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در صفحه 6 بخوانید

تخفیف 24 درصدی عوارض ساختمانی 
تمدید نمی شود

در نشست خبری معاونت خدمات شهری شهرداری به 
مناسبت هفته درختکاری مطرح شد

  2۳۵ هزار اصله درخت رایگان 
توزیع می شود 

سالمی : هم زمان با هفته درختکاری طرح وقف درخت 
در مشهد اجرا می شود

گزیده ای از گفت وگوی خواندنی با ایران درودی

روزنامه ها خیلی محدود شده اند

به بهانه7 اسفند سالروز استقالل کانون وکالی 
دادگستری و روز وکیل مدافع

استقالل وکال 
ضرورتی انکار نشدنی

با دانش باالی گل محمدی به دنبال قهرمانی هستیم

اکبر صادقی: سعی کرده ام همیشه 
مثمرثمر باشم

»موسیقی آوازی« محور چهارمین 
جشنواره آواها و نواهای رضوی

در مضر بودن و زیانبار بودن مصرف قلیان تردیدی نیست. این را اول نوشته تاکید 
کردیم که کسی نوشته اقتصادی مارا از حوزه سالمت و جامعه مورد بررسی قرار ندهد. 

رسانه ها در این باب می گویند...

باقی  اسالمی  شورای  مجلس  دوره  یازدهمین  انتخابات  برگزاری  تا  سال  یک  دقیقا 
مانده است. طبق سنوات دوره های گذشته، در یک سال پایانی منتهی به هر انتخابات 

بزرگ و ملی، بسیاری از شئون کشور متاثر از آن شده    ...

کریمی قدوسی: استعفای ظریف قبول شده
 رفتن زنگنه هم حتمی است

نوری: به آقای کریمی قدوسی بگویید
 زنگنه استعفا نمی دهد

سنگینی پلمپ 
و ناامنی کسب وکار

گفت و گوی ویژه 5

گزارش ویژه 6

در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

معاون مالی و اقتصادی شهرداری مشهد

پیشگویی یک نماینده

»صبح امروز« از اجرای سلیقه ای قانون در اطراف مشهد گزارش می دهد

مرد اول دیپلماسی ایران با خاطری آزرده می رود؟ 

روزهای بد کشتی

و  نویسنده  صاحب سبک،  نقاش  دّرودی،  ایــران 
از ۶۰ سال حضور در عرصه   کارگردانی است که پس 
او  ویژه برخوردار است.  از تشخصی  ایران  هنر معاصر 
و  دارد  ایمان  کهکشان  و  هستی  جهان  این  خالق  به 
به  را  او  ایمان  خداوند  که  است  این  آرزویش  باالترین 

خودش زیادتر کند....

استعفا یک  پیچیده  ابعاد 

با اتمام  بازه ی زمانی تخفیفات در 13 اسفند ماه سال جاری رقم 
تخفیف ها به 20 درصد تا پایان سال کاهش خواهد یافت و بر اساس 
مصوبه شورای شهر...

,,
در دوره وزارت محمد جواد ظریف  یکی از مهمترین تابوهای جمهوری اسالمی 
شکسته شد و اخبار دیدار او با جان کری به تیتر اول رسانه های جهان تبدیل 
شد. وقتی برجام دستاورد مذاکرات ظریف و تیم او شد، همه به او لقب امیر 
کبیر دادند. او یکی از فنی ترین و حرفه ای ترین وزرایی بود که صندلی وزارت 

خارجه ایران می توانست به خود ببیند...



مهمترین  از  یکی  ظریف   جواد  محمد  وزارت  دوره  در 
تابوهای جمهوری اسالمی شکسته شد و اخبار دیدار او با 
جان کری به تیتر اول رسانه های جهان تبدیل شد. وقتی 
او  به  همه  شد،  او  تیم  و  ظریف  مذاکرات  دستاورد  برجام 
لقب امیر کبیر دادند. او یکی از فنی ترین و حرفه ای ترین 
به  ایران می توانست  وزرایی بود که صندلی وزارت خارجه 
خود ببیند. کسی که توانست مقابل قدرتهای بزرگ بنشیند 
و در نهایت پرونده ایران را از شورای امنیت خارج کند. زمان 
و نحوه استعفای محمد جواد ظریف، وزیر خارجه مستعفی 
توافق هسته ای نقش بسیار مهمی  ایران، که در مذاکرات 
تبعات  بدون  ایران  اسالمی  جمهوری  برای  بود،  کرده  ایفا 
نخواهد بود. پس از مدت ها شایعه، ظریف استعفای خود 
را در موقعیت حساسی اعالم کرد. بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه، برای نخستین بار پس از شعله ور شدن جنگ داخلی 
سوریه در سال 2۰11، به تهران سفر و با مقام معظم رهبری 
و همچنین رئیس جمهور حسن روحانی، دیدار و گفتگو کرد. 
در این دیدارها، یک نکته به سرعت توجه ناظران را به خود 
جلب کرد. در حالی که اکثر مقامات نظام، از جمله سردار 
قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، و علی اکبر والیتی، 
اسد  با  دیــدار  در  انقالب،  رهبری  الملل  بین  امور  مشاور 
حضور داشتند، ظریف به طرز حیرت آوری در هیچ کدام از 
دیدار ها با اسد دیده نشد. در پایان همان روز سفر اسد به 
انتشار عکس نوشته ای در حساب رسمی  با  تهران، ظریف 
خود در شبکه اینستاگرام، استعفایش را اعالم کرد. امری 
که ممکن است نشان دهنده رنجش ادامه دار ظریف باشد. 
وزیر  استعفای  اعالم  از  پس  ایسنا،  خبرگزاری  گفته  به  بنا 

خارجه، خبرنگار »انتخاب« به صورت پیامکی صحت و سقم 
این خبر را از او جویا شد که ظریف در پاسخ، این پیامک را 
ارسال کرد: »بعد از عکس های مالقات های امروز، دیگر جواد 
ظریف، به عنوان وزیر خارجه، در جهان اعتباری ندارد.« به 
نظر می رسد مقصود او از »مالقات های امروز«، دیدار دوشنبه 
بشار اسد با رهبر انقالب و رئیس جمهوری باشد؛ دیدار هایی 
که در تصاویر منتشرشده از آن ها ظریف به چشم نمی خورد. 
اما این استعفای غیرمنتظره، که بازتاب بسیار گسترده ای در 
رسانه های بین المللی داشت و بسیاری از ایرانیان را غافلگیر 

کرد، از چند جهت قابل توجه است:
طور  به  بار  نخستین  برای  ظریف  استعفای  چه  اگر   -1
رسمی اعالم می شود، اما پیش از این چندین بار شایعاتی در 
این خصوص منتشر و سپس تکذیب شده است. خود ظریف 
همواره سعی کرده خود را شخصیتی فراجناحی معرفی کند 
اسالمی  جمهوری  منافع  از  پاسداری  اش  وظیفه  تنها  که 
موارد  در  جز  ظریف،  این،  بر  عالوه  است.  جهان  در  ایران 
نادر آن هم به شکل بسیار مالیم، از وارد شدن به مناقشات 
و مجادالت بی پایان جریانات سیاسی داخلی پرهیز می کرد. 
در مواردی هم که ورود پیدا می کرد، با لحنی مالیم تالش 

می کرد به منتقدان خود تفهیم کند که انتقادات آن ها از او، 
به عنوان وزیر خارجه، جایگاهش را در عرصه جهانی تضعیف 
بماند،  یا  برود  ظریف  استعفا،  از  پس  اما،  امروز،  می کند. 
جایگاه او تضعیف شده است. چرا؟ اگر بماند، وزیری خواهد 
بود که اختالفاتش با مقامات عالی رتبه نظام آشکار شده و در 
مذاکرات یا گفتگو های خارجی دیگر کسی او را جدی نخواهد 
گرفت. پیش از این، باوجود اینکه، میان ظریف و مقامات 
یادشده، اختالفی علنی وجود نداشته است، مقامات دولت 
دونالد ترامپ، خصوصا مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، 
همواره ادعا می کردند که ظریف »ویترینی« برای سیاست 
در  چندانی  اختیارات  و  است  اسالمی  جمهوری  خارجی 
پیشبرد سیاست خارجی ایران ندارد. مایک پومپئو در واکنش 
به استعفای ظریف، دقیقا برای چندمین بار به همین نکته 
اشاره کرده است.اگر ظریف برود، استعفای او در روز دیدار 
اسد با مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، به شدت او را آماج 
حمالت تندرو های داخلی قرار خواهد داد. چنین چیزی، 
احتماال برای آینده سیاسی ظریف هم دردساز خواهد شد. 
به محض اعالم استعفای وزیر خارجه، حمید رسایی، یکی 
متهم  ضمن  روحانی،  حسن  دولت  سرسخت  منتقدان  از 

کردن  ظریف به »تحمیل توافق نامه های ننگین« به کشور، در 
اینستاگرام خود نوشت: »اکنون دستگاه قضایی باید ظریف 
را ممنوع الخروج و به نقش وی در تحمیل تحریم های جدید و 
همچنین حضور عناصر جاسوس در تیم وی رسیدگی کند.«

2- استعفای ظریف با تغییر سیاست خارجی ایران همراه 
نشد، بنابراین ممکن است از جانب غربی ها نشانه ضعف ایران 
تلقی شود. خصوصا که این استعفا در چارچوب اختالف نظر 
با مقامات بلندپایه ایران صورت گرفته است. اگر در یک وقت 
مناسب و بدون هرگونه حاشیه ای، وزیر خارجه جدیدی به 
جای ظریف می آمد و مثال در سیاست هسته ای یا منطقه ای 
تغییری ایجاد می شد، شاید در این حالت می شد به غربی ها 
فهماند که ایران تغییر رویه داده است و غربی ها باید رویکرد 

جدید ایران را جدی بگیرند. اما این امر اتفاق نیفتاد. 
3- استعفای ظریف، استعفای یک شخص نیست. بلکه 
زمانی  از  بود.  خواهد  تیم  یک  ضمنی  استعفای  احتماال 
تیم  او  گرفت،  دست  به  را  خارجه  وزارت  سکان  ظریف  که 
منسجمی از دیپلمات های همفکر را تشکیل داد که پا به پای 
یکدیگر بر سر برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( مذاکره 
کردند و سپس با خروج آمریکا از این توافق، برای نجات آن 

تالش های بسیاری انجام دادند. امروز در نیمه راه، این تیم 
رئیس خود را از دست داده است. تیم ظریف در وزارت خارجه 
)از سید عباس عراقچی گرفته تا حمید بعیدی نژاد( علیرغم 
به  با قدر  و  آنها خواسته که استعفا ندهند  از  اینکه ظریف 
کارشان ادامه دهند، همگی احتماال به حاشیه خواهند رفت. 
نکته مهم دیگر آنکه، برای تیم ضعیف شده ظریف در وزارت 
خارجه، تاکنون هیچ جایگزینی معرفی نشده است. شاید در 
روز های آینده، البته اگر استعفای ظریف پذیرفته شود، تیم 
جدیدی در وزارت خارجه زمام امور را به دست بگیرد. اما به هر 
حال تا آن زمان، اعضای باقیمانده تیم ظریف روز های سختی 

را پشت سر خواهند گذاشت.
4- استعفای ظریف در حالی صورت گرفته است که پس از 
خروج یکجانبه ترامپ از برجام و بازگشت تحریم های فراگیر 
بر ایران، نفس های این توافق به شماره افتاده است. هرچند 
که مزایای اقتصادی برجام عمال از حیز انتفاع ساقط شده 
است، اما وزیر خارجه مستعفی ایران، با درک نقش مهم این 
توافق در عدم ایجاد همگرایی میان اروپا و آمریکا علیه ایران، 
از آن دفاع کرده و به نجات آن امیدوار بوده است. اما استعفای 
از  او  ناامیدی  بی مقدمه ظریف، ممکن است نشان دهنده 

نجات این توافق باشد. خصوصا که دیگر دفاع از برجام در 
داخل ایران اصال کار ساده ای نیست. می توان گفت که با 

رفتن ظریف، برجام شکننده تر از همیشه شده است.
5- دیدگاه ظریف در سیاست خارجی، به طرز آشکاری 
با دیدگاه برخی از جریان های سیاسی داخل ایران متفاوت 
است. اگر چه برخی گزارش ها از رنجش ظریف از دیدار های 
روز دوشنبه حکایت دارد، اما او احتماال از مدت ها پیش به 
استعفا فکر کرده و منتظر فرصت مناسب بود تا آن را اعالم 
کند. شاید بتوان گفت که ظریف به این نتیجه رسیده است که 
دیگر امکان پیشبرد دیدگاه های خود را در سیاست خارجی 
ندارد. اگر این گمانه زنی درست باشد، باید منتظر اوج گیری 

رویکرد تقابلی میان جمهوری اسالمی ایران و غرب بود.
دولت  آمــدن  کار  روی  از  قبل  تا  حداقل  غــرب،  در   -۶
دونالد ترامپ، محافل قدرتمند معتقد بودند که در ایران دو 
از  تندرو. یکی  جریان وجود دارد: جریان میانه رو و جریان 
استدالل های عمده دولت باراک اوباما و کشور های اروپایی 
در توجیه توافق هسته ای با ایران این بود، که باید رویکرد 
تعاملی جریان میانه رو در ایران را جدی گرفت تا این جریان 
در برابر جریان تندرو تقویت شود. آمریکایی ها امیدوار بودند 
که با قدرت گیری جریان میانه رو در ایران، سیاست خارجی 
این کشور به تدریج به سمت تعامل و عادی سازی روابط با 
با روی کار آمدن ترامپ، این  غرب متمایل خواهد شد.اما 
دیدگاه تغییر کرد. اساسا دولت فعلی آمریکا جریان میانه  رو در 
ایران را »ویترینی« برای جمهوری اسالمی می داند که مانع از 
کارآمدی سیاست فشار حداکثری بر ایران می شود. بی دلیل 
نیست که پومپئو در واکنش به استعفای ظریف، به این نکته 
اشاره کرده است. آمریکایی ها مدام به اروپایی ها می گویند 
که ژست اعتدالی دولت روحانی را جدی نگیرید. اکنون، با 
استعفای ظریف، کار آمریکا برای متقاعد کردن اروپا به عدم 

حمایت از ایران اندکی آسان شده است.
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CFT
امروز در پارلمان

سرویس سیاسی
در روزی که تمام رسانه ها و مخاطبینشان پیگیر خبر شوک 
برانگیز استعفا وزیر امور خارجه کشورمان بودند. نماینده 
مشهد بازهم از قافله عقب نماند و به سرعت خبرساز شد. 
کریمی قدوسی اینبار در واکنش به خبر استعفای ظریف نه 
تنها آن را قطعی دانست بلکه در پیشگویی از رفتن زنگه و دو 

وزیر دیگر هم رونمایی کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: استعفای ظریف قبول شده و قطعی 
است؛ رفتن زنگنه هم حتمی است یک دو وزارتخانه دیگر هم 

وجود دارد که در شرف استعفا و جابجایی هستند.
جواد کریمی قدوسی با اشاره به استعفای ظریف گفت:  از 
رفتن ظریف نه خوشحال می شوم  و نه ناراحت؛ هرچند این 
خبر برای ما غیرمنتظره نبود و احتمال آن را می دادیم زیرا 
می دانستیم سرانجام این نوع مذاکره و این نوع توافق به اینجا 

می رسد.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
م بزرگی را  با بیان اینکه "در سراسر دنیا هر وزیری که َعلَــ
برمی دارد، اگر توان به سرانجام رساندن آن را نداشته باشد، 
استعفا می دهد"؛ افزود: پشت هیچ وزیر خارجه ای در این 4۰ 

سال به اندازه آقای ظریف ُپر نبود و به صد دلیل می توان این 
امر را اثبات کرد؛ تمام صنعت هسته ای کشور را در اختیار او 
قرار دادیم تا دستش برای حل مشکل تحریم های کشور ُپر 

باشد.
 13 بار استعفا و 9 روز خانه نشینی ظریف

وی همچنین گفت: ظریف 13 بار پیش از این نیز استعفا 
داده بود و حدود 2 ماه پیش نیز 9 روز خانه نشین شد و سر 
کار نرفت؛ انتظار داشت روحانی و واعظی به او زنگ بزنند ولی 
آنها زنگ نزدند چون وی در دولت دوازدهم چالش زیادی هم 

با دولت روحانی داشت.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: به خصوص 
از آنجا که بحث اجرای برجام و تعهدات در هم پیچید، آقای 
روحانی در جلسات ایشان را مقصر می دانست و ظریف هم 

آقای روحانی را.
 طرح موضوع دیدار بشار اسد، حاشیه سازی است

وی با بیان اینکه "ظریف دیگر ظریف دولت یازدهم نبود که 
اطاعت کند"، افزود: ظریف در مقابل روحانی ایستاد.

کریمی قدوسی همچنین گفت: آنها که دیدار بشار اسد 
را در این میان مطرح می کنند، این موضوع مربوط به دیروز 
است ولی موضوع رفتن ظریف از قبل قطعی شده بود و با این 

خبرها می خواهند حاشیه سازی کنند.
 زنگنه هم رفتنی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
و  شده  قبول  ظریف  استعفای  داد:  خبر  اسالمی  شورای 
قطعی است؛ رفتن زنگنه هم حتمی است یک دو وزارتخانه 

دیگر هم وجود دارد که در شرف استعفا و جابجایی هستند.
 به آقای کریمی قدوسی بگویید زنگنه استعفا نمی دهد

نظر  اظهار  دربــاره  نفت  وزارت  سخنگوی  نوری  کسری 
کریمی قدوسی مبنی اینکه "زنگنه هم می رود"، گفت: به 

آقای کریمی قدوسی بگویید زنگنه استعفا نمی دهد.

