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3 چالش در بافت اطراف حرم 

چهل روز از عروج شهید غالمحسن جان دوست در 
غربت زاهدان گذشت

عاشقانه های عرفان برای پدر

پدیده شهر خودرو با شکست مقابل پرسپولیس از 
جام حذفی کنار رفت

بازهم چیپ، یحیی را حذف کرد!

دشمن شاد کن نباشیم

پس از 11سال چشم انتظاری

خانه ووشوکاران خراسان رضوی 
باالخره افتتاح شد

سپندارمذگان، روز عشق ایرانی

و  مقدس  مشهد  شهرداری   1397 سال  پیشنهادی  بودجه  اصالح  الیحه  کلیات 
تهاتربدهی دولت به شهرداری با بدهی شهرداری به بانک سپه در جلسه علنی دیروز 

شورای شهر مشهد تصویب شد...

و  تحریم  از  ناشی  اقتصادی  فشارهای  شرایط  در  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
محدودیت های بین المللی، بهره گیری از روشهای گذشته یا رایج در جذب سرمایه 

گذاری خارجی کارساز نیست و باید شیوه فعلی تغییر کند....

روش های گذشته
 کار ساز نیست

 تهاتر طلب با بدهی

گزارش ویژه
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پاکستان به پناهگاه تروریستها و مرکز صادرات 
خشونت و ناامنی در منطقه تبدیل شده است 

در این شماره می خوانیم

عکس:حسین زهره وند

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا توقف اجرای طرح ها، نبود سیاست مشخص و 
منتظر نگهداشتن مردم را از چالش های طرح اطراف حرم عنوان کرد

تاکید استاندار خراسان رضوی بر جذب سرمایه گذاری خارجی

شورای شهر تهاتر بدهی دولت به شهرداری را با بدهی شهرداری 
به بانک سپه تصویب کرد

کلیات الیحه اصالح بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری مشهد مقدس تصویب شد

روزهای بد کشتی

شد؛  منتشر  تلخی  خبر  جــاری  سال  ماه  دی   19
»سرهنگ دوم غالمحسن جان دوست« اهل روستای 
رانندگی  و  راهنمایی  مامور  جام  تربت  آباد  ابــدال 
هنگام خدمت بر اثر تیر اندازی راکبین یک دستگاه 
زاهدانه  در  غربی  سعدی  خیابان  در  موتورسیکلت 
مقام رفیع شهادت نائل آمد. پیکر این شهید پس از 
انتقال به تربت جام در زادگاهش روستای ابدال آباد 
تربت جام تشییع و به خاک سپرده خواهد شد. روز 
چهلمین  در  شهید  این  فرزند  »عرفان«  نامه  گذشته 

روز درگذشت او منتشر شد... 

در صفحه  2  بخوانید

ایران خشم 
شرقی   همسایه  از   

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطالعات و منابع انسانی و 
عضو کمیته نظارتی شماره چهار شورای اسالمی شهر مشهد گفت: توقف 
هایی که در خصوص طرح ها پیش آمده...

برای پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی
شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز 
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اواخر مهرماه بود که رسانه ها از ربوده شدن تعدادی از 
مرزبانان منطقه مرزی میرجاوه به دست اعضای گروهک 
از  دادنــد.  خبر  العدل«  »جیش  به  موسوم  تروریستی 
همان ساعات اولیه ربوده شدن سربازان و پس از اینکه 
مشخص شد مرزبانان به کشور همسایه یعنی پاکستان 
این  مقامات  با  سیاسی  رایزنی های  اند،  شده  منتقل 
کشور در دستور کار مقامات دیپلماتیک و نظامی ایران 
زمینی سپاه  نیروی  فرمانده  پاکپور،  قرار گرفت. سردار 
پاسداران انقالب اسالمی و نیز محمد جواد ظریف، وزیر 
امور خارجه به فاصله چند روز راهی پاکستان شدند و هر 
دو اعالم کردند که مقامات پاکستان قول همکاری داده 
ظرفیت  تمام  از  کشورمان  مرزبانان  آزادی  برای  که  اند 

هایشان استفاده کنند.
تمام ظرفیت مقامات پاکستانی اما تا کنون به اندازه 
از  همچنان  و  بــوده  ایرانی  مرزبانان  از  تن   5 آزادی 
گروهک  اسارت  در  که  دیگر  مرزی  نیروی   6 سرنوشت 
دست  در  خبری  دارنــد،  قرار  العدل  جیش  تروریستی 
نیست. هر چند انتظار می رفت دولت جدید پاکستان که 
رویکرد مثبتی هم به ایران دارد، همکاری بیشتری از خود 
نشان دهد و هر چه سریعتر 6 مرزبان اسیر دیگر را نیز به 
ایران بازگرداند، اما نه تنها این گونه نشد، بلکه در سایه 
اهمال این دولت همسایه در مقابله جدی با گروه های 
ایران  اسالمی  جمهوری  خاکش،  در  حاضر  تروریستی 
بار دیگر از ناحیه گروهک تروریستی جیش العدل ضربه 
خورد. اعضای این گروه تروریستی توانستند در یک حمله 
تروریستی انتحاری، اتومبیلی پر از مواد منفجره را از این 
کشور دوست و همسایه وارد خاک ایران کنند و با کوبیدن 
آن به اتوبوس حامل کارکنان سپاه پاسداران ایران که از 
قضا همگی از اعضای لشکر 14 امام حسین)ع( اصفهان 
بودند، 27 نفر از فرزندان این آب و خاک را شهید و 13 
ایران  اسالمی  جمهوری  البته  کنند.  مجروح  هم  را  نفر 
تنها قربانی سرایت ناامنی و تروریسم از کشور پاکستان 
خاش-  تروریستی  حادثه  با  همزمان  تقریبا  نیست، 
حمله  در  بهمن-  پنجشنبه-25  روز  ایران،  در  زاهدان 
 46 هند،  کنترل  تحت  کشمیر  در  مشابهی  انتحاری 
پلیس کشته شدند. گروه »جیش محمد« که در  مامور 
پاکستان مستقر است، مسئولیت این حمله را به عهده 
پاکستان  کشور  رسد  می  نظر  به  بنابراین  است.  گرفته 
مأمن  و  بهشت  به  مختلف  دالیل  به  کنونی  شرایط  در 
تروریست ها و مرکز صادرات ناامنی و خشونت در منطقه 

تبدیل شده است. گروه های مذهبی افراطی که نشأت 
گرفته از القاعده هستند با توجه به بستر سازگاری که در 
این کشور وجود دارد، به طور گسترده در پاکستان نفوذ 
پیدا کرده و فعاالنه در ایالتهای مختلف این کشور و البته 
خشونت  عملیات  انجام  به  همسایه  کشورهای  برخی 
طالبان  تحریک  القاعده،  پردازند.  می  تروریستی  بار 
پاکستان، انصارالمجاهدین، جنبش اسالمی ازبکستان، 
لشکر جهنگوی، لشکر خراسان، جندا...، غازی فورس، 
لشکر طیبه، جیش محمد، تحریک قلبای اسالم و البته 
هایی  گروه  از  برخی  جیش العدل  تروریستی  گروهک 
وزیرستان  ایالت های  در  اخیر  سال های  در  که  هستند 
شمالی و جنوبی و بلوچستان پاکستان مشغول فعالیت 
بوده و برای تحمیل و تحقق اهداف خود بارها به روشهای 
میان  این  در  اند.  شده  متوسل  تروریستی  بار  خشونت 
ایالت بلوچستان که از غرب پاکستان با ایران هم مرز و 
در سالهای اخیر به مأمن گروه جیش العدل تبدیل شده، 
پاکستان  خاک  از  نیمی  تقریبا  که  است  فقیری  ایالت 
برخوردار  کمی  بسیار  جمعیت  از  و  می دهد  تشکیل  را 
برای  مهیا  و  کم سکنه  وسیع،  سرزمینی  یعنی  است؛ 
پاکستان  استدالل دولت  تروریستی.  فعالیت گروههای 
زیاد، تسلط کامل  به علت وسعت  که  بوده  این  همواره 

روی این ایالت برایش امکانپذیر نیست و به لحاظ امنیتی 
و نظامی فقط به 11درصد منطقه تسلط دارد! در واقع 
از آنجا که پاکستان به خوبی می داند که هیچ تهدیدی از 
جانب مرزهای ایران متوجه این کشور نیست، تجهیزات 
نکرده؛  مستقر  خود  غربی  مرزی  مناطق  در  خاصی 
این عامل سبب شده است تا فضا برای جوالن و هجوم 
و  عکس العمل  شود.  باز  ایران  مرزهای  به  تروریست ها 
برخورد ضعیف پاکستان در مقابل هجوم تروریست هایی 
که از خاک این کشور ضد نیروهای انتظامی و مرزبانی 
ایران، اقدام و فعالیت می کنند نیز از دیگر عواملی است 
که هر چه یاغی تر شدن گروههای تروریستی این کشور را 
سبب شده است. بعد از حوادث تروریستی که در استان 
سفر  همزمانی  است،  داده  روی  بلوچستان  و  سیستان 
روز یکشنبه محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی 
جدی  های  برنامه  از  حکایت  تواند  می  آباد  اسالم  به 
ریاض برای تجهیز و حمایت از گروه های تروریستی در 
سایه فعالیت ارتش پاکستان و ISI باشد. این در حالی 
رویکردی  چنین  الملل  بین  حقوق  اساس  بر  که  است 
مقابله  و  نیست  پذیرفته  المللی  بین  مرزهای  امنیت  به 
از وظایف جدی نظام  تروریستی یکی  این گروههای  با 
حاکم در پاکستان است؛ اهمال در این وظیفه در صورت 

می  همسایه  کشورهای  سایر  و  ایران  حقوقی  پیگیری 
تواند عواقب جدی برای این کشور به دنبال داشته و آن 
را دچار مسئولیت بین المللی کند. از دیدگاه حقوق بین 
الملل، امنیت مرزی و داشـتن مـرزهای مـطمئن و امن 
در اجرای سیاست حسن هم جواری  و اعمال  حاکمیت 
دولت ها نقش کلیدی و مهمی دارد؛ از این جهت موضوع 
مرزها  امنیت  تامین  در  دولت ها  بین المللی  مسئولیت 

به عنوان تعهدی بین المللی، مورد توجه قرار می گیرد.
که  است  الزام  و  تکلیف  پاکستان،  دولت  بر  واقع  در 
در  بین المللی  امنیتی  و  مــرزی  پروتکل های  مطابق 
ارضی  تمامیت  علیه  بارها  که  رویدادهایی  چنین  قبال 
پاسخگو  است،  شده  تکرار  ایران  مرزبانی  نیروهای  و 
می تواند  نخست  گام  در  ایران  آنچه  باشند.  مسئول  و 
سوی  از  تروریسم  گسترده  صادرات  نوع  این  مقابل  در 
پاکستان  مقامات  از  درخواست  دهد،  انجام  پاکستان 
به عنوان  مرزی،  امنیت  تامین  مسئولیت  به  عمل  برای 
است؛  کشور  این  برای  بین المللی  و  حقوقی  تکلیفی 
با  میرجاوه  مرزبانان  ربودن  از  بعد  ویژه  به  که  اقدامی 
جدیت از سوی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی 
با  و  شد  انجام  کشور  امنیتی  نهادهای  نیز  و  ــران  ای
نظر  به  است.  گرفته  شدت  نیز  اخیر  تروریستی  حادثه 

جدید  وزیر  نخست  عمران خان،  که  آنجا  از  رسد  می 
پاکستان به گسترش روابط با تهران ابراز تمایل کرده و 
در برابر هشدارهای امنیتی ایران رویکرد مثبتی داشته 
و از سوی دیگر، جمهوری اسالمی ایران نیز در شرایط 
پیچیده کنونی منطقه، تیرگی روابط با کشورهای عربی 
و تحریمهای آمریکا به این دوستی با پاکستان نیاز دارد، 
مقامات کشورمان تا کنون به این جمع بندی نرسیده اند 
که اقدامات حقوقی و سیاسی جدی تری در مقابل این 
امکان  این  اذعان کرد چنانچه  باید  انجام دهند.  کشور 
ضمن  ایران  دیپلماسی  دستگاه  که  باشد  داشته  وجود 
رایزنی های سیاسی  با  پاکستان،  با  مثبت  روابط  حفظ 
و دیپلماتیک مقامات این کشور را به انجام وظایف خود 
وادار کنند، موفقیتی چشمگیر  امنیت مرزها  تامین  در 
در عرصه سیاست خارجی خواهد بود. ایجاد و افزایش 
فوری تعداد گشت های مرزی مشترک، افزایش کنترل 
به  این کشور  بانکی  و  مالی  بر مبادالت  پاکستان  دولت 
منظور قطع حمایتهای مالی برخی کشورهای همسایه 
از گروههای تروریستی و افزایش همکاری های امنیتی و 
اطالعاتی با ایران برای شناسایی پایگاه های تروریستی 
و عملیات نظامی مشترک و هماهنگ برای نابودی این 
گروهها می تواند برخی از اقدامات دولت پاکستان برای 
نشان دادن حسن نیت و جدیتش در جلوگیری از تکرار 

این حوادث باشد.
اما چنانچه دولت پاکستان بخواهد این بار هم به ابراز 
برای  جدی  اقدامی  و  کرده  بسنده  لفظی  تاسف های 
انجام  مرزی  مشترک  مناطق  امنیتی  وضعیت  تغییر 
ندهد؛ دست ایران در ابعاد مختلف برای برخورد با این 
الملل  بین  دیوان  به  شکایت  است.  باز  مسئولیتی  بی 
دادگستری و انجام حمالت موشکی و پهپادی هدفمند 
به پایگاههای تروریستها در خاک پاکستان تحت عنوان 
مشروع  و  حقوقی  راههای  جمله  از  مشروع«  »دفــاع 
حمالت  اینگونه  تکرار  با  مقابله  برای  ایران  روی  پیش 
تروریستی است؛ کما اینکه ماده 51 منشور ملل متحد 
آمیز  خشونت  تروریستی  اعمال  که  زمانی  دارد  اذعان 
و  یافته تحت حمایت  به طور مستمر، منظم و سازمان 
قربانی  دولتهای  گیرد،  می  صورت  دولت  یک  هدایت 
متوسل  زور  به  اقداماتی  چنین  مقابل  در  توانند  می 
تواند  می  زور  از  استفاده  وضعیتی  چنین  در  شوند. 
تحت عنوان »دفاع مشروع« و بر اساس ماده 51 منشور 
که  است  پاکستان  دولت  نفع  به  بنابراین  شود.  توجیه 
قبل از وادار شدن ایران به استفاده از دیگر راهکارهای 
مجاز حقوق بین الملل، به وظایف خود در حفظ امنیت 
مرزها عمل کند و مناسبات دوستانه دو کشور را با خطر 

و تهدید مواجه نکند. 

2سیاست 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 rاقتصاد 3W 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

CFT
امروز در پارلمان

Vol.2.No.407  FEB.19.2019407 سه شنبه 30 بهمن ماه 1397- سال دوم -  شمارهVol.2.No.407  FEB.19.2019  407 سه شنبه 30  بهمن ماه 1397- سال دوم -  شماره

w w w . I A A . i r
3 3 4 0 0 1 8 1

IRAN
A S E M A N

AIRLINES

هواپیمایی آسمان

مشهد- تهران: روزانه
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مشهد – آبادان: چهارشنبه ها: ساعت 1325

مشهد- نوشهر: یکشنبه و چهار شنبه ها: 

ساعت 1300

مشهد- ساری: چهارشنبه ها ساعت:1710 ) 

اجرا از اول اسفند(

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان 
زمستان 97

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

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

برابر رای شماره 139760306013001777- 1397/09/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا متقی 
به مساحت  منزل  یکباب  فرزند عبدالرحیم در ششدانگ  گناباد  بشماره شناسنامه 737 کد ملی 0919375065 صادره  شهری 
143/22 مترمربع از پالک شماره 202 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده از خانم بی بی فاطمه رضوانی کاخکی 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 
دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

برابر رای شماره 139760306013002003- 1397/10/17 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
هادی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
سمرقندی بشماره شناسنامه 115 کد ملی 0919320614 صادره گناباد فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب باغ منزل به مساحت 
972/22 مترمربع تمامت باقیمانده پالک شماره 682 فرعی از 2 اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده از آقایان غالمرضا سمرقندی و مهدی سمرقندی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

512/8اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

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

برابر رای شماره 139760306013000890- 1397/05/02 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مرقد عالمه شیخ 
محمد تقی پهلوان گنابادی به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان گناباد به شناسه ملی 14000330589 در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 53490/28 مترمربع از پالک های شمارات 965 و 979 و 980 و 1157 فرعی از 93 اصلی واقع در 
اراضی باغسیاه بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از عباسعلی پوررضا بیلندی، ورثه محمد مهدی غالمی 
مندی و محمدرضا محمدزاده مقدم )از محل سهام ثبت شده پالک های 965 و 979 و 980 فرعی جمعًا به مساحت 22390/50 
مترمربع( و ورثه کربالئی حسین پوررضا )از محل سهام مجهول پالک 1157 فرعی به مساحت 31099/78 مترمربع( 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: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

برابر رای شماره 139760306013002024- 1397/10/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
مهدی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
اخالقی ربابی بشماره شناسنامه 36 کد ملی 0829339337 صادره شیروان فرزند غالمرضا در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
238/77 مترمربع از پالک شماره 2287 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده مع الواسطه از آقای حسین پاسدار محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی 
دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض  دوماه  مدت  به 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

برابر رای شماره 139660306022002117 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جلیل عاقبتی فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 0 صادره از فریمان در یکباب ساختمان به مساحت 275/78 مترمربع پالک 231 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک 
رسمی آقای خلیل عاقبتی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند 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: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

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

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/11/2  -139760306015009208 شماره  رای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد گلباف بشماره 
شناسنامه 7185 کد ملی 07384711496 صادره تایباد فرزند غالم موال در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 118/89 مترمربع پالک 
شماره 199 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و 
مشاعی کریم کریمدادی و قسمتی از پالک محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

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

1397/09/29 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  برابر رای شماره 139760306013001810- 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حوا علی زاده 
نوقابی بشماره شناسنامه 217 کد ملی 0919962424 صادره گناباد فرزند محمد حسین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
224/42 مترمربع از پالک شماره 603 و 605 فرعی از 118 اصلی واقع در اراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
روز  فاصله 15  به  نوبت  دو  در  مراتب  به منظور اطالع عموم  لذا  نیازی شهری محرز گردیده است  آقای علی  از  الواسطه  شده مع 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/09/29 مورخ   139760306271003311 شماره  رای  برابر 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
به  باب ساختمان  یک  اعیان  در ششدانگ  از مشهد  بشماره شناسنامه 2653 صادره  فرزند موسی  بتول مقدس دهسرخی  خانم 
به خود  اعیان متعلق  و 10 پالک 26  بین خیرآبادی 8  آوینی  واقع در شهید  از پالک 49 اصلی  مساحت 305 مترمربع قسمتی 
به فاصله 15  نوبت  به منظور اطالع عموم مراتب دردو  لذا  متقاضی و عرصه موقوفه میرزا محمد حسن رضوی محرزگردیده است 
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. 1168- 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

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

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

1397/09/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  برابر رای شماره 139760306013001785- 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی اکرمی 
فر بشماره شناسنامه 1948 کد ملی 0919907938 صادره گناباد فرزند حسین در ششدانگ یکقطعه محوطه مشتمل بر ساختمان 
گناباد  ملک  ثبت  حوزه  یک  بخش  نوقاب  اراضی  در  واقع  اصلی   4 از  فرعی   408 شماره  پالک  از  مترمربع   165/83 مساحت  به 
خریداری شده مع الواسطه از خانم حبیبه تعویقی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

1397/09/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  برابر رای شماره 139760306013001782- 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای افضل ایزدپناه 
بشماره شناسنامه 179 کد ملی 0918961246 صادره کاخک فرزند علی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 365/92 مترمربع 
از پالک شماره 288 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت  مشاعی متقاضی 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند 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: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

برابر رای شماره 139760306022000566 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جلیل عاقبتی فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 0 صادره از فریمان در یکباب ساختمان به مساحت 378/22 مترمربع پالک 231 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک 
رسمی آقای خلیل عاقبتی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند 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: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

