  آمادگی  دوره های  کرد  خواهیم 

کنیم. 
مسابقات  مرحله  دومین  ب��رگ��زاری  ط��ول  در  وی 
کراس فیت خراسان رضوی پیام امیر مجد آرا ریاست 
فدراسیون ورزش همگانی کشور را طی تماس تلفنی به 
ورزشکاران ،مربیان ، داوران و کمیته کراس فیت استان 
ابالغ کرد . در این تماس امیر مجد آرا ضمن تبریک به 
مناسبت گرامی داشت چهلمین سالروز پیروزی انقالب 
اسالمی پیروزی در سنگر ورزش را به همه تالش گران 
تبریک گفت: و تصریح کرد امیدوارم اقای آزاد مسئول 
موفق کمیته کراست فیت کشور همچنان در روند توسعه 
یافتگی این رشته ورزشی در میان جوانان حرکت رو به 

جلویی را طی کند. 
آقایان  فیت  ک��راس  مسابقات  مرحله  دومین  در 
انتخابی استان برای حضور در مسابقات کشوری  با 
حضور صالح نژاد رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد، 
و  بدنسازی  قهرمان  و  پیشکسوت  سرابی  سهراب 
پرورش اندام جهان، جعفری دبیر هیئت بدنسازی و 
پرورش اندام استان و جمعی از مربیان و پیشکسوتان 

برگزار شد. 
در پایان این مسابقات به تیم های برتر حکم و مدال و 
به نفرات برتر عالوه بر حکم و مدال جوایز نقدی به مبلغ 
15میلیون ریال به نفر اول، ده میلیون ریال نفر دوم و 5 

میلیون ریال نفر سوم اهدا شد.

ورزش6در شهر 7 s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rW w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

اخبار
به صورت  سرزده انجام شد

بازدید استانداراز پروژهای شهری مشهد 
از  رض��وی  خراسان  استاندار  س��رزده  بازدیدی  در 
تعدادی از پروژهای در حال اجرای شهر مشهد بازدید 

کرد. 
همراه  به  که  س��رزده  ب��ازدی��دی  در  حسینی   رزم 
محمدرضا کالئی، شهردار مشهد انجام داد با حضور 
در منطقه اسماعیل آباد از نزدیک در جریان اقدامات 
انجام شده و یا در حال انجام شهرداری در این منطقه 
عمرانی  پروژهای  از  همچنین  استاندار  گرفت.  قرار 
و سه قطار شهری  از جمله خط دو  شهرداری مشهد 
مشهد، کمربند سبز و ارتفاعات جنوبی مشهد بازدید 
و از نزدیک در جریان روند فعالیت های انجام شده از 

سوی شهرداری مشهد در این پروژه هاقرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر مشهد:
رویکرد شهرداری ها حمایت از 

سرمایه گذاری باشد
اخیر  ام���روز، ط��ی س��ال ه��ای  گ���زارش صبح  ب��ه 
حمایت  با  تا  کرده اند  تالش  کشور  شهرداری های 
بخش  مشارکت  افزایش  زمینه  سرمایه گذاری،  از 
همین  کنند،  فراهم  را  شهرها  توسعه  در  خصوصی 
کالن شهرها  شهری  مدیران  تا  شد  بهانه   ای  مساله 
و  سرمایه گذاری  کمیسیون  نشست  چهاردهمین  در 
در  ایران  کالن شهرهای  شهرداری های  مشارکت های 
از  راه های حمایت  و در خصوص  آیند  مشهد گرد هم 

سرمایه گذاری با یکدیگر تبادل نظر کنند.
سرمایه گذاری  اق��ت��ص��ادی،  کمیسیون  رئیس 
در  مشهد  شهر  اسالمی  ش��ورای  مشارکت های  و 
اختتامیه این نشست با تأکید بر اینکه باید نگاه منفی 
کار  اهمیت  گفت:  شود،  اصالح  سرمایه گذاران  به 
سرمایه گذاری که برای 5٠٠ نفر اشتغال ایجاد می کند، 
کمتر از خّیری نیست که مبلغی را در بین نیازمندان 
با  سرمایه گذار  افزود:  نوروزی  احمد  می کند.  توزیع 
ایجاد اشتغال برای صدها نفر ضمن اینکه ماهانه چند 
میلیارد تومان برای حقوق می پردازد، با ایجاد اشتغال 

پایدار، آینده مالی خانوارهای زیادی را تأمین می کند.
سرمایه  فرار  باعث  امنیت  نبود  اینکه  بیان  با  وی 
در  شهرداری ها  است  ممکن  کرد:  تصریح  می شود، 
درصد   5 بتوانند  می آورند،  که  فشارهایی  با  پروژه ای 
حقوق بیشتری دریافت کنند اما همین فشارها باعث 
می شود تا چندین پروژه سرمایه گذاری دیگر منتفی و 
شهر دچار زیان شود. نوروزی ادامه داد: براین اساس 
از  حمایت  کالن شهرها  شهرداری های  رویکرد  باید 
سرمایه گذاری و تسهیل فعالیت سرمایه گذاران باشد. 
برای  الزم  شرایط  شود،  محقق  مسئله ای  چنین  اگر 

افزایش ورود سرمایه به شهرها فراهم می شود.

همزمان با دهه مبارک فجر پروژه چهار خطه کردن 
محور نیشابور – فیروزه و تقاطع غیر همسطح فوالد با 
و  استاندار  معاونت  استاندار خراسان رضوی،  حضور 
جمعی از مسئوالن استان و مدیرکل راه و شهرسازی 
خراسان رضوی افتتاح و به بهره برداری رسید و طی 
راه  کیلومتر   3.5 نیز  جام  تربت  در  دیگر  مراسمی 

روستائی بهره برداری شد.
عبدا... اخوان  محمدرضا  امروز،  صبح  گزارش  به 

نیز  رض��وی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  یان 
درخصوص مشخصات فنی این پروژه گفت: این پروژه 
توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و با 
مشارکت مجتمع فوالد خراسان با اعتبار 250 میلیارد 
ریال اجرا شده که برای ساخت آن 34 هزار تن آسفالت 
ریزی، ده هزار تن بتن ریزی، یک هزار و چهارصد تن 
آرماتور، 20 هزار متر مربع قالب بندی، 15 هزار متر 
مکعب اساس، 30 هزار متر مکعب زیراساس، 60 هزار 
متر مکعب خاکریزی، 15 هزار مترمکعب خاکبرداری 

انجام شده است.
 بازدید استاندار خراسان رضوی از آرامگاه خیام وعطار 

نیشابور
استاندار خراسان رضوی در سفر یک روزه خود به 
خیام  عمر  حکیم  آرامگاه های  از  نیشابور  شهرستان 
حسینی  رزم  علیرضا  کرد.  بازدید  نیشابوری  عطار  و 
ضمن حضور بر آرامگاه این شعرا و ادبای بزرگ دیار 
مفاخر  این  به  احترام  ادای  و  مرصع  قلمدان های 
جریان  در  نزدیک  از  زمین،  ای��ران  فرهنگ  و  ادب 

قرار  منطقه  این  تاریخی  و  گردشگری  ظرفیت های 
گرفت.