به گزارش ایلنا، وی تاکید کرد: استعفا یا عدم استعفای 
امثالهم  و  قدوسی  کریمی  میل  و  خواست  به  زنگنه  آقای 
ارتباطی ندارد.آقای زنگنه به هرآنچه مصلحت ملت و کشور 

است عمل خواهد کرد.
بهروز نعمتی در حساب توییتر خود با اعالم خبر پخش 
در  مجلس  اصولگرای  نمایندگان  از  یکی  توسط  شیرینی 
واکنش به استعفای محمدجواد ظریف، نوشت: جواد کریمی 
قدوسی با خوشحالی فراوان امروز برایم شیرینی »استعفای 
دکتر ظریف« را آورد، به او گفتم بر فرض که ظریف برود، که 

نمی رود، با 24 میلیون ظریف دیگر چکار خواهید کرد؟

مرد اول دیپلماسی ایران با خاطری آزرده می رود؟ 

ابعاد پیچیده یک استعفا 

خبر

خبر

پیشگویی یک نماینده
کریمی قدوسی: استعفای ظریف قبول شده؛ رفتن زنگنه هم حتمی است

نوری: به آقای کریمی قدوسی بگویید زنگنه استعفا نمی دهد
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تردیدی  قلیان  مصرف  بودن  زیانبار  و  بودن  مضر  در 
نوشته  تاکید کردیم که کسی  نوشته  اول  را  این  نیست. 
اقتصادی مارا از حوزه سالمت و جامعه مورد بررسی قرار 
ندهد. رسانه ها در این باب می گویند و باید بگویند. آن 
امنیت  پردازیم،  می  آن  به  مطلب  این  در  ما  که  وجهی 
در فضای کسب و کار است. روایتی از یک ماجرا که در 

همین نزدیکی مشهد روی می دهد.
  قانونی که آمد و رفت

29 تیر سال 9۶ بود که رییس مرکز سالمت محیط و 
کار وزارت بهداشتند اعالم کرد »قهوه خانه دارها مجوز 
که  این  به  اشاره  با  نیت  صادق  ندارند.«  را  قلیان  ارائه 
قانون اساسی اجازه تاسیس چایخانه را دارند اما اجازه 
این پس غضره  از  تاکید کرد که  ندارند  عرضه دخانیات 
اگر  است.  ممنوع  مکان ها  این  در  قلیان  و  مواد دخانی 
چه اجرای این تصمیم با سیاست های سفت و سختی 
دنبال نمی شد ولی با حمایت نمایندگان مجلس از این 
تصمیم تجمعاتی مختلفی در سطح کشور در اعتراض به 

این تصمیم صادر شد.
که  بود  این  بهارستان  در  مردم  نمایندگان  استدالل 
های  هزینه  و  زند  می  آسیب  جامعه  سالمت  به  قلیان 
سالمت را دو چندان می کند. البته آن سوی قضیه که 
ضرر و زیان صنف قهوه خانه دار و کافه دار از ممنوعیت 
قلیان بود در نظر گرفته نشد و معیشت آن ها دچار آسیب 

شد.
  نمی توان مصرف را ممنوع کرد

البته معدود کسانی هم در خانه ملت مخالفت کردند. 
نایب  و  اشرفیه  آستانه  نماینده  قربانی،  حسین  محمد 
بود  کسانی  از  یکی  مجلس  بهداشت  کمیسیون  رئیس 
که به تصویب این قانون در مجلس اعتراض کرد و گفت: 
»نمی توان در مقطعی مصرف قلیان در قهوه خانه ها را 
ممنوع کنیم و در زمان دیگر آن را آزاد کنیم یا در برخی 
در  اما  گیرد  خود  به  اجرایی  مذکور شکل  قانون  شهرها 

دیگر شهرها، افراد آزادانه بتوانند قلیان مصرف کنند.«
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: »باید 
در  واحدی  مدیریت  و  سیاست  قلیان  مصرف  زمینه  در 
در  قلیان  مصرف  قانون  اساس  بر  اگر  شود  گرفته  پیش 
اماکن عمومی ممنوع است باید جلوی آن گرفته شود؛ 
باید یکبار برای همیشه تعریف درستی از اماکن عمومی 
داشته باشیم و اگر به راستی مصرف قلیان در این اماکن 

ممنوع است جلوی آن گرفته شد.«

شــورای  مجلس  نمایندگان   9۶ ســال  مــاه  بهمن   1
موافقت  ای  استفساریه  طرح  فوریت  یک  با  اسالمی 
کنندگان  مصرف  نهایی،  تصویب  صورت  در  که  کردند 
دخانیات در قهوه خانه ها و اتاق های استعمال دخانیات 
مشمول  مسافربری  های  پایانه  و  ها  فرودگاه  در  مستقر 

پرداخت جزای نقدی نمی شوند.
در موضوع این استفساریه که یک فوریت آن به تصویب 
آیا اماکن عمومی مذکور در  مجلس رسید، آمده است: 
ملی  ومبارزه  کنترل  جامع  قانون   13 ماده   1 تبصره 
اصالحات  با   1385 شهریور   15 مصوب  دخانیات  با 
و قهوه خانه های  والحاقات بعدی شامل قهوه خانه ها 
سنتی و اتاق های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه 

ها و پایانه های مسافربری نیز است؟
خیر  کردند:  تاکید  استفساریه  این  پاسخ  در  طراحان 
اماکن عمومی مذکور در تبصره 1ماده 13 قانون جامع 
و  ها  خانه  قهوه  شامل  دخانیات  با  ملی  ومبارزه  کنترل 
دخانیات  استعمال  های  واتاق  سنتی  های  خانه  قهوه 
نمی  مسافربری  های  پایانه  ودر  ها  فرودگاه  در  مستقر 

شود.
گفتنی است در تبصره 1 ماده 13 قانون جامع کنترل 
آمده است: مصرف دخانیات  با دخانیات  و مبارزه ملی 
نقلیه عمومی موجب حکم  وسایل  یا  اماکن عمومی  در 
به جزای نقدی از 5۰ هزار )5۰۰۰۰( ریال تا 1۰۰ هزار 

)1۰۰۰۰۰( ریال است.
طرح،  این  نهایی  تصویب  صورت  در  اساس،  این  بر 
مصرف کنندگان دخانیات در قهوه خانه ها و اتاق های 
های  پایانه  و  ها  فرودگاه  در  مستقر  دخانیات  استعمال 

مسافربری مشمول پرداخت جزای نقدی نمی شوند.
برای  قاطعی  حکم  مساله  این  که  رسید  می  نظر  به 
مخالفت ها با عرضه قلیان باشد و چایخانه دارها و کافه 
دارها بتوانند مانند سایر اصناف به فعالیت بپردازند.اما 
و  ای  به صورت سلیقه  در عمل هنوز  قانون  این  اجرای 

موردی اعمال می شود.
  پلمب چندباره قهوه خانه ها در اطراف مشهد

چند روز پیش در تماس هایی که با خبرنگار ما از سوی 
مردم صورت گرفت، خبرها حاکی از پلمپ قهوه خانه ها 
و چایخانه ها برای چندمین بار در ییالقات اطراف مشهد 

و طی سال های اخیر بود.
از  ما  بــرای  که  خواستیم  داران  کافه  از  تعدادی  از 
آن ها  از  یکی  احمدی  بگویند.  تصمیم  این  جزئیات 
از سایر شهرها جدا  را  امروز گفت: چرا مشهد  به صبح 
است.  اشتباه  چنینی  این  های  ممنوعیت  کنند؟  می 
قهوه خانه ها و سفره خانه ها دیگر جزو اماکن عمومی 

نیستند. 

وی تاکید کرد: از زمانی که این قانون تصویب شده و 
بگیر و ببندها ادامه دارد، ما شاهد رواج مراکز زیر زمینی 
و  نیست  ها  آن  بر  نظارتی  هیچ  که  هایی  مکان  هستم. 

اتفاق های ناگواری می افتد.
  اجرای قانون سلیقه ای است

سپهرنژاد یکی دیگر از کافه داران این 
قانون  هم  مشهد  در  گوید:  می  منطقه 
سلیقه ای اجرا می شود و ما شاهدیم که 
بسیاری از کافه ها بازند و کسی با آن ها 
برخورد نمی کند ولی با تعداد محدودی 
که مجوزدار هم هستند برخورد و آن ها 

پلمپ می شوند.
در  پلمپ  و  ممنوعیت  این  مثال  برای 
مانند  شهر  از  مناطقی  های  خانه  قهوه 
و  اســت  ــوده  ب طرقبه  رضــا  امــام  بولوار 
دیگر  نقاط  در  خانه ها  قهوه  از  بسیاری 

شهر به ارائه خدمات گذشته مشغولند.
پلمپ سلیقه ای  این  اضافه کرد:  وی 

موجب ناراحتی افراد فعال در این صنف شده است تکرار 
ناامنی شغلی  ما احساس  باعث می شود که  اتفاق  این 
داشته باشیم. تعدادی از کارگران ما در این مدت بیکار 
اند. آن ها شرمنده  شده و به مشاغل کاذب روی آورده 

روی زن و بچه شده اند. 

سپهرنژاد می گوید: هر چند وقت یک بار ما را تعطیل 
تبدیل  ما  به کابوس شبانه روزی  این مساله  و  می کنند 
هستم  شغل  این  در  که  است  دهه  دو  من  است.  شده 
ایم، رسم  این  ضرر دادن عادت کرده  به  ما  و متاسفانه 
شده که بعد از پا گرفتن کسب و کارهای 
مربوط  های  سازمان  از  یکی  اینچنینی 

سدی بر سر راه ما ایجاد کنند.
وی با اشاره به اینکه هر کافه مجموعا 
مستقیم  غیر  و  مستقیم  ــورت  ص بــه 
نفر   4۰ از  بیش  بــرای   اشتغالزایی  به 
این  مسئولین  کاش  گفت:  می پردازد 
این  از  بسیاری  کنند.  درک  را  موضوع 
باال  مخارج  با  ها  خانه  سفره  و  کافه ها 
فعالیت  ای  اجاره  مکان  در  کم  سود  و 
آنان   درآمــد  کسب  راه  تنها  و  می کنند 
سفره  از  را  قلیان  اگــر  ــت.  اس قلیان 
برای  مراجعی  دیگر  بگیریم  خانه ها 
صرف غذا و دیگر خدمات نداریم چراکه 
باشد  داشته  شام  یا  نهار  صرف  قصد  صرفا  که  فردی 
رستوران های قدیمی و شناخته شده را ترجیح می دهند.

احمدزاده یکی دیگر از کافه داران به خبرنگار ما گفت: 
یک مشکل دیگر که وجود دارد نامعلوم بودن سرنوشت 
قلیان های جمع آوری شده است. صاحبان کافه قیمت 

ارزیابی  تومان  را دسته کم 2۰۰ هزار  قلیان  تقریبی هر 
قلیان  صد  به  مجهز  را  کافه  هر  حدودا  اگر  که  می کنند 
بدانیم مبلغی حدودا 2۰ میلیون تومان خواهد شد و در 
واقع  در پی هر ممنوعیت و جمع آوری قلیان از کافه ها 
آوری می شود  از هر قهوه خانه جمع  سرمایه هنگفتی 
این  سرنوشت  در  موجود  ابهام  کنار  در  مساله  این  که 
این مشاغل  به صاحبان  را  بزرگی  زیان  و  قلیان ها ضرر 

وارد می کند.
  قسط قلیان هایی که نیست، را می پردازیم

حوزه  این  در  فعال  که  داران  کافه  از  دیگر  یکی  کاوه 
است، می گوید: سالیان سال است چرخه زندگی خود 
و دیگر همکارانم را از این راه می گذرانم. دردآدور است 
که خرید قلیان ها برای ما به صورت قسطی بوده و هنوز 
قسط های آن به پایان نرسیده است که آن ها را از دست 

می  دهیم.
ارزشی  با  مواد  از  قلیان ها  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
مانند برنج ساخته می شوند و یا دارای کیفیت باالیی در 
کار دست و تراشه چوبی دارند گفت: این طور نمی شود 
اینکه  از  اطالع  بدون  ما  و  قانونی وضع شود  روز  که هر 
فردا قرار است کسی مانع کارما شود یا خیر در این راه 

سرمایه گذاری کنیم.
  چه اشکالی دارد از راه حالل درآمدزایی کنیم؟

صداقت یکی دیگر از این کافه داران به ما می گوید: 

درد بدتر از درد این پلمب و تعطیلی که دار و ندار ما را 
گرفته، این است که تهمت زدند و گفتند در این کافه ها 
این ها همه  است،  و مصرف شده  الکلی سرو  مشروبات 
شایعاتی بی سر و ته است. چراکه هیچ فرد آگاهی چنین 
که  زمانی  نمی دهد.  انجام  سنگین  جرمی  با  را  اقدامی 
افراد می توانند با سود و درآمد کافی از راه حالل و قانونی 
این  های  راه  به  باید  چرا  باشند  داشته  درآمــد  کسب 

چنینی پای بگذاریم؟
چنین  که  صورتی  در  داد:  ادامه  افراد  این  از  یکی   
خانه  قهوه  سوی  از  شک  بی  بیافتد  اتفاق  نیز  تخلفاتی 
و حتی در صورت مشاهده هرگونه  نیست  و کافه ها  ها 
در  موارد  این  برخورد می شود  نیز  افراد  با خود  تخلفی 
کافه  در  نه  رخ می دهد  غیرقانونی  و  بدون مجوز  مراکز 

هایی که افراد یک عمر برای آن زحمت می کشند.
وی اضافه کرد: تجربه سال های سال فعالیت به من 
ها  کافه  پلمب  و  قلیان  ممنوعیت  که  است  کرده  ثابت 
بیش از هرچیز این اشتیاق را در افراد ایجاد می کند و 
شدن  زیرزمینی  حتی  و  کاری  مخفی  موجب  نهایت  در 
این مساله حائز اهمیت است چراکه  کافه ها می شود. 
خود  فعالیت  به  مخفیانه  صورت  به  کافه  یک  زمانیکه 
ادامه دهد می تواند در چارچوبی غیر از تعاریف تعیین 
می  باعث  برخورد  این  و  باشد  داشته  فعالیت  نیز  شده 
مجوزداران  با  اما  شوند  تشویق  مجوزها  بدون  که  شود 

برخورد شود.
تمام اسامی به کار رفته در این گزارش مستعار هستند، 
دوستان  این  سخنان  و  ما  های  یافته  از  که  چیزی  آن 
براورد می شود این است که از بین بردن امنیت فضای 
با  کاری در مشاغلی که به صورت سنتی تعریف شده و 
رعایت چارچوب ها فعالیت می کنند، تبعات سختی را 
به دنبال دارد. اگر ما در جنگ اقتصادی به سر می بریم 
حداقل انتظار این است که با اصناف مجوزدار و آن هایی 
که به قانون پایبند هستند مراعت شود این روزها کارگران 
زیادی در گذر خیابان ها لحظه شماری می کنند تا آن ها 

را کسی به کار بگیرد.
رنج  خود  فرزندان  بیکاری  از  که  نیستند  ای  خانواده 
نبرند، سوال این است که چرا قانون در یک شهر با بقیه 
نقاط کشور متفاوت باشد و چرا در یک منطقه با مناطق 
دیگر برداشت متفاوتی از آن شود؟ امیدواریم این گفت 
و گوها زمینه ای باشد برای پاسخگویی مراجع قضائی و 
پیگیری های آتی چرا که تکرار تجربه تلخ تجمع صاحبان 
چایخانه ها در سال 9۶ و اخبار تلخی که از بیکاری آن ها 
و کارگران شان منتشر شد، خبر تلخی خواهد بود که ما 

در آستان سال نو، توقع شنیدنش را نداریم.

»صبح امروز« از اجرای سلیقه ای قانون در اطراف مشهد گزارش می دهد؛

سنگینی پلمپ و ناامنی کسب وکار

در مشهد هم قانون 
سلیقه ای اجرا می 

شود و ما شاهدیم که 
بسیاری از کافه ها بازند 
و کسی با آن ها برخورد 

نمی کند ولی با تعداد 
محدودی که مجوزدار 

هم هستند برخورد و آن 
ها پلمپ می شوند

,,
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با ما تماس بگیرید: 09360566636 - 09152560091شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز برای پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت روستایی مدرس شرکت تعاونی به شماره ثبت 80 و شناسه ملی 10380016118 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/09/1397 و نامه شماره 1807/26/1/9/516 مورخ 10/10/97 اداره تعاون روستائی سبزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1- آقای سید مصطفی فرخاری به شماره ملی 0794585711 و آقای علی محمد مولوی به شماره ملی 0792754360 به عنوان بازرسان اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -2ترازنامه وصورت های مالی سال 1396 مورد تصویب مجمع قرار گرفت اداره کل ثبت اسناد 

و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )392799(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات آموزشی اندیشه سازان هدایت جام به شماره ثبت 1087 و شناسه ملی 10861583697 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/07/1397 و نامه شماره 6901 مورخ 30/7/97 اداره تعاون کار و رفا اجتماعی تربت جام 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمدحسین ذاکری زاده 0720626773 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد شهرکی به شماره ملی 
0720141931 به عنوان بازرس علی البدل ، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ 2700000 ریال به 
مبلغ 6300000 ریال منقسم به 63 سهم 100.000 ریالی افزایش یافت. 3 - صورتهای مالی سالهای 1395 و 1396 به تصویب رسید. اداره 

کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام )392800(

آگهی تغییرات شرکت مسکن آزاد تعاونگران فتوح توس شرکت تعاونی به شماره ثبت 30623 و شناسه ملی 10380458599 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/07/1397 ونامه شماره145498مورخ23/7/97 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترکیب جدید هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 9/5/99 به شرح ذیل میباشد: 1-اقای یاسرحامی به شماره 
ملی0790466198بعنوان رئیس هیات مدیره 2- اقای اردشیرنوذری به شماره ملی0779446879بعنوان نائب رئیس هیات مدیره 3- آقای 
وحیدحسین پور به شماره ملی0932079921بعنوان مدیرعامل 4-اقای قاسم اکبرزاده به شماره ملی0941287701)عضو علی البدل هیات 
مدیره(بعنوان عضو اصلی و منشی هیات مدیره 5- آقای ناصر پاک فطرت دهشک 0940008823 عضو اصلی هیات مدیره و میثاق عبدالهی 
باغستانی0945551185)عضو علی البدل هیات مدیره( بعنوان عضو اصلی هیات مدیره -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل 
چک ، سفته و بروات وعقود اسالمی با امضاء ثابت آقای وحید حسین پور )مدیر عامل ( و متغیر آقای یاسرحامی ) رئیس هیئت مدیره ( یاآقای اردشیر 
نوذری )نائب رئیس هیت مدیره ( همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری مشهد )392801(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر شماره نود و نه مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت 30944 و شناسه ملی 10380461715 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/06/1397 و نامه شماره 143535 مورخ 21/7/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای عبدالغفور چراننده با کدملی 0769148247 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد زارعی با کدملی 
0946652457 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حسینعلی زارعی باکدملی 6439444190 به عنوان منشی هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. -کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات واوراق بهادار با امضاء 
ثابت آقای حسینعلی زارعی مدیر عامل و آقای عبدالغفور چراننده رئیس هیئت مدیره و آقای محمد زارعی نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت 
دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضاء آقای حسینعلی زارعی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و مهر شرکت قابل اعتبار خواهد بود . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )392802(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات مشاوره حقوقی و وکالت سوسن چمنی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1585 و شناسه ملی 10380144889 به استناد 
صورتجلسه درخواست مدیر موسسه حقوقی )موضوع ماده 187 برنامه سوم توسعه( مورخ 11/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - 
بنابرنامه شماره 36309/20 مورخ 06/11/1397 دفتر امور مشاوران حقوقی ووکال خراسان رضوی وپروانه شماره 17318/187/م/پ مورخ 
1129/1391 مرکز امور مشاوران حقوقی وکال وکارشناسان قوه قضائیه نام موسسه به مشاوره حقوقی و وکالت مهرداد خورشید حق تغییر یافت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )392798(

تاسیس، تغییرات شرکت
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود صنایع غذایی شهد ریزان طالیی کوهستان درتاریخ 04/12/1397 به شماره ثبت 67317 به شناسه ملی 
14008168937 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه و 
بسته بندی انواع عسل و تهیه محصوالت غذایی از جمله عسل و توزیع آن در سطح کشور و صادرات به خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، شهر مشهد، /نکاح ، خیابان نکاح ]شهیدکریمی 27[ ، خیابان شهید کریمی15]نکاح24[ ، پالک -122.001 ، طبقه اول کدپستی 
9194779166 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم سارا فرخ راد به 
شماره ملی 0942481380 دارنده 200000 ریال سهم الشرکه آقای فرید رزاقی به شماره ملی 1651829195 دارنده 800000 ریال سهم 
الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم سارا فرخ راد به شماره ملی 0942481380و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای فرید 
رزاقی به شماره ملی 1651829195و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار صبح امروز خراسان رضوی 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و 

امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )392924(

ی
مفقود
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شماره موتورFE 104977 و شماره شاسی NAGAPX 2  PC 18 D 08646 به نام 

علیرضا صمدی بزدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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حوادث
فقر و بدبختی رویا دختر 20 ساله را پژمرده کرد

گلیم  کارگاه  راهی  رفتن  مدرسه  و  کودکانه  بازی  جای  به 
به  عشق  خاطر  به  شد.  مردم  های  خانه  در  کار  و  بافی 
کشید  خط  را  عاشقی  و  عشق  دور  معلولش  و  نابینا  مادر 
و وظیفه تأمین هزینه های زندگی خانواده اش را به دوش 

گرفت.
با این رویا 20 سال از بهار زندگی اش نمی گذرد اما چهره 
اش پاییزی شده است و چشمانش سوسو می زند. دختر 
محصل دیروز و بی پناه امروز درباره زندگی موریانه زده اش 

می گوید: از 7 سالگی کار می کنم چون چاره ای ندارم.
مادرم  داد.  نمی  را  مان  زندگی  خرج  و  بود  معتاد  پدرم 
و  بود  و معلول  نابینا  چون  آمد  بر نمی  از دستش  هم کاری 
می رفتم  مدرسه  به  شیفت  یک  بودم.  من  اش  حامی  تنها 
و شیفت بعد کار می کردم؛ از گلیم بافی تا کار در خانه های 

مردم.
تا  گذاشتم  سر  پشت  را  فرسا  طاقت  و  سخت  روزهای 
این که 12 ساله بودم که دیگر شانه های نحیف و زخمی ام 

برای  نیاوردند،  تاب  سنگین  کار  و  خانه  مسئولیت  بار  زیر 
اما  باشد  من  برای  مسکنی  تا  بردم  پناه  مواد  به  همین 
کنار  را  درس  و  کتاب  ناچار  به  بود.  هایم  بدبختی  آغاز  این 
و  به هر کار  و ترک تحصیل کردم. چند سالی تن  گذاشتم 

مشقتی دادم تا زندگی مان سر پا بماند و از هم نپاشد.
پا  هم  برادرم  و  بود  گرم  اش  نشئه  و  مواد  به  سرش  پدرم 
این  بود.  مواد  قاچاق  دنبال  به  و  گذاشته  پدرم  پای  جای 
وضعیت ادامه داشت تا این که روزی یک گوشی دست دوم 
که قیمت اش مناسب بود خریدم. بعد از گذشت مدتی از 
و نتوانستم  افتادم  این ماجرا به خاطر گوشی سرقتی گیر 
بی گناهی ام را ثابت کنم چون فروشنده گوشی یک رهگذر 

بود و نام و نشانی از او نداشتم.
در  بدجوری  شدم.  محکوم  حبس  به  جرم  این  خاطر  به 
یک  از  راه گریزی نداشتم.  هیچ  و  بودم  افتاده  گیر  مخمصه 
طرف فکر تنهایی مادرم و از طرفی زندانی شدنم داشت مرا 
دیوانه می کرد تا این که بعد از یک ماه حبس کشیدن سارق 

اصلی گوشی پیدا شد و از زندان آزاد شدم.
وقتی  کرد.  فوت  تصادف  یک  در  پدرم  دار،  و  گیر  این  در 
بعد از آزاد شدن از زندان پا در خانه مان گذاشتم انگار رنگ 
مرگ روی آن پاشیده بودند و از در و دیوار آن فقر و بدبختی 
خانواده،  و  بودم  شده  محاصره  طرف  همه  از  می بارید. 
خواهر و برادرهایم هم به من نیش و کنایه می زدند و زبانم 
و بی مسئولیتم  برادر بی رحم  از فوت پدرم  بود. بعد  کوتاه 
ما را فریب داد و با پول دیه پدرم یک خودروی سنگین خرید 
تا با آن تکانی به زندگی به گل نشسته مان بدهد اما بدتر ما 

را در گل فرو برد.
و  دار  و  خودرو  و  شد  ورشکست  برادرم  مدتی  از  بعد 
ندارش را به فنا داد و راهی زندان شد و زن و بچه اش هم 

وبال گردن من شدند. هنوز این بحران تمام نشده بود که 
شد.  قوز  باالی  قوز  و  گرفت  طالق  شوهرش  از  خواهرم 
حداقل  تا  رفتم  مواد  سراغ  زندگی،  فشار  خاطر  به  دوباره 
کمی ذهن و روانم آرام شود اما وضعیت ام بدتر شد. روزها 
هم  به  اعصابم  بدجوری  و  می کردم  کار  رستوران  یک  در 

ریخته بود.
بعد از این که برادرم از زندان آزاد شد فکر کردم از زیر بار 
خیالی  اما  می شوم  خالص  اش  بچه  و  زن  مخارج  و  خرج 
رها  خودشان  حال  به  را  اش  بچه  و  زن  برادرم  و  بود  باطل 
کرد و ناپدید شد. خواهر و برادرهای نااهلم گفتند یا خرج 
زندگی آن ها را بدهم یا خانه پدری مان را بفروشیم و به یک 
زخم مان بزنیم. از فروش خانه و در به دری واهمه داشتم، 
از  پاسی  تا  خوان  خروس  صبح  از  بودم  مجبور  همین  برای 

شب کار کنم و دم نزنم.
از داخل تهی شده بودم و هیچ امیدی به آینده نداشتم. 
مادرم هم یک روز از روی پله ها ُسر خورد و پایش شکست و 
بیشتر از گذشته در باتالق فقر و نداری فرو رفتیم. اصاًل به 
فکر ازدواج نبودم چون معلوم نبود که با ازدواجم چه بالیی 

سر مادرم می آمد.
مدام  بود.  ام  تنهایی  های  لحظه  همدم  و  یار  تنها  مادرم 
برایم اشک می ریخت اما کاری از دستش بر نمی آمد. کسی 
نجات  فکر  به  کسی  هر  و  سوخت  نمی  من  حال  به  دلش 
اعتیاد  و  باتالق مواد  برادرهایم داخل  و  بود.خواهر  خودش 

دست و پا می زدند.
وقتی دیدم اعتیاد جز کارتن خوابی و مردن در بدبختی 
تا  آمدم  کمپ  به  خودم  آورد  نمی  ارمغان  به  برایم  چیزی 
دوباره از سیاهی اهریمن مواد رهایی پیدا کنم و برای مادر 

بی پناهم یاور و عصای دست روزهای آخر عمرش باشم.

واژگونی پژو 405 در داورزن

یک  واژگونی  از  داورزن  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
3 مصدوم در این شهرستان  با   405 دستگاه خودروی پژو 

خبر داد.
سرهنگ جمشید بدری در تشریح این حادثه گفت: در 
واژگونی  بر  مبنی   110 پلیسی  فوریت های  مرکز  اعالم  پی 
بالفاصله  داورزن،  سبزوار–  محور  در  پژو405  دستگاه  یک 
گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه 

اعزام شدند.
بدری افزود: در این حادثه به علت واژگونی یک دستگاه 
شدت  به  راننده  و  خودرو  سرنشین   2 پژو405،  خودروی 
مصدوم که توسط تیم فوریت های پزشکی به مراکز درمانی 

منتقل شدند.
اینکه  به  اشاره  با  داورزن  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
قصد  که  رانندگانی  از  است،  بررسی  حال  در  حادثه  علت 
قوانین  رعایت  با  خواست  دارند  را  محورها  این  در  تردد 
به  دیگران  و  خود  برای  ایمن  سفری  رانندگی  و  راهنمایی 

رقم بزنند.

و  ــی  زدای محرومیت  معاون 
اجتماعی  قرارگاه  مردمیاری 
مشهد  برونسی  شهید  امنیتی  و 
سبد  جهیزیه،  ســری   3۰۰ و  ــزار  ه هشت  گفت: 
معیشتی، پوشاک و کفش اهدایی مقام معظم رهبری 
حاشیه  در  نیازمندان  بین  قرارگاه  این  سوی  از  امروز 

شهر مشهد توزیع شد.
اقالم  این  افزود:  روحانی  محمد  ایرنا،  گزارش  به 
شامل 3۰۰ سری جهیزیه، پنج هزار سبد معیشتی و 
سه هزار جفت کفش و پوشاک با حضور نماینده ولی 
فقیه در خراسان رضوی و فرمانده سپاه امام رضا)ع( 

توزیع شدند. 
وی هزینه این اقالم را 24 میلیارد ریال اعالم و بیان 
توزیعی شامل همه اقالم اساسی  کرد: جهیزیه های 

چینی  قابلمه،  سرویس  پنکه،  گاز،  یخچال،  جمله  از 
را  اقالم ضروری  نیز  معیشتی  و سبدهای  است  پتو  و 

در بر می گیرد.
قرارگاه  مردمیاری  و  زدایــی  محرومیت  معاون 
اجتماعی و امنیتی شهید برونسی مشهد ادامه داد: 
فعالیتهای محرومیت زدایی در حاشیه شهر مشهد از 
سال 1395 آغاز و تاکنون در این چارچوب 13۰ هزار 
بین  پوشاک  و  کفش  معیشتی،  سبد  جهیزیه،  سری 

نیازمندان توزیع شده است.
و  مــدارس  آغــاز  مهر  ماه  رمضان،  ماه  گفت:  وی 
هستند  مناسبت هایی  جمله  از  جدید  سال  نزدیک 
توزیع  شهر  حاشیه  نیازمندان  بین  مختلف  اقالم  که 

می شوند.

با  دارو  و  غذا  سازمان  رییس 
اشاره به وضعیت دارو در بودجه 
یارانه دارو  سال آینده، گفت: برای 
تومان  میلیارد   9۰۰ حدود  حداقل   ،1398 سال  در 

الزم داریم.
مهدی پیرصالحی در گفت وگو با ایسنا، درباره میزان 
بودجه  الیحه  در  دارو  بودجه ای  وضعیت  و  دارو  یارانه 
1398، گفت: متاسفانه در بحث یارانه دارو علی رغم 
تالش هایی که انجام شده است، در کمیسیون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی هنوز اعداد و ارقام مناسبی را 

برای یارانه دارو اعالم نکرده اند.
تومان  میلیارد   485 حاضر  حال  در  ــزود:  اف وی 
برایمان به عنوان یارانه دارو و 15۰۰ میلیارد تومان هم 
به عنوان اعتبار مابه التفاوت نرخ ارز قرار داده اند. این 

درحالیست که همین امروز نیاز ما تقریبا دو برابر این 
عدد است. البته دکتر نمکی قول داده اند که از طریق 
مجلس موضوع یارانه دارو را پیگیری کنند و امیدواریم 

بتوانیم این بودجه را اصالح کنیم.
رییس سازمان غذا و دارو همچنین اظهار کرد: برای 
یارانه دارو در سال 1398، حداقل حدود 9۰۰ میلیارد 

تومان نیاز داریم.

اجتماعی  ــور  ــ ام مــعــاون 
ثبت  از  بهزیستی  ــان  ــازم س
1۰هزار مورد کودک آزاری در سال 

گذشته خبر داد.
ا... مسعودی فرید در این  به گزارش ایسنا، حبیب 
خانه  میخواستیم  که  قبل  سال  چندین  افزود:  رابطه 
و  شد  زیاد  انتقادهای  کنیم  انــدازی  راه  را  امن  های 
می گفتند شما با این کار می خواهید این افراد از خانه 
بیرون بیایند و به این مراکز بروند. اما ما اعتقاد داشتیم 
هر زنی و یا هر دختری که از خانه فرار می کند حتما 
اشکالی در آنجا وجود دارد که آن دختر یا زن از خانه 

بیرون می آیند.
وی بااشاره به فعالیت اورژانس اجتماعی و بیان اینکه 
در حال حاضر 3۶۰ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور 

داریم، گفت: بایستی موردهای محتلفی که به اورژانس 
اجتماعی مراجعه می کردند را تفکیک می کردیم، یعنی 
میان زنان آسیب دیده و زنانی که در خانه زندگی می کردند 
اما مورد خشونت واقع شدند تفاوتی قایل می شد، حتی 
برخی از این زنان با کودکانشان مراجعه می کردند ، برای 

همین خانه های امن را راه اندازی کردیم.
انجام  امن  خانه های  این  که  کــاری  وی،  گفته  به 
می دهند این است که که فرد را از مراحل اولیه که دچار 
ترس و استرس و مشکل جسمی شده عبور می دهند 
با  باشد  شده  نیز  جسمی  مشکلی  دچار  فردی  اگر  و 
هماهنگی هایی که با دانشگاه های علوم پزشکی وجود 
دارد به آنجا مراجعه می کند و مشکل جسمی اش برطرف 
خواهد شد. بعد از آن نیز با رویکرد مددکاری اجتماعی، 

برنامه های کمکی برای این افراد ایجاد می شود .

ثبت 10 هزار مورد کودک آزاری در سال گذشته در کشورسهم "یارانه دارو" از بودجه 98سبدهای معیشتی و جهیزیه در مشهد توزیع شد

۶۶ سال پیش در چنین روزی الیحه استقالل وکال به 
واسطه ممارست و پافشاری های دکتر مصدق به ثمر و در 
7 اسفند سال 1331 این الیحه به تصویب رسید. روزی که 
البته متاسفانه چنان که باید به صورت عمومی شناخته 
شده نیست و در کمتر تقویمی این روز با این عنوان به ثبت 

رسیده است. 
استقالل وکال در ساده ترین تعریف به معنای برخورداری 
از مصونیت شغلی است؛ این مفهوم که ارتباط تنگاتنگی 
با دفاع از حقوق مدنی و شهروندی و آزادی های فردی 
مردم در زندگی اجتماعی دارد مستلزم آزادی های حرفه 
ای و مصونیت شغلی وکال است. بر همین اساس الزمه ی 
شغل وکالت و دفاع از حقوق فردی افراد در دعاوی حقیقی 
و حقوقی برخورداری از اختیارات و مصونیت هایی است 

که نیاز به حفظ و تضمین دارند.
باشد  مصون  قوا  سایر  قدرت  نفوذ  از  باید  وکالت  نهاد 
تا بتواند ساختاری مستقل داشته و امر دفاع را به خوبی 
دنبال کند. آنچه در ادامه می خوانید گفت وگو با »علیرضا 
و هیات علمی  دادگستری  پایه یک  وکیل  زاده«  داداش 

دانشگاه است. 
این وکیل دادگستری در توضیح اهمیت و حساسیت 
حرفه وکالت گفت: رشته حقوق حساسیت بیشتری نسبت 
ترجمه  بدی  زبان  دارد. شاید در رشته  به سایر رشته ها 
آسیبی به شخص برساند، در رشته روانشناسی و ادبیات 
ایراد  این  حسابداری  رشته  در  یا  همینطور  هم  فارسی 
محاسباتی قابل بررسی و جبران است؛ اما در رشته حقوق 
شما روی یک طنابی هستید که اگر کمی لغزش کنید به 
سمت پایین پرتاب می شوید. و آن پایین هم چیزی جز 
آتش نیست؛ و ما این آتش را برای خودمان می خریم. شاید 
بپرسید چطور و آن به این صورت که زمانی که یک نفر یک 
مشکل خانوادگی دارد مثال فرض کنید خانواده ای که در 
آستانه طالق قرار دارد، اگر من به عنوان یک وکیل خوب 
تربیت نشوم و درست اقدام نکنم، می توانم یک خانواده را 

از هم بپاشم. 
وی افزود: یعنی باید انقدر دقت در کارم داشته باشم و 
آنقدر در علم و دانشم متقن و دقیق باشم که خانواده ای 
از هم نپاشد. یا یک موضوع کیفی را در نظر بگیرید؛ کسی 
که احتمال صدور حکم اعدام یا حبس ابد برایش متصور 
است اما مستحق این مجازات نباشد و این من وکیل هستم 
که باید از او دفاع کنم و اگر بد دفاع کنم ممکن است انسان 
بی گناهی کشته شود. در نتیجه وکیل وضعیتی را دارد که 
با سرنوشت انسان ها و خانواده در ارتباط است و در دفاع از 

حق آنها تالش می کند. 
  وکالت امری حساس یا کمتردیده شده 

دادش زاده در ادامه خاطرنشان کرد: اینها را گفتم که 
نبودن این روز را در بسیاری از تقویم ها، به عنوان درددل 

از  که  است  انتظاری  این  کنم.  مطرح  هم  وکال  ما  خود 
اتحادیه کانون وکالی ایران یا »اسکودا« داریم که اینان باید 
تالش کنند تا با البی هایی که با مجلس می کنند )منظورم 
رایزنی های منطقی و صحیح است( و ارتباط و تعاملی که 
می گیرند، این مساله را از نمایندگان مجلس بخواهند که 
این موضوع را به عنوان یک بحث و یک جایگاه قانونی، 

در تقویم بگنجانند. 
وی در تاکید بر جایگاه حساس وکالت افزود: شما نگاه 
مرجع  چهار  می خورند  سوگند  که  مشاغلی  تنها  کنید 
هستند که زیر قرآن قرار می گیرند و پیشگاه خداوند سوگند 
می خورند و عبارتند از : رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، 

ارتش و وکال. 
»این به خاطر حساسیت شغلی و احقاق حقوق مردم 
است. اما این کم لطفی در تقویم شامل حال وکال شده 
است که در نهایت من این را نتیجه کم کاری خود اتحادیه 
و  کنند  رایزنی  باید  که  این  می دانم.  ایران  وکالی  کانون 
افراد قدرتمندتری را جذب اتحادیه کنند تا تعامل خوبی 
با مجلس برقرار کنند. شاید اگر امروز ما با این مطالبه به 
مجلس مراجعه کنیم، بگویند کسی از شما این را مطالبه 
نکرده است و این هم البته حرف درستی است. ما خیلی 
در این حوزه تالش نکرده ایم تا از این حقوق وکال دفاع 

کنیم«. 
  استقالل شرط بنیانی وکالت 

این وکیل پایه یک دادگستری در تشریح ابعاد اهمیت 
استقالل وکال از نهادهای حکومتی بیان داشت: بحث بر 
سر این است که همیشه دو طرف دعوا شخص حقیقی 
نیستند؛ امکان دارد یک طرف دعوا دولت یا نهادی باشد 
از  می خواهم  که  من  نتیجه  در  دارد،  عمومی  قدرت  که 
فردی که در مقابل بانک یا اداره ثبت احوال و .. است دفاع 

کنم، اگر بخواهم که به سمتی گرایش داشته باشم و اگر 
بخواهم وکیلی باشم که وابسته به دولت، نظام حاکمیت یا 
مجلس باشم، نمی توانم از حق عمومی مردم دفاع کنم؛ 
آن  از  یعنی حاکمیت  اقتدار عمومی  ما می گوییم  چون 

خداوند است و بعد از آن، از آن مردم است. 
»ما نظام جمهوری اسالمی هستیم و ویژگی اولمان این 
است که قوانین ما به شورای نگهبان می رود و با شرع و 
قانون اساسی تطبیق داده می شود؛ در نتیجه این موضوع 
نشان از اسالمی بودن ما دارد و از طرف دیگر جمهوری 
هستیم؛ یعنی مردمی بودن. یعنی باید اقتدار ملی را در 
جامعه به وجود بیاوریم. یکی از راه های ایجاد و تثبیت 