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

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

برابر رای شماره 139760306012000561 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی روحانی دهمیانی فرزند نصراله بشماره 
شناسنامه 131 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 264/10 مترمربع از پالک 1038 فرعی از 58 اصلی واقع در 
بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم- نیلوفر شمالی 5 پالک 13 خریداری از مالک رسمی آقای محمد طاهر و صغری کیومرث )دو نفر 
از ورثه غالمرضا کیومرث( محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند 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: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

511/14اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/09/29 مورخ   139760306271003310 شماره  رای  برابر 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سید سجاد قاضوی دوزین فرزند سید علی اکبر بشماره شناسنامه 4880120774 صادره از شهر ری در ششدانگ اعیان یک 
باب خانه به مساحت 75 مترمربع قسمتی از پالک 49 اصلی واقع در گلشهر گلریز 9 رو به روی مدرسه پاسداران پالک 38 اعیان 
متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه میرزا محمد محسن 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. 1164- 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

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

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

برابر رای شماره 139760306271002720 مورخ 1397/08/10 هیات 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 رحیم 
اسدی فرزند اصغر بشماره شناسنامه 63359 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 120 مترمربع قسمتی از پالک 
باقیمانده 79 اصلی بخش 9 مشهد واقع در روستای اسماعیل آباد جنب الماس شرق چهارراه بهداشت سمت راست خیابان عش گذری 17 
خریداری از عباس اسدی )از پالک باقیمانده 79 اصلی میباشد( 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. 1170- 

تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

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

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

برابر رای شماره 139760306022000596 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جلیل عاقبتی فرزند غالمحسین بشماره 
شناسنامه 0 صادره از فریمان در یکباب ساختمان به مساحت 374/30 مترمربع پالک 231 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک 
رسمی آقای خلیل عاقبتی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند 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: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

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

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

برابر رای شماره 139760306021000700 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید زینبی فرزند محمد حسین 
بشماره شناسنامه 1500 کد ملی 5729918968 صادره از بردسکن در یکباب ساختمان به مساحت 150/52 مترمربع قسمتی از پالک 
995 فرعی 4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی صابری نجار احدی 
از ورثه حسین صابری نجار محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند 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: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

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

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

برابر رای شماره 13976030627103229 مورخ 1397/09/28 هیات 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 
حسین ساالریان فرد فرزند جمعه بشماره شناسنامه 735 صادره از تربت جام در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 99/5 مترمربع 
قسمتی از پالک 784 از 31 فرعی از 15 اصلی واقع در مهراباد 11 پالک 134 خریداری حسین آقا گل علی ابادی 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. 1166- 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

ی
مفقود

ی
مفقود

دانشنامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی پیوسته روانشناسی  _ روانشناسی بالینی به شماره تایید 
سازمان مرکزی 139411800164 بنام فرزانه رضائی بجد به شماره ملی 07020244404 فرزند محمدرضا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری مدل 1390 به شماره پالک 84 ایران 396 د 29 شماره موتور 12489316316 و 
شماره شاسی NAAN 21 CA 8 BK 447062 مربوط به علیرضا بیژن زاده مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تولیدی دامپروری گاوداری شیری سبزوار شرکت تعاونی به شماره ثبت 486 و شناسه ملی 10380067977 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/1397 و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: -مواردی به شرح ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: واردات و صادرات دام زنده سبک و سنگین ) گاو شیری و گوسفند( و کلیه داروهای 
دامی ، انتقال جنین و اصالح نژاد ، واردات و صادرات کلیه لوازمات مربوط به کشاورزی و دامداری همگی پس از اخذ مجوزات الزم از مراجع 
ذیصالح پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدورپروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )381852(

آگهی تغییرات شرکت روستایی نوید شرکت تعاونی به شماره ثبت 171 و شناسه ملی 10380030812 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی مورخ 16/12/1396 ونامه شماره 488/4/1/111 مورخ 23/04/1397 اداره تعاون روستایی شهرستان زاوه تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : صورتهای مالی سال 1395 تصویب گردید. حسن جهانشیری کدملی 0700919562 و علیرضا جهانشیری کدملی 0702922463 
به سمت بازرسین شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تربت حیدریه )381853(

آگهی تغییرات شرکت مرغداری شادان شرکت تعاونی به شماره ثبت 233 و شناسه ملی 10380040057 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
مورخ 01/08/1397 و نامه شماره 8329 مورخ 26/09/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تربت جام تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای حامد آزادی بزدی با کد ملی 0732367921 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم زهرا محمد زاده با شماره ملی 0730231399 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید آزادی بزدی با شماره ملی 0720279410 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال 
انتخاب شدند. - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای حامد آزادی بزدی 
)مدیرعامل و رئیس هیئت ( و با امضای خانم زهرا محمد زاده )نایب رئیس هیئت ( و در غیاب ایشان با امضای آقای حمید آزادی بزدی) منشی 
هیئت( و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای حامد آزادی بزدی ) مدیر عامل و رئیس هیئت ( و مهر شرکت معتبر 

خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )381854(

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مرغداری شادان شرکت تعاونی به شماره ثبت 233 و شناسه ملی 10380040057 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی مورخ 01/08/1397 و نامه شماره 8329 مورخ 26/09/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تربت جام 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حامد آزادی بزدی با کدملی : 0732367921 زهرا محمدزاده با کدملی : 0730231399 و حمید آزادی بزدی با 
کدملی : 0720279410 به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و هاجر محمدزاده با کدملی : 0731456874 به عنوان اعضای علی البدل 
هیأت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند. - نجمه آزادی بزدی با کدملی : 0720077036 به عنوان بازرس اصلی و حمید 
نظام نظری با کدملی : 0732345448 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )381855(

آگهی تغییرات شرکت نوپان نوین شرق آرتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 46289 و شناسه ملی 10380625673 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -- آقای محمد پیشه وری با کد ملی 0939741385 به سمت 
مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - آقای حسین پیشه وری با کدملی 0934663505 به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیده اند . و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 

بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )381856(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت نوپان نوین شرق آرتا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 46289 و شناسه ملی 10380625673 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -- آقای محمد پیشه وری با کد ملی 0939741385 به سمت 
مدیرعامل وعضو هیئت مدیره - آقای حسین پیشه وری با کدملی 0934663505 به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت نامحدود 
انتخاب گردیده اند . و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی و قراردادها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 

بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )381856(

شدن  مطرح  به  اشاره  با  امید  فراکسیون  عضو  یک 
اقدامات  این  گفت:  جمهور  رییس  استیضاح  طرح 
کسانی  و  دشمنان مان  شادمانی  و  خوشحالی  سبب 
که به دنبال تفرقه و ضربه زدن به نظام و کشور هستند 

می شود.
رییس  کفایت  عدم  طرح  ــزود:  اف گرمابی  حمید 
جمهور توسط تعداد کمی از نمایندگان مجلس شورای 
شده ی  شناخته  ــراد  اف حتی  و  شده  امضا  اسالمی 

فراکسیون والیی هم موافق این طرح نیستند.
فضای  در  مسائلی  چنین  طــرح  داد:  ــه  ادام وی 
زیادی داریم،  و رسانه ای کشور که مشکالت  سیاسی 
می کند  تالش  دشمن  و  هستیم  اقتصادی  جنگ  در 
ما  علیه  بر  کشور  سایر  در  را  خودش  نفوذ  روز  به  روز 
و  نیشابور  مردم  نماینده  نیست.  صحیح  کند،  زیاد 
فیروزه در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: آن چه 
که امروز نیازمندش هستیم »اتحاد« است و حتی اگر 
اختالفاتی داریم که این تفاوت سلیقه های جناح های 
سیاسی کشور همیشه هم مطرح بوده و مشکل خاصی 
نیست، نباید این چنین مطرح شود و در مقابل دشمن 
خارجی باید متحد و یکدست باشیم که دشمن نتواند از 
روزنه های ایجاد شده برای ورود استفاده کند. گرمابی 
افزود: هر اقدامی که سبب جدایی گروه های مختلف 
مردم از یکدیگر بشود به صالح کشور نیست و اقداماتی 
صحیح است که موجب اتحاد و همبستگی ما در مقابل 
دشمن و کسانی که علیه ما در دنیا فعالیت می کنند 
باشد. بعید است افرادی که مثبت اندیش هستنند و به 
منافع مملکت و نظام فکر می کنند موافق هر طرحی 
با  وی  باشند.  می شود،  کشور  در  تفرقه  موجب  که 
اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در 22 مردادماه 
95 در دیدار اقشار مختلف مردم که عنوان کردند "آنها 
که می گویند دولت باید برکنار شود در نقشه دشمن 
نقش آفرین هستند. دولت باید سرکار بماند و با قدرت، 
اظهار  دهد."  انجام  مشکالت  حل  در  را  خود  وظایف 
کرد: من فکر می کنم رهبر معظم انقالب هم در این 
شرایط موافق چنین تحرکاتی که باعث تضعیف دولت 
اقتصادی  جنگ  فرمانده  که  دولتی  نیستند.  بشود 
است و این اقدامات فقط سبب خوشحالی و شادمانی 
دشمنانمان و کسانی که به دنبال تفرقه و ضربه زدن به 

نظام و کشور هستند می شود.

پاکستان به پناهگاه تروریستها و مرکز صادرات خشونت و ناامنی در منطقه تبدیل شده است 

خشم ایران از همسایه شرقی  
مجلس بان

دشمن شاد کن نباشیم

 به نظر می رسد کشور پاکستان در شرایط کنونی به دالیل مختلف به بهشت و مأمن تروریست ها و مرکز صادرات ناامنی و خشونت در منطقه تبدیل شده است

,,

استاندار خراسان رضوی گفت: در شرایط فشارهای 
اقتصادی ناشی از تحریم و محدودیت های بین المللی، 
بهره گیری از روشهای گذشته یا رایج در جذب سرمایه 
گذاری خارجی کارساز نیست و باید شیوه فعلی تغییر 

کند.
علیرضا رزم حسینی روز دوشنبه در نشست کارگروه 
سیاستگذاری و رفع موانع سرمایه گذاری در خراسان 
برای  شیوه  بهترین  کنونی  شرایط  در  افــزود:  رضوی 
استان،  در  خارجی  گــذاری  سرمایه  جذب  افزایش 
از  خارج  در  مقتدر  و  معتبر  خراسانی های  شناسایی 

کشور و بهره گیری از آنان است.
با روش های گذشته ممکن است  وی اظهارداشت: 
موارد استثنایی مبنی بر جلب سرمایه گذاری خارجی 
جذب  به  موارد  این  اما  باشد  داشته  وجود  استان  در 
بکار  روشی  باید  لذا  شود  نمی  منتهی  گذری  سرمایه 
گیریم که بیشترین بازدهی را داشته باشد. وی گفت: 
باید از ایرانیان مقتدر یا خراسانی های معتبر در سطح 
بین المللی و داخلی بهره گرفت تا با متولیان استانی در 
شناسایی و جذب سرمایه گذاران خارجی و همچنین 
شوند.  همراه  گــذاری  سرمایه  ظرفیت های  معرفی 
استاندار خراسان رضوی از مرکز خدمات سرمایه گذاری 
استان خواست، لیستی از معتمدین و خراسانی های 
ارتباط  آنان  با  و  کند  تهیه  کشور  از  خارج  مقیم  فعال 
از  خارج  مقیم  ایرانیان  از  گسترده ای  شبکه  تا  بگیرد 
کشور که دارای اعتبار بین المللی هستند، ایجاد شود. 
رزم حسینی ادامه داد: نیمی از گردشگرانی که به ایران 
وارد می شوند، با آژانس های مسافرتی در ارتباط هستند 
ایرانی های معتبر و مقتدر که  از این طریق می توان  و 
مجاهدین اقتصادی ایران در خارج هستند را شناسایی 
و به جذب سرمایه گذاری خارجی در استان کمک کرد.
وی افزود: رقم سرمایه گذاری خارجی در این استان 
عدد ناچیز و فاصله بین جلب و جذب سرمایه گذاری 
در  و  بگذاریم  دست  روی  دست  اینکه  است،  معنادار 
انتظار ورود سرمایه گذار خارجی باشیم هیچ گاه در این 
حوزه موفق نخواهیم بود. استاندار خراسان رضوی در 
امور اقتصادی و دارایی  اداره کل  به درخواست  پاسخ 
مرکز  ساختمان  فعلی  مکان  تغییر  بر  مبنی  استان 
خدمات سرمایه گذاری استان گفت: پیشنهاد من در 
این خصوص اختصاص یکی از خانه های تاریخی شهر 
و بازسازی آن برای استقرار این مرکز است تا در فرآیند 
انگیزه  و  شود  واقع  موثر  خارجی  گذار  سرمایه  جذب 

بیشتری در آنان ایجاد کند.
واحد  پنجره  ظرفیت های  به  اشاره  با  حسینی  رزم 
سرمایه گذاری در استان افزود: این پنجره ظرفیت های 
قانونی بسیار دارد اما از آن به نفع مطلوب استفاده نمی 

شود و در مجموع تاکنون بازدهی قابل توجهی ندارد.
وی اظهار داشت: هم اینک کشورهای پیشرفته دنیا 
ترین  آسان  و  شرایط  بهترین  مجازی  فضای  طریق  از 
شیوه ها را برای جذب سرمایه گذاران خارجی بوجود 
آورده اند اما ما هنوز در این زمینه پیشرفت خوبی نداشته 

ایم.
موجود  موانع  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار 
در  موانع موجود  رفع  در مسیر سرمایه گذاری گفت: 
مسیر طرحهای اقتصادی و عمرانی نیمه تمام که توسط 
سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان اجرا شده، 
در حال پیگیری است. وی افزود: در ابتدا باید به کمک 
سرمایه گذاران داخلی آمد تا شرایط سرمایه گذاری برای 
آنان تسهیل شود، سپس به دنبال رفع موانع در مسیر 

جذب سرمایه گذاری خارجی رفت.
از قوانین پیمان سپاری ارزی متضرر  سرمایه گذاران   

می شوند
در ادامه این نشست، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
خراسان رضوی گفت: سرمایه گذاران و صادرکنندگان 
از قوانین مربوط به پیمان سپاری ارزی متضرر می شوند 
لذا باید در این زمینه بازنگری در سطح ملی انجام شود.

سید مهدی رمضانی روز دوشنبه در نشست کارگروه 
سیاستگذاری و رفع موانع سرمایه گذاری در خراسان 
کشورهای  به  استان  ــادرات  ص اغلب  ــزود:  اف رضــوی 
افغانستان و عراق می باشد و بخش قابل توجهی از آن 
نیز توسط سرمایه گذاران این دو کشور به صورت ریالی 
اقتصادی  فعاالن  کرد  پیشنهاد  وی  می شود.  انجام 
کشورهای عراق و افغانستان از فروش ارز در سامانه نیما 

معاف شوند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به 
استان  در  خارجی  گذاران  سرمایه  مشکالت  و  موانع 
اشاره کرد و گفت: یکی از این مشکالت مربوط به سطح 
مرکز خدمات سرمایه  در  مستقر  نمایندگان  اختیارات 

گذاری استان است که نیاز به بازنگری دارد.
وی افزود: در حال حاضر 11 نماینده دستگاه های 
مرکز  این  در  روزه  هر  و  وقت  تمام  صورت  به  اجرایی 
حضور دارند که ظرفیت ایجاد شده در این پنجره واحد 
در سطح کشور بی بدیل است لیکن اختیارات اغلب 
در  صرفا  آنان  فعالیت  و  بوده  محدوده  نمایندگان  این 
بین  هماهنگی های  برخی  و  تخصصی  مشاوره  حد 

دستگاهی است.
وی اظهار داشت: به منظور صدور مجوزهای مورد نیاز 
امروزه  دستگاه ها در مرکز خدمات سرمایه گذاری که 
از نیازهای حیاتی حوزه سرمایه گذاری است، نیاز به 
تفویض اختیار کلیه فرآیندهای منجر به صدور مجوز به 

این نمایندگان است.
 مشکل تمرکز اختیارات در پایتخت

رمضانی یکی دیگر از مشکالت حوزه جذب سرمایه 
گذاری خارجی در استان را مربوط به 'تفویض اختیارات 
پرداخت تسهیالت و مشوق های قانون سرمایه گذاری 
خارجی دانست و گفت: تمرکز بسیاری از اختیارات در 
ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی در سطح ملی 

است.
به  خارجی  اتباع  کار  پروانه  صدور  اخیرا  افزود:  وی 
در  ولی  تفویض شده است  استانها  به  مدت سه سال 
سرمایه  به  ساله  سه  اقامت  و  روادیــد  صدور  خصوص 
در  باید  صرفا  مراتب  آنان،  مدیران  و  خانواده  گذاران، 

تهران پیگیری شود. 
وی اظهار داشت: این در حالی است که ظرفیت برای 
ارائه خدمات در استان فراهم است و نیاز به تفویض این 
اختیارات به دستگاه های متناظر استانی وجود دارد، از 
سوی دیگر صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی نیز قابل 

تفویض به هیات متناظر استانی است.
خدمات  مرکز  وظایف  به  توجه  با  گفت:  رمضانی 
سرمایه گذاری خراسان رضوی، نیاز است که اعتبارات 

نیز تغییر  یابد و محل ساختمان آن  افزایش  این مرکز 
کند.

وی افزود: هم افزایی مراجع متولی سرمایه گذاری 
از جمله دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری، مرکز 
خدمات سرمایه گذاری، اتاق بازرگانی، شهرداری و سایر 

دستگاه های اجرایی ضروری است.
 پیش بینی نشدن اتباع

از  برخی  در  خارجی  اتباع  نشدن  بینی  پیش  وی 
سامانه ها و درگاه های ملی را از دیگر مشکالت جذب 
اظهار  و  برشمرد  استان  در  خارجی  گــذاری  سرمایه 
برخی  دریافت  در  خارجی  گــذاران  سرمایه  داشــت: 
به  شبا  و  ساتنا  ثنا،  سامانه  مانند  الکترونیک  خدمات 
دلیل نیاز به کد ملی و عدم پذیرش کد فراگیر ملی اتباع 

خارجی با مشکل مواجه هستند.
رمضانی خواستار اعطای بخشی از امور تصدیگری 
بخش  به  خارجی  ــذاری  گ سرمایه  حــوزه  در  دولــت 
خصوصی  بخش  است  بهتر  گفت:  و  شد  خصوصی 
با حمایت دولت بتواند در تهیه بسته سرمایه گذاری، 
کند  اقدام  طرحها  مالی  تامین  و  گذار  سرمایه  جذب 
که این امور می تواند به کارگزاری هایی با تایید مراجع 

ذیصالح واگذار شود.
وی همچنین استقرار نماینده پلیس مهاجرت و صدور 
گذرنامه در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان را 
به 2  اینک خدمات رسانی  افزود: هم  و  خواستار شد 
هزار نفر از سرمایه گذاران و خانواده آنان و سه هزار نفر 
از بازرگانان و خانواده آنان در زمینه خدمات حوزه اداره 
سرمایه  خدمات  مرکز  نماینده  توسط  استان  گذرنامه 
گذاری بدون نیاز به حضور سرمایه گذاران در محل اداره 

گذرنامه انجام می شود.
 جذب 21 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در سال 

جاری
رضوی  خراسان  دارایــی  و  اقتصادی  امور  کل  مدیر 
گذاری  سرمایه  طرح   35 امسال  ماه   11 در  گفت: 
خارجی با رقم 179 میلیون دالر در استان مصوب شده 
که تاکنون از این میزان 21 میلیون دالر وارد شده است.

صنعت  سهم  طرح ها  تعداد  نظر  از  افزود:  رمضانی 
درصد،   26 خدمات  و  گردشگری  حوزه  درصــد،   34
کشاورزی 18 درصد، آب و برق و گاز 14 درصد، حمل 
و نقل و ارتباطات هشت درصد و از نظر مبلغ طرح ها 
سهم حوزه آب و برق و گاز 64 درصد، صنعت 14.5 
درصد، گردشگری و خدمات 19 درصد، کشاورزی یک 
درصد و حمل و نقل و ارتباطات یک درصد است.  وی 
اما  متوسط  یا  کوچک  طرح ها  این  اغلب  کرد:  اظهار 
زوبازده هستند و اجرای آنها از پیشرفت فیزیکی مطلوبی 

برخوردار است.