 وی تصریح کرد : این ظرفیت هابا توجه به قرارگیری 
و  میلیون هازائر  تردد  مسیر  در  نیشابور  شهرستان 
ای  جاذبه  می تواند  خود  )ع(  الرضا  مشهد  گردشگر 

ارزشمند برای جذب گردشگر باشد.
 وی عنوان کرد : تاریخ کهن این خطه که خود به 
است  مزین  الرضا  موسی  ابن  علی  امام  مبارک  قدم 
خود جاذبه   ای تاریخی، ادبی و فرهنگی و زیارتی ویژه 
  ای است که باید در این حوزه با جذب سرمایه گذار 

و سرمایه گذاری مناسب اقدام موثرتری انجام شود.
 افتتاح پروژه آسفالت راه روستایی گوربند تربت جام 

به طول 3.5 کیلومتر
هم چنین همزمان با دهه مبارک فجر با حضور معاون 
فرماندار  رضوی،  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
تربت جام، نماینده مردم شریف تربت جام،تایباد وباخرز 
دستگاه های  روس��ای  و  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در 
اجرایی شهرستان تربت جام ظهر یکشنبه 21 بهمن ماه  
پروژه آسفالت راه روستایی گوربند شهرستان تربت جام 

به طول سه و نیم کیلومتر افتتاح شد.

معاون  حسینی  حسین  سید  مراسم  این  در   
بیان  با  رضوی  خراسان  شهرسازی  و  راه  کل  مدیر 
قرارداد  یک  قالب  در  روستایی  راه  پروژه   5 اینکه 
این  که  شده  منعقد  ریال  میلیارد   63 اعتبار  با 
گوربند، دوسنگ،  روستایی  راه های  پروژه هاشامل 
آباد  آباد-رحیم  حاجی  کشمیر،  باغ  پسته،  یکه 
این  اول  فاز  حاضر  حال  در  افزود:  است،  گالرچه 
 3.5 پروژه که آسفالت راه روستایی گوربند بطول 
ریال  میلیارد  هزار   12 بر  بالغ  اعتباری  و  کیلومتر 

انجام شده است.

هم زمان با دهه فجر انجام شد:

افتتاح 3 پروژه راهسازی در نیشابور و تربت جام 

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  م��ی��راث  مدیرکل 
گ��ردش��گ��ری خ��راس��ان رض���وی گ��ف��ت: خ��راس��ان 
در  ایران  معنوی  پایتخت  عنوان  به  مشهد  و  رضوی 
وابسته  صنایع  و  گردشگری  نمایشگاه  دوازدهمین 

ایران شرکت می کند.
با  فر  مکرمی  ابوالفضل  ام��روز  صبح  گ��زارش  به 
زمینه  در  رضوی  خراسان  اف��زود:  خبر  این  اعالم 
گردشگری  تاسیسات  باالی  تعداد  از  برخورداری 
ایجاد  گردشگر،  ورود  اقامتی،  واحدهای  ویژه  به 
سرمایه  پروژه های  حجم  و  تعداد  پایدار،  اشتغال 
"استان  و  پیشگام  گردشگری  بخش  در  گ��ذاری 

برترین ها" به شمار می رود. 
در  هشتم  امام  ملکوتی  بارگاه  وجود  افزود:  وی 
ترین  خاص  به  را  استان  و  شهر  این  مقدس  مشهد 
تبدیل  و گردشگر  زائر  استان کشور در زمینه جذب 
گردشگری  امام  این  حضور  برکت  به  و  است  کرده 

این استان بیشترین تعداد واحد اقامتی را دارد.
وی با بیان این که حدود 2230  واحد تاسیسات 
دارد،  وجود  رضوی  خراسان  در  فعال  گردشگری 
گردشگری  تاسیسات  از  زیادی  تعداد  اظهارکرد: 
استان در دوازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع 
برای  فرصتی  این  که  تهران شرکت می کنند  وابسته 
و  فرهنگی  میراث  گردشگری،  ظرفیت های  ارائ��ه 

صنایع دستی خراسان رضوی است.
وجود  بر  عالوه  رضوی  خراسان  یادآورشد:  وی 
بارگاه ملکوتی حضرت رضا )ع( پیشینه ای تاریخی 
و کهن دارد و  و از گذشته تاکنون خواستگاه علم و 

فرهنگ بوده است.
نمایشگاه  دردوازدهمین  داد:  ادامه  فر  مکرمی 
 23 از  که  وابسته   صنایع  و  گردشگری  المللی  بین 
تا 26 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه  های بین 
مردم  تا  است  فرصتی  می شود  برگزار  تهران  المللی 
عالقه مند به تاریخ ، تمدن، میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری خراسان رضوی آشنا شوند.

خبر
گردش پایتخت معنوی ایران در پایتخت 

سیاسی ایران 

رئیس کمیته کراس فیت کشور  در حاشیه مسابقات استانی 

کراس فیت هنوز محروم است گل محمدی: ما و چهار تیم دیگر برای 
قهرمانی می جنگیم

تنها  تیمش  کنار  در  می گوید  پدیده  تیم  سرمربی 
استقالل، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان مدعی کسب 

عنوان قهرمانی لیگ برتر هستند.
مشهد  پدیده  تیم  سرمربی  محمدی،  گل  یحیی 
کنفرانس  در  خوزستان  استقالل  برابر  پیروزی  از  بعد 
را  بازی  به خبرنگاران گفت:  و  مطبوعاتی شرکت کرد 
خیلی خوب شروع کردیم و موقعیت هایی داشتیم که 
به گل نیز رسیدیم. این گل به موقع بود و در ادامه نیز 
بازی در کنترل خودمان بود، اما چون گل دوم را نزدیم 
کار را برای خودمان سخت کردیم. استرس گل دوم روی 
عملکرد بازیکنان تأثیر گذاشت، اما در مجموع موقعیتی 
به حریف نداده و موقعیت سازی نیز کردیم. این ترس را 
دارم که بازی به تساوی کشیده شود. وقتی از موقعیت ها 
خوب استفاده نکنید، حریف می تواند خودش را نزدیک 
کند. خیلی به خاطر شرایط جدول بابت این سه امتیاز 
زیادی  استرس  امتیاز  سه  این  خاطر  به  خوشحالم. 
جدول  انتهای  خوزستان  استقالل  اینکه  با  داشتم. 
است، اما فوتبال خوبی به نمایش می گذارد. در بازی با 
سپاهان نیز حق شان حداقل پیروزی بود. در مجموع، از 
سه امتیازی که گرفتیم شخصا خوشحالم و از هواداران 
نیز به خاطر حضورشان تشکر کنم و انتظار نداشتم این 