اقتدار ملی، همین رعایت حقوق قضایی مردم است«. 
وی افزود: رعایت حقوق قضایی مردم را زمانی می توان 
در یک جامعه متصور بود که به طور صحیح اجرا شود تا ما 
بتوانیم استقالل وکیل را در جامعه داشته باشیم که بتواند 
در مقابل نهادهای قدرتمند و اصالت عمومی از حق مردم 

دفاع کند. 
مرکز مشاوران حقوقی براساس ماده 187 قوه قضاییه 
دارد وکالیی را تربیت می کند که از درون خود قوه قضاییه 
جهانی  اتحادیه  و  وکال  کانون  استقالل  با  این  و  هستند 
کرده  نگران  را  وکال  مساله  این  دارد.  منافات  وکال  کانون 
کامل  نفی  شود،  اجرا   88 سال  اصالحیه   اگر  که  است 
استقالل وکال را در بر خواهد داشت؛ اما چیزی که هست 
به  حاکمیتی  نهادهای  طرف  از  استقالل  این  همچنان 
وارد  آن  به  ای  خدشه  هنوز  و  می شود  شناخته  رسمیت 
نشده است. و در دوره ی قبل اتحادیه، خیلی تالش شد 

تا این استقالل حفظ شود. 
اما حتی در اینجا هم نقش اتحادیه کانون وکال را باید 
در خصوص  اینها می توانند  که  دانست چرا  مهم  خیلی 

تضمین استقالل کانون وکال و عدم یک تصمیم صحیحی 
که منجر به از بین رفتن این استقالل شود، نقش مهمی را 
ایفا کنند. اتحادیه باید در این قضیه تالش بیشتری داشته 
باشد که متاسفانه تالش ها در این حوزه خیلی رضایت 

بخش نیست. 
  مصونیت وکال شرط اساسی وکالت 

چیستی  توضیح  در  دادگستری  یک  پایه  وکیل  این 
استقالل وکال، استقالل را در تصمیم گیری ها تعریف کرد 
و افزود: وقتی می گویید نماینده مجلس مصونیت پارلمانی 
دارد یعنی اگر فردا گفت فالن وزیر شما این کار را کرده اید، 
آن وزیر نمی تواند از او شکایت کند. و این مصونیت مورد 

احترام قرار می گیرد. 
هم  می شود  وضع  که  قوانینی  در  باید  مصونیت  این 
در  صحیح  نحو  به  وکیل  مصونیت  یعنی  شود؛  رعایت 
قوانین رعایت شود. در آیین دادرسی کیفری ما خیلی از 
این قوانین تغییراتی کرده اند و سعی شده تا استقالل وکال 
در آن رعایت شود؛ مثال در حوزه کیفری و برای برخی از 
جرائم بسیار سنگین گفته شد که برخی از وکال می توانند 

در این پرونده ها حضور پیدا کنند. 
افراد  که  وکال  برخی  قضاییه  قوه  طرف  از  هم  اخیرا 
بسیار  کیفری  جرایم  و  ها  پرونده  برای  هستند  خاصی 
اعتراض  مورد  موضوع  این  اند.  شده  معرفی  سنگین، 
برخی از وکال قرار گرفت که اگر بحث در تخصص و تجربه 
و تبحر است قابل قبول اما چرا اینها را قوه قضاییه معرفی 

می کند؟ 
این مساله باعث زیر سوال رفتن استقالل وکال است. و 
این موضوعی است که در یک سال و نیم اخیر به وجود 
که  سنگین  خیلی  کیفری  جرایم  از  بسیاری  در  و  آمده 
مربوط به آدم های سیاسی بوده است، خود قوه قضاییه 

در بحث های مالی چند هزار میلیاردی صالحیت افرادی 
خاص را تایید کرد که فالن شخص و فالن وکیل باید بیاید؛ 
و این دلخوری گسترده ای را برانگیخت چرا که هر وکیل 
پایه یک دادگستری ای می توانست که چنین پرونده هایی 
را به عهده گیرد و این حرکات استقالل کانون وکال را زیر 
سوال می برد. و هدف از استقالل کانون وکال که ما از آن 
صحبت می کنیم در این مساله است وباز هم تاکید می کنم 

که مهمترین ضعف در اینجا ضعف اتحادیه است. 
  دست هایی که باید کوتاه شوند 

داداش زاده در تبیین تبعات منفی ورود وکال از کانال 
قوه قضاییه تصریح کرد: ماده 187 یعنی ورود وکالیی به 
حوزه وکالت که خود قوه قضاییه تربیت می کند؛ فردا مثال 
اگر من وکیل نتوانم منافع قوه قضاییه را تامین کنم چون 
تمام پرونده ام و مسائل تمدیدم و هر مساله ی شغلی دیگر 
من مستقیما تحت نظر قوه قضاییه هستند، تحت الشعاع 
قرار می گیرد، و این باعث می شوند تا طرف به عنوان وکیل 
قضاییه  قوه  آنچه  از  غیر  کاری  باشدکه  جمع  حواسش 

مطلوب نظرش است انجام ندهد. 
این ماده خود خالف قانون است چرا که اتحادیه جهانی 
از  مستقل  کامال  باید  وکیل  که  می گوید  اسکودا،  وکال، 

هرگونه نهاد قضایی باشد. 
افزود: در دعوی حقوقی و  وی در توضیح این مطلب 
وکالت اصل اول و مبنای آن استقالل است؛ چرا که وکیلی 

که استقالل ندارد نمی تواند از حق یک فرد دفاع کند. 
»در واقع ما به لحاظ قانونی مشکل نداریم و مشکلمان 
در اجرا است؛ یعنی نهادهای قدرتی در نظام ما مثل قوه 
قضاییه ومجلس گاهی تصمیماتی می گیرند که استقالل 
کانون وکال را زیر سوال می برد؛ و ما می گوییم که این مساله 

حل و این آزادی تضمین بشود«. 
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که 
می تواند تاثیری مستقیم یا غیرمستقیم روی استقالل وکال 
بگذارد و چهره مخدوش شده برخی از وکال و خود کانون 
افرادی است که  را درست کند، کوتاه کردن دست  وکال 
امروز در حوزه وکالت دخالت می کنند که وکیل نیستند و ما 
اصطالحا آنان را کار چاق کن می نامیم. این کارچاقکن ها 
به دلیل ارتباطاتی که با دستگاه یا نهادهایی خاص دارد، به 
نوعی قانون را دور می زند و با گرفتن یک رقم درشت پرونده 

را می بندد. 
اینها وکیل نیستند و کارچاقکن هایی هستند که گاهی 
می توانند موفق شوند. این مساله البته زیر سوال است چرا 
که وقتی یک طرف با رابطه این کار را می کند، یا حقی 
ضایع شده است و یا این که موفق نمی شوند و پول بی 
گناهی را باال می کشند. یکی از انتظاراتی که در این هفته 
وکیل از دستگاه های نظارتی داریم این است که حضور 

این گونه افراد را کامال حذف کنند«.

به بهانه7 اسفند سالروز استقالل کانون وکالی دادگستری و روز وکیل مدافع؛

استقالل وکال ضرورتی انکار نشدنی
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پژوهشگران 
به  نوین  محصولی  ساخت  و  طراحی  به  موفق 
به  هیپ'  دینامیک  فیکساتور  'اکسترنال  نــام 
از  ناشی  میرهای  و  مرگ  چشمگیر  کاهش  منظور 

شکستگی لگن در سالمندان و درمان آن شدند.
مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
وسیله  هیپ  دینامیک  فیکساتور  اکسترنال  افزود: 
ای با طراحی منحصر به فرد است که جهت برخی 
در  و  دارد  کاربرد  لگن  ناحیه  در  شکستگی ها  از 
برای  بیهوشی  باالی  خطر  با  افــراد  و  سالمندان 

استفاده می شود. از عمل جراحی  پیشگیری 
ناحیه  شکستگی های  کرد:  تصریح  مرادی  علی 
در  بیشتر  'اینترتروکانتریک'  ناحیه  ویژه  به  لگن 
سالمندان ایجاد می شود و وجود بیماریهای مزمن 
فشار  و  ریوی  قلبی،  بیماری های  دیابت،  مانند 
خون تحمل عمل جراحی را به منظور درمان برای 

می کند. سخت  آنها 
دارای  شــده  اخــتــراع  وسیله  داد:  ادامــه  وی 
شکسته  ناحیه  که  است  دینامیک  قسمت  یک 
باعث  و  می کند  فشرده  کمپرس  را  لگن  استخوان 

می شود. شکستگی  محل  سریعتر  خورگی  جوش 
پزشکی  علوم  دانــشــگــاه  علمی  هیات  عضو 
بدون  دینامیک  فیکساتور  اکسترنال  گفت:  مشهد 
خونریزی و تنها با بیهوشی کوتاه و سبک در خارج 
خوردن  جوش  از  بعد  و  می گیرد  قرار  بیمار  بدن  از 
ناحیه شکستگی، خارج می شود و در عین حداکثر 

پایداری حداقل مزاحمت را برای بیمار دارد.
این  ــازی  س تــجــاری  قابلیت  خصوص  در  وی 
طب  نوآفرینان  شرکت  گفت:  نیز  جدید  محصول 
بالینی  تحقیقات  و  طراحی  از  بعد  شرق  آویسای 
و  آمریکا  ثبت  و  داخلی  ثبت  به  موفق  گسترده 
شده  دینامیک  فیکساتور  اکسترنال  سازی  تجاری 
از  نیز  را  ژنو  توانسته است مدال طالی فستیوال  و 

بابت دریافت کند. این 
مجوزهای  شده  اختراع  وسیله  افــزود:  مــرادی 
و  درمــان  بهداشت،  وزارت  پزشکی  تجهیزات 
انبوه  تولید  به  و  را هم کسب کرده  آموزش پزشکی 
دینامیک'  فیکساتور  است.'اکسترنال  رسیده 
واحـــدی،  احــســان  مـــرادی،  علی  هــمــکــاری  ــا  ب
ابراهیم زاده. مهندس سعید کرمانی  محمدحسین 
و  علمی  هیات  اعضای  از  مجاور  ناهید  مهندس  و 
طراحی  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  کارشناسان 

و ساخته شده است.

چند قدم تا سالمت
توسط پژوهشگران مشهدی؛

ساخت وسیله ای برای درمان شکستگی لگن 
ساختند

خبر

استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
اظهار کرد: تماس مستقیم با ماهی های قرمز امکان 

ابتال به مسمومیت در کودکان را افزایش می دهد.
افزود: ترشحاتی  این رابطه  عبدالکریم حامدی در 
و  می شود  آب  وارد  می شود  ترشح  ماهی  کبد  از  که 
داشته  تماس  مواد  این  با  مستقیم  طور  به  اگرفرد 
گوارشی  مشکل  ایجاد   ، مسمومیت  احتمال  باشد 
اسهال  و  استفراغ  تهوع  عالئم  با  معده  ورم  مانند 
پزشک  به  باید  ــان  درم بــرای  که  می یابد  افزایش 

مراجعه کرد.
باعث  ماهی  بدن  در  سم  نوع  یک  کرد:  باین  وی 
ترشحات  طریق  از  سم  آن  اگر  که  می شود  او  مرگ 
خواهد  بدی  عوارض  شود  انسان  بدن  وارد  ماهی 

داشت.
ماهی  آب  و  ماهی  به  است  بهتر  اینکه  بیان  با  وی 
با دستکش  نیاز  تماس مستقیم نداشت و در صورت 
این کار را انجام داد گفت: اگر دست به ماهی و آب 
و صابون  آب  با  باید حتما دستها  برخورد کرد  ماهی 
دارد  وجود  ماهی  که  استخرهایی  در  و  شود  شسته 

شنا توصیه نمی شود.
در  می شود  تعویض  که  ماهی  آب  گفت:  حامدی 
اشتباه  به  کودک  تا  نشود  داده  قرار  لیوان  یا  پارچ 
کردن  برطرف  برای  قدیم  در  ننوشد.  آب  عنوان  به 
تا  می دادند  زنده  کوچک  ماهی  او  به  کودک  زردی 
آن را ببلعد که این کار بسیار اشتباهی است و نباید 

انجام شود.

در آستانه سال نو هشیار باشید؛

احتمال مسمومیت با ماهی قرمز

سرویس فرهنگ
و  نویسنده  صاحب سبک،  نقاش  دّرودی،  ایــران 
کارگردانی است که پس از ۶۰ سال حضور در عرصه  
هنر معاصر ایران از تشخصی ویژه برخوردار است. او 
و  ایمان دارد  و کهکشان  این جهان هستی  به خالق 
به  را  او  ایمان  این است که خداوند  آرزویش  باالترین 

خودش زیادتر کند.
دّرودی  ایــران  عمر  از  سال   82 ایسنا،  گــزارش  به 
می گذرد و او خودش را یکی از خوشبخت ترین انسان ها 
می داند؛ چراکه از هر لحظه ی زندگی اش لذت می برد 
و می گوید: وقتی وارد آتلیه ی نقاشی ام می شوم دنیا و 
مسائل مربوط به آن را پشت در آتلیه می گذارم و وارد 
باورهایم  و  ماورا  جهان  با  که  می شوم  دیگری  جهان 
سروکار دارد. بدین گونه نقاشی هایم به گونه ای ترجمان 

و تصویر دنیای ذهنیات من هستند.
این هنرمند حتی سوژه ی نقاشی هایش را از پیش 
شکل  بوم  روی  ناخودآگاه  حس هایش  نمی داند. 
را به خاک سپرده  می گیرند. حتی شبی که مادرش 
است دردها و حس هایش را روی بوم نقاشی می ریزد 

و دردش را با نقاشی تقسیم می کند.
زندگی اش  معجزه ی  را  سرطان  بیماری  دّرودی، 
یادآوری  را  بودن  زنده  او  به  که  معجزه ای  می داند. 
از عشق کرده  لبریز  را  زندگی اش  از  ثانیه  و هر  کرده 
است. موفقیتش مدیون عدم وابستگی و در عین حال 

جسوری و صداقت و پی گیری مصرانه اوست.
برگزاری  تجربه ی  بین المللی  نقاش  هنرمند  این 
گالری های  و  موزه ها  در  انــفــرادی  نمایشگاه   ۶4
معتبر جهان را هم در کارنامه ی خود دارد و 8۰ فیلم 
مستند برای تلویزیون ملی سابق ایران ساخته است. 
موزه ی  گنجینه ی  در  او  نفیس  اثر  هشت  همچنین 
هنرهای معاصر تهران و سایر موزه های ایران و برخی 

از آثارش در دیگر موزه های دنیا هستند.
شما به عنوان یک بانوی هنرمند نقاش بین المللی    
فراهم  شرایطی  اگر  می کنید  فکر  شده اید.  شناخته 
باز  ادامه تحصیل به فرانسه بروید،  نمی شد تا شما برای 

هم می توانستید یک نقاش بین المللی شوید؟
در یک کالم خیر! درست است که نقاشی، استعداد 
طراحی و رنگ شناسی می خواهد اما بیش از آن، به 
شناخت فرهنگ جهانی نیاز دارد. نقاشی های اولیه ی 
غریب  و  عجیب  تکنیک  و  بود  عکاسی  مانند  من 
برای کپی برداری از طبیعت داشتم. در دانشکده ی 
تکنیک  که  دادند  یاد  من  به  پاریس  زیبای  هنرهای 
فراموش  همیشه  برای  را  نقاشی ام  قبلی  غیرعادی 
کنم. از طرفی ما پیشینه ای از هنر نقاشی یا مرجعی 

رجوع  آن  به  بتوانیم  که  نداریم  ایــران  در  نقاشی  از 
کتاب  در  را  غرب  نقاشی های  کودکی  در  من  کنیم. 
فرانسه  رئیس جمهور  که  بودم  دیده  سفیدی  و  سیاه 
گفته  من  به  بعدها  بود.  کرده  هدیه  روسیه  تزار  به 
مسکو  خیابانی  حراج های  در  پدرم  را  کتاب  این  شد 
پس از انقالب روسیه خریده و هم راه چندین نقاشی 
شاهکار از نقاشان روس با خودش به ایران آورده بوده 
است. پدر این کتاب نفیس را در کودکی به من داد. 
کتابخانه ام  از  کتاب  این  شدم  متوجه  چندی پیش 
به سرقت رفته است. کسی که آن را دزدیده، نمی داند 

ارزش معنوی این کتاب برایم چه اندازه است؟
همه  از  بیش تر  را  کدامیک  نقاشی هایتان  بین  از    

دوست دارید؟
جاری  سیل  آن،  در  که  کویر«  طغیان  »به نام  اثری 
نیست  معنا  این  به  انتخابی  چنین  اما  است.  شده 
یا »جاودانه خلیج  »به زاللی یک عشق«  اثر  که مثالً 
فارس« یا »نبض تاریخ« یا آثار دیگرم را کمتر دوست 
این  به  کویر«  »طغیان  اثر  به  خاصم  عشق  اما  دارم. 
یعنی  هدفم  به  رسیدن  و  کار  روند  که  است  خاطر 
این نقاشی را  را نشان می دهد. وقتی  نور  به  رسیدن 
تمام کردم آن چنان ذوق زده شدم که زیرش نشستم تا 
ببینم آیا از نور آن قلبم روشن می شود و یا از سیلی که 
در کویر روان است خیس می شوم؟ این خاطره برایم 

فراموش نشدنی است.
زندگی  لحظه به لحظه  ــارم  آث با  من  می کنید  بــاور 
می کنم؟ تابلو »طغیان کویر« را در سال 2۰۰7 کشیده 
و در نمایشگاه موزه ی هنرهای معاصر تهران به نمایش 
دوره ی  اولیه ی  کارهای  از  دیگر  اثری  بودم.  گذاشته 
همین  در  بود  رنگ  سیاه  تقریبًا  که  را  دانشجویی ام 

نمایشگاه به نمایش درآورده بودم. در مقایسه ی این دو 
اثر بود که به این نتیجه رسیدم »از سیاهی مطلق به 
نور رسیده ام« و این نخستین باری بود که از سیاهی به 
آن چه هدفم بود یعنی به »نور« رسیده بودم. تا مدتی 
از نقاشی که هستم احساس رضایت کردم و از اثری 
که خلق کرده بودم سرشار شدم. چنین لحظاتی در 
زندگی هر هنرمندی به یاد ماندنی ست. ذهن من که 
بایزید  سهروردی،  موالنا،  تأثیر  تحت  پیش  سال ها  از 
بود  ایران زمین  بزرگ  عرفای  دیگر  و  عطار  بسطامی، 
توانسته بود از نور این عرفا در نقاشی بهره بگیرد گرچه 
سال  سه  همسرم،  ناگهانی  و  زودرس  مرگ  از  پس 
عزادار شدم. در این دوره بود که معنی اشعار موالنا و 
عطار را درک کردم. به عبارتی با این اتفاق دردناک بود 
که ابعاد و ارزش معنوی این اشعار را به درستی درک 
کردم. تا اتفاقاتی از این دست پیش نیاید که همچون 
آوار بر سر انسان فرو می ریزد، انسان، ظرفیت شناخت 