تاکید استاندار خراسان رضوی بر جذب سرمایه گذاری خارجی:

روش های گذشته، کار ساز نیست

ریـــــیـــــس اتــــحــــادیــــه 
فروشندگان  و  نمایشگاه داران 
خودرو مشهد گفت: علت کمبود 
در  و  قطعات  کمبود  برخی،  اعتقاد  به  خودرو  عرضه 
نتیجه کمبود تولید است، اما سوال این است که اگر 
صورت  نام  ثبت  پیش  چرا  هستیم  مواجه  کمبود  با 

می گیرد.
ــزود:  اف حیدری  حمیدرضا  ایسنا،  گــزارش  به 
چون  و  است  تخصصی  و  اساسی  کاالی  یک  خودرو 
بر  جدی  نظارت  باید  کــرده  پیدا  سرمایه ای  جنبه 
چراکه  گیرد.  صورت  آن  دهنده  قیمت  سایت های 
سایت ها  این  طریق  از  بسیاری  کالهبرداری های 

صورت گرفته است.
حال  در  گفت:  خــودرو  بــازار  وضعیت  ــاره  درب وی 

که  طوری  به  هستیم  مواجه  تورمی  رکود  با  حاضر 
قیمت  افزایش  با  حاضر  حال  در  ایرانی  ماشین های 
مواجه شده اند که این افزایش قیمت منشعب از عدم 

تعهد کارخانه های سازنده خودرو است.
اینکه خودروسازان، ماشین ها را به  با بیان  حیدری 
اندک  توزیع  با  حاضر  حال  در  و  نکردند  عرضه  موقع 
کمبود  مساله  این  داد:  ادامه  هستیم،  مواجه  خودرو 
بدنبال  را  داخلی  اتومبیل های  قیمت  افزایش  عرضه 
مشهد  اتومبیل داران  اتحادیه  رییس  اســت.  آورده 
علت  کرد:  بیان  خــودرو  عرضه  کمبود  علت  ــاره  درب
کمبود عرضه خودرو به اعتقاد برخی، کمبود قطعات و 
در نتیجه کمبود تولید است اما در این خصوص سوال 
من این است که اگر با کمبود مواجه هستیم چرا پیش 

ثبت نام صورت می گیرد؟

قطعه سازان  انجمن  دبیر   
مطالبات  پرداخت  آغاز  از  خودرو 

قطعه سازان از روز شنبه خبر داد.
به گزارش اقتصاد آنالین، مازیار بیگلو از آغاز پرداخت 
بدهی خودروسازان به قطعه سازان از روز شنبه خبر داد و 
افزود: شرکت خودروسازی سایپا از روز گذشته پرداخت 
بدهی خود را از محل بانک صنعت و معدن شروع کرده 
و ایران خودرو نیز تا آخر هفته از طریق بانک تجارت این 
کار را آغاز خواهد کرد.وی تاکید کرد: مبلغ 4هزار میلیارد 
تومان که بدهی خودروسازی ها به قطعه سازان بود تا یک 
هفته الی 10روز آینده پرداخت می شود و این موضوع 

برای صنعت قطعه نوید بخش روز های خوبی است.
طی  خــودروســازان  تیراژ  افزایش  به  اشــاره  با  بیگلو 
خودرو  حاضرایران  حال  در  کرد:  بیان  گذشته  روزهای 

روزانه 1500دستگاه و سایپا 2هزار خودرو تولید می کند 
و هدف ما این است که با ادامه روند تزریق نقدینگی به 
قطعه سازان، تیراژ به روزی 2500دستگاه برسد تا بتوانیم 
قطعه سازان  انجمن  دبیر  کنیم.  عمل  خود  تعهدات  به 
خودرو با بیان این که به آینده این صنعت به چند جهت 
خوشبین شده ایم، توضیح داد: اوال روند اصالح قیمت 
خودروسازی ها مناسب بود و از این طریق قطعه سازان نیز 
می توانند قیمت های خود را به روز کنند، دوما پرداخت 
به  یا همان تزریق نقدینگی  و  مطالبات خودروسازی ها 

قطعه سازان گام رو به جلویی بود.
ماه ها  گذشت  از  بعد  همچنین  داد:  ــه  ادام بیگلو 
وترکیه  هند  چین،  همچون  کشور هایی  با  توانسته ایم 
کانال های مالی جدیدی ایجاد کنیم که این موضوع نیز 

در روند بهبود صنعت قطعه کمک بزرگی خواهد کرد.

جواهر  و  طال  اتحادیه  رییس 
تهران با گالیه از کسب و کار طال 
گفت: بازار طال رنگ و بوی شب عید 

ندارد و همچنان تقاضا برای مصنوعات صفر است.
ابراهیم محمدولی با بیان این که قیمت طال و سکه 
طی دو روز اخیر نوسانات شدیدی را تجربه کرده است، 
افزود: اگرچه اواخر سال گذشته نیز با جهش قیمت طال 
و سکه مواجه شدیم، اما بازار امسال نسبت به پارسال 
نیز درصد رکود بیشتری دارد. محمدولی با بیان این که 
میزان تقاضا برای طالی خام و سکه بیشتر از مصنوعات 
حدود  گرمی  یک  سکه  قیمت  کرد:  اظهار  است،  طال 
800هزار تومان است، اما متاسفانه مردم قدرت خرید 
از  گالیه  با  وی  ندارند.  را  قیمت  این  با  سکه  گرم  یک 
کسب وکار بازار طال در آستانه شب عید تاکید کرد: اگر 

دولت سیاست های اقتصادی مناسب برای اداره بازار در 
نظر نگیرد، مجددا قیمت ها از کنترل خارج خواهد شد. 
محمدولی ادامه داد: در جلسه ای که حدود یک ماه و نیم 
گذشته با معاون بانک مرکزی داشتیم، به آن ها پیشنهاد 
در  بازو  و  عنوان مشاور  به  ما می تواند  کردیم که صنف 
حد توان به اقتصاد کشور و بانک مرکزی کمک کند اما 
استقبال چندانی از این پیشنهاد نشده است. به گفته 
رییس اتحادیه طال و جواهر تهران، طی نوسانات اخیر 

حباب سکه به 400هزار تومان رسیده است.
گفتنی است روز گذشته هر قطعه سکه طرح امام به 
4میلیون و 420هزار تومان و سکه طرح بهار آزادی به 
4میلیون و 300هزار تومان رسید. همچنین نیم سکه و 
ربع سکه به ترتیب 2میلیون و 400هزار تومان و 1میلیون 

و 480هزار تومان رسید. 

بازار طال رنگ و بوی عید نداردسایپا و ایران خودرو مطالبات قطعه سازان را پرداخت می کننداگر افزایش قیمت ها به خاطر کمبود است، پس چگونه پیش ثبت نام می کنند؟

نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به بی اثر بودن فرمول وزارت 
حال  در  گفت:  خــودرو،  قیمت  کاهش  در  صمت 
حاضر شرایط همانند سال 91 نیست به همین دلیل 
فرمولی که در آن سال نتیجه داد در شرایط فعلی 

نمی تواند قیمت و بازار خودرو را سامان دهد.
بر  مبنی  شائبه ها  برخی  دربــاره  باستانی  سعید 
ارزانی خودرو  اینکه فرمولی که وزارت صمت برای 
شده  منجر  بــازار  در  مجدد  گرانی  به  بــرده  کار  به 
در  بــازار  حاشیه  فرمول  صورتی  در  افــزود:  است، 
کاهش قیمت خودرو موثر است که عزم خودروساز، 
جلوگیری از حضور دالالن در قیمت گذاری و تامین 

قطعات موردنیاز خودرو محقق شود.
در  زاوه  والت،  مه  حیدریه،  تربت  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی افزود: در صورتی که هر یک 
از مولفه های مذکور کنترل نشود، اعمال سیاست 
به  بــازار- کمکی  زیرقیمت  بــازار- 5 درصد  حاشیه 
اگر  مثال  طور  به  نمی کند؛  خودرو  قیمت  کاهش 
قطعه  تولید  برای  کافی  مالی  منابع  قطعه سازان 
نداشته باشند نمی توانند نیاز خودروسازان را برآورده 

کنند در نتیجه خودرویی به بازار عرضه نمی شود.
بازار،  حاشیه  سیاست  اعمال  با  کرد:  اظهار  وی 
دالالن نیز به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند 
چراکه با گرانی خودرو در کارخانه، سود آنها نیز در 
بازار بیشتر می شود بنابراین سوداگران قیمت خودرو 
به  بیشتری  سود  تا  می دهند  افزایش  روز  به  روز  را 

دست آورد.
وی با بیان اینکه خودروسازان نقش مهمی در موثر 
بازار در کاهش قیمت خودرو  بودن فرمول حاشیه 
دارند، خاطرنشان کرد: با طرح فرمول وزارت صمت 
بازار،  بر اعمال سیاست 5 درصد زیر قیمت  مبنی 
نمایندگان هشدارهای الزم درباره احتمال افزایش 
قیمت خودرو با اعمال این سیاست را مطرح کردند. 
به  نیست  در حال حاضر شرایط همانند سال 91 
نتیجه داد در  همین دلیل فرمولی که در آن سال 
شرایط فعلی نمی تواند قیمت و بازار خودرو را سامان 

دهد.
شد:  یــادآور  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
فرمول  بودن  بی اثر  بر  مبنی  هشدارهایی  اگرچه 
شد  مطرح  خودرو  قیمت  کاهش  در  بازار  حاشیه 
و  بردند  کار  به  را  روش  این  مربوطه  مسئوالن  اما 
به  حاضر  حال  در  خــودرو  قیمت  و  بــازار  وضعیت 
خوبی نشاندهنده بی اثر بودن فرمول حاشیه بازار در 

کاهش قیمت ها است.
تاکید  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
کرد: از آنجایی که خودرو به بازار عرضه نمی شود به 
کارگیری فرمول وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
نمی تواند قیمت خودرو را کاهش دهد؛ برای ارزانی 
خودرو در برهه نخست باید منابع مالی الزم در اختیار 
تولید،  افزایش  با  بتوانند  تا  قطعه سازان قرار گیرد 

قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین کنند.
نقش  کاهش  ضـــرورت  بــه  اشـــاره  بــا  باستانی 
سوداگران در بازار خودرو، ادامه داد: باید شرایطی 
فراهم شود تا خودرو به دست مصرف کننده واقعی 
قرار  دالالن  اختیار  در  خودرو  که  صورتی  در  برسد 

گیرد روز به روز بر قیمت ها افزوده می شود.

خبر
باستانی:

گرانی خودرو؛ فرمول »صمت« 
جواب نداد

مشهد  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
گفت: کاال در شب عید فراوان است اما متاسفانه 
بازار رکود وجود دارد. تمام  مشتری کم بوده و در 
حال  در  هستند.  مواجه  رکود  با  صنف ها  و  کاالها 
حاضر 70 درصد متقاضیان کاالهای لوازم خانگی 
سطح بازار مزدوجین بوده و تنها 30 درصد متفرقه 

هستند
به گزارش ایسنا، رضا رزقیان مقدم افزود: کسی 
نمی  تواند پیش بینی کند که قیمت ها افزایش پیدا 
برای  بیشتر  قیمت  افزایش  از  صحبت  می کند. 

رونق گرفتن بازار است.
وی در خصوص بازار لوازم خانگی در آستانه روز 
کاالی  مردم  معموال  مادر  روز  ایام  در  افزود:  مادر 
به  رو  بیشتر  بلکه  نمی کنند،  خریداری  درشت 
خرید کاالهای کوچک می آورند که این کاالها در 

بازار فراوان هستند.
مشهد  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
اساسی  کاالی  مردم  روز  این  در  چون  داد:  ادامه 
بازار  زمینه  این  در  بنابراین  نمی کنند،  خرید 

تغییری نکرده است.
اتحادیه  رئــیــس  ــارات  ــه اظ بــه  ــاره  اشـ بــا  وی 
فروشندگان لوازم خانگی کشور، مبنی بر افزایش 
کسی  گفت:  آینده،  سال  در  خانگی  لوازم  قیمت  
نمی  تواند پیش بینی کند که قیمت ها افزایش پیدا 
بازار  گرفتن  رونق  برای  بیشتر  حرف  این  می کند. 
قیمت  افزایش  شرکتی  و  کاال  هیچ  وگرنه  است، 
فردی  کاالها موجود هستند.  تمام  و  نکرده  اعالم 
خبر ندارد که فردا قیمت دالر چه میزان می شود، 
پیش بینی  آینده  ماه های  برای  باید  چرا  بنابراین 
تهران  اتحادیه  سمت  از  گرانی  صحبت های  کرد. 

مربوط به آن شهر است و ربطی به مشهد ندارد و 
البته نباید به این صحبت ها توجه کرد.

  هیچ کمبودی نداریم 
در  کاال  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  رزقیان مقدم   
کم  مردم  خرید  قدرت  تنها  است،  موجود  بــازار 
شده که ممکن است وقفه ای در بازار ایجاد نماید. 
کمتر  گذشته  به  نسبت  ما  شکایات  سطح  اکنون 
در  را  بهاره  نمایشگاه  ما  است.  آرام  بازار  و  شده 
پیش داریم که به بازار لوازم خانگی کمک می کند. 
هیچ شرکتی تاکنون کاالیی برای گران شدن اعالم 

نکرده و طبق روال بازار انجام می شود.
مشهد  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
بازار شب عید، تصریح کرد: در حال  در خصوص 
حاضر کاال وجود دارد، تمام محصوالت به روز است 
تمام  نداریم.  برای شب عید  و هیچگونه کمبودی 

فروشندگان به قیمت مصوب کاال می دهند.
وی افزود: با توجه به اینکه شرکت ها قصد دارند 
تسویه  را  خود  کارکنان  حقوق  عید  شب  برای  تا 
کنند، کاال در شب عید فراوان است اما متاسفانه 
بازار رکود وجود دارد. تمام  مشتری کم بوده و در 
حال  در  هستند.  مواجه  رکود  با  صنف ها  و  کاالها 
حاضر 70 درصد متقاضیان کاالهای لوازم خانگی 
سطح بازار مزدوجین بوده و تنها 30 درصد متفرقه 

هستند. 
رزقیان مقدم با بیان اینکه قیمت ها مصوب بوده و 
هیچگونه کمبودی در زمینه لوازم خانگی نداریم، 
عنوان کرد: 70 درصد لوازم خانگی در ایران تولید 
معروف  برندهای  از  نیز  آن هــا  تمام  و  می شوند 
هستند، 30 درصد دیگر نیز که کاالهای خارجی 
ارز  هستند و وابستگی ارزی دارند، اگر زمانی که 

نیما به شرکت های می دهند، کاالی آن ها نیز وارد 
بازار شود، ما هیچ کمبودی نخواهیم داشت.

 لوازم خانگی در نمایشگاه بهاره
مشهد  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
بیان کرد: در بازار رکود وجود دارد. با توجه به اینکه 
نمایشگاه بهاره نیز در اسفندماه در نمایشگاه بین 
المللی تشکیل می شود، لوازم خانگی شرکت کرده 
و تمام کاالهای خود را با قیمت مصوب در اختیار 

مشتریان و مصرف کنندگان قرار می دهند.
کنترل  قیمت ها  تمام  اینکه  به  ــاره  اش با  وی 
هیچ  در  قیمتی  افزایش  هیچگونه  و  است  شده 
ندارد، تصریح کرد: در حال حاضر  شرکتی وجود 
و در صورت  دو شرکت جشنواره فروش گذاشتند 
نصب، برای برخی یخچال های ساید بای ساید 2 
ماشین  برخی  برای  و  تومان  هزار   500 و  میلیون 
طرف  از  کارت  تومان  هزار   500 لباسشویی ها 
باز  را  مبلغ  آن  و  می شود  خریدار  تحویل  نصاب 

می گردانند.
برای  جشنواره  این  داد:  ادامــه  رزقیان مقدم 
فروشندگان  و  شده  بیشتر  استقبال  که  است  این 
بتوانند کاالی خود را بفروشند. برای تشویق کردن 
مردم برای خرید و آمدن آن ها به بازار، اسنوا و دوو 
چون  شرکت ها  برخی  و  گذاشتند  ویژه  تخفیف 
جشنواره  و  داده  تخفیف  مقداری  نیز  بکو  و  بوش 

فروش اعالم کردند.
مشهد  خانگی  لوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
عید،  شب  تا  تخفیفات  این  ادامــه  خصوص  در 
دستور  منتظر  شرکت ها  حاضر  حال  در  گفت: 
وضعیت  اسفندماه  اول  از  و  هستند  جدید  العمل 
تخفیف  آن ها  به  میزان  هر  که  می شود  مشخص 

اعمال  مشتری  برای  را  تخفیف  این  شود،  داده 
می کنند.

بازار  در  اکنون  ما  که  حالی  در  کرد:  اضافه  وی 
هیچ مشکلی نداریم و کاال فراوان است اما مقداری 

رکود وجود دارد.
همکاران  تمام  به  ما  اینکه  بیان  با  رزقیان مقدم 
فروش  از  که  کردیم  اعالم  سایت  در  و  زده  پیامک 
کنند،  ــودداری  خ ندارند،  اصالت  که  کاالهایی 
داشته  قیمت  برچسب  باید  کاالها  کرد:  عنوان 
باشند، قیمت های مصوب را رعایت کنند و فاکتور 
رسمی بدهند. دو روز در هفته بازرسی فعال است 
بازارهای سطح  و  به مجتمع های تجاری  روز  و هر 
شهر سرکشی می کنند که اگر کوچک ترین موردی 

باشد، ما به تعزیرات ارائه می دهیم.
خانگی  لـــوازم  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
و  سوال  ابهام،  مشتریان  اگر  کرد:  بیان  مشهد 
اتحادیه  تلفن  شماره  با  می توانند  دارند  شکایتی 
اسرع  در  ما  و  بگیرند  تماس   )38537737(
جلب  را  مشتریان  رضایت  و  کرده  رسیدگی  وقت 

می کنیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مشهد مطرح کرد:
کاال فراوان و مشتری کم خبر

خبر

خبر

خبر
دبیر کل خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی:

خواستار مشارکت حداکثری فعاالن اقتصادی 
استان در انتخابات اتاق بازرگانی هستیم

خراسان  تجارت  و  معدن   ، صنعت  خانه  کل  دبیر 
فعاالن  حــداکــثــری  مشارکت  خــواســتــار  رضــوی 
اقتصادی استان در انتخابات اتاق بازرگانی ، صنایع 

، معادن و کشاورزی این استان شد.
سال  اسفندماه   11  ، بازرگانی  اتــاق  انتخابات 
خراسان  استان  در  کشور  سراسر  با  همزمان  جاری 

رضوی برگزار می شود.
از  یکی  را  رضــوی  خراسان   ، ابراهیمی  فیروز 
اقتصادی  حوزه  در  کشور  استراتژیک  استانهای 
دانست و گفت: این استان به لحاظ تعداد دارندگان 
کارت بازرگانی ، پس از تهران و اصفهان در رتبه سوم 

قرار دارد.
ویژه  منطقه  دو   ، گمرکی  مرز  چهار  وجود   ، وی 
و  صنعتی  واحد  هزار   7 حدود  وجود   ، اقتصادی 
معدنی و حوزه تجارت خارجی با صادرات ساالنه 2 
حوزه  در  اشتغال  هزار   600 بر  افزون  دالر،  میلیارد 
صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی را از دالیل 
گفت:  و  دانست  کشورمان  از  خطه  این  اهمیت 
کارت   2500 حدود   رضوی  خراسان  در  اکنون  هم 

بازرگانی و کارت عضویت وجود دارد. 
خراسان  تجارت  و  معدن   ، صنعت  خانه  کل  دبیر 
کارت  تعداد  این  از  درصد   70 داد:  ادامــه  رضوی 
شهرستانهای  سایر  در  بقیه  درصد   30 و  مشهد  در 

استان وجود دارد.
به  کارت  تعداد  بیشترین  کرد:  اضافه  ابراهیمی 
ترتیب در حوزه های صنعت ، بازرگانی ، کشاورزی و 

معدن در حال فعالیت هستند.
اقتصادی  به شرایط دشوار  اقتصادی  این مسوول 
کشور اشاره و تصریح کرد: با توجه به وضعیت فعلی 
و خروج امریکا از برجام و سایر نابسامانیها ، شایسته 
در  مشارکت  با  استان  اقتصادی  فعاالن  که  است 
هیات  عضویت  به  را  اصلح  کاندیداهای   ، انتخابات 

نمایندگان اتاق در خراسان رضوی در آورند.