گونه از تیم حمایت کرده و دلگرمی باشند.
اعتمادم به بازیکنان را از دست نمی دهم

با همین بازیکنان نیم فصل اول را تمام کردیم و دوست 
ندارم اعتمادم به بازیکنانم را از دست بدهم. بازیکنانم در 
نیم فصل اول توانایی های شان را ثابت کرده و امیدوارم 
ادامه دار باشد. شرایط در نیم فصل دوم سخت است 
و تیم ها به راحتی امتیاز از دست نمی دهند. من با این 
بازیکنان تا اینجا آمده ام و تا آخر فصل به آنها اعتماد 

می کنم.
امکاناتی نداریم اما در کنار مدعیان لیگ برتر قرار داریم

و  کنیم  صحبت  حذفی  جام  درب��اره  است  زود  االن 
با  بازی  از  پس  بگذاریم.  لیگ  برای  را  تمرکزمان  باید 
صنعت نفت آبادان، فرصت هست که در مورد بازی با 
پرسپولیس صحبت کنیم. دیدار با پرسپولیس در آزادی 
سخت است و باید با تیم سرحال آنجا بازی کنیم. در 
لیگ هم رقابت پایاپای است. سپاهان این فرصت را دارد 
که امروز به صدر جدول برسد. عالوه بر این پرسپولیس، 
توجه  با  هم  تراکتورسازی  و  استقالل  ما؛  و  سپاهان 
تقویت  را  داده ان��د، خودشان  انجام  که  هزینه هایی  به 
کرده اند. رقابت بین این پنج تیم است. باید تمرکز خوبی 
برای ادامه فصل داشته باشیم؛ اگر چه از لحاظ امکاناتی 
شاید حرفی برای گفتن مقابل این تیم ها نداشته باشیم، 
اما باید با عملکرد خوب مان مانند نیم فصل راه مان را 

ادامه دهیم.

کوتاه از ورزش استانخبر
را  کشور  رکورد  رضوی 2  خراسان  شناگر 

جا به جا کرد
مسابقات شنای مسافت بلند رده سنی 11-14 سال 
ویژه پسران »جام دهه مبارکه فجر انقالب اسالمی« به 
میزبانی استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران 

با حضور حدود 500 شناگر آغاز شد.
در پایان این رقابت ها تیم موج آبی مشهد با مجموع 
353 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و تیم های مرکزی 
)الف( و اصفهان )الف( به ترتیب با 348 و 307 امتیاز 
رقابت ها  این  در  امیرحقیقت خواه  شدند.  سوم  و  دوم 
و   11-12 سنی  رده  انفرادی  مختلط  متر   200 در 
را  کشور  رکورد  سال   11-12 سنی  رده  آزاد  100متر 

بهبود بخشید.

افزایش پنج برابری کبدی کاران در 
خراسان رضوی

رئیس هیئت کبدی خراسان رضوی گفت: در سال 
کبدی  رشته  در  یافته  سازمان  ورزشکار   120 گذشته 
این استان فعالیت داشتند که این تعداد اکنون به 600 

ورزشکار افزایش یافته است.
حسن احمدیان در حاشیه مسابقات کبدی قهرمانی 
خصوصی  باشگاه های  کرد:  اظهار  سبزوار  در  استان 
نگاه مثبتی به آموزش کبدی در رده های مختلف سنی 
باشگاه ها قرار  این  و مربیان حرفه ای در اختیار  دارند 
گرفته است. برای آموزش رشته کبدی فقط یک خانه 
کبدی در خراسان رضوی وجود داشت که اکنون یک 
خانه کبدی جدید نیز در استان راه اندازی شده است.

احمدیان افزود: 40 مربی کبدی در خراسان رضوی 
کشور  در  ویژه ای  جایگاه  که  هستند  فعالیت  مشغول 
 100 باید  ساالنه  ورزش،  این  توسعه  برای  اما  دارند 

مربی به جمعیت مربیان کبدی استان افزوده شود.

قهرمانی  نخست  برسکوی  مشهد  تیم 
موتورکراس خراسان رضوی ایستاد

 45٠،٢5٠،١5٠ کالس  چهار  در  مسابقات  این 
از  سوار  موتور   31 حضور  با  سوپرکراس  و  سی.سی 
جوین،  جام،  تربت  نیشابور،  مشهد،  شهرستان های 
پیست  در  بردسکن  و  تایباد  فیروزه،  کاشمر،  گناباد، 
موتور سواری مجموعه ورزشی ثامن االئمه )ع( مشهد 

برگزار شد.
تیم مشهد قهرمان، تیم های نیشابور و جوین هم به 
ترتیب مقام دوم و سوم این مسابقه را از آن خود کردند.

در بخش انفرادی در کالس١5٠ سی.سی، علیرضا 
امیرحسین  و  صادقی  دانیال  مشهد،  از  احمدی 
مظفری از نیشابور اول تا سوم شدند و در کالس ٢5٠ 
از  ابوالفضل صادقی  از جوین،  بیدی  سی.سی جواد 
نیشابور و امید پورکت داد از مشهد مقام اول تا سوم را 

از آن خود کردند.

 آزاد: خراسان رضوی از نظر فنی و توسعه یافتگی در این رشته نسبت به سایر استان ها سبقت 
گرفته و روند رو به رشدی را طی کرده است.  

,,

کراس فیت دانش 
آماده تر، قوی تر و 
سالم تر را در میان 

ورزشکاران نسل جوان 
و نوجوان ترویج و 

توسعه می دهد. 

,,

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان اعالم کرد:

سازمانهمیاریمعیناقتصادیطرقبهشاندیز
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان 
رضوی بر آمادگی این نهاد به عنوان معین اقتصادی 
اهداف  تحقق  درجهت  شاندیز  طرقبه  شهرستان 
منطقه  این  اقتصادی  توسعه  و  مقاومتی  اقتصاد 

تاکید کرد.
به گزارش صبح امروز، احمدیزدان پناه با اشاره به 
تفاهم نامه این نهاد با استانداری خراسان رضوی و 
مسئوالن شهرستان بینالود مبنی بر انتخاب سازمان 
شهرستان  این  اقتصادی  معین  عنوان  به  همیاری 
خصوص  این  در  که  ماموریتی  توجه  با  کرد:  اظهار 
توان  تمام  با  واگذار شده است  به سازمان همیاری 
درجهت تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی و توسعه 

در این منطقه آماده ایم.