این گونه مفاهیم را به دست نمی آورد.
  برخورد شما با سرطان چگونه بود؟

جدی  را  آن  بگویم  می توانم  حتی  عــادی.  خیلی 
نگرفتم. شبی که برای جراحی سرطان در بیمارستان 
به  را  بیمارستان  پزشکان  و  پرستاران  شدم،  بستری 
آرام بخش  که  بردند  به کار  شگردی  هر  آوردم.  ستوه 
یا ُمسکن بخورم از خوردن آن امتناع کردم. درعوض 
خواستم اتاق مرا عوض کنند و اتاقی رو به رودخانه ی 
رودخانه ی  و  شهرداری  بتوانم  تا  بدهند  من  به  ِسن 
ببینم. رفتار و درخواست های من برای همه،  را  سن 
را  سرطانش  می خواهد  که  فردی  بود.  تعجب برانگیز 
می خورد؟  دردش  چه  به  منظره  تماشای  کند،  عمل 
باالترین  اگر  پرسید:  من  از  پرستار  جراحی،  از  بعد 

شما  درد  درحال حاضر  بدانیم   1۰ شماره ی  را  درد 
چه شماره ایی دارد؟ شماره ی دردی که می کشیدم، 
اما اجازه ی تزریق مرفین ندادم.  بود  از نظر خودم 9 
هوشیار  می کشم  درد  که  مدتی  در  می خواستم 
و  نمی گریزم  زندگی  سخت  اتفاقات  از  من  باشم. 
کنجکاوانه  می باید  نمی شوم.  رد  آن ها  از  به سادگی 
می آید  پیش  من  با  ارتباط  در  که  اتفاقاتی  همه ی  از 
در  گاهی  را  عزرائیل  که  نور  به  سوگند  باشم.  آگاه 
بلند  با صدای  او  به  اتاق بیمارستانم می دیدم.  درگاه 
می گفتم: نمی بینی من چقدر زندگی را دوست دارم؟ 
انسان شدن.  رسالت  دارم.  رسالت  من  برو!  این جا  از 
بامداد   3 ساعت  تا  به تنهایی  بدم  حال  با  آن  از  پس 
در اتاق بیمارستان کتاب چشم شنوا را یا تصحیح یا 
با  تنگاتنگ  این گونه  را دوباره نویسی می کردم.  متون 

مرگ جنگیدن، ابعاد زندگی را گسترش می دهد.
  شما به جز نقاشی، تجربه ی نوازندگی، روزنامه نگاری 
کاری تان  کارنامه ی  در  حتی  دارید.  هم  مستندسازی  و 
به عنوان  داشته اید.  هم  را  مشهوری  افراد  با  مصاحبه 
فردی که قبالً کار روزنامه نگاری انجام داده، وضعیت فعلی 

این حرفه را چگونه می بینید؟
فکر می کنم روزنامه ها خیلی محدود شده اند. سعی 
به دلیل اخبار منفی، رسانه ها را کمتر دنبال  می کنم 
بدی  فیلم های  حتی  می شود.  بد  حالم  چون  کنم 
عصبانی ام  ندارند،  استدالل  آن ها  از  هیچ کدام  که 
من،  اصلی  مشغله ی  کنونی،  شرایط  در  می کنند. 
آینده نگری است و مخصوصًا آینده ی موزه ی خودم. 
همین جا  در  را  هنر  به  مربوط  مسائل  بدهید  اجازه 
خاتمه بدهیم و به ایران و آینده ی هنر ایران فکر کنیم 

و ایران را بیش تر و بیش تر دوست بداریم.

گزیده ای از گفت وگوی خواندنی با ایران درودی؛

روزنامه ها خیلی محدود شده اند تازه ترین اثر برادران کیانیان به روی صحنه 
رفت

حمید  کارگردانی  به  کبک ها«  »پــرواز  نمایش 
کیانیان و حضور رضا کیانیان به عنوان مشاور هنری 

در تاالر هنر روی صحنه رفت.
نمایش »پرواز کبک ها« به نویسندگی داوود کیانیان 
و کارگردانی حمید کیانیان و با حضور رضا کیانیان به 
عنوان مشاور هنری نمایش شامگاه دوشنبه ۶ اسفند 

اجرای عمومی خود را در تاالر هنر آغاز کرد.
بین  آذر ماه 9۶ منتخب جشنواره  نمایش که  این 
المللی همدان در بخش آموزشی بود، به دغدغه این 
کودک،  بین  مجازی  فضای  که  ای  فاصله  و  روزگــار 
حول  و  پرداخته  است  کرده  ایجاد  والدین  و  نوجوان 
دوری  بررسی  چرخد.  می  آبی  نهنگ  بازی  محور 
فرزندان و نوجوانان از خانواده و غرق شدن در فضای 
مجازی و جایگاه ویژه پدر و مادری آگاه که نظر فرزند 
می  معطوف  خانواده  و  خانه  به  هوشمندانه  را  خود 

کنند در طی این نمایش بسیار حائز اهمیت است.
دستیار کارگردان نمایش امیر محب علی و اپراتور 
پناه  و تدوینگر آن کاوه کیانیان و محمدرضا رضایی 

هستند.
شیبانی،  پریا  سلیمانخواه،  مریم  کیانیان،  حمید 
مرتضی  بــذرافــشــان،  فاطمه  همایونی،  ملیحه 
پرکنی  رجبی  دیانا  و  اندام  خوش  فاطمه  جوانشیر، 
دیگر  هستند.  ها«  کبک  ــرواز  »پ نمایش  بازیگران 
الهه  صحنه:  منشی  از  عبارتند  نمایش  عوامل 
پناه.  دانشمندیان. پخش کلیپ: محمدرضا رضایی 
عکاس: حسین معینی. مدیر روابط عمومی: سمیرا 

صالح زاده.

آهنگسازی  فرنگ«  به  »کاغذ  برای  ساکت 
می کند

به  »کاغذ  صوتی  سریال  تولیدکنندگان  از  یکی 
از  ــروژه  پ این  جزییات  برخی  به  ــاره  اش با  فرنگ« 
حضور کیوان ساکت به عنوان آهنگساز و تعدادی از 

هنرمندان مطرح عرصه گویندگی خبر داد.
ژوبین دارابیان توضیح داد: طبق برنامه ریزی هایی 
ضبط  پیش  چندی  از  بودیم  داده  انجام  قبل  از  که 
سریال صوتی به نام »کاغذ به فرنگ« را آغاز کردیم که 
خوشبختانه این مجموعه آخرین مراحل ضبط خود را 

پشت سر می گذارد.
وی ادامه داد: داستان این سریال صوتی یک درام 
طول  در  که  است  اجتماعی   – سیاسی  ی  عاشقانه 
روند طراحی شده داستانی وارد فضایی می شود که 
می تواند برای مخاطبان بسیار جذاب است. به همین 
جهت و با توجه به اهمیتی که موسیقی این کار برای 
ما داشت تصمیم گرفتیم از آهنگسازی دعوت کنیم 
تا شناخت کاملی از آنچه برای محتوا مد نظرداریم، 
داشته باشید به همین جهت از استاد کیوان ساکت 

دعوت شد تا در این مجموعه حضور پیدا کند.

خبرخبر
»موسیقی آوازی« محور چهارمین جشنواره 

آواها و نواهای رضوی
در نخستین نشست شورای سیاستگذاری و اتاق فکر 
موضوع  بر  رضوی  نواهای  و  آوها  جشنواره  چهارمین 

موسیقی آوازی اقوام و نواحی ایران تاکید شد.
سینمایی  هنری  معاون  اسماعیلی  محمدحسین 
و  اقــوام  آوازی  موسیقی  بر  تأکید  گفت:  اداره  این 
و  گرفته  صورت  ارزیابی های  اساس  بر  ایران  نواحی 
نواحی  در  موسیقی  بالقوه  ظرفیت های  شناسایی 
همچنین  و  کشور  سراسر  در  ایرانی  مختلف  اقوام  و 
پژوهش های میدانی انجام شده در حوزه تولید آثار با 
موضوع رضوی در سه دوره گذشته صورت گرفته و در 
دوره جدید، ضمن گسترش دامنه فعالیت ها در کلیه 
بخش های این جشنواره موسیقی اقوام و نواحی ایران 
به عنوان محور جشنواره چهارم در دستور کار کمیته 
رقابتی  بخش  افزود:  وی  گرفت.  خواهد  قرار  اجرایی 
آثار  خلق  و  آفرینش  بر  مبتنی  جشنواره  از  دوره  این 
موضوع  این  و  بود  خواهد  رضوی  محوریت  با  جدید 
بستر مناسبی برای بروز و ظهور یک جریان فرهنگی در 
کشور و شناسایی فعاالن این حوزه خواهد بود، از این 
رو توجه به کشف تولیدات جدید و حمایت از هنرمندان 
با موضوع امام رضا  در حوزه موسیقی اقوام و نواحی 
جشنواره  از  دوره  این  الزامات  از  یکی  عنوان  به  )ع( 
و  اجتماعی  با یک حرکت  تا  کنیم  باید کمک  و  است 
سیال، مخاطبین هدف این جشنواره را بیش از پیش 
پیدا کنیم و  زمینه حضور ایشان را در سطح کشور و 
چهارمین  دبیر  جانشین  نماییم.  فراهم  المللی  بین 
از  خرسندی  ابراز  با  رضوی  نواهای  و  آواها  جشنواره 
برگزاری این رویداد هنری، نهادینه شدن و رویکردهای 
مثبت و ارتقاء سطح دانش معنوی و موسیقایی مردم 
و همچنین آشنایی جامعه هنرمندان و ارادتمندان با 
ارزش ها ی دینی و سیره زندگانی آن امام رئوف را از 

نقاط برجسته و مطلوب این جشنواره دانست.
فکر  اتــاق  عضو  و  تخصصی  دبیر  صــدری،  احمد   
این  نیز در  نواهای رضوی  و  آواها  چهارمین جشنواره 
جلسه، تشکیل اتاق های فکر را اصلی ترین مرکز تبادل 
برگزاری  افزود:  و  دانست  گیری  تصمیم  و  اطالعات 
نشست های تخصصی برنامه های موضوعی جشنواره 
تحت عنوان اتاق فکر می تواند با استفاده از ظرفیت ها 
و قابلیت های موجود و بالقوه هنری و تأثیر گذاری آن 

در برگزاری هر چه بهتر جشنواره تعیین کننده باشد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش های آماری بنیاد بین 
فعالیت های  برگزاری  بازنگری  و  رضا)ع(  امام  المللی 
گذشته،  سنوات  در  استان ها  کلیه  هنری  و  فرهنگی 
برگزاری  از  دوره   3 طی  است  توانسته  تهران   استان 
جشنواره استاندردهای قابل قبول برگزاری یک رویداد 

هنری را کسب کند.
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اکبرصادقی بازیکن بی حاشیه تیم فوتبال پدیده معتقد 
است که به دنبال قهرمانی در لیگ برتر هستند.

تیم فوتبال پدیده در آخرین دیدار خود مقابل سپیدرود 
رشت موفق شد با ارائه یک بازی زیبا و برتر به برتری برسد.
پدیده با این برد نشان داد همچنان یکی از تیم های 
مدعی کسب عنوان قهرمانی است و این در حالی است 
که تیم مشهدی درحال حاضر با 38 امتیاز و تنها تفاضل 

گل کمتر در رده سوم قرار دارد.
فصل  این  طول  در  تیم  این  خوب  بازیکنان  از  یکی 
اکبر صادقی  و حتی فصول گذشته کسی نیست جز 
هافبک تدافعی این تیم که با وجود اینکه دیر به فوتبال 
ایران معرفی شده است همواره جزو یکی از افراد تاثیر 

گذار تیمش بوده است.
وی درباره اوضاع و شرایط تیم پدیده اظهار داشت: 
به حضور  با توجه  و  تیم یکدستی داریم  را شکر  »خدا 
یحیی گل محمدی و دانش فنی باالیی که دارد توانسته 
فوتبالیست های خوبی را گردهم جمع کند. فکر می کنم 
تا این جای فصل نتایج معقولی را کسب کردیم و انشاا... 
این نتایج ادامه دار باشد و امیدوارم که بتوانیم این روند  
خوبمان را ادامه دهیم تا بتوانیم بعد از مدت ها برای استان 

خراسان و مردم مشهد کسب افتخار کنیم«.
وی در ادامه افزود: »مطمئن باشید در برآورده کردن 
این هدف تمام تالش خودمان را  به کار خواهیم بست که 
در این صورت با تیم خوبی که داریم هیچ هدفی دور از 

دسترس نیست«.
اکبر صادقی درباره اینکه جامعه فوتبال تا حد زیادی 
تیم پدیده را باور نمی کرد و در خصوص احتمال قهرمانی 
خودمان  تالش  تمام  ما  »خب  داشت:  اظهار  تیم  این 
و  خوب  بچه های  را  ما  تیم  اعضای  واقعا  و  می کنیم  را 
بازیکنان خوبی تشکیل داده اند، ضمن اینکه کادر فنی 
خوبی داریم. انصافا از زمانی که باشگاه واگذار شده تا 
حد زیادی تیم سر و سامانی گرفته و به مرور زمان کارها در 

شرف انجام گرفتن است؛ اما زمان بر است که انشاا... این 
مسائل حل  خواهد شد.

وی همچنین اضافه کرد: »در حال حاضر بچه ها داری 
آرامش نسبی هستند که این فضا خیلی توانسته به ما 
کمک کند. ما فقط  تمام تالشمان را می کنیم که خدا هم 

در این راه به ما کمک کند«.
وی درباره الگوی فوتبالی خودش  و بازی های خوبش 
در این چند سال هم گفت: »من در واقع سعی کردم 
که در این چند ساله در هر تیمی که به میدان می روم 
مثمرثمر باشم چه از صبا گرفته تا پیکان و ذوب آهن و ... 
سعی کردم  همواره  ساده بازی کنم و دستورات سرمربی 
خودم را  بدون هیچ حرکت اضافه ای انجام دهم.  اگر بازی 
خوبی هم از من می بینید شاید به خاطر بازیکن های بوده 
است که در کنار من به میدان می روند مثل مسعود ریگی 

که واقعا در این فصل زوج مناسبی بوده است«.
گفت:  نیز  خودش  فوتبالی  الگوی  خصوص  در  وی 
»من همیشه آقای کریم باقری را چه از لحاظ فنی و چه 
از لحاظ اخالقی الگوی خودم قرار داده ام و سعی کردم  تا 
آنجا که می شد بتوانم مانند ایشان عمل کنم که البته که 

من به پای کریم باقری هرگز نمی رسم«.
وی درباره اینکه فوتبال خود را از کجا شروع کرده است 
گفت: »من در فوتبال پایه در تیم نوجوانان استقالل تهران 
بودم ولی بعد به کوثر تهران آمدم و زیر نظر علی دوستی 
می کردم  بازی  رده ها  تمام  در  تیم  این  در  سال  مهر 5 
علی  توقع  بدون  زحمت های  از  دارم  هرچه  خدایی  و 
دوستی مهر و همچنین آقای علیرضا کولیوند است که 

برای همیشه مدیون آنها هستم«.
تمرین  به  رفتنش  خاطره  ــاره  دربـ همچنین  وی 

بازی های  از  یکی  در  گفت:  و  کرد  اشــاره  پرسپولیس 
حمید  می کردم،  بازی  امید  رده هــای  در  که  دوستانه 
استیلی که قرار بود سرمربی پرسپولیس شود بازی من 
را دید و به تمرین دعوت کرد و من دو هفته به تمرینات 
پرسپولیس آمدم که دیگر قطبی تیم را از استیلی تحویل 
گرفته بود. آن زمان بازیکنان بزرگی مثل کریم باقری و 
متاسفانه  ولی  ... حضور داشتند؛  و  واحدی  نیکبخت 
چون سرباز بودم نتوانستم در این تیم ادامه دهم. سپس 
برای سربازی به مقاومت تهران رفتم سال بعد به لیگ یک 
رفتم و بعد از آن کاوه و سپس به داماش درود پیوستم و از 
آنجا آقای ویسی با من تماس گرفتند و من را به صبا بردند 
و به این ترتیب پای من به لیگ برتر باز شد و به همین دلیل 
همیشه گفتم که آقای ویسی نقش بسیار بزرگی در زندگی 

فوتبالی من داشته است.

با دانش باالی گل محمدی به دنبال قهرمانی هستیم

اکبر صادقی: سعی کرده ام همیشه مثمرثمر باشم
کوتاه از ورزش استانخبر

سه پدیده جوان، عصای دست کرانچار
با اعالم لیست تیم ملی امید، سه بازیکن جوان تیم 
پدیده نیز در اردوی این تیم خواهند بود. محمدمهدی 
مهدی خانی، سینا زامهران و محمد آقاجان پور سه پدیده 

تیم امید ایران هستند.
لیست 3۰ نفره زالتکو کرانچار برای حضور در اردوی 
پیش روی تیم امید ایران اعالم شد. این بازیکنان که در 
لیست نهایی سرمربی تیم امید حضور دارند در اردوی 
پیش رو و همینطور بازی های تدارکاتی حضور خواهند 
داشت تا در نهایت پس از غربال نهایی خود را به بازی های 

مقدماتی المپیک توکیو برسانند.
در لیست اعالم شده توسط کرانچار سه بازیکن از تیم 
پدیده مشهد حضور دارند. بازیکنانی که هرکدام از آنها در 
مدت زمان حضور در ترکیب تیم گل محمدی توانستند با 

اثرگذاری کامل، هواداران را از خود راضی نگه داشتند.
در میان این سه بازیکن، محمدمهدی مهدی خانی 
او  را دارد.  بیشترین زمان حضور در ترکیب پدیده ای ها 
از دور برگشت دیدارهای لیگ توانست خود را به ترکیب 
بازیکن دعوت شده  دیگر  زامهران  برساند. سینا  اصلی 
به تیم ملی امید است. بازیکنی که توانسته در برخی از 
دیدارها با به دست آوردن رضایت یحیی گل محمدی به 
ترکیب پدیده راه یابد. محمد آقاجانپور نیز سومین بازیکنی 
است که از لیست پدیده در لیست کرانچار حضور دارد. این 
بازیکن که در دیدار اخیر پدیده برای اولین بار در ترکیب 
بازی  به میدان رفت موفق شد  تیم در دفاع راست  این 
فوق العاده چشم نوازی از خود به نمایش بگذارد و روی هر 

دو گل پدیده تاثیر مستقیم داشته باشد.

