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به  تیم فوتبال پدیده مشهد گفت:با توجه  سرمربی 
وضعیتی که در جدول داشتیم گرفتن ۳ امتیاز هدف 

مان بود.

گلمحمدی

هدف ما کسب سه امتیاز بود
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 بازوی بازآفرینی

جانشینفرماندهناجا

مرزبانی رکن ایجاد امنیت 
مرزهای کشور است

پلمپ
 »مطب های فاقد کارتخوان«

علمالهدی:

هیچ قدرتی جلودار سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی نیست

حاال توپ در زمین ایران است 
عده ای بر این باورند که اقدام متقابل ایران نسبت به 

تصمیم آمریکا در خصوص سپاه کافی نبوده است

سازمان های  فهرست  در  پاسداران  سپاه  کل  قراردادن 
تروریستی توسط دولت آمریکا با اقدام متقابل ایران مواجه 
شد. شورای عالی امنیت ملی، که باالترین مرجع امنیتی 
فرماندهی  که  کرد  اعالم  بالفاصله  می شود،  محسوب 
مرکزی آمریکا در غرب آسیا، موسوم به "سنتکام" و تمامی 

نیرو های وابسته به آن را "گروه تروریستی" می داند. 

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از صدور رای متهمان پرونده موسوم به 
»تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان« خبر داد.به گزارش ایسنا- منطقه خراسان و به نقل 

از میزان، حجت االسالم و المسلمین مظفری از صدور رای متهمان پرونده موسوم به 
»تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان« خبر داد و اظهار کرد...

لذت دیدن شگفتی های طبیعت و یا کشف حقیقت های جدید و روحیه ماجراجویی 
یکی از ویژگی های سفر است که انسان را از گذشته های دور تا به امروز به کندوکاو بر 
روی زمین وا می دارد. شوق دیدن مکان های منحصر به فردویا تماشای فرهنگ های 
گوناگون که تنها در یک کشور و یا شهری وجود دارد آنقدر برای انسان جذاب است 

که از همان زمان های قدیم با استفاده از...

دربارهیکیازاولینهتلهایکشورکهدرمشهداست

قدیمی ترین 
ستاره دار ایران

رایمتهمانپروندهموسومبه»تعاونیاعتباراعتمادایرانیان«صادرشد
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در این شماره می خوانیم

زیبایایرانیبهخانهاشبرگشت

دست های پشت پرده خواب های سیاهی را برای این حیوان 
دیده بودند اما...

بدرقه پلنگگزارش ویژه
در صفحه 4 بخوانید
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قراردادن کل سپاه پاسداران در فهرست سازمان های 
ایران  متقابل  اقدام  با  آمریکا  دولت  توسط  تروریستی 
باالترین  که  ملی،  امنیت  عالی  ش��ورای  شد.  مواجه 
کرد  اعالم  بالفاصله  می شود،  محسوب  امنیتی  مرجع 
موسوم  آسیا،  غرب  در  آمریکا  مرکزی  فرماندهی  که 
"گروه  را  آن  به  وابسته  نیرو های  تمامی  و  "سنتکام"  به 
تروریستی" می داند. همزمان ستاد کل نیرو های مسلح 
و گفته است  را محکوم کرده  آمریکا  اقدام  بیانیه ای  در 
ایران از این به بعد با نیرو های تحت امر ستاد فرماندهی 

مرکزی آمریکا به عنوان تروریست برخورد خواهد نمود.
 تصمیم آمریکا با سکوت کشور های اروپایی، مخالفت 
روسیه و چین، استقبال رژیم صهیونیستی، عربستان و 
بحرین روبه رو شد. برخی کشور های منطقه نیز همچون 
تصمیم  کردند.  جدی  مخالفت  تصمیم  این  با  عراق 
تقریبا  تروریستی  لیست  در  سپاه  گنجاندن  به  آمریکا 
حدود یک سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای 
روز  یک  که  است  حالی  در  این  است.  گرفته  صورت 
پیش از اعالم این تصمیم برایان هوک در یادداشتی در 
روزنامه نیویورک تایمز اعالم کرد که آمریکا حاضر است 
روابط با ایران را بهبود دهد، سفارت را بازگشایی کند و 
به  اما  نمانید،  کمک  مشکالتش  از  عبور  برای  ایران  به 
شرطی که ایران مسیرش را تغییر دهد. این یادداشت به 
عقیده برخی ناظران به این معناست که آمریکا می گوید 
تمام اقداماتی که تا به حال علیه ایران انجام داده برای 
تغییر رفتار ایران است. ادعایی که پیشتر از سوی رئیس 
جمهور و وزیر خارجه این کشور اعالم شده بود. با این 
استدالل می توان گفت حاال توپ در زمین ایران است، 
ایران عمل متقابل انجام داده است، اما به عقیده عده 
در  دیگری  اقدامات  باید  و  نیست  کافی  کار  این  ای 
راستای مقابله با آمریکا انجام گیرد. در همین رابطه در 
روز های اخیر پیشنهادات مختلفی از سوی تحلیلگران و 