همیاری  سازمان  موفق  تجربه  به  اش��اره  با  وی 
این  در  گردشگری  حوزه  اقتصادی  پروژه های  در 
شهرستان به ویژه شرکت نمونه گردشگری چالیدره، 
افزود: برای توسعه اقتصادی در طرقبه و شاندیز باید 
با شناسایی دقیق پتانسیلهای موجود از ظرفیتهای 

بالقوه بومی منطقه به نحو مطلوبی استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان 
رضوی به توانمندیهای کشاورزی،تولیدی، صنعتی، 
اقتصاد  داد:  ادامه  و  اشاره کرد  و... منطقه  تجاری 
گردشگری یکی از اصلی ترین پتانسیل های منطقه 
طرقبه و شاندیز است که به عنوان معین اقتصادی 
به این ظرفیت خوب توجه ویژه تری خواهیم داشت. 
همیاری  س���ازم���ان  ت��وان��م��ن��دی��ه��ای  ب��ه  وی 

یک  عنوان  به  رض��وی  خ��راس��ان  ش��ه��رداری ه��ای 
عنوان  و  اشاره  استان  در  بزرگ  اقتصادی  هلدینگ 
در  مطلوبی  توانمندیهای  همیاری  سازمان  کرد: 
گ��ذاری،  سرمایه  بازرگانی،  اقتصادی،  حوزهای 
در  را   ... و  گردشگری  پژوهشی  آموزشی،  عمرانی، 
اختیار دارد که می توان از آن در جهت تحقق اهداف 
شهرستان  اقتصادی  معین  عنوان  به  شده  ترسیم 
بهره  شاندیز  و  طرقبه  اقتصادی  توسعه  و  بینالود 

جست.
تجربیات  از  استفاده  لزوم  به  اشاره  با  پناه  یزدان 
توسعه  ط��رح  اج��رای  در  کشور  شهرهای  دیگر 
همکاری  با  امیداوریم  کرد:  خاطرنشان  اقتصادی، 
حکومت،  کارگزاران  مجلس،  نمایندگان  حمایت  و 

سرمایه گذاران و کارآفرینان و همچنین ائمه جمعه 
به  نیز  همیاری  سازمان  عالی،  ناظران  عنوان  به 
عنوان بخش از مثلت توسعه اقتصادی استان بتوان 
در جهت رسالتی که استانداری خراسان رضوی بر 

عهده آن قرار داده است، موفق عمل کند.
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511/20اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271002452 مورخ 1397/7/21 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی محمد ابراهیم خضری فرزند شیر محمد  بشماره شناسنامه 332 صادره از اسفراین   در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 63  مترمربع قسمتی از پالک 68-اصلی  بخش 9  مشهد واقع در 
طبرسی دوم طبرسی 30 مزیانی 5 پالک 6 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیرالدوله محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه 

مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1122
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/22اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271002580 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی  مجید پارسا فرزند ابوالقاسم   بشماره شناسنامه 59477  صادره از  مشهد  در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  152/25 مترمربع قسمتی از پالک 5633 فرعی از 3-اصلی  بخش 9 واقع در عبدالمطلب 7 
هنرور 14 پالک 25 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه سادات رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1118
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/24اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003754 مورخ 1397/10/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید حسین آقا براری فرزند رمضان بشماره شناسنامه 84047 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 1139/20 مترمربع قسمتی از پالک 88-اصلی بخش 9 
گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته  مشهد واقع در جاده کالت خریداری از علی شاملو  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآ
گهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است  باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آ

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1186
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/26اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   139760306271003449 شماره  برابررای 
بالمعارض متقاضی خانم درسا کریمی فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه 0927758512  صادره از مشهد در 11/23  سهم مشاع از 69/4 سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 69/4  مترمربع قسمتی از پالک 82 
فرعی از 2-اصلی بخش 9 مشهد واقع در فلکه ابوطالب 13 بن بست اول سمت چپ پالک 49/1 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش ( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 
گهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت  گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آ روزآ

یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1210
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/28اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   139660306271000866 شماره  برابررای 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا مالیریان فرزند غالمعلی  بشماره شناسنامه 76185 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 69/4 مترمربع قسمتی از پالک 82 فرعی از 2-اصلی بخش 9 مشهد واقع در فلکه 
گهی می شود درصورتی که  ابوطالب 13 بن بست اول سمت چپ پالک 49/1 خریداری از ماه نساء بابائیو مابقی سهم مشاعی خود متقاضی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآ
گهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،  اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آ

دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1206
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/19اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003189 تاریخ 1397/9/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا غالمزاده فرزند علی   بشماره شناسنامه 9289 صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 110/49 مترمربع قسمتی از پالک 66-فرعی از 16-اصلی  بخش 9  مشهد مفروز و 
مجزی شده از واقع در  بلوار میامی –میامی 3 عبادت 12 کوچه فرزین 1 پالک 219 خریداری از مالک اکبر حمزه و عرصه خریداری از محمد سرایدارپور  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 
روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 

ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1124
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/21اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003183 مورخ 1397/9/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی محمد علی مهدویان فرزند عزت اله   بشماره شناسنامه 487 صادره از مشهد   در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 98 مترمربع قسمتی از پالک 25 فرعی از 78-اصلی  بخش 9 مشهد واقع در  بلوار 
خیام –خیام 42-انتهای 42 سمت چپ جنب کارواش  خریداری از  از قربان جانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1120
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/23اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139660306006492 مورخ 96/6/26  هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم ریحانه خضری فرزند غالمرضا  بشماره شناسنامه 85 صادره از اسفراین  در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  112 مترمربع قسمتی از پالک 68-اصلی  بخش 9 مشهد واقع در طبرسی 38 
طباطبایی 11 پالک 195 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه متعلق به موقوفه حاج محمد رضا ظهیرالدوله محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1116
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/25اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306003001279 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علیرضا جهانی فرزند نوروز  بشماره شناسنامه 289 صادره از زابل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133 مترمربع قسمتی از پالک 2832 فرعی از 227-اصلی بخش 9 واقع در بلوار رستمی 44 شهید 
ابراهیمیان 5 پالک 39 خریداری از مالک رسمی ابراهیم عالمی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1212
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه 1 مشهد-محمد نخعی

511/27اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003448 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای پارسا کریمی فرزند محمد علی   بشماره شناسنامه 0926646540  صادره از مشهد در 22/45  سهم مشاع از 69/4 سهم ششدانگ یک باب منزل یک به مساحت 69/4  مترمربع قسمتی از پالک 82 فرعی از 
2-اصلی بخش 9 مشهد واقع در فلکه ابوطالب 13 بن بست اول سمت چپ پالک 49/1 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش ( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 

اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1208
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

512/12آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1-برابر رای شماره 139760306013001513-1397/8/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختماهی فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی نصیری شهری به شناسنامه شماره 3661 کد ملی 0918676312 صادره گناباد فرزند علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت کل 57/59 

مترمربع از پالک های شمارات 78و79 فرعی از 2-اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از مصطفی حیدری مندی و هادی رجب نژاد شهری و زهره حیدرخانی
2-برابر رای شماره 139760306013001514-1397/8/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختماهی فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید زنده دل  به شناسنامه شماره 63 کد ملی 0919312411صادره گناباد فرزند ابوالحسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت کل 57/59 

مترمربع از پالک های شمارات 78و79 فرعی از 2-اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از مصطفی حیدری مندی و هادی رجب نژاد شهری و زهره حیدرخانی 
3-برابر رای شماره 139760306013001517-1397/8/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختماهی فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا خدادادی  به شناسنامه شماره 24 کد ملی 0919438814 صادره گناباد فرزند محمد علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت کل 60/03 

مترمربع از پالک های شمارات 78و79 فرعی از 2-اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از مصطفی حیدری مندی و هادی رجب نژاد شهری و زهره حیدرخانی
4-برابر رای شماره 139760306013001518-1397/8/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختماهی فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره حیدرخانی  به شناسنامه شماره 129 کد ملی 0919959881 صادره گناباد فرزند غالمحسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت کل 60/03 
مترمربع از پالک های شمارات 78و79 فرعی از 2-اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی متقاضی و خریداری شده از مصطفی حیدری مندی و هادی رجب 
نژاد شهری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/6 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمد رضا اجتهادی عرب

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  ع  موضو 139760306021000711هیئت  شماره  برابررای 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  بردسکن  از  صادره   5629958666 ملی  کد   7 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  رجائی  اختر  خانم  متقاضی   بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بردسکن 
از  احدی  حسینی  احمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری  بردسکن  ملک  ثبت  حوزه   4 بخش  رضوی  خراسان  در  واقع  4-اصلی  از  فرعی   1243 ک  پال از  قسمتی  مترمربع   233 مساحت 
متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  گهی  روزآ  15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  حسینی  محمد  سید  ورثه 
 ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به  گهی  آ انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی 

 . شد  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/6 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306021000713 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خاتون جان صادق نژاد فرزند عباس  بشماره شناسنامه 124 کد ملی 5729429551 صادره از بردسکن  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 504مترمربع 
به  لذا  است  کاظمی  محرزگردیده  ورثه هاشم  مالک رسمی  از  از خریداری  بردسکن   4 درخراسان رضوی بخش  واقع  از 4-اصلی  فرعی  از پالک 133  و قسمتی  فرعی  تمامی پالک 134  تجمیع 
به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  باشند می  اعتراضی داشته  به صدورسند مالکیت متقاضی  روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت  به فاصله 15  نوبت  منظوراطالع عموم مراتب دردو 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/3 ، نوبت دوم :1397/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

511/16اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003309 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی میثم جاللی فرزند حسن  بشماره شناسنامه 0921000219  صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  79/86 مترمربع قسمتی از پالک 295 
فرعی از 3-اصلی  بخش 9 واقع در بلوار شهید کریمی 12 پالک 94/8 که مقدار 12 مترمربع خریداری از علی سلمان زاده و مابقی سهم مشاعی خود متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1130
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/18اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003252 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی کنیز احمدی مقدم فرزند غالمرضا   بشماره شناسنامه 2 صادره از درمیان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  97/69 مترمربع قسمتی از پالک 66-اصلی  
بخش 9 واقع در خیابان  رسالت 72  ده متری عطار-5متری 15 خرداد پالک 16  خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا اورعی عربدخت محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1126
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/15اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003180 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه محسن پور فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 91637 صادره از مشهد  در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 100/8مترمربع قسمتی از پالک 50 
فرعی از 14-اصلی  بخش 9 واقع در میدان امت-بین طباطبایی 31 و 33 پالک 513 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه اوقاف محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1134
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/17اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003250 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی نازگل بخشی بهلولی فرزند درویش  بشماره شناسنامه 3 صادره از بیرجند  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  133/10 مترمربع قسمتی از پالک 66-اصلی  
بخش 9 واقع در  رسالت 72 سلمان فارسی 2 پالک 255 خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا اورعی عربدخت محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد .1128
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/8 ، نوبت دوم :97/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
تصرفات  بردسکن  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت   139660306021000917 شماره  برابررای 
مالکانه بالمعارض متقاضی صادق طاهری فرزند محمد علی   بشماره شناسنامه 679 کد ملی 0901156205 صادره از کاشمر در یک ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 86/56 مترمربع 
قسمتی پالک 611 فرعی از 4 -اصلی واقع درخراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی محمد علی طاهری احدی از ورثه حسین طاهری  محرزگردیده است لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/11/3 ، نوبت دوم :1397/11/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش



 روحانی: صندوق آرا تضمین حفظ نظام 
است

حسن روحانی، رئیس جمهوری در مراسم چهلمین 
تهران  آزادی  میدان  در  اسالمی  انقالب  سالگرد 
است.  نظام  حفظ  تضمین  آرا  صندوق  گفت: 
صندوق  پای  می خواهد  تغییر  نوع  هر  هرکسی 
آراست. شما راهتان را در تبلیغات انتخاباتی اعالم 
می کنید و مردم فرد مورد نظر را در شوراها و سایر 
صندوق  می کند.  انتخاب  و  برمی گزیند  کرسی ها 
رأی و انتخابات یکی از نعمت های بزرگ جمهوری 
اسالمی ایران است. اگر این صندوق نبود، اگر صف 
می توانست  دشمن  نبود  آرا  صندوق  پای  طوالنی 

توطئه های مختلفی را طراحی کند./ انتخاب
 حسرت ابتکار در 40 سالگی انقالب

حسرتی  بزرگ ترین  گفت:  مصاحبه ای  در  ابتکار 
که به آن نرسیدیم اخالق در حوزٔه سیاسی است. 
 22 در  که  رئیس جمهور  معاون  ابتکار  معصومه 
بهمن 57، 17 سال داشت، امروز ضمن برشمردن 
زن��ان،  ح��وزه  در  وی��ژه  به  انقالب  دس��ت��اورده��ای 
می گوید: وضعیت امروز ایران با قبل از انقالب به 
که  کسانی  حرف  و  نیست  قابل مقایسه  هیچ وجه 