اعزام ورزشکاران پرورش اندام به مسابقات 
قهرمانی کشور

بــرای حضور در  انــدام خراسان رضــوی  پــرورش  تیم 
مسابقات قهرمانی باشگاه های کشور عازم استان مازندران 

شد.
این مسابقات در چهار رشته فیزیک، بادی کالسیک، 
برگزار  روز  دو  به مدت  فیزیک کالسیک  و  اندام  پرورش 

می شود. 
بابل میزبان این دوره از رقابت  ها است، امروز8 اسفند 
ماه وزن کشی مسابقات، 9 و 1۰ اسفند ماه نیز مسابقات 

در این چهار رشته برگزار خواهد شد.
رضا  ــاوری،  ی حسین  امیر  رقابت ها  از  دوره  این  در 
حیدری و هادی پژوهان در رشته فیزیک، احسان امامی، 
علیرضا باقری، ابوالفضل هاشمی سرشت، محمد امین 
هادی زاده، فرهاد صالحی، علیرضا یاوری، رضا اسدیان، 
مجتبی سجادی، محمد حیدری، ایمان سلطانی، وحید 
کریمی اصلی، جواد وحیدی نسب، علی اسماعیل زاده و 
فرزاد ارام در رشته بادی کالسیک از تیم خراسان رضوی با 

ورزشکاران دیگر استان ها به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات فوتبال پیشکسوتان تلفیقی از 
فرهنگ و ورزش است

مربی تیم ملی پیشکسوت فوتبال ایران گفت: این گونه 
مسابقات عالوه بر اینکه باعث دیدار دوباره پیشکسوتان 
فوتبال می شود، تاثیرات مثبتی را نیز در جامعه به همراه 

خواهد داشت.
فوتبال  مسابقات  خصوص  در  ابراهیمی  ناصر 
پیشکسوتان در مشهد، اظهار کرد: این دیدار سه جانبه 
فوتبال یادواره شهیدان محمد بروجردی٬ ابراهیم هادی 
و محمود کاوه، بین تیم های پیشکسوتان پرسپولیس و 
استقالل، تیم ملی و تیم خراسان می باشد که سرمربیگری 
تیم ملی پیشکسوتان در قالب تیم شهید بروجردی به 

عهده بنده و پرویز مظلومی خواهد بود.
وی افزود: این گونه مسابقات عالوه بر اینکه باعث دیدار 
دوباره پیشکسوتان فوتبال می شود، تاثیرات مثبتی را نیز 

در جامعه به همراه خواهد داشت.
پیشکسوت فوتبال ایران بیان کرد: این مسابقات که 
اثرات  آن هاست،  خانواده های  از  تقدیر  و  شهدا  یادبود 

خوبی در جامعه خواهد داشت .
ابراهیمی ضمن اظهار امیدواری به ادامه دار بودن این 
نوع مسابقات، عنوان کرد: همین موضوع که برگزاری این 
مسابقه، باعث شادی و امیدواری یک سری از افراد جامعه 
شود و از خانواده های شهدا نیز تجلیل گردد، می تواند آثار 

اجتماعی خوبی را در برداشته باشد.
 3 حدود  از  بعد  که  مسابقات  این  کرد:  تصریح  وی 
سال دوباره برگزار می شود، رویداد بسیار خوبی است که 

امیدواریم استقبال مناسبی نیز از آن صورت بگیرد.
گفتنی است؛ این دیدار روز جمعه 1۰ اسفند ماه ساعت 

14 در استادیوم امام رضا مشهد برگزار می شود.

ترکیب تیم ملی پیشکسوتان برای 
حضور در مشهد اعالم شد

ترکیب تیم ملی پیشکسوتان برای دیدار سه جانبه فوتبال 
بین این تیم با تیم پیشکسوتان استقالل و پرسپولیس و تیم 

خراسان در روز 1۰ اسفند ماه در مشهد اعالم شد.
تیم ملی پیشکسوتان در این مسابقات در قالب تیم شهید 
بروجردی و به سرمربیگری پرویز مظلومی و ناصر ابراهیمی 
خطیبی،  رسول  اساس  این  رفت.بر  خواهد  میدان  به 
محسن بیاتی نیا، مهدی رجب زاده، حمید درخشان، فرزاد 
محمد  هاشمی نسب،  مهدی  کاظمیان،  جواد  آشوبی، 
نکیسا،  نیما  حسن زاده،  رضا  اسدی،  مرتضی  نصرتی، 
پرویز برومند، سید مهدی حسینی، مصطفی اکرامی، 
بهمن طهماسبی و شهروز قوی مذهب برای تیم ملی بازی 
خواهند کرد.در این دوره از مسابقات ستاره های بزرگی در 
سه تیم حضور دارند و مسابقات در سه نیمه برگزار می شود 
که هر تیم یکبار با تیم دیگر به رقابت می پردازد، همچنین 

بین این نیمه ها از 5۰ فرزند شهید تقدیر به عمل می آید.
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512/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد 

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

اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  برابررای شماره 139۶۶۰3۰۶۰15۰۰۶۶3۶-139۶/12/23هــیــات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فرهاد صاحبی 
فرزند رسول بشماره شناسنامه ۰74۰۰37412 صادره از تایباد  در ششدانگ یکدربند مغازه به انضمام طبقه فوقانی به مساحت 
42/58 مترمربع پالک 5۰و51  فرعی از25۰-اصلی واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تایباد خریداری از محل قسمتی از مالکیت 
روزآگهی می شود  فاصله 15  به  نوبت  مراتب دردو  به منظوراطالع عموم  لذا  از پالک محرزگردیده است  و قسمتی  محمد رضائی 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول:97/12/8 ، نوبت دوم :97/12/23 
رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد-غالمرضاآقازاده

512/2آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

اراضی  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  اول موضوع  1-برابررای شماره 1397۶۰3۰۶۰13۰۰2172-1397/11/۶ هیات 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید مهدی 
عراقی شهری بشماره شناسنامه 221 کد  ملی ۰9193513۰1 صادره از گناباد  فرزند سید علی در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت کل 253/19 مترمربع از پالک شماره 1289 فرعی از 3-اصلی واقع دراراضی قصبه شهر بخش یک حوزه 

ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از سید محمد رضا محمودی 
2- برابررای شماره 1397۶۰3۰۶۰13۰۰217۰-1397/11/۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
حمیده  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
سادات مقدم قدیری جاللی  بشماره شناسنامه ۶37 کد  ملی ۰91938145۶ صادره از گناباد  فرزند سید محمد  در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 253/19 مترمربع از پالک شماره 1284 فرعی از 3-اصلی واقع دراراضی قصبه 
شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از سید محمد رضا محمودی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول: 97/12/8، نوبت دوم :97/12/23 

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب
512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/9/22-1397۶۰3۰۶۰13۰۰177۶ شماره  برابررای 
رمضانعلی  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
اسحاقی بیلندی  بشماره شناسنامه 12 کد ملی ۰91945371۶ صادره گناباد فرزند محمد رضا  در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 1۰7/78 مترمربع از پالک  شماره 4394 فرعی از1-اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری 
شده مع الواسطه از خانم زهرا نقوی مندی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می 
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 

قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/8 ، نوبت دوم :97/12/23 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/7/23-1397۶۰3۰۶۰13۰۰1383 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی ولیان   
بشماره شناسنامه 5۰5 کد ملی ۰94۰928485  صادره مشهد فرزند محمد حسین در ششدانگ یکباب مغازه تجاری  به مساحت 
38/۶8  مترمربع از پالک  شماره 9887 فرعی از1-اصلی واقع دراراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از 
حسن و مهدیه و حسین شهرت همگی رسایی )تعدادی از ورثه مرحوم محمد علی رسایی ( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/8 ، نوبت دوم :97/12/23 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/9/25-1397۶۰3۰۶۰13۰۰1781 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای  ابراهیم تخم 
افشان  بشماره شناسنامه 2۰ کد ملی ۰88932۶74۶  صادره قائنات فرزند قربان در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 289/3۶ 
مترمربع از پالک  شماره 938 فرعی از2-اصلی واقع دراراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه 
از آقای مهدی خاکسار  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/8 ، نوبت دوم :97/12/23 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب

)512/11( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7470( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1394۶۰3۰۶۰۰5۰۰747۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر عشقی فرزند محمد علی 
بشماره شناسنامه 51۰ صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۰1/۶ مترمربع  پالک شماره 138 فرعی 
از 1۰7 اصلی واقع در اراضی زهد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای عبداله سعیدی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

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

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/12( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7218( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  برابر رای شماره 1397۶۰3۰۶۰۰5۰۰7218 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شرکت تعاونی دانه طالیی سیمرغ 
عطار نیشابور به شناسه ملی 14۰۰421۰38۰ در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 4۶72/1۰ مترمربع از پالک شماره 
157 اصلی واقع در اراضی دهنو حاج بالل بیک بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد آتشی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

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

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
)512/13( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7079( 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  برابر رای شماره 1397۶۰3۰۶۰۰5۰۰7۰79 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی هما محروقی فرزند هادی بشماره 
شناسنامه 1۰۶78 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب مغازه و زیر زمینی به مساحت 31/48 مترمربع از پالک شماره 3۰93 
اصلی واقع در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی عباس، مهدی، هادی، محمود، حسین و 
ابوالفضل شهرت همگی محروقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

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

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
)512/14( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7081( 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1397۶۰3۰۶۰۰5۰۰7۰81 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رقیه کل قندشتی فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 477 صادره از بخش میان جلگه نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 51/78 مترمربع از پالک شماره 
7۰ فرعی از 98 اصلی واقع در اراضی حصار بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی ورثه محمد حسین آداب 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

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

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
 )512/15( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7138( 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  برابر رای شماره 1397۶۰3۰۶۰۰5۰۰7138 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا عابدی فرزند کاظم بشماره 
شناسنامه 11۶2 صادره از فیروزه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 11۶/75 مترمربع از پالک شماره ۶7 فرعی از 41 
آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم حجیه معصومه قیمی  محرز  اصلی واقع در اراضی کاظم 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

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

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/9/29-1397۶۰3۰۶۰13۰۰181۶ شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم یعقوبی 
مساحت  به  منزل   یکباب  ششدانگ  در  عبداله   فرزند  گناباد  صادره    ۰919335594 ملی  کد   1۰۰ شناسنامه  بشماره  شهری   
232/23  مترمربع از پالک  شماره 595  فرعی از118-اصلی واقع دراراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده 
مع الواسطه از سید محمد اشرفی شهری و غالمرضا مودت کاخکی و صاحب شفاعی نوقابی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:1397/12/8 ، نوبت دوم :97/12/23 
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد-محمدرضا اجتهادی عرب
512/7اداره 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 139۶۶۰3۰۶۰22۰۰۰939 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا نیازی فر فرزند صفر بشماره 
شناسنامه 58171 صادره از مشهد  دریک باب خانه به مساحت 185/5 مترمربع پالک  438۰ فرعی از 27۶-اصلی واقع در بخش 
13 از محل مالکیت مشاعی متقاضی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 

تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/24 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم
512/8( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )6741( 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1397۶۰3۰۶۰۰5۰۰۶741 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر هوایی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 12 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۰1/5۰ مترمربع پالک شماره 235 اصلی واقع در 
اراضی زینل بیک بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی سید جواد میر عاقل، پری قوامی، فخری قوای و 
گوهر صادقی ارکانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/23 تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/08   

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/9( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7085( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  برابر رای شماره 1397۶۰3۰۶۰۰5۰۰7۰85 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد آبادی فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه 4 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 155 مترمربع از پالک باقیمانده 14۰ فرعی از 
1۰7 اصلی واقع در اراضی زهد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای ناصر خسرو نژاد محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

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

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)512/10( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )7469( 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 1394۶۰3۰۶۰۰5۰۰74۶9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر عشقی فرزند محمد علی 
بشماره شناسنامه 51۰ صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 23/75 مترمربع  پالک شماره 138 فرعی 
از 1۰7 اصلی واقع در اراضی زهد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای عبداله سعیدی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

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

علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

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   1397/1۰/27 مورخ   1397۶۰3۰۶271۰۰3754 شماره  برابررای 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
مساحت  به  کارگاه  باب  یک  ششدانگ  در  مشهد  از  صادره   84۰47 شناسنامه  بشماره  رمضان  فرزند  براری  آقا  حسین  سید  آقای 
1139/2۰ مترمربع قسمتی از پالک 88-اصلی بخش 9 مشهد واقع در جاده کالت خریداری از علی شاملو  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 .118۶ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/17اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک 

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 1397۶۰3۰۶۰۰3۰۰1279 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا جهانی فرزند 
نوروز  بشماره شناسنامه 289 صادره از زابل در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133 مترمربع قسمتی از پالک 2832 فرعی از 
227-اصلی بخش 9 واقع در بلوار رستمی 44 شهید ابراهیمیان 5 پالک 39 خریداری از مالک رسمی ابراهیم عالمی  محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 

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

511/18اداره 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

برابررای شماره 1397۶۰3۰۶271۰۰3449 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 خانم درسا کریمی فرزند 
محمد علی  بشماره شناسنامه ۰927758512  صادره از مشهد در 11/23  سهم مشاع از ۶9/4 سهم ششدانگ یک باب منزل 
به مساحت ۶9/4  مترمربع قسمتی از پالک 82 فرعی از 2-اصلی بخش 9 مشهد واقع در فلکه ابوطالب 13 بن بست اول سمت 
چپ پالک 49/1 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش ( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد .121۰ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار
511/19اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
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 1397۶۰3۰۶271۰۰3448 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 پارسا کریمی فرزند 
محمد علی   بشماره شناسنامه ۰92۶۶4۶54۰  صادره از مشهد در 22/45  سهم مشاع از ۶9/4 سهم ششدانگ یک باب منزل 
یک به مساحت ۶9/4  مترمربع قسمتی از پالک 82 فرعی از 2-اصلی بخش 9 مشهد واقع در فلکه ابوطالب 13 بن بست اول سمت 
چپ پالک 49/1 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش ( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد .12۰8 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/21اداره 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

برابررای شماره 1397۶۰3۰۶271۰۰3753 تاریخ 1397/1۰/27 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 
به  خانه  باب  یک  در ششدانگ  مشهد  از  شناسنامه 3۰۶8  صادره  بشماره  غالمحسین   سید  فرزند  محمدی سرشت  سید صادق 
مساحت 2۰8/75 مترمربع قسمتی از پالک 937 فرعی از 14-اصلی بخش 9 مشهد واقع در مفتح 37 چهارراه دوم سمت چپ 
پالک 49 خریداری از حسین حسین زاده یزدی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی 
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 .12۰۰ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

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

برابررای شماره 139۶۶۰3۰۶271۰۰۰8۶۶ 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 خانم زهرا مالیریان فرزند غالمعلی  
بشماره شناسنامه 7۶185 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۶9/4 مترمربع قسمتی از پالک 82 فرعی از 
2-اصلی بخش 9 مشهد واقع در فلکه ابوطالب 13 بن بست اول سمت چپ پالک 49/1 خریداری از ماه نساء بابائیو مابقی سهم 
مشاعی خود متقاضی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .12۰۶ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

511/22اداره 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

برابررای شماره 1397۶۰3۰۶271۰۰3251  مورخ 1397/9/28 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 
غالمرضا عزتی خراسانی فرزند علی  بشماره شناسنامه 5۰9  صادره از مشهد در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 1۰75/۰9 
)بین  عدالت  درمانگاه  جنب  دهرود  اول  سیمان  جاده  در  واقع  مشهد   9 بخش  ۶8-اصلی  از  فرعی   5 پالک  از  قسمتی  مترمربع 
رسالت 11۶و118 (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 .119۶ 
تاریخ انتشارنوبت اول:97/11/23 ، نوبت دوم :97/12/8 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

ی
مفقود

ی
مفقود

کارت هوشمند به شماره 2222994 ماشین کامیون سیستم کاویان مدل 1386 به شماره پالک 174 ع 76 ایران 42 شماره موتور 
69458782 و شماره شاسی NA5K1062C7G331270 مربوط به امیررضا محمدی پور یزدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

شاسی  شماره  به  و   42 ایران   61 و   897 پالک  شماره  به   ،1390 مدل   111 بک  هاچ  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ  و  کمپانی  سند 
s5430090068663 و شماره موتور 4280201 بنام مجتبی بهدانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

بزرگ  بانوی  خجسته  میالد  سالروز  مناسبت  به 
اسالم، حضرت فاطمه زهرا)س( ۶ پروژه فرهنگی، 
رضوی  قدس  آستان  بدنی  تربیت  موسسه  ورزشی 
روز سه شنبه طی مراسمی در مشهد به بهره برداری 

رسید.
تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم گفت: 
در  و  است  مردم  عالقه  مورد  بسیار  مبحث  ورزش 
تربیت  مجموعه  مردم  به  رسانی  خدمات  راستای 
بدنی آستان قدس رضوی باید از تمام امکانات روز 

دنیا برخوردار باشد.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی افزود: موسسه 
کنار  در  باید  رضــوی  قدس  آستان  بدنی  تربیت 
آموزش تکنیک های ورزشی، با بهره گیری از حضور 
و  نو  سخن  صاحب نظران،  و  استادان  فرهیختگان، 
جدید برای دنیای ورزش داشته و جریانی الگوساز و 

فرهنگ  ساز برای مجموعه ورزشی کشور باشد.
تعالی علوم  و  امروز مرکز رشد  وی اظهار داشت: 
افتتاح  این موسسه  و مهارت  های ورزش رضوی در 

و  آموزشی  بخش های  شامل  مجموعه  این  که  شد 
آکادمی و دربردارنده رشد به معنای ورزش و تعالی 

به معنای فرهنگی بودن است.
وی گفت: این مرکز یک مجموعه بزرگ برای رشد 
فرهیختگان، ورزشکاران و صاحب نظران خواهد بود 
تا الگویی متفاوت در کشور با بهره  گیری از فرهنگ 
معرفی  رضــا)ع(  امام  حضرت  آموزه  های  و  رضوی 

شود.
شامل  ورزشی  فرهنگی  پروژه   ۶ مراسم  این  در 

مرکز رشد و تعالی علوم و مهارت  های ورزش رضوی، 
گالری و موزه ورزش، سالن تیراندازی، خانه ورزش 
الگو در ورزش و سالن  محالت محروم، کالس های 
چند منظوره ورزشی شماره 2 بانوان به بهره برداری 

رسید.
»چهل  چراغ  کتاب  مقدماتی  نسخه  از  همچنین 
تربیت  »ویژگی های  پژوهشی  طرح  های  و  ورزش« 
در  طیب  »برند  و  اسالمی«  ورزش  تــراز  در  بدنی 

ورزش« رونمایی شد.

6 پروژه فرهنگی، ورزشی آستان قدس رضوی بهره برداری شد

شهردار مشهد در بازدید از پروژه مشارکتی پارک طرق 
و گفتگو با حسین ثابت، سرمایه گذار این پروژه گفت: از 
پروژه هایی که امید و رونق بیشتر اقتصادی را به مشهد 

بیاورند، حمایت می کنیم.
 محمدرضا کالیی ظهر دیروز در بازدید از پروژه اقامتی 
با  که  مشهد  طرق  بوستان  اجرای  حال  در  گردشگری  و 
شد  برگزار  پروژه  این  گذار  سرمایه  ثابت،  حسین  حضور 
با بازدید از بخش های مختلف پروژه از نزدیک در جریان 
روند عملیات اجرایی آن قرار گرفت. همچنین در ادامه این 

بازدید محمدرضا کالئی، شهردار مشهد در نشست کاری 
با حسین ثابت، سرمایه گذارپروژه اقامتی گردشگری طرق 
موضوعات مرتبط با این پروژه را بررسی و دستورات الزم را 

برای تسریع در اجرا و رفع مشکالت آن را صادر کرد.
حسین ثابت نیز در این نشست با تقدیر از حمایت های 
تنها  مدیریت شهری  از  ما  توقع  شهرداری مشهد گفت: 

پشتیبانی و حمایت اخالقی است. 
وی افزود: ما منطقه محروم را برای اجرای پروژه انتخاب 
کرده ایم و قول می دهم ظرف 2-3 سال مشکالت موجود 

در این منطقه کاهش پیدا کند.
ثابت با اشاره به اینکه شما به عنوان شهردار زمانی که 
آمدید گفتید برای خدمت به مردم آمده اید، اظهار کرد: 
ما نیز برای کمک به مردم آمده ایم و در حالی که سرمایه 
گذاران می روند، ایستاده ایم و کار می کنیم زیرا مردم به 

امید نیاز دارند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: با 
توجه به مهاجرپذیر بودن مشهد، دولت باید در هزینه های 
ناشی از جلوگیری و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی 

با شهرداری مشارکت کند.
محمدرضا حسین نژاد با بیان این مطلب، اظهار کرد: با 
توجه به وجود امکانات و ظرفیت های متعدد در شهر مشهد، 
این کالنشهر کانون مهاجرت افراد از شهرها و روستاهای 
مجاور و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی در حاشیه 
شهر شده است. پس ضروری است دولت در هزینه های 
با  سکونتگاه ها  این  شکل گیری  و  جلوگیری  از  ناشی 

شهرداری مشارکت کند.