ــاد  ــر فــرهــنــگ و ارشـ ــ ــاون فــرهــنــگــی وزی ــع م
وزیر  نامه نگاری  با  اکنون  هم  از  اسالمی،گفت: 
رئیس  اول  معاون  با  اسالمی  ــاد  ارش و  فرهنگ 
نشر  یارانه های  میزان  افزایش  دنبال  جمهوری 
هستیم تا قدرت خرید کتاب توسط اقشار مختلف 

جامعه را باال ببریم.
شــورای  نشست  نخستین  در  ــوادی  ج محسن 
بین المللی  نمایشگاه  دومین  و  سی  برنامه ریزی 
کتاب تهران ضمن تقدیر از برگزارکنندگان نمایشگاه 
توجه  ضــرورت  گذشته،بر  ادوار  در  تهران  کتاب 
نمایشگاه  برنامه های  در  ــوآوری  ن و  خالقیت  به 
از  فراتر  اکنون  کتاب  نمایشگاه  و گفت:  کرد  تاکید 
نمایشگاه شده چراکه فعالیت های فرهنگی متنوع 

و بسیاری در آن برگزار می شود.
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دومین  و  رئیس سی 
نمایشگاه  خوب  برگزاری  معتقدم  ــزود:  اف تهران 
کتاب، می تواند عالوه بر تاثیر در ارتقای کیفی حوزه 
نشر به اقتصاد این حوزه هم کمک تا نشر کشور به 

پویایی و خالقیت خود ادامه دهد.
 تاکید برنوآوری و پویایی

جوادی با تاکید بر اینکه در فعالیت های فرهنگی 
و  ــوآوری  ن نباید  می شود  انجام  نمایشگاه  در  که 
باید  داشت:  گیرد،اظهار  قرار  غفلت  مورد  پویایی 
فعالیت  تهران  نمایشگاه کتاب  بین الملل  در بخش 
بیشتری  ارتباطات  و  دهیم  گسترش  را  خود  های 
نمایشگاه  این  در  حضور  برای  خارجی  ناشران  با 

داشته باشیم.
کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دومین  و  رئیس سی 
در  کمیته ها  مدیران  فرابخشی  عملکرد  بر  تاکید  با 
زیر  که  افرادی  همه  هم،گفت:  مختلف  بخش های 
پرچم این کشور به فعالیت های فرهنگی می پردازند 
دریافت  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  مجوز  و 
نمایشگاه  در  حضورشان  ــرای  ب کرده اند،نباید 
تنگ نظری داشته باشیم، البته در دوره های پیشین 

نیز چنین شرایطی وجود داشته است.
 استفاده از ظرفیت های خانه کتاب

معاونت  ظرفیت های  از  استفاده  به  اشاره  با  وی 
در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  فرهنگی  امور 
خوبی  مجموعه های  کرد:  برنامه ها،خاطرنشان 
ادبیات  و  شعر  کتاب،بنیاد  خانه  موسسه  همچون 
برگزاری  در  خوبی  ظرفیت های  ایرانیان  داستانی 
به  ازآن هــا  می توانیم  و  دارند  فرهنگی  برنامه های 

مانند گذشته استفاده کنیم.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تاکید کرد: برگزاری خوب نمایشگاه کتاب می تواند 
عالوه بر تاثیر در ارتقای کیفی حوزه نشر،به اقتصاد 

این حوزه هم کمک کند.
 تالش برای افزایش یارانه نشر

کتاب  بین المللی  نمایشگاه  دومین  و  رئیس سی 
شورای  جلسات  آغاز  ابتدای  از  چه  اگر  داد:  ادامه 
سیاست گذاری بارها بر صرفه جویی تاکید داشته ایم 
اما در حوزه یارانه ها باید برعکس عمل کنیم و از هم 
اکنون با نامه نگاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
تا  آن هستیم  دنبال  به  رئیس جمهوری  اول  معاون 

میزان یارانه های نشر را بیشتر کنیم 
کتاب  خرید  قدرت  طریق  این  از  تا 
را  جامعه  مختلف  قشرهای  توسط 

افزایش دهیم.
فعالیت های  شفاف سازی  بر  تاکید   

نمایشگاه کتاب
قائم مقام سی و دومین نمایشگاه 
بر  تاکید  کــتــاب،بــا  المللی  بین 
شفاف سازی فعالیت های نمایشگاه 
باید  کمیته ها  مدیران  گفت:  کتاب 
تالش کنند تا ضوابط مالی را رعایت 
کره و صرفه جویی را سرلوحه تمامی 
فعالیت های خود قرار دهند. از این 
رو ضرورت دارد که تمامی قراردادها 
نمایشگاه  معامالت  کمیسیون  در 
هزینه های  و  درآمدها  تا  شوند  ثبت 
شفاف  تــهــران  کــتــاب  نمایشگاه 

باشند.

تمامی  باید  همچنین  داد:  ــه  ادام آشنا  قــادر 
کمیته ها وحدت رویه را رعایت کنند و در بکارگیری 
باشند.  داشته  بیشتری  نظر  دقت  انسانی  نیروی 
تعداد  ملموس  کاهش  برای  هم  برنامه ریزی هایی 

نیروهای اجرایی نمایشگاه انجام شده است.
عقب نشینی  صنف،  به  واگذاری ها  میزان  در  نباید   

کنیم
بین  نمایشگاه  دومین  و  سی  اجرایی  مشاور 
تجربیات  به  ــاره  اش با  نیز  تهران  کتاب  المللی 
دوره  این  برگزاری  در  مختلف  کمیته های  مدیران 
گفت:  تهران  کتاب  نمایشگاه  از 
جلسه  چــهــار  در  خوشبختانه 
ــان،  زم سیاست گذاری  شـــورای 
ساختار  اصــالح  و  برگزاری  محل 
نمایشگاه به تصویب رسیده است. 
ما  تالش  همه  مدت  این  طول  در 
واگذاری ها  میزان  در  تا  بود  این 
نکنیم.  عقب نشینی  صنف،  به 
کمیته   7 به  کمیته   12 همچنین 
این  امیدورایم  و  کرد  پیدا  کاهش 
کاهش هزینه ها به افزایش کیفیت 

نمایشگاه منجر شود.
را  کتاب  اوضاع  نشر  یارانه  افزایش   

بهتر می کند
امیدواری  ابراز  دهقانکار  ایوب 
کرد: در آینده نزدیک اوضاع کتاب 
بسیاری  تالش های  شــود؛  بهتر 
انجام  یارانه های نشر  افزایش  برای 

نظر  در  یارانه ها  توزیع  برای  نیز  مدلی  است.  شده 
در  و  اجراست  حال  استان  چند  در  که  شده  گرفته 
نیز  تهران  کتاب  نمایشگاه  در  بودن  مثبت  صورت 

اجرا خواهد شد.
چهره  تا  کنیم  تالش  باید  کرد:   خاطرنشان  وی 
متفاوتی از نمایشگاه تهران را در این دوره به نمایش 
حوزه  در  نوین  فناوری های  به  توجه  با  بگذاریم. 
شود  تالش  باید  فرهنگی  استارت آپ های  و  کتاب 
بروز  برای  مجالی  چندان  که  ظرفیت ها  این  از  تا 
تهران  کتاب  نمایشگاه  در  بیشتر  ندارند،  ظهور  و 

استفاده کنیم.
نخستین جلسه شورای برنامه ریزی سی و دومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور مدیران 
زنده یاد  سالن  در  نمایشگاه  بخش های  و  کمیته ها 
فرهنگی  نمایشگاه های  موسسه  در  عاشوری  علی 

ایران برگزار شد.
 نمایشگاه سی و دوم

ستاد برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی 
از فعاالن فرهنگی  انتشار فراخوانی  با  کتاب تهران 
این  شعار  برای  خود  پیشنهادهای  ارائه  منظور  به 

دوره از نمایشگاه کتاب تهران دعوت کرد.
مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران در سال  2019 

کشور چین خواهد بود.
تهران  کتاب  نمایشگاه  رئیس  اولیه  گامهای  در 
مدیر  عنوان  به  مرادی نیا  جواد  محمد  احکامی  در 
فعالیت های  و  داخلی  نشر  بر  نظارت  کــارگــروه 
مدیر  عنوان  به  فریدونی  علی  مرتبط،  فرهنگی 
فعالیت های  و  خارجی  نشر  بر  نظارت  کارگروه 
فرهنگی مرتبط و محمد خلج به عنوان مدیر کارگروه 
رفیع جواهری  احمد  اجرایی، سید  و  مالی  نظارت 
داریوش  داخلی،  ناشران  کمیته  مدیر  عنوان  به 
فعالیت های  کمیته  مدیر  عنوان  به  نویدگویی 
کمیته  مدیر  عنوان  به  رضایی  احــد  فرهنگی، 
ناشران خارجی، علی اکبر تورانیان به عنوان مدیر 
مدیر  عنوان  به  بصیرت  رضا  اطالع رسانی،  کمیته 
عنوان  به  آبادی  سهل  مهدی  مالی،  اداری  کمیته 
عنوان  به  رضوانی  داریوش  حراست،  کمیته  مدیر 
نیکنام  تخلفات،  به  رسیدگی  بدوی  هیئت  رئیس 
نظر  تجدید  هیئت  رئیس  عنوان  به  حسینی پور 
عنوان  به  تخلفات، محسن عموشاهی  به  رسیدگی 
عنوان  به  شاکری  احمد  برنامه ریزی،  شورای  دبیر 
طباطبایی  محمد  سید  الملل،  بین  بخش  مدیر 
این  عمومی  روابط  کمیته  مدیر  عنوان  به  حسینی 

نمایشگاه منصوب کرد.

شد؛  منتشر  تلخی  خبر  جــاری  سال  ماه  دی   19
اهل روستای  »سرهنگ دوم غالمحسن جان دوست« 
ابدال آباد تربت جام مامور راهنمایی و رانندگی هنگام 
خدمت بر اثر تیر اندازی راکبین یک دستگاه موتورسیکلت 
رفیع  مقام  مقه  ه  زاهــدان  در  در خیابان سعدی غربی 
شهادت نائل آمد. پیکر این شهید پس از انتقال به تربت 
جام در زادگاهش روستای ابدال آباد تربت جام تشییع و به 
خاک سپرده خواهد شد. روز گذشته نامه »عرفان« فرزند 

این شهید در چهلمین روز درگذشت او منتشر شد.
 می دانم حال تو خوب است

داداش  و  من  حال  سالم،  خوبم،  خدا،بابای  نام  »به 
کوچکم مهران و مامانم خوب است. می دانم حال تو هم 
خوب است چون چند بار که در خواب تو را دیده ام خیلی 
خوب و خوشحال بودی و لباس های پلیسی هم تنت بود.  
مامان می گوید تو پیش خدایی و از آن باال ما را می بینی 

و مراقب مان هستی.  
بابا جون، هر روز غروب که می شود دلم می گیرد. یاد 

روزهای قبل می افتم.
تو از سرکار به خانه بر می گشتی و برای من و برادر 
کوچولویم شعر می خواندی و هنوز لباس های قشنگت را 
در نیاورده بودی با هم بازی می کردیم. از تو جیب هایت 
شکالت یا خوراکی به ما می دادی و می گفتی: وقتی از 

خانه بیرون هستم هیچی از گلویم پایین نمی رود.
آن روز غروب، دیر کردی. مامان چند بار به گوشی تلفن 
همراه تو زنگ زد. جواب ندادی. مامان چایی و غذا آماده 

کرده بود. ما منتظر نشسته بودیم تا تو بیایی.
من هم تند تند مشق هایم را می نوشتم تا وقتی آمدی 
باز با هم بازی کنیم. تو قول داده بودی بیرون برویم و کمی 

قدم بزنیم و قرار بود برایم خوراکی بخری.
داشتم مشق می نوشتم که مامان کنارم نشست و گفت: 

»عرفان جان، چرا بابا نیامد، دلم شور می زند«.
داداشم تازه خوابیده بود؛ آرام به مامان گفتم: خیلی از 
شب ها بابا دیر به خانه می رسد. شاید کاری پیش آمده و یا 
باز دوباره سر صحنه تصادف رفته است. مامان گفت: وقتی 

بابا نیست خیلی خانه دلگیر است و... .
هنوز حرفش تمام نشده بود که صدا زنگ خانه بلند شد. 
نفهمیدم چه طور از جا پریدم و داد زدم: بابا آمد ، بابا آمد. 

بعد هم  با خوشحالی رفتم و در را باز کردم.
دو تا پلیس آقا و خانم پشت در بودند. مامانم  را صدا 
زدم. فوری آمد. با تعجب سالم کرد. مامان، همکاران تو را 
به خانه دعوت کرد. آنها آمدند و تا چشم شان به داداش 
کوچولویم افتاد که از خواب بیدار شده بود نتوانستند 

خودشان را کنترل کنند و به گریه افتادند.
مامانم جلو آمد. دست هایش می لرزید. گفت: اتفاقی 

بابام  بگویید؟ همکار  به من  کنم  افتاده، خواهش می 
اشك هایش را پاك کرد، دست من را گرفت و گفت: عرفان 

جان، تو پسر بزرگ این خانواده هستی.
بابات امروز با لباس سفیدش سرکارش بوده که چند آدم 

شرور به طرفش حمله می کنند و به او تیر می زنند.
بدهد.  ادامه  را  حرفش  توانست  نمی  دیگر  همکارتو 
صدای گریه مامانم بلند شد. من به طرف داداشم رفتم؛ 

مهران را بغل کردم و گفتم: بابام شهید شده؟
 در زاهدان غریب بودیم

آنها سرشان را تکان دادند و گفتند: امروز اشرار نامرد 
به این افسر پلیس راهنمایی و رانندگی 
حمله کردند و او شهید شده است. آن 
شب تا صبح مامان نخوابید و من هم 
غریب  زاهــدان  شهر  در  ما  نخوابیدم. 
بودیم و من حس غریبی را واقعا تجربه 

کردم.
به مامان نگاه می کردم و با خودم می 
گفتم: کاش بابا بزرگ یا مادربزرگ یا یکی 
از اقوام مان اینجا بودند و مامان را کمی 

آرام می کردند.
بابا جون، من مهران را تا صبح نگه 
تا  کردم  بازی می  او  با  و حتی  داشتم 

متوجه نشود چه اتفاقی افتاده است.
بابای مهربونم. من حرف های زیادی 
دارم که به تو بگویم. حرف هایم خیلی 

زیاد است و روی کاغذ جا نمی شود.
همه روزهایی که با ما بودی برای مان 

خاطره شد. صبح که  با صدای نماز خواندنت بیدار می 
شدم به من می خندیدی و می گفتی: بلند شو مرد که 

آفتاب سر زده.
روز قبل از شهادتت که برگه امتحانم را نشانت دادم یادت 
هست؟ من را در آغوش کشیدی و می بوسیدی، مهران 
کوچولو ما را دید و به گریه افتاد. خیلی آروم در گوشم 
گفتی یك خوراکی خوشمزه طلبت، بعد هم با هم به طرف 

داداشم رفتیم و او را بغل کردیم.
 من هوای مامان را دارم

بابا جون، تو به خانه برنگشتی تا برویم و به قولی که داده 
بودی عمل کنی. ولی مامانم می گوید 
بابا، جان خودش را هدیه داد تا باباهای 
زیادی بتوانند کنار بچه های شان باشند 

و راحت زندگی کنند.
که  است  روز  چهل  االن  جون،  بابا 
به قول مامان از پیش ما رفته ای و به 
خیلی  ما  و  ای  کشیده  پر  ها  آسمان 
دلتنگ تو هستیم. وقتی با مهران بازی 
می کنم اسم تو را صدا می کند. بعضی 

وقت ها هم برایت دلتنگی دارد.
قاب عکس تو را می آوریم و با عکست 
بازی می کنیم. مهران عکس تو را می 
و می  زند  را صدا می  تو  و اسم  بوسد 

خندد.
بابا جون، نگران ما نباش، من هوای 
مامان را دارم. بابا بزرگ و مامان بزرگ و 

همه فامیل مراقب مان هستند.

من  به  بیشتر  همه  ای   شده  شهید  تو  که  روزی  از   
احترام می گذارند. احساس می کنم خیلی باید مودب 

و درس خوان باشم چون پسر شهید جام دوست هستم.
 به تو افتخار می کنم

ما به روستای خودمان )ابدال آباد تربت جام( برگشته 
ایم. هر موقع دلمان می یرد مامان می گوید برویم دیدن 

بابا.
سر مزارت می نشینیم و با تو حرف می زنیم. باباجون، 
همیشه پیشانی ام را می بوسیدی اما من همیشه ناراحتم 

که چرا پیشانی ات را نبوسیدم.
 برای همین هم سنگ مزارت تو را می بوسم تا تو از ما 
راضی باشی. بابای خوبم، روزی که سردار تقوی، فرمانده 
تو و چند نفر دیگر به خانه ما آمدند خیلی خوشحال شدیم.

 مهران هم بغل من بود. بین همکارهای تو، دنبالت می 
گشت. فکر می کردیم تو هم آمده ای چون لباس همه آنها 
مثل تو قشنگ بود. بابا جون، مهران که بزرگ بشود همه 

خاطره هایی که با هم داریم را برایش تعریف می کنم.
 ما به تو افتخار می کنیم. تو بهترین بابای دنیا بودی و 

هستی و خواهی بود.
بابای عزیزم، دوستت داریم، دوستت داریم، دوستت 

داریم«.
 نامه  فرمانده انتظامی تربت جام برای عرفان

 در پی نامه ای که عرفان جام دوست، پسر بچه 10 
ساله شهید غالمحسن جام دوست به پدرش نوشته بود 
سرهنگ »هوشنگ کیانی«، فرمانده انتظامی شهرستان 

تربت جام در نامه ای به این کودك پاك دل نوشت:
»عرفان عزیزم، سالم، هرگز کسانی را که در راه خدا 
نزد  که  اند  زنــده  بلکه  مپندار.  مــرده  انــد،  شده  کشته 
پروردگارشان روزی داده می شوند. به آن چه خدا از فضل 
خود به آنان داده است شادمانند، و برای کسانی که از پی 
ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادی می کنند که نه 
بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند. بر نعمت 
و فضل خدا و این که خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمی 

گرداند، شادی می کنند«. )آل عمران171-169(
عرفان جان، پدرت راه  امنیت و سعادت را برای کشور 
ما و مردم ما و همه بچه های خوب و پدران و مادران خوب 
روشن و با اهدای خون پاکش، درخت اسالم را آبیاری کرد.
ما افتخار می کنیم که همرزم شهید جام دوست هستیم 
و امیدواریم او نیز شفاعت مان کند. عرفان جان، از این که 
مراقب مهران، برادر کوچکت هستی از تو تشکر می کنم و 
امیدوارم با نگاه مهربان پدرت که فرشته سفید آسمان ها 

است بتوانی درس بخوانی و موفق و سربلند باشی.
عرفان عزیزم، ما در خدمت شما هستیم و از خدا می 
خواهیم توفیق بدهد خدمتگزار الیقی برایتان باشیم و 

پدرت از ما راضی باشد.
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نماینده کاشمر و خلیل اباد در مجلس شورای اسالمی 
گفت: ویروس آنفوالنزا تغییر پیدا کرده و هر سال با مدل 
جدیدی از آن مواجه هستیم تاکید کرد که مسئوالن باید 
هر سال آموزش های الزم برای پیشگیری از این بیماری 
را برای تمام گروه های حساس و غیرحساس تکرار کنند.