شبهه آفرینی می کنند هیچ مبنایی ندارد.
گرو  در  روشن  آینده  ارتباطات:  وزیر    

جوان گرایی است
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
تاکید بر استفاده از جوانان در اداره کشور گفت: 
اگر ظرفیت های طبیعی و نیروی انسانی کشور را 
شناسایی و روی آن ها تمرکز کنیم، می توانیم آینده 

روشن تری را برای ایران رقم بزنیم./ ایرنا
مواضع  از  منتظری  تند  انتقاد   

رئیس جمهور درباره فضای مجازی
آزادی  آیا  داش��ت:  بیان  منتظری  حجت االسالم 
یعنی رها کردن هر چیزی؟ یعنی بگوییم خانم ها 
بخواهند  آرایشی  هر  بپوشند،  می خواهند  هرچه 
انجام دهند، آیا این اسالم است؟ منتظری تصریح 
کرد: اما آیا وظیفه حکومت این نیست که بگوید این 
فضای مجازی که این چنین رها است و هر فسادی 
در آن وجود دارد، را مدیریت کنیم؟ این مقام ارشد 
به  مجازی  فضای  و  باند  پهنای  تشبیه  با  قضایی 
مسئوالن  به  ما  حرف  گفت:  نقلیه  وسایل  و  جاده 
دولت این است که شما برای مردم و کشور جاده 
بی شناسنامه  را  نقلیه  وسیله  این  آیا  می سازید، 
اتومبیل مردم، پالک و  رها می کنید؟ چطور برای 

ثبت  با دوربین  را  تخلفات  و  شناسنامه می گذارید 
اتوبان  با عنوان  می کنید. وی ادامه داد: جاده ای 
اینترنت درست شده است و پهنای باند در اختیار 
این فضاهای مجازی گذاشته می شود، ما می گوییم 
اجازه دهید این پهنای باندی که در اختیار فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی است مدیریت شود 
باشد  معلوم  بگذارد،  داده ای  بخواهد  که  کسی  و 
همین  وضعیت  شود  که  رها  کجاست؟  و  کیست 
می شود، این چه نوع آزادی است؟ حجت االسالم 
که  ک��اله ب��رداری ه��ای��ی  بیشتر  گفت:  منتظری 
از طریق  در فضای مجازی صورت می گیرد  امروز 
در  ک��رد:  تصریح  کشور  دادستان  اس��ت.  تلگرام 
سخنرانی هایمان نباید آدرس غلط به مردم بدهیم، 
اعتقاد ما بر این نیست که بگوییم فضای مجازی را 

ببندید، دولت وظیفه دارد آن را کنترل کند.
  هشدار سردار سالمی به دشمنان ایران 

نسبت به افزایش برد موشک های سپاه
پاسداران  سپاه  فرمانده  جانشین  سالمی،  سردار 
هشدار  دشمنانمان  به  ما  گفت:  اسالمی  انقالب 
می دهیم که دست از خباثت بردارید و ملت ایران را 
رها کنید واال ما در حال انباشت قدرت هستیم بیش 

از این برد موشک هایمان را اضافه می کنیم./ ایسنا
برنامه  افشاگر  دنبال  به  سفید،  کاخ   

روزانه ترامپ 
روزانه  برنامه  که  است  فردی  دنبال  به  سفید  کاخ 
خبری  وب سایت  برای  را  آمریکا  رئیس جمهوری 
آکسیوس افشا کرده است. یکی از مقام های کاخ 
سفید گفته است که مقصر این اقدام احتماالً یکی 
از کارمندان دولتی است که در کاخ سفید مشغول 
است و کسی نیست که رئیس جمهوری برای امور 
دولت در نظر گرفته است. کاخ سفید اخیرًا از این 
افشاگری به شدت انتقاد کرده بود. این افشاگری 
نشان می داد ترامپ 60 درصد از زمان خود را در سه 

ماه گذشته به بطالت گذرانده است./ ایسنا
 جهانگیری: همدلی انقالبی را تکرار کنیم
رئیس جمهوری  اول  معاون  جهانگیری،  اسحاق 
گفت: ملت ایران در شرایط دشوار جنگ تحمیلی و 
سال های آغازین پیروزی انقالب، معنای ملت بودن 
را به دنیا نشان داد و امروز نیز با اتکا به ملت ایران، 
کشور  فراروی  دشواری های  همه  از  هستیم  قادر 

عبور و همدلی انقالبی را تکرار کنیم./ ایرنا
 تهران در آستانه بلعیده شدن

پدیده فرونشست زمین در تهران از جمله مشکالتی 

تبدیل  بزرگ  بحران  یک  به  است  ممکن  که  است 
باشیم.  آن  ب��رای  راه حلی  دنبال  به  باید  و  شود 
در  زمین  از  میلی متر  یک  روز  هر  آمارها،  براساس 
 36 ساالنه  )یعنی  می کند  نشست  تهران  شهر 
سانتی متر نشست زمین داریم(. این میزان نشست 
تهران را رکورددار نشست زمین در دنیا کرده است./

باشگاه خبرنگاران
 مقصر اصلی بدون مجری ماندن اسکار 

معرفی شد
امسال  اسکار  بود  رسیده  خبر  پیش تر  درحالی که 
می گوید  جانسون  دواین  داشت،  نخواهد  مجری 
خاطر  ب��ه  ام��ا  ب���وده،  او  آک��ادم��ی  اول  انتخاب 
محدودیت زمانی نتوانست این مسئولیت را قبول 
اول  انتخاب  من  نوشت:  خود  تویی تر  در  او  کند. 
آن ها برای مجری گری اسکار امسال بودم و هدفم 
این بود که کاری کنم مراسم تبدیل به جالب ترین 
حال  به  تا  که  بشود  اسکاری  سرگرم کننده ترین  و 
برگزار شده است. همه مان خیلی سخت تالشمان 
را عملی  ماجرا  نتوانستیم  نهایت  در  اما  کردیم،  را 
فیلمبرداری  را  »جومانجی«  دارم  چ��ون  کنیم 
اما  شدیم،  ناراحت  بسیار  آکادمی  و  من  می کنم. 
شاید یک روز دیگر در آینده بتوانیم این کار را با هم 

انجام دهیم./مهر
بیرون  سربلند  تحریم ها  از  نفت:  وزیر   

می آییم
از  و  هستیم  مقاومی  ملت  ما  گفت:  نفت  وزی��ر 
در  که  همانطور  می آییم  بیرون  سربلند  تحریم ها 
اظهار  زنگنه  بیژن  بودیم.  سرافراز  تحمیلی  جنگ 
پتروشیمی  و  گاز  بخش  در  سال ها  این  در  کرد: 
کارهای درخشانی انجام دادیم و در دنیا بی نظیر 
ادامه  را  این مسیر  نیز  آینده  امیدواریم در  و  بودیم 
دهیم. وی در مورد اقدام های وزارت نفت در برابر 
تحریم های ظالمانه آمریکا گفت: در جنگ طرح ها 
نیز تمام تالش  تا دشمن بفهمد؛ ما  را نمی گویند 
را  تحریم  دوران  موفقیت  با  که  می کنیم  را  خود 
سپری کنیم. وزیر نفت با بیان اینکه تحریم مسائل 
و مشکالتی برای مردم و مسئوالن به وجود می آورد، 
اظهار داشت: تمام تالش ما این است که مشکالت 