وی بر همکاری و هماهنگی بین دستگاه ها تاکید کرد و 
افزود: همکاری بین بخشی دستگاه های مؤثر در جلوگیری 
از تشکیل بنگاه های امالک غیرمجاز و جلوگیری از فعالیت 
آن ها در این زمینه دارای اهمیت است. حسین نژاد توضیح 
برای  مسکن  و  زمین  ویژه  قضایی  مجتمع  تشکیل  داد: 
تسریع و رسیدگی به فعالیت های حقوقی نیز می تواند در 

کاهش اثرات این معضل مؤثر باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد به تدوین، 
تصویب و اجرای برنامه های آمایش ملی اشاره کرد و گفت: 
این برنامه تضمین  کننده بهینه  سازی توزیع جمعیت است 
و موجب جلوگیری از تمرکز جمعیت و امکانات در شهرهای 

پرجمعیت کنونی می باشد که این امر می تواند از مهاجرت 
جلوگیری نماید.

و  توانمندسازی  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  حسین نژاد 
تشکیل نهادهای محلی برای نظارت برساخت و سازهای 
غیرمجاز، وجود سیاست های تشویقی توسط دولت برای 
ماندگاری جمعیت در روستاها و ارائه تسهیالت بانکی به 
روستاها از راهکارهایی است که اجرای آن باعث کاهش و 

حذف تدریجی سکونتگاه های غیررسمی خواهد شد. 

نهال  هزار   ٢٨ از  بیش  درختکاری،  هفته  با  همزمان 
توزیع  چهار  منطقه  شهروندان  بین  مثمر  غیر  و  مثمر 
خواهد شد و شهرداری منطقه چهار از لحاظ تعداد نهال 

ها در رتبه دوم میان مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد 
قرار دارد.

این نهال ها شامل انواع توت زینتی، زبان گنجشگ، 

گیالس،  سیب،  انواع  نارون،  مثمر،  غیر  زیتون  اقاقیا، 
میدان  )جنب  بهشت  بوستان  سه  در   ... و  آلو  گالبی، 
شهید   - بابانظر  شهید  بزرگراه   ( بسیج  مفتح(،  شهید 
تا  ماه  اسفند  از هشتم  )پنجتن ٤٥(  ارم  و  بابانظر ٣٧( 
پایان هفته درختکاری از ساعت ١٠ الی ١١ توزیع می 

شود.

مدیر میراث فرهنگی صنایع دستی ودشگری بردسکن 
برای  بردسکن  باستانی  و محوطه  تپه  پرونده  گفت: 2۰ 
ثبت در فهرست آثار ملی کشور به مراجع مربوطه ارسال 

شده است.
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
احمد  ــوی   رض خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع 

بردسکن  شهرستان  افزود:  اسفند   7 امروز  زارع  صابری 
22۰ جاذبه گردشگری شامل طبیعی، تاریخی، مذهبی 
و فرهنگی دارد که 7۰ درصد از این تعداد، آثار تاریخی 

هستند.
وی به شناسایی 5۰ اثر جدید در دو سال اخیر در این 
تاریخی  بیشتر  آثار  این  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان 

جاذبه   22۰ مجموع  از  اکنون  هم  و  است  طبیعی  و 
گردشگری شهرستان بردسکن 3۰ اثر تاریخی و طبیعی 

آن در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
بردسکن با بیان اینکه قدمت آثار بردسکن به هزاره اول، 
دوم و سوم قبل از میالد و قرون اولیه تا دوره اسالمی است 
گفت: شهرستان بردسکن به لحاظ داشتن جاذبه های 

گردشگری از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

فرماندار قوچان گفت: افزایش زمان ماندگاری مسافرین 
نوروزی عامل موثر در رونق اقتصادی و معیشتی مردم این 
شهرستان است که باید برنامه  ریزی مناسب در این زمینه 

انجام شود. 
نیا در نشست هماهنگی ستاد خدمات  هادی رجایی 
سفر قوچان افزود: معرفی ظرفیت  های این شهرستان برای 

مسافران نوروزی باید در دستور کار قرار گیرد و بوستان  ها، 
فروشگاه  های صنایع  دستی، بقاع متبرکه و گلزارهای شهدا 
برای حضور گردشگران آماده  سازی شود. وی یکی از نقاط 
بانک  ها  نامناسب عابر  ضعف نوروز 97 را خدمات  دهی 
دانست و اظهار داشت: بانک  ها، بیمه  ها و تمام دستگاه 
 های خدمات رسان باید آمادگی کامل در ایام نوروز داشته 

باشند تا مسافرین با رضایت کامل سفر خود را ادامه دهند. 
مناسب  فضایی  در  نوروزی  نمایشگاه  برپایی  گفت:  وی 
که به شیوه  ای جذاب شهرستان را معرفی کند، ضروری 
است.رجایی نیا افزود: یکی دیگر از خالء ها و مشکالت 
در  متخصصان  و  پزشکان  نبود  گذشته،  سال  در  نوروزی 
برخی حوزه  ها بود که برای نوروز 98 باید حضور الزامی 
برخی متخصصین و پزشکان در حوزه  های زنان و زایمان ، 

ارتوپدی و متخصص داخلی در نظر گرفته شود.

اخبار
شهردار مشهد در بازدید از پروژه مشارکتی پارک طرق اعالم کرد

حمایت از پروژه هایی که موجب امید و رونق اقتصادی شهر می شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تاکید کرد:
لزوم مشارکت دولت در تامین هزینه های پیشگیری از حاشیه نشینی 

همزمان با هفته درختکاری در سه بوستان منطقه 4 مشهد:
٢٨ هزار نهال توزیع می شود

ارسال ٢0 پرونده از بردسکن برای ثبت در فهرست آثار ملی

افزایش ماندگاری مسافرین نوروزی در رونق اقتصادی موثر است

خبر
رئیس کمیته اسکان ستاد خدمات سفر خراسان رضوی 

اعالم کرد:
تدارک 4٢0 هزار نفرشب اقامت برای 

زائران 

خراسان  سفر  خدمات  ستاد  اسکان  کمیته  رئیس 
رضوی از تدارک 42۰ هزار نفرشب اقامت برای زائران 

در ایام نوروز98  خبرداد.
به گزارش صبح امروز در جلسه ستاد خدمات سفر 
خراسان  افزود:  مطلب  این  بیان  با  رضوی،  خراسان 
رضوی در زمینه اقامت زائران و مسافران هیچ کمبودی 
ندارم و برای اقامت و اسکان زائران و مسافران تدارک 

الزم دیده شده است.
از  گذشته  سال  نسبت  به  امسال  داد:  ادامــه  وی 
آمادگی بیشتری برخورداریم و تمهیدات الزم را پیش 

بینی کرده ایم.
بیدخوری با اشاره به اعیاد و مناسبت های مذهبی 
در ایام نوروز اظهار کرد: پیش بینی می شود با توجه به 
عید مبعث و والدت حضرت علی )ع( استقبال و ورود 

زائران به مشهد افزایش می یابد.
وی تاکید کرد: زائران باید توجه کنند که هزینه های 
اقامت را براساس نرخنامه های مصوب میراث فرهنگی 

و گردشگری پرداخت کنند.
میراث  کل  اداره  گردشگری  معاونت  سرپرست 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
تاکید  نیز  مهمانپذیردولتی  و  زائرسرا   485 به  افزود: 
پذیرش  را  خودشان  دستگاه  کارکنان  فقط  که  شده 

کنند و از افراد غیرکارمند جلوگیری شود.
تاسیسات  از  نظارتی  بازدیدهای  به  بیدخوری 
ستاد  در  بازرسان  گفت:  و  کرد  ــاره  اش گردشگری 
بازرس   ۶۰ و  اند  شده  مستقر  مشهد  سفر  خدمات 

محورها و مسیرهای گردشگری را بازدید می کنند.
و  برای اسکان  انجام شده  ریزی های  برنامه  به  وی 
رضوی  خراسان  های  شهرستان  در  مسافران  اقامت 
در  گردی  بوم  اقامتگاه    3۶ داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
شهرستان های خراسان رضوی تاکنون به بهره برداری 
و  اسکان  زمینه  ها  اقامتگاه  این  با  که  است  رسیده 

اقامت مسافران فراهم شده است.
بیدخوری افزود: امسال تورهای گردشگری از مشهد 

شهری  زیست  محیط  و  خدمات  معاونت  سرپرست 
درخت  اصله  هزار   235 حداقل  توزیع  امسال  گفت: 
شده  بینی  پیش  مشهد  در  درختکاری  هفته  طی 
است. به گزارش صبح امروز مهدی یعقوبی در نشست 
خبری هفته درختکاری با تبریک میالد حضرت فاطمه 
الزهرا)س( با بیان این مطلب افزود: امسال اعتباری بالغ 
بر 4۰۰ میلیون تومان در همه مناطق برای توزیع نهال، 
کمربند سبز، برگزاری مراسمات هفته درخت کاری و 
داده شده   اختصاص  پایان سال  در  تکانی  طرح خانه 

است. 
  توزیع نهال 10 تا 11 صبح با کارت ملی

وی به توزیع نهال در مناطق 13 گانه شهرداری اشاره 
و اظهار کرد: امسال در این غرفه ها از ساعت 1۰ تا 11 
با ارائه کارت ملی، بصورت رایگان نهال توزیع می شود 
با حضور کارشناسان، پاسخگوی  تا 13  از ساعت 9  و 
مسائل مربوط به کاشت، نگه داری، باغبام ها، نگهداری 
گیاهان آپارتمانی و آبیاری درختان هستند و ضمن اطالع 

رسانی، آموزش های الزم را ارائه می دهند. 
آب،  مدیریت  بر  مبنی  شهر  شورای  مصوبه  یعقوبی 
بازچرخی آب و استفاده از آب خاکستری اظهار کرد: 
منازل و مجموعه هایی که در واقع آب خاکستری - آب 
حاصل از شست و شوی میوه و .. فاقد مواد شوینده را 
جمع آوری و در قسمت همکف منزل، برای آبیاری فضای 
سبز، درختکاری و حتی فالش تانک سرویس بهداشتی 

استفاده می کنند، مشمول این تشویق ها خواهند بود.
شهری  زیست  محیط  و  خدمات  معاونت  سرپرست 
گفت: سال گذشته در طول هفته درخت کاری، حدود 
18۰ هزار اصله درخت توزیع شد و پیش بینی حداقلی 
امسال توزیع 235 هزار اصله درخت است و باتوجه به 
ارتباط با سمن ها، حدود 2۰۰ هزارتا تامین شده است 
که از این میزان 11۰ هزار اصله درخت مثمر و 9۰ هزار 
درخت غیرمثمر است. با درنظرگرفتن استقبال مردمی و 
وجود عرصه برای کاشت درخت، محدودیت توزیع حذف 

و 35 هزار اصله مازاد نیز پیش بینی شده است.
  15 هکتار با مشارکت مردم کاشته خواهدشد

یعقوبی گفت: در روز آخر درخت کارِی سال گذشته 
بالغ بر 13 هکتار عرصه کاشته شد و امسال حداقل 9 
هکتار در سطح  مناطق و ۶ هکتار از طریق سازمان پار 
ک ها، در مجموع 15 هکتار با مشارکت مردم کاشته 

خواهدشد. 
وی ادامه داد: باتوجه به استقبال مردم و همت سازمان 
پارک ها نسبت به کاشت درختان در مقابل منازل، 43۰۰ 

اصله درخت بصورت رایگان کاشته شده  است.
سرپرست معاونت خدمات و محیط زیست شهری بیان 
کرد: انجمن صنفی پیمانکاران تحت نظارت کارپردازان 
کیفیت و قیمت، نهال ها را با اعمال 3۰ درصد تخفیف 
به مردم عرضه می کند و حدود 1۰ محل در کنار بازارها 
و میادین پیش بینی شده است تا نهال با کنترل قیمت و 
تخفیف 3۰ درصد پایین تر از قیمت مصوب و در کنار آن 
خاک برگ از سازمان مپ با قیمت کمتر از قیمت سطح 
شهر توزیع شود که رضایتمندی مردم را در پی خواهد 

داشت.
  دریافت نهال به جای زباله خشک و بازیافتی

یعقوبی خاطرنشان کرد: امسال بطور آزمایشی مقرر 
شد که شهروندان به جای دریافت وجه نقد در قبال مواد 

بازیافتی و زباله خشک، نهال دریافت کنند. 
با  شهر  سطح  در  سال  ازابتدای  داشت:  اذعان  وی 
پیگیری کمربند سبز با هماهنگی مرکز تحقیقات، حدود 
88هزار اصله نهال بومی با حداقل نیازهای آبی در عرصه 
برگزاری  های  آدرس  است.  شده  کاشته  هکتار   17۶
مراسمات هفته درخت کاری از طریق نصب 2هزار پرده 
بیلبوردی و 2۰ سازه تیزرهای  آبی ستونی و 1۰ سازه 

رادیویی و تلویزیونی اطالع رسانی شده است.
شهری  زیست  محیط  و  خدمات  معاونت  سرپرست 
گفت: از سوی سازمان پارک ها مراسم پانزدهم اسفندماه 
در حاشیه بزرگراه امام علی خروجی دانشجو با حضور 
روز  در  برگزار خواهد شد.  و شهری  استانی  مسئولین 
جمعه دهم اسفند در مسیر جاده خلج نرسیده به هفت 
حوض، طی مراسمی با همکاری سمن ها و حضور گروه 
های جهادی، ورزشکاران و هنرمندان حدود 2 هزار اصله 
نهال کاشته خواهدشد. روز چهارشنبه یازدهم اسفندماه 
بانوان است که توسط  روز  و  روزهــای شاخص  از  یکی 
پارک  در  متمرکز  صورت  به  مراسمی  ها  پارک  سازمان 

ریحانه برگزار خواهد شد 
ثبت نام برای دریافت درخت از طریق سایت 

 در ادامه این نشست مدیرعامل سازمان پارکها و فضای 
سبز گفت: امسال تدابیری اندیشیده شده که شهروندان 
عزیز با ثبت مشخصات فردی در صفحه سایت، برای نهال 
های توزیعی ثبت نام کنند و با مراجعه به کیوسک های 
توزیع نهال، با ارائه کد ملی نهال مورد خود نیاز را دریافت 
کنند و چنانچه مایل به کاشت درخت توسط شهرداری 
در مقابل منازل بودند، نیاز به مراجعه حضوری نیست و 
همه مراحل از طریق سامانه سازمان پارک ها انجام می 

شود. 
احمدرضا اسالمی افزود: نوع گونه های نهال های 

مثمر سیب، گالبی، هلو، بادام، آلو، شلیل، گیالس، زرد 
آلو، آلبالو و گوجه سبز و گونه های غیر مثمر شامل نارون، 
زیتون تلخ، زبان گنجشک، انواع توت پیوندی و َنَرک، 

اقاقیا و چنار خواهد بود.
 برنامه های هفته درختکاری

وی درباره برنامه های هفته درختکاری اظهار کرد: روز 
اول هفته درختکاری تحت عنوان زنگ درختکاری در 
مدارس، روز دوم درختکاری بیاد و نام شهدا و ایثارگران، 
روز سوم ورزشکاران و هنرمندان، روز چهارم بانوان، روز 
پنجم مساجد، نیروهای انتطامی و روحانیون، روز ششم 
اصناف و روز هفتم خیرین و واقفان هستند که در تمام 

مناطق سیزده گانه برگزار خواهدشد. 
  وقف درخت 

سبزشهرداری  فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل 
امسال  و  کنند  می  وقف  نهال  ازخیرین  برخی  گفت: 
اولین سال تجربه در این زمینه است، روز درختکاری 
در بولوار آموزگار انتهای آموزگار 43 با حضور گسترده 
مردم، دوستداران گل و گیاه، سمن های مردم نهاد مانند 
انجمن  ایــران،  سبز  جمعیت  زیست،  محیط  همیاران 
محیط زیست دانشگاه فردوسی و انجمن محیط زیست 
دانشگاه فرهنگیان و جمعیت زنان مبارزه با آالینده های 
زیست محیطی که در این زمینه مشارکت فعال و خوبی را 

با مجموعه شهرداری دارند.

در نشست خبری معاونت خدمات شهری شهرداری به مناسبت هفته درختکاری مطرح شد: 

  2۳۵ هزار اصله درخت رایگان توزیع می شود 
سالمی : هم زمان با هفته درختکاری طرح وقف درخت در مشهد اجرا می شود

با اتمام  بازه ی زمانی تخفیفات در 13 اسفند ماه 
سال جاری رقم تخفیف ها به 2۰ درصد تا پایان سال 
کاهش خواهد یافت و بر اساس مصوبه شورای شهر به 

هیچ وجه تمدید نمی شود.
گفت:   نائینی  خواجه  رضا  امروز  صبح  گزارش  به 
شهرداری مشهد در پایان هر سال با توجه به تقاضای 
شهروندان و با هدف سهولت در امر پرداخت عوارض 
ساختمانی تخفیفاتی را لحاظ می کند، تا 12 بهمن 
 18 شامل  تنها  ساختمانی  عوارض  جاری  سال  ماه 

درصد تخفیف بوده است.
وی ادامه داد: به مدت یک ماه در تمام مناطق شهر 
24 درصد تخفیف برای پرداخت نقدی و صدور پروانه 
در نظر گرفته شده  که با اتمام این بازه ی زمانی در 
13 اسفند ماه سال جاری رقم تخفیفات به 2۰ درصد 
تا پایان سال کاهش خواهد یافت و بر اساس مصوبه 

شورای شهر به هیچ وجه تمدید نمی گردد.
خواجه نائینی در ادامه بیان داشت: نکته قابل توجه 
این است که تعیین مبلغ سالیانه عوارض ساختمانی 
می  دولت  توسط  شده  اعالم  تورم  میزان  اساس  بر 
باشد که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اعالم تورم 
طرفی  از  است،  بینی  پیش  قابل  درصد   2۰ از  بیش 
بنابر مصوبه شورای شهر مشهد پرداخت نقدی بدهی 
های ساختمانی در سال آتی 1۶ درصد  خواهد شد، 
با سال  دوره  این  در  پرداخت  تفاوت  بنابراین حداقل 
آینده 28 درصد می باشد، لذا به شهروندان مشهدی 
توصیه می شود در صورت داشتن توان مالی از تخفیفا 

ت لحاظ شده در سال جاری استفاده نمایند.
سرمایه  سازمان  سرپرست  و  شهردار  مالی  معاون 
گذاری و مشارکتهای شهرداری مشهد از دیگر تخفیف 
های مصوب شده شورا خبر داد و تصریح کرد: تا پایان 
سال 24 درصد تخفیف برای بهای خدمات پسماند و 
آتش نشانی را داریم که در قبض های عوارض نوسازی 
اعمال می شود، همچنین برای مساعدت به صاحبان 
کسب و پیشه صنوف محترم شهر و متقاضیان پرداخت 
نقدی عوارض کسب و پیشه نیز تخفیف 24درصدی 

تعلق خواهد گرفت.