بنیادی در مورد بی توجهی مسئوالن سالمت  بهروز 
برخی  شیوع  مــورد  در  گزارش هایی  ــه  ارائ به  نسبت 
و  ضد  اخبار  که  خوکی  همچونآنفوالنزای  بیماری ها 
نقیضی در رابطه با آن منتشر شده بود، افزود: آنفوالنزا 
حال  در  جهان  و  کشور  در  سال  هر  که  است  بیماری 
چرخش و گسترش است، ضمن اینکه ویروس آن تغییر 
پیدا کرده و هر سال با مدل جدیدی از آن مواجه هستیم.

ایران  وارد  همسایه  کشورهای  از  آنفوالنزا  ویروس   
می شود

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: ویروس این قبیل بیماری ها 
در  اینکه  کما  می شود،  وارد  ایران  به  کشورها  دیگر  از 
شرایط کنونی که مراوده زیادی با عراق و افغانستان داریم 
که زیرساخت های بهداشتی ضعیفی دارند، امکان دارد 
از این طریق وارد کشور شده باشد و اگر بخواهیم در این 
زمینه تمام بیماران را رصد کرده و در مرزها دستگاه هایی 
شویم،  تــب دار  بیمار  هر  ورود  از  مانع  که  کنیم  تعبیه 
امکانپذیر نیست، چرا که امکانات الزم برای آن را نداریم.

وی تصریح کرد: اگر کشورهای همسایه روی موضوع 
بهبود حوزه سالمت خود کار نکنند، قطعا ما هم آسیب 
خواهیم دید، ضمن اینکه ایران هر چقدر در این زمینه 
هزینه کند، در کنترل کامل این بیماری ها موفق نخواهد 

بود.
 داروی بهبود انواع آنفوالنزا در کشور وجود دارد

بنیادی با تاکید بر اینکه بیماری های ویروسی از طریق 
برخی  کرد:  اظهار  هستند،  پیشگیری  قابل  آموزش 
طیف ها همچون مادران باردار، افراد ُمسن، کودکان کمتر 
از پنج سال و افرادی که از وضعیت جسمانی ضعیفی 
برخوردار هستند در اثر ابتال به بیماری آنفوالنزا آسیب 
بیشتری می بینند، در غیر این صورت هر فردی که به 
این بیماری مبتال شود، داروی آن در کشور وجود دارد و 

می تواند با مصرف آن بهبود پیدا کند.
آنفوالنزا   کشورهای پیشرفته نیز قادر به کنترل کامل 

نیستند
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: اینکه 
گفته شود تنها ایران قادر به پیشگیری از ابتالی افراد 
در  نیست، چرا که  نبوده، منطقی  آنفوالنزا  بیماری  به 
شرایط کنونی به پیشرفته ترین کشورها در حوزه سالمت 
هم مراجعه کنید در آنها آمار مرگ و میر ناشی از ابتال به 

آنفوالنزا مشاهده می شود.

نماینده کاشمر در مجلس:
سنگ نگاره های چندهزار ساله در داورزن سپندارمذگان، روز عشق ایرانیویروس آنفوالنزا هر سال تغییر می کند

کشف شد

رئیس اداره تبلیغات اسالمی مشهد خبرداد:
معنوی  مراسم  برگزاری  برای  ریزی  برنامه 

اعتکاف در مشهد

سرویس اجتماعی

چهل روز از عروج شهید غالمحسن جان دوست در غربت زاهدان گذشت؛

عاشقانه های عرفان برای پدر

 فرمانده انتظامی استان ازدستگیری سه عامل اصلی 
سرقت خودروی پژو 206 حامل یکصد هزار دالروجه نقد 

در جاده مشهد – تهران خبرداد.
 سردار محمد کاظم تقوی در تشریح عملیات ضربتی 
پلیس برای دستگیری عامالن این سرقت افزود: ساعت 1 
و 15 دقیقه بامداد روز دوشنبه، سرقت خودوی پژو 206 
حامل 100 هزار دالر وجه نقد در جاده مشهد – تهران به 

فوریت های پلیسی 110 اعالم شد.
با توجه به  فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود:  
اهمیت موضوع  بالفاصله دستورات الزم به فرماندهی 
انتظامی شهرستان سبزوار برای پیگیری سریع پرونده 
صادر و کارآگاهان ورزیده پلیس آگاهی این شهرستان 

وارد عمل شدند.
اساس  بر  کارآگاهان  اولیه  های  بررسی  افــزود:  وی 
ادعای شاکی پرونده حاکی از آن بود مالباخته برای خرید 
کاال از مشهد عازم تهران بود و یکی از دوستانش نیز وی 
را همراهی می کرد که درحوزه استحفاظی شهرستان 
سبزوار، سرنشینان نقابدار پژو 405 با تصادفی ساختگی 

راه، آنها  را سد می کنند.
به  پرونده  شاکی  ــزود:  اف انتظامی  ارشــد  مقام  این 
کارآگاهان گفت سرنشینان پژو 405 با تبر به سمت وی 
حمله ور شده و به قفسه سینه ، پا، سر و صورتش صدمه 
زده و خودرو پژو 206 سفید رنگ حامل 100   هزار دالر 

وجه نقد را ربوده اند.
سردار تقوی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی سبزوار 
در بررسی علمی این پرونده پیچیده  به نکات مجهولی 
رسیدند و همسفر شاکی پرونده را به عنوان مظنون تحت 

بازجویی قرار دادند.
وی خاطر نشان کرد: این مرد جوان در اظهارات خود 
منکر هرگونه ارتباطی با موضوع سرقت بود اما در برابر 
شواهد و ادله ای قرار گرفت که راهی جز بیان حقیقت 
نمی دید.فرمانده انتظامی خراسان رضوی تصریح کرد: 
متهم پرونده با معرفی دو همدست خود گفت که نقشه 
سرقت را طراحی و اجرا کرده اند؛ در پی ادعای متهم ، 
کارآگاهان با ردزنی های گسترده اطالعاتی ، 2 همدست 
پژو 206  را در شهرستان سبزوار دستگیر و خودرو  وی 

سفید رنگ و 100 هزار دالر وجه نقد کشف کردند.

خبر
فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد:

دستگیری سارقان 100هزار دالری 
جاده مشهد-تهران

چند قدم تا سالمت

عرفان: بابا جون، نگران 
ما نباش، من هوای 
مامان را دارم. بابا 

بزرگ و مامان بزرگ و 
همه فامیل مراقب مان 

هستند. از روزی که 
تو شهید شده ای  همه 

بیشتر به من احترام 
می گذارند. احساس می 
کنم خیلی باید مودب و 
درس خوان باشم چون 
پسر شهید جام دوست 

هستم

,,
اگر چه از ابتدای 

آغاز جلسات شورای 
سیاست گذاری بارها 

بر صرفه جویی تاکید 
داشته ایم اما در حوزه 
یارانه ها باید برعکس 

عمل کنیم و از هم 
اکنون با نامه نگاری 

وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی با معاون اول 

رئیس جمهوری به 
دنبال آن هستیم تا 

میزان یارانه های نشر را 
بیشتر کنیم

,,

همراه با نمایشگاه کتاب 98؛

تالش برای افزایش یارانه های نشر
روز  اسپندگان  جشن  یا  سپندارمذگان  جشن 
ایران  جشن های  از  یکی  و  است  ایرانی  عشق 
گاهشمار  در  اسفند   5 روز  در  که  است  باستان 
گاهشمار  در  بهمن   29 روز  با  برابر  که  زرتشتی 
خورشیدی است، برگزار می شود. زیرا در گاهشمار 
و  بــوده  روزه   30 سال  نخست  ماهه   6 زرتشتی 
نخست  ماهه   6 خورشیدی  گاهشمار  در  چون 
جشن  برگزاری  درست  روز  است.  روزه   31 سال 
 29 خورشیدی  گاهشمار  در  سپندارمذگان 
امپراتوری  در  ریشه  جشن  این  می باشد.  بهمن 
هخامنشیان دارد. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه 
اسفند  پنجم  روز  باستان،  ایرانیان  که  آورده است 
را روز بزرگداشت زن و زمین می دانستند. اگرچه 
منابع کهن از جمله ابوریحان این جشن را در روز 
پنجم اسفند در گاهشمار زرتشتی یاد کرده اند، اما 
با توجه به تغییر ساختار گاهشمار ایرانی در زمان 
خیام که پس از ابوریحان می زیست، و سی و یک 
روزه شدن شش ماه نخست سال در گاهشماری 
را 6 روز  یاد شده  تاریخ  خورشیدی، برخی منابع 
به عقب آورده اند که این کار نادرست است زیرا بر 
پایه منابع کهن و همان طور که از نام آن پیداست 
این جشن به روز اسپند یعنی پنجمین روز ماه از 
ماه اسفند در گاهشمار زرتشتی اشاره دارد. دکتر 
زنان  تطبیقی  مطالعات  پژوهشگر  نجاری  محمد 
در هنر و ادبیات، نیز در سخنرانی خود با عنوان 
سوگ و سورنامه، با استناد به ابوریحان بیرونی و 
ُگردیزی، تاریخ پنج اسفند را در گاهشمار زرتشتی 
درست می داند و می گوید: »بنا به گفتٔه ابوریحان 
و  پشتیبان  ایزِد  و  زمین  بر  موکل  ایزد  اسپندارَمذ 
درستکار  و  پارسا  و  دوست  شوهر  زنان  نگاهبان 
زنان،  جشن  روز،  این  مناسبت  همین  به  و  بوده 
به  ــان،  زن گرامیداشت  بــرای  مــردم  و  نامگذاری 
این  می کردند.  بخشش  و  می دادند  کادو  ایشان 
آورده است:  االخبار  زین  در  نیز  گردیزی  را  گزاره 
که  می گفتند  مردگیران  را  جشن  رپــی  ایــن  از 
َمرد  و  شوی  آزادی،  با  و  خویش  اختیار  به  زنان 
روز  در  بنابراین  برمی گزیدند؛  را  خود  زندگی 
جشن  زرتشتی  گاهشمار  در  اسفند  ماه  پنجم 
نام  یا »مژدگیران« که ویژه زنان  زنانٔه »َمردگیران« 
درست  تاریخ  پس  می شده است؛  برگزار  داشته، 
جشن سپندارمذگان یا اسپندگان یا مردگیران یا 
مژدگیران، در گاهشمار خورشیدی 29 بهمن برابر 

با 5 اسفند در گاهشمار زرتشتی خواهد بود

خبریادداشت

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داورزن 
گفت: سنگ نگاره هایی منقوش به تصاویر شیر، بز و قوچ 
با قدمت چهارهزار سال مربوط به عصر مفرغ و آهن در سه 

مکان تاریخی این شهرستان کشف شد.
محمد عبدا... زاده ثانی افزود: این تصاویر که به روش 
کوبه ای بر سنگ منقوش شده اند طی بررسی میدانی و به 

صورت غیرسیستماتیک شناسایی شده اند.
وی ادامه داد: نخستین سنگ نگاره مشابه با کشفیات 

اخیر 23 سال پیش در منطقه سبزوار شناسایی شده بود.
مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری داورزن 
گفت: این شهرستان با بهره مندی از آثار تاریخی و طبیعی 
فراوان، قرار گرفتن در مسیر جاده تاریخی ابریشم و جاده 
تهران - مشهد و عبور ساالنه 25 میلیون مسافر و زائر بارگاه 
مطهر حضرت امام رضا)ع( از این مسیر، شرایط مناسبی 
بادی،  و  آبی  آسیابهای  دارد.وی  گردشگران  جذب  برای 
کاروانسراهای تاریخی بین راهی، مساجد قدیمی، یخدان 
ها، آتشکده آذربرزین مهر، روستاهای قدیمی مزینان و 
باشتین، مناطق ییالقی و آبشارهای منطقه بفره و کویر را از 

جمله آثار تاریخی و طبیعی داورزن برشمرد.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی مشهد گفت: برنامه ریزی 
با  مشهد  در  اعتکاف  معنوی  مراسم  برگزاری  برای  الزم 
همکاری سازمان های متولی در حال انجام است.حجت 
االســالم  علی کریم پور در جلسه ستاد اعتکاف مشهد 
که در اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی برگزار 
و  درست  برنامه ریزی  با  کنیم   می  اظهارکرد:تالش  شد 
همکاری دستگاه های مربوطه، زمینه اجرای باشکوه و 
حضور حداکثری مردم در این مراسم معنوی فراهم شود.

وی افزود: سازمان تبلیغات اسالمی برای هرچه بهتر برگزار 
شدن مراسم معنوی اعتکاف در مشهد تمام امکانات خود 
را به کار گرفته تا شاهد اجرای باشکوه این مراسم معنوی 
باشیم.رئیس اداره تبلیغات اسالمی مشهد بیان کرد: مراسم 
معنوی اعتکاف در این شهرستان باید به صورت مردمی و 
خودجوش و با حمایت ستاد اعتکاف شهرستان باشد و از 
ظرفیت های مردمی نیز استفاده شود. کریم پور گفت:در 
کنار عمق بخشیدن به محتوای برنامه های ایام برگزاری 
اعتکاف، تالش می کنیم برنامه متنوع و خاصی را نسبت به 
سال های گذشته برنامه ریزی و در مکان های برگزاری این 
فرضیه اجرایی کنیم. وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی به 
منظور حضور اقشار مختلف خصوصا جوانان در مراسم 
معنوی اعتکاف بیان کرد: باید از ظرفیت رسانه ها و فضای 
تبلیغات شهری برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن مراسم 

اعتکاف در مشهد استفاده کنیم.

من نه از سیاست چیزی میدانم
نه از تحریم

و نه از برجام
با من از فرجام این عشق بگو

از خواستن
از ماندن

میدانی اگر پای توافق مان نایستی
نه حمایت شرق را میخواهم

و نه جانب داری غرب را
من یک تنه

جنگ جهانی سوم به راه خواهم انداخت..!!

روحبخشیان( )ناهید 

اندازه  تا  که  طنزی  در  متنی  برون  امکانات  تمام  از  می کند  سعی  شاعر 
این  در  اشکال  ولی شاید  بزند  را  و حرفش  کند  استفاده  است  تکراری  ای 
کم  دست  مخاطب  و  است  رسانا  معمول  حد  از  بیشتر  شعر  این  که  است 
گرفته می شود. بادقت به سطرهای ابتدایی شعر به نظر می رسد که حرف 
شاعر برای فضاسازی اولیه؛ در سطر اول تمام می شود و می تواند با حذف 

دوسطر بعدی به ایجاز این اثر کمک شود.

شعـر نقـد 

512/23اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

برابررای شماره 139660306022000713 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباسعلی معینی محسن آباد فرزند مراد  
بشماره شناسنامه 7 صادره از فریمان دریک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 1250/70 مترمربع پالک قسمتی از 19 فرعی از 7-اصلی واقع در بخش 12 خریداری از مالک رسمی قربانعلی نظری   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:97/11/30 ، نوبت دوم :97/12/14 

رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

512/22اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان 

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

برابررای شماره 139760306022001549 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای هادی داودی مقدم فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه 6902 صادره از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت 207/14مترمربع پالک باقیمانده 276-اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان  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:97/11/30 ، نوبت دوم :97/12/14 

رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

512/21اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد 

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

برابررای شماره 139760306015009315-1397/11/8هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهناز رحیمی فرزند ذبیح اله  
بشماره شناسنامه 1006صادره از تایباد در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 144/45 مترمربع پالک 608 فرعی از250-اصلی واقع در بخش 12 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت غالمسرور قادری و قسمتی از پالک محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/30 ، نوبت دوم :97/12/15 

رئیس ثبت اسنادوامالک   تایباد-غالمرضا آقازاده

511/20اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

برابر رای شماره 1397114406003000159 هیات 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 احمد حسینی فرزند سید 
یوسف  بشماره شناسنامه 202 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب خانه/ به مساحت 135 مترمربع قسمتی از پالک 748 فرعی از 78- اصلی بخش 9 مشهد واقع در بلوار هدایت-هدایت 38 اولین بریدگی سمت چپ پالک 95 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. 1236- 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/30، نوبت دوم: 97/12/15

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

512/19اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

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

برابر رای شماره 139760306013002120- 1397/10/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی شریعت به شناسنامه 
شماره 326 کد ملی 0918643260 صادره گناباد فرزند سید محمد حسین در ششدانگ یکباب ساختمان )با کاربری حمل و نقل و انبارها( به مساحت 169/28 مترمربع از پالک باقیمانده 7 فرعی از 2 اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل 
مالکیت رسمی خود متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 

اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

برابر رای شماره 139760306271002309 مورخ 1397/07/09 هیات 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 ابراهیم محمدی 
فرزند حسن بشماره شناسنامه 2821 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 126 مترمربع قسمتی از پالک 5404 و 5405 فرعی از 3 اصلی بخش 9 مشهد واقع در عبدالمطلب 16 پالک 8 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. 1176- 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1397/11/15، نوبت دوم: 97/11/30

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار
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سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
1آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد   0 0 0 8 0 8 8 8

محمد عبدا... زاده ثانی
کارشناس ارشد پیش از تاریخ
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سرویس در شهر

خبر
استقبال مشهدی ها از شارژ غیرحضوری من 

کارت

ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل 
ــارژ  ش درصـــدی   10 رشــد  از  مشهد  شــهــرداری 
مشهدی  شهروندان  سوی  از  من کارت  غیرحضوری 
در سال 97 به واسطه افزایش نقاط شارژ غیرحضوری 

نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. 
از  این مطلب گفت:  اعالم  با  رجائیان  محمدجواد 
اردیبهشت سال جاری نصب دستگاه های الکترونیکی 
شارژ من کارت در ایستگاه های قطارشهری و در کنار 
و  شد  آغاز  شارژ  خدمات  پرتردد  باجه های  از  برخی 
این  ویژگی های  و  استفاده  نحوه  درباره  اطالع رسانی 

دستگاه ها نیز صورت گرفت. 
شورای  مصوبه  طبق  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
شهروندان   1397 ســال  پــایــان  تــا  شهر  اســالمــی 
استفاده  با  خود  شهروندی  کارت  شارژ  با  می توانند 
بیشتر  شارژ  درصد   5 از  غیرحضوری  روش هــای  از 
حاضر  حال  در  افزود:  رجائیان  شوند.   بهره مند  نیز 
با روش های گوناگونی از جمله  شهروندان می توانند 
نرم افزار  نصب  یا  خودکار  شارژ  دستگاه  از  استفاده 
به  ایرانسل  سیم کارت  تعویض  یا  و  موبایلی  شــارژ 
سیم کارت کیپادی)کیف پول الکترونیکی( از خدمات 

شارژ غیرحضوری بهره مند شوند. 
خصوص  ایــن  در  اطالعاتی  و  ــار  آم ــه  ارائ به  وی 
پرداخت و اظهار داشت: بر پایه آخرین اطالعات در 
نقاط  در  خودشارژ  دستگاه   146 تعداد  حاضر  حال 
از  نفر  هزار   180 حدود  و  بوده  فعال  شهر  مختلف 
شهروندان مشهدی، نرم افزار موبایلی شارژ من کارت 
)کیف  کیپاد  فعال  کاربران  تعداد  کرده اند.  نصب  را 
 41 تعداد  است.  نفر  35هزار  نیز  الکترونیک(  پول 
و  قطارشهری  ایستگاه های  در  نیز   TVM دستگاه 

اتوبوسرانی در دسترس است. 
از  شهروندان  استفاده  میزان  به  اشاره  با  رجائیان 
حدود  گفت:  کارت  من  شارژ  غیرحضوری  خدمات 
10 درصد از تراکنش های شارژ به شکل غیرحضوری 
دستگاه های  سهم  که  می شود  انجام  الکترونیک  و 
نرم افزار  از  استفاده  میزان  و  درصد   7 شارژ،  خودکار 

موبایلی حدود 3 درصد است. 