را کم کنیم و با توکل به خدا موفق باشیم./ ایرنا
پوشش  به  کشور  کل  دادستان  واکنش   

بازیگران در جشنواره فجر
حجت االسالم محمد جعفر منتظری، دادستان کل 
در  هنرمندان  نامناسب  پوشش  به  اشاره  با  کشور 

جشنواره فیلم فجر گفت: ما مخالف هنر نیستیم، 
اما هنرمندان باید در چارچوب اخالقی هنر خود 
از جلوه گری پرهیز کنند. وی گفت: در  و  ارائه  را 
)س(  زهرا  حضرت  بانوان،  الگوی  که  جامعه ای 

است باید خط قرمز مکتب فاطمی باشد.
 7 تن از وابستگان به داعش در ایران، 

شناسایی و دستگیر شدند
وزیر اطالعات گفت: شب 19 بهمن گروهی 7 نفره 
مرتبط با داعش که برنامه هایی داشتند، شناسایی 
والمسلمین  حجت االسالم  شدند.  دستگیر  و 
از نمایشگاه  بازدید  سید محمود علوی در حاشیه 
خمینی  ام��ام  مصالی  در  دفاعی  دستاوردهای 
با  تاکنون  ما  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
اشراف و هوشیاری کامل و با رصد فراگیر، حرکت 
دشمنان را مدنظر داشتیم و همانطور که دیدید در 
این ایام، اتفاق خاصی نیفتاد. وی افزود: البته این 
به معنی این نیست که دشمن برنامه ای نداشت ما 
با هوشیاری و اشراف فراگیر، اقدامات ضد امنیتی 
دشمنان را یکی پس از دیگری شناسایی کردیم و 
شب 19 بهمن گروهی 7 نفره مرتبط با داعش که 

برنامه هایی داشتند شناسایی و دستگیر شدند.
مشکالت  حل  در  نباید  مسئوالن   

اقتصادی مردم تعلل کنند
نباید  مسئوالن  گفت:  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
درحل مشکالت اقتصادی تعلل یا سستی داشته 
باشند و باید رفاه مردم را تأمین کنند. عبدالناصر 
گفت:  بهمن   22 راهپیمایی  در  حضور  با  همتی 
عظمت راهپیمایی امروز در چهلمین سال انقالب 
شکست قطعی دولت ترامپ را رقم زد و مردم نشان 
دادند در سخت ترین شرایط درست ترین تصمیم را 
می گیرند. وی افزود: البته این حضور پیام دیگری 
دوست  را  مان  انقالب  م��ردم  ما  که  داش��ت،  هم 
داریم. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: 
مسئوالن نباید درحل مشکالت اقتصادی تعلل یا 
در  را  خود  همت  تمام  باید  باشند،  داشته  سستی 
رفع و کاهش مشکالت به کار برده و آسایش و رفاه 

مردم را تأمین کنند./ بانک مرکزی
اسم  به  بانک ها  مکارم:  ا...  آیت   

قرض الحسنه رباخواری می کنند
آیت ا... مکارم شیرازی مکارم تحریم های خارجی، 
بی تدبیری ها  و  کسبه  و  تجار  برخی  بی انصافی 
بروز  عوامل  جمله  از  را  صحیح  مدیریت  عدم  و 
دانست  کشور  در  معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت 

کرد:  تصریح  کشور،  بانکی  سیستم  از  انتقاد  با  و 
را  مردم  کرده اند،  ایجاد  که  وضعیتی  با  بانک ها 
اسم  به  نشانده اند؛  سیاه  خاک  به  و  کرده  بیچاره 
چهار  این که  جای  به  و  قرض الحسنه  تسهیالت 
درصد کارمزد برای طول دوره بازپرداخت تسهیالت 
دریافت کنند، هر سال 4 درصد دریافت می کنند و 
در پایان سال پنجم بیست درصد سود از باقی مانده 
آشکار  رباخواری  این  می کنند،  دریافت  مردم  از 
است که به نام قرض الحسنه انجام می شود. مکارم 
را  انقالب  از  سال  چهل  ما  کرد:  عنوان  شیرازی 
حساس ترین  در  اکنون  و  گذاشته ایم  سر  پشت 
شرایط هستیم، اگر مردم متحد نباشند و مسئوالن 
تحریم ها  مقابل  در  گذشته  از  بیدارتر  و  هوشیارتر 
مشکل  دچار  نکنند،  استقامت  و  نکنند  علم  قد 

می شویم.
عکس  درباره  علم الهدی  توضیحات   

جنجالی با همافران
حجت الالسالم سید احمد علم الهدی امام جمعه 
در  شهر  پارک  رادیویی  برنامه  با  گفتگو  در  مشهد 
رادیو تهران، در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره 
تصویری که از سالم نظامی افسران نیروی هوایی 
در حضور علم الهدی در فضای مجازی منتشر شده 
افسران  خدمت  که  بهمن   19 روز  در  گفت:  بود، 
سرود  برنامه  شروع  در  بودیم  ارتش  هوایی  نیروی 
به  افسران  و  شد  نواخته  اسالمی  جمهوری  ملی 
خاطر پخش سرود و نیز احترام به فرمانده شان که 
وی  دادند.  نظامی  سالم  بود،  ایستاده  بنده  کنار 
تصریح کرد: چون من کنار فرمانده بودم، عده ای 
یا به اشتباه یا مغرضانه موضوع را طور دیگری بیان 
کردند. امام جمعه مشهد گفت: فقط شخص مقام 
معظم رهبری فرمانده کل قوا هستند و نمایندگان 
قوا  کل  فرماندهی  درراستای  استان ها  در  ایشان 
نمایندگی ندارند، بلکه در مسائل مدیریتی مردم و 

مقلدین ایشان نماینده هستیم.
مشارکت  از  غربی  رسانه های  گزارش   
چهل  مراسم  در  ایران  مردم  میلیونی 

سالگی انقالب
در  امروز  آسوشیتدپرس  و  رویترز  خبرگزاری های 
انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  مراسم  بازتاب 
و  تهران  در  نفر  ه��زار  صدها  نوشتند:  اسالمی 
شهرستان ها به خیابان آمده و شعار 'مرگ بر آمریکا' 