خبر
معاون مالی و اقتصادی شهرداری مشهد:

تخفیف ٢4 درصدی عوارض ساختمانی 
تمدید نمی شود

خبرنگارسمیه سادات حسینی
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 حمید گرمابی: دولت موانع انجام وظایف 
وزیر امور خارجه را بررسی کند

یک عضو فراکسیون امید با اشاره به استعفای ظریف گفت: 
دولت باید موانع سر راه انجام وظیفه وزیر امور خارجه کشور را 
بررسی و تا حد ممکن رفع نماید تا یک وزیر امور خارجه بتواند 

وظایفی که دارد را به طور مطلوب انجام دهد.
حمید گرمابی اظهار کرد: آقای ظریف از یک طرف بعنوان 
وزیر امور خارجه باید به عنوان مسئول وزارت امور خارجه 
پاسخگوی پرسش ها و مسئولیت های این حوزه باشد اما 
مواردی دیده می شود که ایشان اختیارات کافی برای اجرای 
مسئولیت هایی که بتواند پاسخگوی پرسش ها باشد را ندارد و 

برخی مباحث در اختیار ایشان نیست.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسالمی 
خارجی  فشارهای  همچنین  که  مطلب  این  بیان  ضمن 
امور خارجه تشدید شده است، اظهار  بر روی وزارت  هم 
کرد: مجموع فشارهای خارج از کشور و نداشتن اختیارات 
چنین  امروز  ایشان  تا  شده  باعث  کشور  داخل  در  کافی 
تصمیمی بگیرند و طی مدت اخیر بعضی اوقات مشاهده 
می کردیم که این فشارها تا حدی زیاد بوده که دکتر ظریف 
در مصاحبه های شان هم آن خونسردی همیشگی را ندارند و 

فشارها روی وزیر تاثیر گذاشته است.
گرمابی عنوان کرد: وزیر امور خارجه نمی تواند مواضعی 
جدای از سیستم و نظام داشته باشد و دیدیم که ایشان در دو 
مسئله برجام و FATF با مشکالتی در داخل کشور روبرو شد. 
همچنین دستاوردهای ظریف مورد قدردانی واقع نمی شد و 
از جانب افرادی در داخل کشور مورد هجمه قرار می گرفت 
ادامه  از  و منصرف شدن شان  این موارد روی دلزدگی  که 

فعالیت ها تاثیر داشته است.
وی خاطرنشان کرد: یقینا یک فرد مسئول باید مورد نقد قرار 
بگیرد اما باید این نقدها منصفانه باشد و در چنین شرایطی 
که کشور با مشکالت عدیده ای در مباحث بین المللی مواجه 
است نقدی که سازنده نباشد، برای کشور مفید نخواهد بود.

بیان این مطلب که فردی همانند ظریف  گرمابی ضمن 
در داخل کشور کمتر کسی وجود دارد و حتی در سطح 
بین المللی هم دیپلماتی مثل او کم نظیر است، عنوان کرد: 
بسیار  موضوعات  بودند  وزیر  ظریف  دکتر  که  مدتی  طی 
مهمی در سطح بین المللی همانند همسایگان، سازمان ملل 
و شورای امنیت برای ما رخ داده و عملکرد وزیر مثبت بوده؛ 
اگر چه نقدهایی هم وجود دارد اما به طور کلی مطلوب بوده 
است. به طور نمونه، شاید به دلیل فشارهای سیاسی فراوانی 
که بر روی وزارت امور خارجه چه از خارج و چه از داخل 
وجود داشت باعث شد تا این وزارت خانه به مباحث اقتصادی 

وزارت خانه و سفارت  خانه ها کمتر بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: از جمله فشارهای سیاسی می توان 
حتی به خود برجام اشاره کرد که در مقابل شش کشور بزرگ 
دنیا قرار گرفتیم و پس از ماه ها مذاکره می توان گفت پیروز 
شدیم چرا که شاهد این هستیم رییس جمهور بعدی آمریکا 
از این توافق خارج شد، پس بنظر می رسد آن توافق برای ما 
بد نبوده که رییس جمهور بعدی آمریکا باالفاصله از آن خارج 

شد، کارنامه دکتر ظریف قطعا مثبت است.
گرمابی گفت: دولت نباید به سادگی این استعفا را بپذیرد 
و باید بررسی کند که موانع و مشکالتی که بر سر راه دکتر 
ظریف بعنوان وزیر امور خارجه وجود دارد چیست چرا که 
اگر ظریف نتواند فعالیت مورد انتظار را انجام دهد و با موانع 
مواجه باشد، نفر بعدی هم با مشکل روبرو خواهد بود و 
بنابراین باید مشکالت سر راه وزیر امور خارجه به طور کلی 
مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و تالش شود تا با کاهش این 
مشکالت وزیر امور خارجه بتواند وظایفش را به طور مطلوب 

انجام داده و به همان نسبت پاسخگوی پرسش ها هم باشد.
 ناصر آملی :ظریف »همه« امید دولت روحانی 

بود
ظریف  گفت:  سیاسی  مسائل  تحلیل گر  و  فعال  یک 
تکنیکی ترین وزیر خارجه تاریخ معاصر ایران بود اما باید 
بتواند اختیاراتی که دارد را هم اعمال کند؛ این استعفا قابل 
پیش بینی بود چرا که کار آقای ظریف حل مشکالت سیاسی 
ایران با جهان شده بود اما کار جریان مقابل داخلی تخریب 

تالش های وزارت خارجه بود.
 ناصر آملی مقدم  درباره استعفای محمدجواد ظریف از وزارت 
امور خارجه کشورمان اظهار کرد: عقل سلیم حکم نمی کرد 
که ایشان بماند چرا که یک عده در کشور به خود اجازه 
می دادند آزاد از هفت دولت هر کاری که دل شان می خواهد 
با سیاست خارجی کشور انجام دهند اما ظریف همچنان 
نابودی  مسیر  این  انتهای  اما  کند  حرکت  مسیرش  در 
دستاوردهایش توسط عده ای دیگر باشد. مانند این شده بود 
که کسی چاهی در خانه اش حفر می کرد و برای جمع کردن 
خاک های باقی مانده مجبور می شد چاه دیگری حفر کند و 

این کار غیر منطقی تا ابد ادامه داشته باشد.
 وی با بیان این مطلب که این یک استعفای روشن بخش 
است، اظهار کرد: ما در کشوری زندگی می کنیم که حجم 
عمده ی امور اجرایی کشور از طریق صادرات نفت تامین 
می شود و این صادرات هم نیازمند یک سیاست خارجی 
روان و معقول با جهان است و بنابراین روند داخلی کشور 
معطوف به این است که دولت ها سیاست خارجی معقول 

داشته باشند.

 آملی افزود: با توجه به این مطلب، ظریف، کورسوی امید 
امید دولت روحانی بود؛ دولتی که اساس  نبود و همه ی 
مسئولیتش از ابتدا حل مشکالت ایران با جهان بود و البته 
بزرگ  دستاورد  برجام  پذیرفت.  صورت  برجام  با  کار  این 
تاریخی برای مردم ایران بود و عده ای در داخل کشور به 
آمریکایی هایی که از این شکست بزرگ شان ناراضی بودند گرا 
و بهانه دادند تا این دستاورد بزرگ که می توانست تسهیل گر 

مشکالت اقتصادی کشور باشد از میان برود.
 وی عنوان کرد: ما نمی توانیم برای رییس جمهور تصمیم 
بگیریم و البد ایشان که نماینده مردم هستند، مشاوران، 
افراد کهنه کار و اندیشه ورزی اطراف شان دارند اما بنظر من 
روحانی هم اگر می بیند تالش هایش به نتیجه نمی رسد، 
باید صراحتا با مردم بیان کند که چه مشکالتی وجود دارد 
و مانع کارش است و در کنار پذیرش ضعف های خودش در 
امور اجرایی، موانع پیش روی دولت را هم معرفی کند و حتی 
اگر الزم شد از مردم عذرخواهی کند و بگوید که قدم هایی را 
برداشته است اما نمی تواند و کشور دست یک عده آدم هایی 
باشد که فقط با زبان سخت افزار می خواهند با جهان صحبت 

کنند.
 آملی خاطرنشان کرد: آن هایی که می خواهند با سخت افزار 
با جهان صحبت کنند، خودشان بروند و مشکالت را حل 
کنند، چرا بیاییم آراء، روح و روان مردم را به بازی بگیریم، 
به آن ها امید تزریق کنیم اما اختیار ماموریتی که مردم به ما 

سپردند تا اجرا کنیم را نداشته باشیم.
 این فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: ما اصالح طلبان 
که تا جای ممکن عقب نشینی کردیم و به یک فرد که از 
جناح راست بود اما معقولیت بیشتری نسبت به سایرین 
داشت حمایت کردیم تا بلکه افراد باور کنند کشور را می توان 
از مسیر دیگری هم اداره کرد اما وقتی نمی گذارند و هر روز 
برای کشور یک مساله و مشکلی درست می کنند، کار پیش 

نمی رود.
 آملی گفت: االن بدیهی ترین وظیفه ی پارلمان و دولت این 
است که بتواند مناسبات مالی ایران را با جهان تقویت کند و 
این مساله منوط به پذیرش نظام شفافیت مالی ای است که 
تمام دنیا بجز چند کشور معدود پذیرفته اند؛ به چه دلیلی ما 
باید عقل خود را هم ردیف این کشورها قرار دهیم و از منطقی 

که کل جهان تبعیت می کند روی گردان باشیم؟
 وی بیان کرد: مردم فردی را بعنوان نماینده خود معرفی 
کرده اند تا یکسری کارهایی را انجام دهد؛ وقتی این کارها 
را نمی شود انجام داد و یکسری افرادی که هیچ پاسخگویی 
مسئولیت  دارنــد،  بی کرانه  اختیارات  اما  ندارند  مردم  به 
اقدامات شان را هم نمی پذیرند و هر کاری دل شان می خواهد 

با سیاست خارجی و اقتصاد داخلی می کنند و دولت هم 
نمی تواند با این افراد مواجه شود، حتی اگر دکتر روحانی 
هم استعفا دهد کار ناشایستی نکرده است؛ منتها برای 
این استعفا اگر تصمیمی گرفته شد باید با مردم صحبت و 
مشکالت سر راه بیان شود. ما مردم که نمی توانیم با نرخ رنج، 
گرسنگی، فقر و ویرانی خانواده ها به دنبال آرمان های یک 

اقلیت در کشور بدویم.
 آملی اظهار کرد: ظریف در مقایسه با سایر افراد، تکنیکی ترین 
وزیر خارجه تاریخ معاصر ایران بود و فردی ست که داخل 
دهن نهنگ رفت اما سالم بیرون آمد و آمریکایی ها عمال اقرار 
کردند که در گفت وگوهای دیپلماتیک از او شکست خوردند، 
کسی ست که تمام جهان به او احترام می گذارد و بعنوان 
یک دیپلمات برجسته ای که سخت ترین گره های مناسبات 
بین المللی بین دو دشمن شناخته شده را توانسته باز کند و 

راهی برای صلح بگشاید، شناخته می شود.
 وی تاکید کرد: ظریف کارنامه بسیار قابل قبولی دارد ولی 
این  کند.  اعمال  را  خودش  اختیارات  بتواند  باید  باالخره 
تعارضات قابل حل نیست و هیچکس نمی تواند این تعارض 
را همراهی کند مگر یک کشور مانند کره شمالی که البته 
کره شمالی هم در پی حل مشکالتش است و یا کشورهای 
دورافتاده ای که می خواهند بروند در پستو زندگی کنند؛ اما ما 
که در ایران نمی توانیم درهای کشور را بر روی جهان ببندیم. 

سیاست خارجی باید متناسب با نیاز ملی باشد.
 آملی عنوان کرد: ظریف موفق بوده و حتی همین استعفای 

او هم پیام روشنی به مردم ایران و حاکمیت ایران دارد.
دو  آینده دولت روحانی تصریح کرد: روحانی   وی درباره 
راه پیش  رو دارد؛ یک راه این است که استعفا دهد و دلیل 
این استعفا را هم به مردم بگوید؛ و راه دیگر این که دولتش 
را از کلیه عناصر اعتدالی و اصالح طلب خالی کند و همه ی 
عوامل جریان راست افراطی را در دولت بیاورد تا مسئولیت 

تصمیمات شان را برعهده خود آن ها بگذارد.
 آملی خاطرنشان کرد: آن هایی که می خواهند با زبان سخت 
افزار و موشک با جهان صحبت کنند، خودشان هم بیایند 
جواب نان و گوشت مردم و ... را بدهند؛ چرا ما باید بیایم 
جواب مردم را بدهیم، ما که از ابتدا دنبال این بودیم مشکالت 

حل بشود اما اجازه این کار را نمی دهند.
رحیمی جهان آبادی: نباید کشور را برای 

افراطیون رها کرد
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به 
استعفای وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ظریف اگر عشق 
به کشور و انقالب نداشت، شاید خیلی زودتر باید این عرصه 
را رها می کرد چرا که خنجری که از پشت توسط نیروهای 

افراطی به ایشان می خورد خیلی دردناک تر از فشار دشمنان 
خارجی بود. درخواستمان از رییس جمهور این است که 
را نپذیرند و دکتر ظریف هم منصرف شوند،  این استعفا 
نباید کشور و انقالب را برای افراطیونی که شناختی از منافع 

انقالب و نظام ندارند رها کرد.
جلیل رحیمی  جهان آبادی اظهار کرد: دولت روحانی به 
صورت کلی و وزارت خارجه بعنوان پیشانی و پیشگام این 
دولت در بحث برجام و مذاکرات دیپلماتیک، موفق حاضر 
شدند و ظریف بعنوان یکی از شاخص ترین وزرای دولت نقش 
موثری در کاهش تحریم ها و آسیب های قطعنامه های شورای 

امنیت علیه ایران داشت.
وی افزود: متاسفانه از روزی که برجام امضا شد، پیش از 
این که آمریکایی ها از برجام خارج شوند، یک جناح افراطی 
و  امور خارجه  با وزارت  ناسازگاری  بنای  تندرو در کشور  و 
ناسازگاری با این موفقیت بزرگ دیپلماتیک در پیش گرفتند 
اما روحیه ظریف، عشق به کشور و نظام، تعهدی که به مردم 
داشت تا این لحظه ایشان را سر پا نگه داشت ولی در خیلی از 
زمینه ها خنجری که از پشت به آقای ظریف می خورد بسیار 

دردناک تر از فشار دشمنان خارجی بود.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای 
اسالمی گفت: زمانی که ظریف با آمریکا، صهیونیست ها و 
مزدورهای آنان در منطقه مقابله می کرد، می دانست که با 
دشمن مقابله می کند اما وقتی در فضای داخلی هم مورد 
هجوم قرار می گرفت، آن هم برای دفاع از منافع ملی، برایش 
دردآورد بود؛ در بسیاری از جلسات، نشست ها و گفت وگو 
متوجه می شدیم که اگر عشق به کشور و انقالب این مرد 

نداشت باید خیلی زودتر این عرصه را رها می کرد.
رحیمی جهان آبادی تصریح کرد: همان زمانی که برجام 
شکل گرفت و صبح روز پس از آن، یک جناحی در کشور 
بنای حاکمیت دوگانه در پیش گرفت و به تخریب دستاورد 
بزرگ نظام و دولت در عرصه بین المللی پرداخت. دکتر ظریف 
تحت این شرایط که وزیر امور خارجه باشد اما هر اقدامی، 
حتی مثبت ترین اقدامش هم در داخل مورد هجوم قرار 

بگیرد برایش دردآورد بود.
وی اظهار کرد: مشکل دیگر ظریف انتخاب آقای ترامپ 
بعنوان رییس جمهور ایاالت متحده آمریکا بود؛ ترامپ نه تنها 
به صلح و امنیت منطقه ما، نه تنها به دیپلماسی صلح آمیز و 
موفق بلکه به دیپلماسی جهان، روابط اروپا با آمریکا و آمریکا با 
جهان هم آسیب زد و به هر حال این اتفاق باعث شد ظریف 
و مساله برجام به سمت و سویی برود که به شدت تحت فشار 

قرار بگیرد.
رحیمی جهان آبادی خاطرنشان کرد: این فشار دوگانه ی 

ترامپ و مزدورانش از یک طرف و جناح تندروی داخلی که 
نه حاضر است رای مردم، رییس جمهور و منتخبانش را برتابد 
و همیشه بر طبل افراط کوبیده و برخالف نظرات مقام معظم 
رهبری، رییس جمهور و منتخبان ملت پیش رفته است از 
طرف دیگر باعث شد تا امروز ظریف چنین تصمیمی بگیرد.

وی عنوان کرد: درخواستمان از دکتر روحانی این است که 
این استعفا را نپذیرند و ما هم در مجلس هر کاری از دستمان 
بر بیاید برای دفاع از این سردار دیپلماسی ملی کشور انجام 
خواهیم داد چون معتقدیم از ظریف معتقدتر به نظام، پیرو 
ای صدیق تر و شجاع تر برای رهبر معظم انقالب و نیروی 
متخصص و تواناتر برای وزارت امور خارجه نمی توان پیدا 
دوست،  میهن  یک  او  است؛  بی نظیر  شخص  این  و  کرد 
است.  شرافت  با  دیپلمات  و  مردمی  نیروی  صلح طلب، 
همچنین عشق و عالقه ایشان به کشور و اطاعت شان از 

رهبری و آرمان انقالب کم نظیر است.
رحیمی جهان آبادی تاکید کرد: بنظر من باید دست به دست 
هم دهیم و از رییس جمهور بخواهیم که به ماندن و حمایت 
ظریف کمک کنند و ایشان از این اقدام منصرف شوند و 
این استعفا سبب حمایت وسیعی از ظریف شود تا با قدرت 
بیشتر و توانایی بیشتر از عرصه بین المللی آرمان های انقالب 

اسالمی را فریاد بزند و از منافع ملت ایران و نظام دفاع کند.
وی عنوان کرد: قطعا دکتر ظریف دالیل محکمی برای این 
کار دارند ولی بعنوان یک عضو خانه ملت از ایشان و دکتر 
روحانی می خواهیم که از این کار منصرف شوند و کشور و 
انقالب را نباید برای افراطیون و انسان هایی که شناخت 
درستی از منافع و آرمان های انقالب و تعامل صحیح با جهان 
ندارند، رها کرد. ایران را نباید به افراطیون و افراد اندکی که 
نه تنها بر خالف نظر رییس جمهور بلکه علی رغم ادعاهایشان 
بر خالف هشدارهای دلسوزانه مقام معظم رهبری هم عمل 

می کنند، بسپاریم.
رحیمی جهان آبادی تصریح کرد: ظریف نباید رهبر معظم 
انقالب، مردم و رییس جمهور را تنها بگذارد و تا هر زمان 
زنده ایم باید در کنار رهبری و نظام باشیم و این انقالب را یاری 
کنیم و نگذاریم یک اقلیت بسیار ناچیز که دوست دارند فضا 
را به سمت افراط ببرند و نقش مکمل ترامپ را در کشور بازی 
کنند کشور را به سمت  وسویی ببرند که نظام، رهبری، رییس 

جمهور و ملت را تحت فشار بگذارند.
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