 1397 سال  پیشنهادی  بودجه  اصالح  الیحه  کلیات 
شهرداری مشهد مقدس و تهاتربدهی دولت به شهرداری 
بانک سپه در جلسه علنی دیروز  به  با بدهی شهرداری 

شورای شهر مشهد تصویب شد. 
دیروز  رییس شورای شهر مشهد  محمدرضا حیدری، 
شورای  علنی  صحن  جلسه  یکمین  و  پنجاه  ابتدای  در 
در  مهم  نکته  داشــت:  اظهار  مشهد  شهر  اسالمی 
فرمایشات مقام معظم رهبری موضوع اراده ملی است که 
جمهوری اسالمی بر مبنای اراده ملی و دفع استبداد به 

عنوان جان مایه پیشرفت کشور قرار داده است.
دولت  کردن  ساقط  برای  روانی  عملیات  افــزود:  وی 
شکل گرفته است که تضاد اساسی بر تاکید بر اراده ملی 
انتخاب شده  اکثریت مردم  با رای  دارد. مگر دولتی که 

است مظهر اراده ملی نیست.؟
دولت  عهده  به  تقصیرها  همه  اینکه  بیان  با  حیدری 
نیست، ادامه داد: همه ارکان و نهادهای انقالب اسالمی 
در 4 دهه اخیر در موفقیتها و شکست ها مسوول هستند 
و دولت به عنوان محصول اراده ملی نیازمند کمک است 
و مردم هم با وجود تمام تنگناها همچنان پای سختی ها 

و حمایت از دولت ایستاده اند.
همان  ــرد:  ک تصریح  مشهد  شهر  شـــورای  رییس 
برعلیه  تراشی  مانع  و  فضاسازی  به  که  گروه هایی 
برنامه های دولت مشغول بودند، امروز مدعی و طلبکارند 

و به دنبال ساقط کردن دولت هستند.
وی همچنین حادثه تروریستی در جاده زاهدان-خاش 
را محکوم کرد و گفت: تروریسم به عنوان یک پدیده شوم 
در خاورمیانه شکل گرفته و خسارات جدی در منطقه به 

وجود آورده است.
ار اقدامات مناسب شهرداری  اندازی سامانه فاش    راه 

بوده است
شورای  رئیسه  هیات  عضو  رمــارم،  شهناز  چنین  هم 
از دستور این جلسه  اسالمی شهر مشهد در نطق قبل 
علنی گفت: در دومین سال فعالیت شورای شهر مشهد 
اولین  از  هستیم،  مردم  خواسته های  انبوه  مقابل  در  و 
شعارهای ما هوشمندسازی شهر بود که تا امروز به خوبی 

در این مسیر پیشرفت داشته ایم.
وی افزود: شهرداری مشهد در جهت هوشمندسازی 
اقدامات مناسبی از جمله مجهز کردن 5 هزار تاکسی و 
مجهز شدن مترو و اتوبوس ها به سیستم پرداخت موبایلی 

انجام داده است. 
 " "فاش  سامانه  راه انــدازی  کرد:  خاطرنشان  رمــارم 
از  اقدامات مدیریت شهری  و  بودجه  برای شفاف سازی 

اقدامات مناسب شهرداری بوده است.
عضو شورای شهر مشهد به استفاده از ظرفیت بانوان 
بانوان حدود  افزود:  و  در حوزه های مختلف اشاره کرد 
50 درصد از سرمایه انسانی ما را تشکیل می دهند و بی 

توجهی به این قشر اتالف سرمایه خواهد بود.
با  کارکنان  ــرداری،  ــه ش در  اینکه  بیان  بــا  رمـــارم 
های  دریافتی  و  قــراردادهــای  یکسان،  عملکردهای 
تجمع  شاهد  روز  هر  کرد:  خاطرنشان  ندارند،  یکسانی 
بخشی از همکاران در شهرداری هستیم که نگران امنیت 
شغلی خود هستند. اگر پرسنل شهرداری آرامش خاطر 
بابت شغل و امکانات رفاهی خود نداشته باشند چطور 
داشته  رجوع  ارباب  به  صحیح  پاسخگویی  توانند  می 

باشند
وی با بیان اینکه هنوز نظام جامع پرداخت هماهنگ 
تسریع  گفت:  نــدارد،  وجود  شهرداری  در  کارکنان  به 
همکاران  وضعیت  تبدیل  برای  استخدامی  آزمــون  در 
قراردادی و شرکتی را خواستارم چرا که موج منفی تعدیل 

نیرو هیچ کمکی نخواهد کرد.
پیشنهاد نام گذاری یک معبر یا مکان فرهنگی به نام    

پوران شریعت رضوی همسر دکتر شریعتی
 شهناز رمارم، با تسلیت درگذشت پوران شریعت رضوی  
به شهرداری مشهد  استادعلی شریعتی گفت:  همسر، 
اماکن  یا  گذرگاه ها  معابر،  از  یکی  می کنیم  پیشنهاد 
فرهنگی شهر را به نام این بانوی مقاوم و صبور را با توجه 
هستیم،  زن  مقام  بزرگداشت  هفته  آستانه  در  اینکه  به 
نام گذاری نمایند. ما طرح را امضا کردیم و تقدیم شورا 

می کنیم.
  تصویب کلیات اصالح بودجه 97 شهرداری 

شــورای  علنی  صحن  جلسه  یکمین  و  پنجاه  در 
اسالمی شهر مشهد مقدس کلیات الیحه اصالح بودجه 
پیشنهادی سال 1397 شهرداری مشهد مقدس با لحاظ 

اصالحاتی مورد موافقت قرار گرفت.
پیشنهادی  بودجه  اصالح  الیحه  کلیات  واحده  ماده 
با  پیشنهادی،  بودجه  آلبوم  منابع  شامل   1397 سال 
مصارف  مصوب،  بودجه  به  نسبت  افزایش  درصــد   7
به  نسبت  افزایش  درصد   7 با  پیشنهادی،  بودجه  آلبوم 
بودجه مصوب، اعتبارات هزینه ای اصالح بودجه با 14 
تملک  اعتبار  و  مصوب  بودجه  به  نسبت  افزایش  درصد 

دارایی های سرمایه ای با 2 درصد کاهش می باشد.
زمانی  برنامه  طرح  خصوص  در  ای  الیحه  همچنین 
مشهد  شــهــرداری  که  ــده  واح مــاده  ایــن  با  مناقصات 
مقدس مکلف است به  منظور اجرای به  موقع مناقصات، 
افزایش  از  پیما ن ها در زمان مناسب و جلوگیری  انعقاد 

اجرای  کیفیت  کاهش  عمرانی،  اقدامات  هزینه های 
بها دوره اجرای  افزایش شاخص تعدیل آحاد  و  پروژه ها 
کار، نسبت به اجرایی کردن بندها و تبصره های زیر اقدام 

نماید، تصویب شد. 
به  شهرداری  توسط  مصوبه  این  اجرای  عدم  تبصره: 
مراجع  به  و  شده  تلقی  مقررات  و  قوانین  نقض  عنوان 

قانونی رسیدگی به تخلفات منعکس خواهد شد. 
مطابق  اولویت دار  پروژه های  مناقصه  آگهی  1-چاپ 
اولویت بندی انجام شده و برنامه زمانی شروع پروژه که با 

کمیسیون تخصصی در بودجه مصوب توافق شده است.
اعتبارات  عملیاتی شدن  وضعیت  گــزارش  ارایــه   -2
ماهیانه  بصورت  مالی  و  سرمایه ای  دارایی های  تملک 
همراه با ذکر موارد مرتبط، بصورت حداقلی شامل عنوان 
پروژه، وضعیت تشریفات معامالت، اعتبار مصوب، واحد 
تأمین  وضعیت  ناظر،  واحد  مجری،  واحد  بهره بردار، 
پیشرفت  وضعیت  اعتبار،  تخصیص  وضعیت  اعتبار، 
فیزیکی، وضعیت تخصیص نقدینگی، وضعیت پیشرفت 
پیشرفت  افتادگی  عقب  توضیحات  و  دالیــل  و  مالی 

فیزیکی از برنامه زمانی پروژه به صورت مستدل.
ساله  همه  است  مکلف  مقدس  مشهد  شهرداری   -3
را  شهرداری  عملیاتی  های  پروژه  بندی  اولویت  جدول 
در زمان ارائه بودجه ساالنه به شورای اسالمی شهر ارائه 
نماید و درصورت عدم تحقق این موضوع، حداکثر ظرف 
به  شهرداری،  ساالنه  بودجه  ابالغ  از  بعد  روز  مدت 10 

شورا ارسال شود.
مجتمع  مشارکتی  پروژه  قرارداد  اصالحیه  تصویب    

مسکونی ارزان قیمت گلشهر
مشارکتی  پــروژه  ــرارداد  ق اصالحیه  الیحه  ادامــه،  در 
اراضی  انتهای  در  واقع  قیمت  ارزان  مسکونی  مجتمع 

گلشهر تصویب گردید که شامل این ماده واحده است:

با  می شود  داده  اجــازه  مقدس  مشهد  شهرداری  به 
عنایت به مصوبه سال 91  در خصوص پروژه مشارکتی 
مجتمع مسکونی ارزان قیمت کوثر واقع در انتهای اراضی 
گلشهر و در راستای اجرای تبصره 2 ماده 7 قرارداد شماره 
63412 /21 مورخ 4/07/1391میان شهرداری مشهد 
با توجه به تغییرات ایجاد شده  و شرکت بتن ساز تربت، 
پروژه  قرارداد  اصالح  به  نسبت  مذکور،  قرارداد  مفاد  در 
و  و جداول  پیوست  قرارداد  قالب اصالحیه  در  یاد شده 
مستندات مربوط به آن )مهر شده توسط شورای اسالمی 

شهر( و با رعایت تبصره های ذیل اقدام نماید.
اصالحیه  در  مذکور  تغییرات  اعمال  با   -1 تبصره 
این  در  مقدس  مشهد  شهرداری  سهم الشرکه  قــرارداد، 
 55/22 از  درصدکاهش،   86/0 با  مشارکتی  ــروژه  پ
تغییریافته  پــروژه  کل  ارزش  69درصــد   /21 به  درصد 
از  افزایش  درصد   86/0 با  سرمایه گذار  سهم الشرکه  و 
تغییر  پروژه  کل  ارزش  31/78درصد  به  45/77درصد 
می یابد. بدیهی است تعیین سهم الشرکه ازعرصه و اعیان 

پروژه مذکور نیز بر همین مبنا صورت خواهد گرفت.
اصـالحیه  این   12 الی   6 مواد  براسـاس   -2 تبصره 
تربت(  بتون سـاز  )شرکت  پروژه  سـرمایه گذار  قــرارداد، 
و  پانصد  و  میلیارد  )دو  مبلـغ 2،560،267،762  جمعا 
شصـت میلیون و دویست و شصت و هفت هزار و هفتـصد 
و شصت و دو( ریال از شهرداری مشـهد مقدس طلبکار 
خواهد شد که پرداخت آن از طریق تهاتر واحدهای سهم 
شهرداری در این پروژه و در صورت باقی ماندن طلب، 
پروژه های مشارکتی شهرداری  در سایر  تهاتر  از طریق 
قیمت گذاری  و  ارزیابی  براساس  مزبور  گذار  سرمایه  با 
یک  از  متشکل  دادگستری  رسمی  کارشناسی  هیات 
یک  مقدس،  مشهد  شهرداری  منتخب  کارشناس  نفر 
نفرکارشناس  یک  و  سرمایه گذار  منتخب  کارشناس  نفر 

خواهد  انجام   1394 سال  نرخ  به  مرضی الطرفین، 
پذیرفت.

تبصره 3- با توجه به اینکه وقوع هزینه های مربوط به 
پروژه در سال های مختلف صورت گرفته است، بر اساس 
توافق طرفین و مفاد این مصوبه، محاسبات و پرداخت 
 )1394 )سال  قــرارداد  اتمام  زمان  مبنای  بر  بدهی ها 

انجام خواهد پذیرفت.
مفاد  در  شده  ایجاد  تغییرات  به  توجه  با   -  4 تبصره 
این  پیوست  قــرارداد  اصالحیه  قالب  در  پروژه،  قــرارداد 
مصوبه و ضرورت لحاظ نمودن مفاد آن در خصوص افراز 
باقیمانده سهم الشرکه طرفین، این افراز حداکثر ظرف 
مدت سه ماه پس از تاریخ ابالغ قانونی این مصوبه صورت 

خواهد گرفت.
  تصویب طرح دو فوریتی تهاتر طلب شهرداری از دولت 

با بدهی شهرداری به بانک سپه
در ادامه طرح دو فوریتی تهاتر طلب شهرداری مشهد 
از دولت با بدهی شهرداری به بانک سپه تصویب شد و 
به  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  اساس  این  بر 
شهرداری اجازه دادند در راستای اجرای تبصره 5 قانون 
طلب  تهاتر  منظور  به  کشور،  کل   1397 سال  بودجه 
سپه،  بانک  به  شهرداری  بدهی  با  دولت  از  شهرداری 
نسبت به باز خرید مبلغ 6 هزار و 627 میلیارد ریال امتیاز 
پروانه شناور با 15 درصد تخفیف به نرخ سال 1395 به 
قیمت 8 هزار و 500 میلیارد ریال از بانک مذکور اقدام 
و مبلغ بدهی ایجاد شده را طبق قرارداد پیوست با بانک 

یاد شده تهاتر نماید. 
یک  الحاق  فوریتی  دو  الیحه  درخواست  همچنین 
بند به مصوبه برون سپاری بخشی از فعالیت های آتش 
نشانی را به منظور اصالح قراردادهای بخشی از نیروهای 
و  نشد  تصویب  فوریت  دو  قید  که  داد  ارائه  این سازمان 
هفته  یک  مدت  ظرف  شد  مقرر  فوریت  یک  تصویب  با 
در کمیسیون مربوطه بررسی و به شورای اسالمی شهر 

مشهد ارائه گردد.
پیشنهاد علیرضا شهریاری،  با  اعضای شورا  ادامه  در 
عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر مشهد مبنی بر 
تملک  اعتبارات  جمع  سر  به  ریال  میلیارد  بیست  مبلغ 
دارایی سرمایه ای ) عملیات کاهش آسیب ها و ناهنجاری 
های اجتماعی، خدمت بهبود و بهسازی مراکز اجتماعی 
و سالمت( در آلبوم اصالح بودجه سال 1397 شهرداری 
مشهد مقدس بابت کمک به مراکز خدمات ویژه معتادان 
بازپروری،  و  بازتوانی  جهت  مشهد  شهرستان  متجاهر 
معتادان تحت نظر با همکارب سازمان بهزیستی و ستاد 
مبارزه با مواد مخدر استان، اضافه شود، موافقت کردند.

شورای شهر تهاتر بدهی دولت به شهرداری را با بدهی شهرداری به بانک سپه تصویب کرد

 تهاتر طلب با بدهی
کلیات الیحه اصالح بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری مشهد مقدس تصویب شد

زیست،  محیط  اداره  رییس 
شهرداری  بهداشت  و  ایمنی 
مشهد گفت: از ابتدای سال جاری 
و 285 دستگاه  در خصوص 32 هزار  ماه  پایان دی  تا 

خودروی آالینده زیست محیطی اعمال قانون شد.
محمد پذیرا افزود: 6 هزار و 205 مورد از این تخلفات 
مربوط به خودروهای دودزا و 16 هزار و 223 مورد مربوط 

به نداشتن معاینه فنی بوده است.
معاینه  مراکز  به  خودروها  مراجعه  اینکه  بیان  با  وی 
آلودگی  از میزان  تا 17 درصد  فنی خودرو و رفع نقص 
تخلف   944 و  هزار  پنج  داشت:  اظهار  می کاهد،  هوا 
نیز مربوط به نداشتن گواهی برچسب معاینه فنی بوده 

است.
پذیرا گفت: یکهزار و 72 تخلف نیز مربوط به صداهای 

نامتعارف و 988 مورد نیز مربوط به بوق زدن های غیر 
ضروری است.

رییس اداره محیط زیست، ایمنی و بهداشت شهرداری 
مشهد ادامه داد: مابقی تخلفات نیز مربوط به مواردی 
اشیاء  و  حیوانات  حمل  ضایعات،  کردن  پرتاب  نظیر 
کثیف، تخلیه نخاله و زباله، استفاده از نورافکن و ریزش 

روغن و بنزین است.
تعداد،  این  از  مدت  این  طی  همچنین  افزود:  پذیرا 
پنج هزار و 866 دستگاه خودرو به تعمیرگاه منتقل شده 
است و گروه گشتی متشکل از ضابطان قضایی به صورت 
مستمر با گشت زنی در سطح شهر خودروهای آالینده 
زیست محیطی را متوقف و در خصوص آنها اعمال قانون 

می کند.

شهردار  هم اندیشی  نشست 
فــعــاالن  و  مشهد   8 منطقه 
شد.  برگزار  شهری  ساز  و  ساخت 
حجت فرقانی این نشست هم اندیشی را محلی برای 
ارائه نظرات و پیشنهادات راهبردی متخصصان حوزه 
ساخت و ساز به منظور پیش برد امور و ارائه خدمات 
موثر  تعامل  و  همفکری   : افزود  و  خواند  تر،  مطلوب 
مدیریت شهری و فعاالن حوزه ساخت و ساز موجب 

پویایی و توسعه شهر و منطقه هشت خواهد شد.
هدف  با  که  جلسه  این  در  هشت  منطقه  شهردار 
ایجاد زمینه و بستر جهت رونق ساخت و ساز قانونی 
رفع  یادآور شد:  بود،  تشکیل شده  منطقه هشت  در 
بروکراسی  کاهش  پایانکار،  و  پروانه  صدور  مشکالت 
با همیاری  که  است  راهبردی  برنامه  جمله  از  اداری 

خدمتگزاران مدیرت شهری منطقه 8 به آن خواهیم 
رسید.

و  ساخت  در  ریزدانه  های  پالک  تجمیع  فرقانی 
سازها  با هدف یکپارچگی نما شهری و ارتقای سطح 
فرسوده  بافت  به  ساماندهی  ؛  شهر  بصری  زیبایی 
در  شهری  مدیریت  درخواست  را  مطهر  حرم  اطراف 
این منطقه دانست و آمادگی خود را برای حمایت از 

فعاالن حوزه ساخت و ساز اعالم کرد .
تبیین  با  ساز  و  ساخت  حــوزه  فعاالن  ــه  ادام در 
برنامه  تشریح  و  شهر  توسعه  برای  خود  های  دیدگاه 
مشکالت  بیان  به  ساز  و  ساخت  از  حمایتی  های 
موانع  رفع  و  بهبود  بــرای  خود  های  درخواست  و 
برای  را  خود  آمادگی  و  پرداختند  ساز  و  ساخت  امر 

همکاری با مدیریت شهری اعالم کردند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان رضوی گفت:تاکنون تنها 
دوستی  سد  ظرفیت  از  درصــد   16

آبگیری شده است. 
محمد عالیی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
رضوی گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 89 میلیون 
مترمکعب آورد رودخانه ها به مخازن سد های استان وارد 
شده و حجم ذخیره آب سد ها را به 275 میلیون مترمکعب 
رسانده است با این حال نسبت به حجم مخازن سد ها در 
تراز نرمال، هم اکنون 82 درصد ظرفیت آن ها خالی است.

وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی کم سابقه سال 
آبی گذشته بخش و کاهش ورودی به سد های استان، 
نزوالت جوی  افزایش 50 درصدی  اینکه شاهد  علیرغم 
نسبت به مدت مشابه در سال آبی گذشته هستیم، اما 

کماکان بخش اعظم مخازن سد های استان آبگیری نشده 
رضوی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل  است. 
گفت: وضعیت ذخیره آب در سد دوستی نامطلوب بوده 
و این سد به عنوان اصلی ترین منبع تامین آب شهرمشهد 
در سال های گذشته، هم اکنون تنها 16 درصد ظرفیت 
آن آبگیری شده و چنانچه نزوالت جوی قابل توجهی طی 
ماه های پیش رو در مناطق باالدست این سد رخ ندهد، 
نیاز  مورد  آب  تامین  کسری  جبران  در  سختی  شرایط 

کالنشهر مشهد از محل این سد رخ خواهد داد.
عالیی افزود: خوشبختانه تمهیدات الزم برای مدیریت 
شده  اندیشیده   98 سال  در  آبی  سخت  بسیار  شرایط 
مدیریتی،  اقدامات  بدون  شرایط  این  از  گذر  اما  است، 
فنی و اجتماعی جدی در تمام بخش ها اعم از کشاورزی، 

صنعت، خدمات و شرب و بهداشت میسر نخواهد شد.