ناظران سیاسی در داخل کشور مطرح شده است.
   بستن تنگه هرمز

روز پنجشنبه حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان 
یادداشتی منتشر کرد و در آن خواستار پاسخ "پشیمان 
عقیده  به  شد.  آمریکا  به  شکن"  "دن��دان  و  کننده" 
شریعتمداری این کار باید زودتر انجام شود چرا که "بعید 
نیست کنگره آمریکا با مشاهده قاطعیت ایران اسالمی، 
این  در  که  کند  صرف نظر  ترامپ  تصمیم  تصویب  از 

صورت فرصت به دست آمده را از دست خواهیم داد!"
"تنگه  ایران  که  پیشنهاد کرده است  ادامه  در  کیهان 

هرمز" را ببندد. براساس این تحلیل "بستن تنگه هرمز، 
بود  خواهد  آمریکا  منافع  علیه  پاسخگویی  شدیدترین 
و عالوه بر آن، رشد انفجاری قیمت نفت فقط در چند 
اقتصاد غرب  برای  فاجعه ای جبران ناپذیر  به  منجر  روز 

خواهد شد."
شریعتمداری نوشت: »متحدان آمریکا از جمله رژیم 
صهیونیستی و عربستان و امارات و بحرین نیز نمی توانند 
از مجازات در امان باشند- بنا براین عبور ناو های جنگی 
ایران  و کشتی های تجاری آمریکا و متحدانش، امنیت 
یاد  به مواد  با استناد  ایران  و  را تهدید می کند  اسالمی 
شده از دو کنوانسیون ژنو و جامائیکا می تواند و حق دارد 

به آنان اجازه عبور از تنگه هرمز را ندهد.«
او افزود: »تنگه هرمز باید به روی برخی از کشور های 
عربی نظیر عربستان، بحرین و امارات که با این تصمیم 

آمریکا همراهی کرده اند نیز بسته شود.«
تنگه هرمز، میان ایران و عمان است. عرض ورودی و 
خروجی این تنگه حدود 50 کیلومتر است، و کوتاه ترین 

عرض هم در میانه تنگه و حدود 40 کیلومتر است.
برجام خارج شده  از  آمریکا  که  در یک سال گذشته 
و تحریم های سنگینی علیه ایران آغاز شده است چند 
هرمز  تنگه  بستن  به  تهدید  کشور  ارشد  مقامات  باری 
کرده اند. پس از آنکه تحریم های نفتی علیه ایران آغاز 
شد رئیس جمهور کشورمان اعالم کرد که اگر کشور های 
داد  نخواهد  اجازه  نیز  ایران  نخرند  را  ایران  نفت  دیگر 
نفتی از منطقه صادر شود. روحانی تابستان سال گذشته 
در جریان یک نشست با ایرانیان مقیم سوییس در برن 
می خواهند  که  شده اند  مدعی  "آمریکایی ها  گفت: 

به طور کامل جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند، آنها 
معنی این حرف را نمی فهمند، چرا که اصال معنی ندارد 
که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر 
تا نتیجه اش  شود، اگر شما توانستید این کار را بکنید 
را ببینید."این اظهار نظر روحانی تهدیدی آشکار برای 
بستن تنگه هرمز بود. پس از این سخنان رئیس جمهور، 
انتشار  با  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی  قاسم 
در  او  کرد.  تشکر  روحانی  موضع  از  سرگشاده  نامه ای 
این نامه خطاب به روحانی نوشت: »آنچه از فرمایشات 
حضرتعالی در رسانه ها منعکس شد، مبنی بر اینکه اگر 
تضمینی  نشود،  صادر  ایران  اسالمی  جمهوری  نفت 
بسیار  بیانات  و  نمی باشد  منطقه  کل  نفت  صدور  برای 
ارزشمندی که در موضع جمهوری اسالمی ایران نسبت 
افتخار  و  مباهات  مایه  فرمودید،  صهیونیستی  رژیم  به 
این سخنان  برای  را  او گفت که دست روحانی  است.« 