سر دادند.
آسوشتدپرس،  آمریکایی  خبرگزاری  نوشته  به 

خیابان مرکزی انقالب با بادکنک های بزرگ تزئین 
برای  ملی  و  انقالبی  آهنگ های  بلندگوها  و  شده 
پخش  راهپیمایی  به  پیوستن  برای  مردم  تشویق 

می کردند.
پیروزی  سالگرد  امسال  اف��زود:  خبرگزاری  این 
و  ایران  میان  تنش ها  افزایش  با  اسالمی  انقالب 
آمریکا و تبعات خروج این کشور از برجام مصادف 
شده است. هفته پیش آیت ا... خامنه ای رهبر عالی 
ایران با دفاع از شعار مرگ بر آمریکا، سران و نه مردم 

این کشور را مخاطب آن خوانده بود.
آسوشیتدپرس به نقل از مردی که به همراه همسر 
شرکت  تهران  راهپیمایی  در  ماهه اش   18 پسر  و 
کرده بود، نوشت: من آینده روشنی برای فرزندم و 

کشورمان می بینم.
در حاشیه مراسم امسال و در کنار شعارهای مرگ 
به  نیز  ایران  ماکت موشک های ساخت  آمریکا،  بر 
نمایش درآمده بود. مسئوالن ایرانی هر سال و در 
جریان مراسم سالگرد پیروزی انقالب این موشک ها 

را به نمایش می گذارند.
مردی 35 ساله نیز که ویلچر مادر 68 ساله اش را 
گفت:  آسوشیتدپرس  خبرنگار  به  می داد  حرکت 
مادرم با وجود بیماری از من خواست تا او را بیرون 

بیاورم.
در  رویترز  انگلیسی  خبرگزاری  دیگر  س��وی  از 
انعکاس سخنرانی امروز رئیس جمهوری به نقل از 
وی نوشت: ایران مصمم است که قدرت نظامی و 

برنامه موشکی بالستیک خود را افزایش دهد.
رویترز گزارش داد: روحانی در مراسم گرامیداشت 
در  که  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  چهلمین 
شده  برگزار  آزادی  میدان  در  نفر  هزار  ها  ده  برابر 
بود، گفت: ما برای ساخت موشک از کسی اجازه 
نگرفته و نمی گیریم و به راه خود و قدرت نظامی 
مان ادامه می دهیم. روحانی همچنین وعده داد 
که ایران تحریم های آمریکا را شکست خواهد داد. 
وی افزود: هم اکنون مردم ما مشکالتی در زندگی 
روزمره خود دارند اما با کمک هم این مشکالت را 

پشت سر خواهیم گذاشت.
درچهل  ارتش  بیطرفی  اعالم  رویترز  خبرگزاری 
سال پیش را هموار کننده فروپاشی سلطنت تحت 
حمایت آمریکا درایران دانست وهمچون آسوشیتد 
جشن  در  ایرانی  هزار  صدها  حضور  از  خبر  پرس 

های انقالب داد.
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511/30اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003251  مورخ 1397/9/28 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا عزتی خراسانی فرزند علی  بشماره شناسنامه 509  صادره از مشهد در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 1075/09 مترمربع قسمتی از پالک 5 فرعی از 68-اصلی 
بخش 9 مشهد واقع در جاده سیمان اول دهرود جنب درمانگاه عدالت )بین رسالت 116و118 (متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 
گهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت  گهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آ روزآ

یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1196
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

)512/32( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7085( 
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005007085 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد آبادی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 4 صادره از نیشابور در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 155 مترمربع از پالک باقیمانده 140 فرعی از 107 اصلی واقع در اراضی زهد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای ناصر خسرو نژاد محرز گردیده است. لذا به 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  گهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/08   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/34( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7470( 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   139460306005007470 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  گهی  آ
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر عشقی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 510 صادره از نیشابور 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 101/6 مترمربع  پالک شماره 138 فرعی از 107 اصلی واقع در اراضی زهد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای عبداله سعیدی محرز گردیده 
گهی به مدت دو ماه  گهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/08   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/36( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7079( 
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005007079 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی هما محروقی فرزند هادی بشماره شناسنامه 10678 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب 
مغازه و زیر زمینی به مساحت 31/48 مترمربع از پالک شماره 3093 اصلی واقع در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی عباس، مهدی، هادی، محمود، حسین و ابوالفضل شهرت 
گهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار  همگی محروقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
گهی 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  اولین آ

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/08   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

 )512/38( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7138( 
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005007138 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا عابدی فرزند کاظم بشماره شناسنامه 1162 صادره از فیروزه در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 116/75 مترمربع از پالک شماره 67 فرعی از 41 اصلی واقع در اراضی کاظم آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم حجیه معصومه قیمی  محرز گردیده است. لذا به 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  گهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/08   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/29اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003753 تاریخ 1397/10/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید صادق محمدی سرشت فرزند سید غالمحسین  بشماره شناسنامه 3068  صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 208/75 مترمربع قسمتی از پالک 937 فرعی از 14-اصلی 
بخش 9 مشهد واقع در مفتح 37 چهارراه دوم سمت چپ پالک 49 خریداری از حسین حسین زاده یزدی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه 

مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1200
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

)512/31( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6741( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005006741 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر هوایی فرزند حسن بشماره شناسنامه 12 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 101/50 مترمربع پالک شماره 235 اصلی واقع در اراضی زینل بیک بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی سید جواد میر عاقل، پری قوامی، فخری قوای و گوهر صادقی ارکانی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/08   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/33( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7469( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139460306005007469 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر عشقی فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 510 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 23/75 مترمربع  پالک شماره 138 فرعی از 107 اصلی واقع در اراضی زهد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای عبداله سعیدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/08   
علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/35( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7218( 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   139760306005007218 شماره  رای  برابر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  گهی  آ
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت تعاونی دانه طالیی سیمرغ عطار نیشابور به شناسه ملی 14004210380 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 4672/10 مترمربع از پالک شماره 157 اصلی واقع در اراضی دهنو حاج بالل بیک بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد آتشی محرز گردیده 
گهی به مدت دو ماه  گهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/08   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/37( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7081( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005007081 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رقیه کل قندشتی فرزند عباس بشماره شناسنامه 477 صادره از بخش میان جلگه نیشابور در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 51/78 مترمربع از پالک شماره 70 فرعی از 98 اصلی واقع در اراضی حصار بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی ورثه محمد حسین آداب محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/08   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

مفـقـودی

شماره  و   1518597 موتور  شماره    64 ص   757 ایران   32 پالک  شماره  به   1385 مدل  پراید  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  فرهادی  فاطمه  بنام   s1412285845309 شاسی 

 اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز 
برای پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی

09152560091 - 09360566636