وضعیت ذخیره آب در سد دوستی مطلوب نیستبرگزاری هم اندیشی شهردار منطقه 8 مشهد و فعاالن ساخت و ساز شهریاعمال قانون بیش از 32 هزار خودروی آالینده در مشهد

شهردار منطقه 6 مشهد از دوره جدید مقدماتی آموزشی 
طرح دوام ثامن در این منطقه خبر داد.  حجت اله حیدری 
با اعالم این خبر عنوان کرد: دوره جدید طرح دوام ثامن در 
سلسله موضوعاتی همچون، مدیریت بحران، پدافند غیر 
عامل ، حالل احمر و آتشنشانی در این منطقه آغاز به کار 

کرد. وی ادامه داد این دوره های آموزشی از 17 بهمن ماه در 
شهرک شهید باهنر در حال برگزاری است و تا پایان سال بیش 
از 10 جلسه کالس های مرتبط با این دوره برگزار خواهد شد. 
نام اختصاری  ثامن  تاکید کرد: دوام  شهردار منطقه 6 
گروههای داوطلب واکنش اضطراری محالت مشهد است 
که با همکاری شهرداری مشهد، مدیریت بحران استانداری 
خراسان رضوی و جمعیت هالل احمر استان شکل گرفت و 

در محالت منتخب شهر مشهد اجرا می شود.

در راستای طرح زیست محیطی برای جلب پرندگان 
و به منظور کمک به طرح آشتی بین انسان و طبیعت 
مکانی  به  پرندگان  نیاز  و  دما  کاهش  به  توجه  با  و 
امن و راحت و همچنین ایجاد نشاط و شادی برای 
شهروندان آشیانه های پرندگان توسط کارگاه نجاری 

منطقه ساخته و در سطح پارک ها نصب شد.
اداره فضای سبز منطقه مهندس مرتضی  رئیس 
طبیعت  با  آشتی  و  پیوند  منظور  به  گفت:  دوامــی 
در  و  محیط  با  انسان  رابطه  درک صحیح  دریافت  و 
راستای تحقق شعار آشتی بین انسان و طبیعت نسبت 
به جانمایی و نصب النه پرندگان در بوستانهای سطح 

منطقه اقدام گردید.
مهندس دوامی در این باره گفت: بررسی در زمینه 
پراکنش زیستی پرندگان نشان می دهد با توجه به 
تخریب روزافزون زیستگاه های طبیعی پرندگان، باید 
با ایجاد زیستگاه هایی شبیه به آنها از انقراض نسل 
پرندگان جلوگیری شود و با توجه به اینکه پارک های 

شهری و جنگلی بستر مناسبی برای این مهم هستند 
و از طرفی پرندگان روح تازه و شادابی به بوستان ها می 
بخشند، بنابراین ایجاد زیستگاه مناسب برای پرندگان 
گام موثری در راه حفظ آنها و افزایش زیبایی پارک ها 

خواهد بود.
گفتنی است: در راستای طرح زیست محیطی برای 
جلب پرندگان و به منظور کمک به طرح آشتی بین 
انسان و طبیعت و با توجه به کاهش دما و نیاز پرندگان 
به مکانی امن و راحت و همچنین ایجاد نشاط و شادی 
پرندگان توسط کارگاه  برای شهروندان آشیانه های 
نجاری منطقه  به تعداد 90 النه ساخته و در سطح 

بوستانهای منطقه در حال نصب می باشد.
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آغاز دوره جدید مقدماتی آموزشی دوام 
ثامن در منطقه 6 مشهد

نصب بیش از 90 النه پرندگان در 
بوستان های منطقه 5 مشهد

فناوری  بــودجــه،  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
نظارتی  کمیته  عضو  و  انسانی  منابع  و  اطالعات 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  چهار  شماره 
توقف هایی که در خصوص طرح ها پیش آمده، و 
مشخص نکردن سیاست پاسخگویی به مردم یکی 
بافت  بهسازی  روند  در  های  چالش  ترین  مهم  از 

اطراف حرم مطهر رضوی بوده است
شماره  نظارتی  کمیته  جلسه  در  گندمی  بتول 
و  مشکالت  بــررســی  ــدف  ه بــا  کــه  شــورا  چهار 
برگزار  مشهد  شهرداری  ثامن  منطقه  موضوعات 
بخش  سال  سالیان  متاسفانه  اظهارکرد:  شد، 
زیادی از اراضی و امالک مردم در راستای اجرای 
یک طرح تملک شده و با این حال به دلیل بازنگری 

آن، شرایط جدیدی در منطقه حاکم شده است.
شرایط  همچنین  و  مــردم  که  این  بیان  با  وی 

شهر این اجازه را نمی دهد که منتظر تصمیمات 
سر  ها  دستگاه  است  قــرار  که  باشیم  مدیریتی 
فرصت و در کمال آرامش اتخاذ کنند، ادامه داد: 
زندگی  بــرای  شهروندان  نباید  راستا  همین  در 
در  ظلم  این  بگیرند  قرار  فشار  تحت  خود  روزمره 

حق مردم است
فناوری  بــودجــه،  برنامه،  کمیسیون  رئیس 
نظارتی  کمیته  عضو  و  انسانی  منابع  و  اطالعات 
با تاکید  شماره چهار شورای اسالمی شهر مشهد 
بر این که مجموعه شهرداری منطقه ثامن نیز تمام 
تالش خود را در جهت رفع مشکالت و ایراداتی که 
است،  گذاشته  دارد  وجود  طرح  توقف  مسیر  در 
از دستگاه  برخی  در حال حاضر  کرد:  ابرازتاسف 
ها به جای همراهی کردن و حل مشکل مردم، بر 

ادامه دعواهای بین دستگاهی اصرار می ورزند.

وی اضافه کرد: در منطقه ثامن هدف و رویکرد 
این است که اینجا یک مرکزیت ویژه ای با محوریت 
میزبان  ساالنه  و  است  رضــا)ع(  امام  مطهر  حرم 
برای  شرایط  باید  و  است  مسافر  و  زائر  ها  میلیون 

حضور این مهمانان فراهم باشد ، باید نگاه شود.
شهرداری  همت  که  این  بر  تاکید  با  گندمی 
به  محدوده  این  شدن  تبدیل  بر  نیز  ثامن  منطقه 
یکی از زیباترین نقاط مشهد و حتی ایران است کار 
شده است، بیان کرد: در این میان برای ایجاد این 
شرایط باید همراهی مردم و ساکنان این منطقه را 

به دنبال داشته باشیم .
زمینه  این  در  که  کسانی  تمام  از  تشکر  با  وی 
بعضا  که  هایی  دستگاه  از  دارند،  را  الزم  همراهی 
مردم  نظر  تا  نیز خواست  کنند  اندازی می  سنگ 

مالک عمل آن ها قرار بگیرد.

به گفته رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری 
نظارتی  کمیته  عضو  و  انسانی  منابع  و  اطالعات 
شماره چهار شورای اسالمی شهر مشهد همچنان 
شاهد نامه نگاری ها و مکاتباتی از سوی دستگاه 
های مسئول با دستگاه های دیگر هستیم که این 
موضوع تنها بر مشکالت موجود در روند بهسازی 

بافت اطراف حرم می افزاید.

اقدامات  گسترش  از  مشهد   12 منطقه  شهردار 
عمرانی در محدوده منفصل شهری توس خبر داد و 
گفت: در ایام پایانی سال جاری قرار داریم و همچنان 
در انتظار تصویب و ابالغ طرح جامع محدوده توس در 

شورای عالی شهرسازی هستیم.
مدیریت  گفت:  خبر  ایــن  بیان  با  محبی  احمد 
شهری با حمایت های بی وقفه شورای اسالمی شهر و 
کمیسیون ویژه توسعه و عمران توس و در راستای رفاه 
حال شهروندان اقدامات عمرانی و اجرایی را شتاب 

داده است . 
وی از آمــاده ســازی، زیــرســازی، جــدول گــذاری و 

آسفالت برخی معابر منتهی به بولوار شاهنامه خبر 
داد و تصریح کرد: در یک ماه اخیر بیش از 6 خیابان 
زیرسازی و آسفالت شده و این روند تا پایان سال ادامه 

خواهد داشت.
محبی یادآور شد: با توجه به فرارسیدن ایام نوروز و 
حضور زائران بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( و گردشگران 
شهرتاریخی توس بهبود سیما و منظر بولوار شاهنامه را 

در دستور کار قرار داده ایم.
شهردار منطقه 12 مشهد افزود: بهسازی و بازپیرایی 
بولوار شاهنامه و میدان هفت خان و میدان پاژ و بلوار 
توس،  و  خراسان  مشاهیر  تابلوهای  نصب  پردیس، 

نصب المان های مرتبط با اساطیر و مفاهیم شاهنامه از 
دیگر اقداماتی است که شهرداری برای بازدیدکنندگان 
نوروزی شاعر بلندآوازه پارسی گوی حکیم ابوالقاسم 
پیش بینی  توس  شهرتاریخی  محدوده  در  فردوسی 

کرده است. 
وی ابراز داشت: خوشبختانه بخش عمده ای از روند 
تصویب طرح جامع توس طی شده و امیدواریم تا پایان 
سال جاری این طرح از طریق مراجع متولی امر به 

شهرداری ابالغ گردد.
شهردار منطقه 12 مشهد گفت: ابالغ طرح گامی 
قلمداد  توس  تاریخی  شهر  توسعه  در  موثر  و  جدی 

می شود و پس از سالها فرمان مقام معظم رهبری درباره 
تحول شایسته جایگاه حکیم توس، اجرایی می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا توقف اجرای طرح ها، نبود سیاست مشخص و منتظر نگهداشتن مردم را از چالش های طرح اطراف حرم عنوان کرد: 

3 چالش در بافت اطراف حرم 

شهردار منطقه 12 مشهد اعالم کرد:

شتاب عمرانی در توس 
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مغلوب  برتر  لیگ  فصل  این  بازی  دو  در  که  پدیده 
دیدار  در  گذشته  شب  بود،  شده  تهران  پرسپولیس 
مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کار دشواری برابر 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ داشت و این بار توانست در 
را  تهرانی  تیم  به  و وقت های اضافه  جریان 90 دقیقه 
متوقف کند تا ضربات پنالتی تعیین کننده تیم برنده 

این دیدار باشد.
محمدمهدی  ــای  ــل ه گ ــا  ب ــازی  بـ آنــکــه  از  بعد 
مهدی خانی)12( برای پدیده و شایان مصلح)20( برای 
پرسپولیس به تساوی کشیده شد و به ضربات پنالتی 
رفت، شاگردان برانکو در پنالتی ها بهتر عمل کردند و از 
پنج فرصتی که داشتند، 3 توپ را تبدیل به گل کردند 
تا در مقابل تنها یک گل پدیده در چهار پنالتی ای که 
داشت، به مرحله نیمه نهایی جام حذفی صعود کنند و 
حریف سپاهان در مرحله نیمه نهایی جام حذفی شوند. 
از نکات جالب توجه پنالتی های این دیدار ضرباتی 
به  با اختالف  تیم   از دیگری هر دو  بود که یکی پس 
اوت می زدند. در مجموع 9 پنالتی که هر دو تیم زدند 5 
پنالتی از دست رفت و از مجموع این 5 پنالتی از دست 
رفته 4 تای آن با اختالف زیادی از باالی دروازه به بیرون 
زده شد. در تیم پرسپولیس بشار رسن و حامد شیری 
و از تیم پدیده، محمد حسین مرادمند، ریگی و نعمتی 

موفق نشدند پنالتی خود را به ثمر برسانند .
گل محمدی که همچنان در میان مربیان خوش تیپ 
لیگ برتر قرار دارد از خونسردی ذاتی برخوردار است 
اما حتی یحیای آرام هم نتوانست در رابطه با حساسیت 
بیش از حد این بازی بدون واکنش بماند. او که مانند 
تا  بود  این  به دنبال  آزادی  همه حاضران در استادیوم 
اسیر سرمای هوا نشود، با دست زدن و سوت های خود 
به دنبال این بود تا بازیکنانش را راه بیندازد. تالش های 
یحیی و پدیده ای ها در نهایت منجر به این شد تا آنها 
برخالف دو دیدار قبلی 90 دقیقه بازی را با شکست 
پشت سر نگذارند تا اینکه بازی در ضربات پنالتی تیم 
پیروز را بشناسد. ضرباتی که دیگر سوت های یحیی گل 
محمدی هم برای راه انداختن بازیکنانش در آن اثری 

ندارد.
برای  تلخ  خاطرات  ــادآور  ی پنالتی  حساس  دقایق 
سرمربی پدیده بود و در نهایت هم حذف شد تا تلخ تر 
از قبل بشود. گل محمدی که در بازی ایران  چین در 
نیمه نهایی جام ملت های آسیا 2004 با ضربه چیپ 
چیپ  ضربه  با  حاال  بود  شده  ملی  تیم  حذف  باعث 
پنالتی علیپور به خانه رفت. از طرف دیگر این مربی 
زمانی که هدایت پرسپولیس را بر عهده داشت در فینال 

و در ورزشگاه آزادی با شکست در ضربات پنالتی کاپ 
قهرمانی را به زردپوشان دیار زاینده رود واگذار کرد تا دو 
خاطره تلخ همزمان برای او مرور شود.  جمله معروف 
»چه موقع چیپ زدن بود آقای گل محمدی« که از سوی 
گزارشگر بازی عادل فردوسی پور مطرح شد، سبب شد 
تا سال ها چهره گل محمدی با همین ضربه چیپ و این 
جمله شناخته شود حاال بار دیگر کابوس این نوع پنالتی 

به سراغ این مربی خوش فکر و جوان آمد.
باالیی  استرس  مسابقه  طول  در  که  محمدی  گل 
در  حذف  این  از  ناراحت  داور  سوت  از  بعد  داشــت 
کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد و به خبرنگاران گفت: 
در مجموع بازی خوبی بود. ما گل زیبایی زدیم و بازی 
اما متأسفانه روی ضربه شروع  را خوب شروع کردیم، 
مجدد گل خوردیم. فکر می کنم بازی در وقت اضافه 
ما  برای  بازی سختی  در مجموع  اما  بود،  پایاپای  هم 
بود. بازی مقابل پرسپولیس در زمین خودش و مقابل 

هوادارانش واقعًا سخت است.
 با غیرت مثال زدنی برابر پرسپولیس قرار گرفتیم

بازیکنان ما با غیرت مثال زدنی خود 
بازیکنانم  دادنــد.  انجام  خوبی  بازی 
آنها  تک  تک  از  و  کردند  دفاع  خوب 
داشتند،  که  خوبی  نمایش  خاطر  به 
بازی  آنها غیرتمندانه  تشکر می کنم. 
به  خوب  بازی  این  دلیل  به  و  کردند 
تک تک آنها افتخار می کنم. ضربات 
پنالتی هم بستگی به شرایط روحی و 
روانی و تصمیم گیری در لحظه ضربه 

زدن دارد. ما در آن بخش خوب تصمیم نگرفتیم و خوب 
عمل نکردیم و باید به تیم پرسپولیس بابت صعودش به 
دور بعدی تبریک بگویم. ما به بازی های لیگ امیدواریم 
امشب  از  کنیم.  بازی  سپیدرود  تیم  با  باید  جمعه  که 
تمام تمرکز و انرژی مان را برای بازی بعدی می گذاریم 
به اعتقاد  را فراموش کنیم. هرچند  امروز  بازی  باید  و 
من بازیکنانم استحقاق این را داشتند که به دور بعدی 

صعود کنند.
 در همه لحظات بازی خوب بودیم اما ضربات پنالتی را 

بد زدیم
خیلی کار کرده بودیم و زمان زیادی گذاشته بودیم، 
جوان  و  بی تجربه  اکثرًا  ما  بازیکنان  صورت  هر  در  اما 
هستند. دیدن این میدان ها برای آنها می تواند تجربه 
باشد. بازی در این فضا و در ورزشگاه آزادی سخت و 
سنگین بود برای آنها و حتی برای بازیکنان باتجربه ما. 
به نظرم همه آنها خوب بودند و فقط ضربات پنالتی را 

خوب نزدند.
 برنامه ریزی سازمان لیگ فقط علیه پدیده است

بعضی  ــت  راح خیلی  متأسفانه 
می کنند.  برگزار  فشار  زیر  را  بازی ها 
نمی خواهم وارد حاشیه شوم، اما بازی 
برخی تیم ها را با فشارهایی از جاهای 
دیگر مقابل خود ما لغو می کنند. از ما 
استعالم گرفتند، مخالفت کردیم اما 
خیلی راحت این کار را انجام دادند، 
تیم های  ایــن  با  مقابله  ــوان  ت چــون 
برنامه ریزی  از طرفی  ندارند.  را  بزرگ 

طوری است که ما زیر فشار هستیم، هر چهار روز یک 
بار بازی می کنیم و اگر برنامه را نگاه کنید، فقط برای 
تیم ما این اتفاق افتاده است. ما پنج بازی را باید در 16 
روز انجام دهیم و به نظرم این برنامه ریزی بودار است. 
از آقای فتاحی و همکارانش جای سؤال است که چرا 
این برنامه ریزی را انجام داده اند و چرا با تعویق بازی ما 
موافقت نمی کنند؟ اگر بحث موافقت سپیدرود است، 
برای بازی با استقالل هم ما موافقت نکردیم، چرا آن 
بازی را عقب انداختند؟ این برنامه ریزی فقط برای ما 
اتفاق افتاده است و شاید چون ما باالی جدول هستیم، 
برای آنها سنگین است و دوست ندارند این اتفاق رخ 
بدهد. آنها خودشان باید بیایند پاسخگو باشند که چرا 

این برنامه ریزی را برای ما انجام دادند. 
چرا در مورد بی انگیزگی پدیده سوال می کنید؟

گل محمدی در واکنش به بی انگیزگی بازیکنانش 
گفت: شاید شما نتایج را دنبال نمی کنید و به جدول 
هم نگاه نکردید. نمی دانم چرا این سؤال را پرسیدید، 
اما اگر به جدول نگاه کنید ما در باالی جدول هستیم، 
نتایج خوبی هم گرفتیم و اگر اتفاقی افتاد، به نظرم این 

سؤاالت را باید آخر فصل بپرسید.
 شرایط خوب ما و بد استقالل را با یک تصمیم تغییر دادند

در مقطعی که استقالل باید مقابل ما قرار می گرفت، 
شرایطش بد بود و ما شرایطی عالی داشتیم، اما آن بازی 
را لغو کردند که شرایط استقالل بهتر شد و ما از شرایط 
مسابقه دور شدیم. من این شرایط را می گویم که حتی از 
ما سؤال پرسیدند که می خواهیم این کار را انجام دهیم، 

اما ما مخالفت کردیم. آنها باید پاسخگو باشند، نه من.

پدیده شهر خودرو با شکست مقابل پرسپولیس از جام حذفی کنار رفت

بازهم چیپ، یحیی را حذف کرد!
کوتاه از ورزش استانیادداشت

حضور 5 هاکی باز خراسانی در اردوی 
تیم ملی

تیم  به اردوی  از خراسان رضوی  باز  بانوی هاکی   5
ملی در تبریز دعوت شدند.

قربانعلی  نرگس  رشیدیان،  زهــرا  خاکسار،  سحر 
دعوت  بانوی   5 قرائی،  زهرا  و  تقدیمی  هانیه  زاده، 
شده از خراسان رضوی به تیم ملی می باشند. سه تن 
از بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی از خراسان 
رضوی در مسابقات لیگ برتر کشور به صورت میهمان 

در تیم های تهران و زنجان شرکت داشتند.
گفتنی است؛ این اردو از 30 بهمن ماه الی 7 اسفند 

ماه در تبریز برگزار می شود.

قهرمانی بانوان خراسانی در رقابت های کاتا 
جودو کشور

خراسان  کوراش  و  جوجیتسو  جودو،  هیئت  رئیس 
رضوی از قهرمانی تیم کاتامه نو کاتای بانوان استان در 
رقابت های قهرمانی کاتای کشور گرامیداشت چهلمین 
انقالب اسالمی در کرمان  پیروزی شکوهمند  سالگرد 

خبر داد.
مسابقات  دوره  دومین  گفت:  محمودی  حسین 
مناسبت  به  بانوان  بخش  در  کشور  کاتا  قهرمانی 
گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
مجموعه  جودو،  خانه  در  کرمان  میزبانی  به  اسالمی 

ورزشی شهید مغفوری برگزار شد.
وی با اشاره به حضور 4 بانوی جودوکار استان در این 
رقابت ها، افزود: در فرم کاتامه نوکاتا تیم خراسان رضوی 
با ترکیب حمیده حسن پور و فاطمه رفاهی باالتر از تیم 
دست  کشور  قهرمانی  مقام  به  کرمان،  و  تهران  های 
نرگس  ترکیب  با  استان  نوکاتا  کاتامه  تیم  یافتند. دیگر 
مقام  شایستگی  رغم  نیزعلی  عطائیان  تکتم  و  صانع 

چهارم کشور را بدست آوردند.

بانوان  ورزش  تخصصی  نشست  برگزاری 
خراسان رضوی

نشست تخصصی ورزش بانوان استان با حضور نواب 
تیم ملی در محل  ورزشکاران  و  مربیان  داوران،  روسا، 

سالن جلسات اداره کل برگزار شد.
در این نشست نواب روسا به بیان گزارشی از وضعیت 
خصوص  در  رو  پیش  برنامه های  و  استان  پوشان  ملی 
در  حضور  جهت  سهمیه  کسب  احتمال  افــزایــش 
بازی های آسایایی و المیپک 2020 پرداختند. سپس 
و  بیان مسائل  به  تیم ملی  و رزشکاران  مربیان  داوران، 
ورزشکاران  و  پرداختند  خود  پیشنهادات  و  مشکالت 
مطالبات خود را در خصوص تسهیل شرایط حضور در 
اردو های تیم ملی و مسابقات انتخابی پیش رو به منظور 
حضور در بازی های آسیایی و پارا آسیایی و کسب سهمیه 

در المپیک و پارا المپیک 2020، بیان کردند.

متوقف کردن ورزش، چه آثاری بر روی 
بدنتان خواهد داشت؟

ترک ورزش به مدت چند روز:چند روز ورزش نکردن آسیب 
زیادی به شما نمی رساند. اگر سابقه تمرین منظم دارید، 
بدن شما از این فرصت برای ترمیم و بازسازی بافت های 
آسیب دیده استفاده خواهد کرد در نتیجه شما قوی تر از 
قبل به میدان باز می گردید. اما یک نکته: اگر در این مدت 
نوشیدنی های  و  ناسالم  غذای  نکردن،  ورزش  بر  عالوه 
قندی بخورید، احساس ورم و پف کردگی خواهید داشت.

شدن  کوتاه  و  رفتن  تحلیل  با  مــرور،  به  هفته:  یک 
شل  و  نرم تر  عضالتی  با  احتماالً  عضالنی،  فیبرهای 
برای  شرایطی،  چنین  در  شما  بدن  می شوید.  مواجه 
نگهداری و حفظ بافت های عضالنی شروع به ذخیره 
آب اضافی می کند، ولی اگر دوباره به تمرینات منظم تان 
برگردید، متوجه تغییرات قابل توجهی در نوع و شدت 
ورزش و حتی دویدنتان نمی شوید و طی چند جلسه 

می توانید عضالت تان را به فرم قبلی برگردانید.
حالت  ــن  ای در  شما  ــدام  انـ تناسب  هفته:  چند 
تعداد  کاهش  با  گرفت.  خواهد  قــرار  سراشیبی  در 
میتوکندری ها که نقش تامین سوخت سلولی را به عهده 
دارند، توان استقامتی و قدرتتان، که از عوامل مهم در 
آمادگی بدنی هستند را از دست می دهید. تا آنجا که 
احتماال باال رفتن از پله نیز شما را سریع خسته می کند.

یک ماه: درصد قابل توجهی از قدرت و بافت عضالنی 
از بین خواهد رفت و به جای عضله سازی و باال  شما 
بردن وزن عضله، به حجم چربی بدن تان اضافه می شود. 
با  و  بشوید  استرس  پیش دچار  از  بیشتر  ممکن است 
شبانه  آرام  خواب  ساعته،  زندگی 24  روند  در  اختالل 

برایتان به یک چالش تبدیل شود.
چند ماه: سوخت و ساز بدنتان کند و تنبل می شود. 
کمی  بسیار  کالری  اینکه  بر  حالت،عالوه  ایــن  در 
می سوزانید، خیلی زود هم خسته می شوید. در نتیجٓه 
کارکرد باالی قلبتان، ضربان قلب، به سرعت باال می رود 

و ریه ها نمی توانند اکسیژن مصرفی الزم را جذب کنند.
یک سال:عالوه بر افزایش قابل توجه چربی بدن، از دست  
رفتن توده عضالنی و متابولیسمی کند و تنبل، اکنون در 
معرض ابتال به بیماری هایی نظیر فشار خون باال، کلسترول، 
دیابت نوع 2، بی خوابی و افسردگی نیز خواهید بود. با این 
حال ورزش نکردن به طور قطع، منجر به افزایش وزن برایتان 
نخواهد شد. شما می توانید با کم کردن کالری غذا نیز 
وزن تان را ثابت نگه دارید. اما برای سالم ماندن و جلوگیری 
از بروز بیماری هایی که عمدتًا قلبی عروقی هستند، ورزش 

امری ضروری و حیاتی است.

بازیکنانم خوب دفاع کردند و از تک تک آنها به خاطر نمایش خوبی که داشتند، تشکر می کنم، آنها غیرتمندانه بازی کردند و به دلیل این 
بازی خوب به تک تک آنها افتخار می کنم

,,

انجمن های  هیئت  رئیس 
مسابقات  گــفــت:  ــی  ــ ورزش
اجرایی  دستگاه های  فوتسال 
پایان  به  مشهد  در  گیالن  تیم  قهرمانی  با  کشور 

رسید.
از  تجلیل  و  اختتامیه  مراسم  در  قهرمانی  محسن 
اجرایی  دستگاه های  فوتسال  مسابقه  برترین های 
 28 از  تیم   31 حضور  با  مسابقات  این  کرد:  اظهار 
استان در مدت 6 روز به میزبانی مشهد برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات 430 ورزشکار 
رقابت  به  یکدیگر  با  تیمی  سه  و  چهار  گروه،   8 در 

پرداختند.
در  کرد:  عنوان  مسابقات  این  برگزاری  مسئول 
تیم  و  شد  قهرمان  گیالن  تیم  مسابقات  این  پایان 

ترتیب  به  کرمان  و  قزوین  بویراحمد،  و  کهگیلویه 
مقام های دوم تا چهارم را کسب کردند.

قهرمانی بیان کرد: در این مسابقات، 373 گل از 
اخالق،  بازیکن  پایان  در  و  کرد  عبور  دروازه ها  خط 

آقای گل معرفی شدند. و  بازیکن  فنی ترین 
ملی  بانک  تیم  از  فوالدیان  وحید  داد:  ادامه  وی 
خراسان به عنوان بازیکن اخالق و مهدی یزدانی از 
و  شدند  انتخاب  بازیکن  فنی ترین  عنوان  به  گیالن 
سید امجد حسینی از کرمان آقای گل این رقابت ها 
این  اخالق  تیم  عنوان  به  بوشهر  تیم  همچنین  شد 

شد. معرفی  مسابقات 
نفرات  و  ها  تیم  به  مراسم  این  در  است؛  گفتنی 

برتر کاپ و جوایزی اهدا شد.

جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
ــزاری  ــرگ ب از  حــیــدریــه  تــربــت 
 17 زیر  قهرمانی  فوتبال  مسابقات 

سال مناطق کشور در این شهرستان خبر داد.
مسابقات  کــرد:  اظهار  امینی  حمیدرضا  سید 
فوتبال زیر 17 سال مناطق کشور با شرکت 6 تیم از 
صبح 29 بهمن ماه در استادیوم آزادی تربت حیدریه 

آغاز شد.
فوتبال  مسابقات  که  مطلب  این  به  اشــاره  با  وی 
زیر17 سال مناطق در 6منطقه کشور در حال برگزاری 
است، خاطر نشان کرد: تیم های پیروزی ساری، مس 
کرمان، رایحه وصال و آبشار عاطفه های مشهد و تیم 
شریعت نوین تربت حیدریه 6 نماینده منطقه 3 کشور 
حیدریه  تربت  میزبانی  به  ها  رقابت  از  دوره  این  در 

هستند، که بمدت پنج روز بصورت دوره ای به مصاف 
یکدیگر خواهند رفت.

محمد بابایی، مربی سابق تیم ملی فوتبال جوانان 
خصوص  در  تربت حیدریه  در  حضور  با  نیز  کشور 
در  بار  اولین  برای  که  رقابت ها  از  دوره  این  برگزاری 
گروه سنی زیر 17سال کشور برگزار می شود، تصریح 
و  جوانان  ملی  تیم های  برای  سازی  پشتوانه  کرد: 
بزرگساالن و حضور نمایندگانی از تمامی شهرستان ها 
و گروه های سنی در فوتبال کشور از مهمترین اهداف 

برگزاری این سری از مسابقات است.
فوتبال  تیم های  تشکیل  به  توجه  با  گفت:  وی 
زیر 17 سال  در کشور، مسابقات  و جوانان  نوجوانان 
فرصت مناسبی را برای حضور موفق آنها در رده های 

باالتر فراهم خواهد کرد.

مقدماتی  مرحله  پایان  با 
کشور  قهرمانی  رقــابــت هــای 
ویلچر  بــا  بسکتبال  اول  دسته 
نهایی  ــدار  دی به  کننده  صعود  تیم های  مـــردان، 

مشخص شدند.
با  بسکتبال  اول  دسته  کشور  قهرمانی  رقابت های 
مهرآیین(  محمد  مرحوم  )گرامیداشت  مردان  ویلچر 
زنجان،  تیم   6 حضور  با  ماه  بهمن   27 شنبه  روز  از 
ــوی، اصــفــهــان، مــرکــزی و  ــان رضـ ــراس ــران، خ ــه ت
آذربایجان غربی در سالن 22 بهمن شهر تهران آغاز 
تیم های  مقدماتی  مرحله  یافتن  پایان  با  امروز  و  شد 

صعود کننده به دیدار نهایی مشخص شدند.
با  اصفهان  تیم  نهایی  نیمه  مرحله  دیدار  اولین  در 
برتری مقابل تهران فینالیست شد. در ادامه نیز تیم 

خراسان رضوی از سد مرکزی گذشت و جواز حضور 
در دیدار نهایی راکسب کرد.

بهمن   29 سه شنبه  فردا  فینال  دیدار  ترتیب  بدین 
برگزار  رضــوی  خراسان  و  اصفهان  تیم های  بین 
می شود. تیم تهران نیز در دیدار رده بندی به مصاف 

مرکزی می رود.

فینالیست های مسابقات دسته اول بسکتبال با ویلچر مشخص شدندبرگزاری مسابقات فوتبال مناطق کشور در تربت حیدریهپایان مسابقات فوتسال دستگاه های اجرایی کشور در مشهد

پیام مشهد حریف فوالد سیرجان ایرانیان در مرحله 
یک چهارم نهایی پلی آف لیگ برتر والیبال شد.

به گزارش ایسنا، آخرین هفته از دور مقدماتی 
پیام  رسید.  پایان  به  بازی   6 انجام  با  برتر  لیگ 
والیبال  برتر  لیگ  و ششم  بیست  در هفته  مشهد 
با قرعه استراحت روبرو شده بود و برای مشخص 
شدن رتبه نهایی  اش، منتظر برگزاری دیدار سایر 
هفته  در  بود.  آخر  هفته  در  برتری  لیگ  تیم های 
پایانی این رقابت ها، فوالد سیرجان ایرانیان موفق 
شد مقابل خاتم اردکان به پیروزی برسد و جایگاه 
چهارم سوپرلیگ والیبال از آن سیرجانی ها شد تا 
پیام، دور مقدماتی لیگ برتر را در جایگاه پنجم به 

پایان برساند.
پیام مشهد در نخستین دور مرحله یک چهارم 
ماه  اسفند  یکم  والیبال،  برتر  لیگ  پلی آف  نهایی 
در  و  بود  خواهد  سیرجان  ایرانیان  فوالد  میهان 
دومین دیدار در سالن مهران مشهد از این حریف 

خود پذیرایی خواهدکرد. با توجه به قانون 2 برد از 
3 بازی در این مرحله، در صورتی که تکلیف تیم 
تیم  دو  شود،  کشیده  سوم  بازی  به  صعودکننده 

باید در سیرجان دوباره به مصاف هم بروند.
مرحله  در  تیم  دو  برگشت  و  رفت  بازی  دو  هر 
جبار  شاگردان  پیروزی  با  برتر،  لیگ  نخست 
نیم فصل  در  پیام  رسید.  پایان  به  قوچان نژاد 
از  صفر  بر  سه  نتیجه  با  مهران  سالن  در  نخست، 
سد فوالد گذاشت و در نیم فصل دوم نیز پیروزی 

خود را با نتیجه 3 بر 1 تکرار کرد.
سایر دیدارهای مرحله یک  چهارم نهایی پلی آف 
لیگ برتر نیز به شرح زیر است: )تیم های سمت 

راست در بازی نخست میزبان خواهندبود(
شهردای ورامین – شهرداری گنبد

پیکان تهران – سایپا تهران
خاتم اردکان – کاله مازندران

فوالد سیرجان ایرانیان – پیام مشهد

خبر

پیام حریف فوالد در پلی آف شد

خانه ووشو خراسان رضوی بعد از گذشت 11سال 
چشم انتظاری روز گذشته در چهلمین سالروز پیروزی 
انقالب اسالمی ایران  با حضور معاون توسعه مدیریت 
مجموعه  در  کشور  جوانان  و  ورزش  وزارت  منابع  و 

ورزشی کوثر افتتاح شد. 
بر اساس این گزارش معاون توسعه مدیریت و منابع 
افتتاحیه  مراسم  در  کشور  جوانان   و  ورزش  وزارت 
خانه ووشو خراسان رضوی در گفت و گوی اختصاصی 
مهد  عنوان  به  رضوی  خراسان  از  امروز«،  »صبح  با 
توسعه ورزشی یاد کرد و گفت: خیلی خوشحالم که 
در جمع ورزرشکاران ووشو استان خانه ووشو را افتتاح 
می کنم.   ژاله فرامرزیان افزود: مردم خراسان رضوی 
جوانان  و  ورزش  اداره  کشان  زحمت  خصوص  به  و 
خراسان رضوی شایستگی و لیاقت افتتاح چندین 
ورزشکاران  و  مردم  که  چرا  دارنــد،  را  ورزشی  پروژه 
خراسان رضوی در همه رشته های ورزشی در صدر و 

سرآمد سایر استان ها نیز می باشد.  
و  بزرگترین  مقدس  مشهد  اینکه  به  اشاره  با  وی 
توانمندترین استان های فعال در کشور است خاطر 
نشان کرد: امیدواریم با افتتاح خانه ووشو در استان 
شاهد شکوفایی، رشد و توسعه استعدادهای ورزشی 
در میان بانوان و آقایان در قالب تیم منتخب خراسان 

رضوی در سطح کشور باشیم.  
وی از میزبانی اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی 
به نیکی یاد کرد و گفت: تالش گران و زحمت کشان 
استقبال  مهربانانه  بسیار  و  خوبی  به  استان  ورزش 
کردند و در بازگشت سفرم و در گفت وگو با وزیر مراتب 

قدرانی را به ایشان ابالغ خواهم کرد. 
احداث  برای  مالی  منایع  اینکه  به  اشــاره  با  وی 
پروژه های ورزشی زیاد نیست در ادامه از ورزشکاران 
نگهداری  و  حفظ  در  که  کرد  درخواست  مربیان  و 
مجموعه خانه ووشو همت کنند تا مبادا هزینه هایی 
که برای افتتاح سایر پروژه های ورزشی در استان الزم 

و ضروری است خدا نکرده به هدر رود. 
در ادامه این مراسم فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش و 
جوانان استان درباره هزینه احداث خانه ووشو گفت: 
بیش از یک میلیارد تومان برای ساخت و احداث این 
مجوعه هزینه شده است.   وی با اشاره به این که بیش 
از 150 پروژه نیمه تمام در استان داریم که امیدواریم 
بتوانیم تا پایان سال بخشی از این پروژه ها را افتتاح 
کنیم.  وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه ورزیر ورزش 
خراسان  به  زیادی  توجه  و  عنایت  کشور  جوانان  و 
رضوی داشته اند و اعتباری بالغ بر 25میلیارد تومان 
برای اتمام پروژه های نیمه تمام استان طی یک ماه 

گذشته به استان اعطا کرده اند. 
وی ادامه داد:از سال 1386 کلنگ احداث سالن 

ووشو استان با کارفرمایی بسیج سازندگی آغاز شد و 
امروز با همت واحد فنی سازمان، همکاری و تعاون 
اندرکار  پروژه و تالش همه دوستان دست  پیمانکار 
در  و  افتتاح   مربع  مساحت 800متر  با  ووشو  خانه 

اختیار جامعه ووشو استان قرار گرفت. 
شهردار  شهر،  شــورای  اعضای  از  همچنین  وی 
سالمت  و  بدنی  تربیت  معاونت  ــوری  ن حسن  و 
شهرداری مشهد که در راستای توسعه ورزش استان 
برای  بودجه  تصویب  خصوص  به  و  برداشته اند  گام 
تشکر  و  تقدیر  و همگانی  قهرمانی  ورزش  همیاری 
که  حمایت هایی  با  کرد:امیدواریم  تصریح  و  کرد 
این عزیزان از ورزش استان دارند سال 1398 سال 
شکوفایی، توسعه و پیشرفت ورزش استان در کشور 
باشد.   در این مراسم نیز رئیس هیئت ووشو استان 
درباره مسابقات برگزار شده در سال 1397 گفت: از 
ابتدای امسال مسابقه کشوری در سبک های ورزشی 
زیر مجموعه فدراسیون ووشو در استان به میزبانی 
مشهد و تربت حیدریه و همچنین مسابقات استانی 
ساندا و تالو در 4 رده سنی در بخش آقایان و بانوان در 

مشهد و نیشابور برگزار شده است.  
در  داور   150 حاضر  حال  در  گفت:  زحمتکش 
استان فعالیت می کنند که 15 نفر از آن ها به عنوان 

داوران معتبر در کشور به داوری می پردازند. 
وی درباره ر فعالیت های هیئت ووشو در سال جاری 
کالس هایی  و  دوره هــا  برگزاری  کرد:  نشان  خاطر 
استاژ  و سه، 6 دوره  همچون دوره داوری درجه دو 
تا 4 توسط کمیته ها، کالس  شالبند مشکی دان 1 
کارگاه  دوره   12 کمیته ها،  توسط  مربیگری  عملی 
و  بانوان  و  آقایان  بخش  در  کوچینگ  آموزشی 
همچنین میزبانی 3 مسابقه کشوری و اعزام 9 دوره 
به مسابقات کشوری، سایر فعالیت های این هیئت را 

به خود اختصاص داده است. 
این هیئت  آتی  برنامه های  به  اشاره  با  زحمتکش 
گفت: جذب اسپانسر برای تأمین برگزاری مسابقات 
بین المللی، شرکت در لیگ جوانان کشور، برگزاری 
لیگ ووشو استان در 3 رده سنی، برگزاری کالس های 
مربیگری و برگزاری دوره های استعدادیابی از جمله 

برنامه های آینده این هیئت به شمار می رود. 
خردساالن  نوجوانان،  همچنین  مراسم  این  در 
اجرای  با  رضوی  خراسان  ووشوکار  پیشکسوتان  و 
مراسم  به  خاصی  هــوای  و  حال  نمایشی  حرکات 

افتتاحیه بخشیدند. 
گفتنی است مراسم افتتاحیه خانه ووشو خراسان 
وزیر،  معاون  مشاور  خسروشاهی  حضور  با  رضوی 
خانواده  و  بانوان  امــور  دفتر  کل  مدیر  سلجوقی 
استانداری خراسان رضوی، فهمیمه سروری معاون 
عضو  اصولی  احسان  استان،  بانوان  ورزش  امــور 
معاون  زارعی  امیر  ولی پور،  هوشنگ  شهر،  شورای 
از  جمعی  و  استان  جوانان  و  ورزش  اداره  توسعه 
مربیان، داوران و پیشکسوتان ووشو استان برگزار شد. 

پس از 11سال چشم انتظاری
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