می بوسد. 
پس از آن روحانی سعی کرد حرف خود را کمی تعدیل 
بستن  به  تهدید  دیگری  نشست  در  هم  باز  اما  کند، 
ایران  برای  هرمز  تنگه  بستن  کرد.  تکرار  را  هرمز  تنگه 
شاید کار دشواری نباشد، اما می تواند تبعات سنگینی 
برای منطقه در پی داشته باشد و اجماع ضد ایرانی به 
وجود آورد. این اقدام در واقع به معنای رویارویی نظامی 

محدود ایران با آمریکا و متحدان منطقه ای اش است.
روزانه نزدیک به 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز 
را  انرژی جهان  از  داده می شود که بخش مهمی  عبور 
در بر می گیرد. به همین خاطر مقامات کشورمان کمتر 
و  آمریکا  با  رویارویی  در  امکان  این  از  استفاده  درباره 

دشمنان منطقه ای خود سخن می گویند. با وجود تاکید 
امنیتی  و  دیپلماسی  دستگاه  رسد  می  نظر  به  کیهان 
تهدید  مقطع  این  در  که  ن��دارد  چندانی  تمایل  ای��ران 
سیاسی  مقامات  کند.  برجسته  را  هرمز"  تنگه  "بستن 
در  آمریکایی  نیروهای  حضور  درباره  بیشتر   نظامی  و 

منطقه و احتمال تقابل با آنها هشدار داده اند.
   شکایت ایران از آمریکا 

هرمز  تنگه  بستن  بر  مبنی  کیهان  پیشنهاد  کنار  در 
برخی  شود،  منتهی  نظامی  رویارویی  به  می تواند  که 
کارشناسان و ناظران پیشنهاد دیگری مطرح می کنند. 
آنها می گویند که اقدام آمریکا علیه سپاه "نیرنگ" است 
تا از این طریق ایران را به اشتباه اندازد. محمود صدری 
روزنامه نگار در این باره در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: 
»اعضای تیم ترامپ امیدوارند با تحریک حکومت ایران 

و سپاه پاسداران، آنان را وادار به زدن ضربه اول کنند.«
صدری معتقد است که باید راه دیگری برای مقابله با 
تصمیم دولت آمریکا در پیش گرفت، به نوشته او "هنر 
دیپلماسی و نظامی ایران در این مقطع حساس باید این 
باشد که به آمریکایی ها بفهماند، ایران کامال آماده دفاع 
است و به قول تیراندازان، خالصی ماشه را گرفته است؛ 
اما با تسلط کامل بر رفتارش، منتظر نخستین خطای 
تردید  ماشه،  چکاندن  در  آن  از  پس  و  آمریکایی هاست 

نخواهد کرد."
صدری معتقد است: »تیم ترامپ که با منطق جنگ 
چکاندن  و  ماشه  خالصی  معنای  می اندیشد،  سرد 
صلح  به  دعوت  فراخوان  تا  می فهمد  بهتر  را  بی درنگ 
جهانی را که بقیه دولت ها و ملت های جهان می فهمند. 

و  شود  گفته  سخن  سرد  جنگ  منطق  با  باید  آمریکا  با 
با بقیه جهان با منطق صلح جهانی از طریق همکاری 

بین المللی.«
هم  آن  و  می کند  مطرح  دیگری  پیشنهاد  البته  او 
پیگیری ماجرا از مجامع بین المللی است. این روزنامه 
از قوای  نوشته است: »تروریست خواندن بخشی  نگار 
و  متحد  ملل  منشور  روح  با  کشور،  یک  حاکمیتی 
استقالل و برابری کشور ها و به ویژه بند های 4 و 7 ماده 
به  با رجوع  ایران می تواند  و  تام دارد  2 منشور مغایرت 
این قانون مورد قبول جامعه جهانی، خواستار مواخذه 
جهانی آمریکا در سازمان ملل شود. حق وتوی آمریکا در 
شورای امنیت سازمان ملل، منافی حق دادرسی ایران 
کوتاه مدت  در  آنکه  با  آمریکا  علیه  نیست. طرح دعوی 
نمی تواند به تصمیمی به نفع ایران منجر شود، سابقه ای 

ایجاد می کند که در بلندمدت کارساز خواهد بود.«
این پیشنهاد از سوی احمدی شیرزاد هم مطرح شده 
است. این چهره اصالح طلب در گفت و گویی با روزنامه 
آفتاب یزد تاکید کرده ایران باید در "محافل بین المللی و 
نهاد های رسمی از آمریکا به دلیل این اقدامش شکایت 
کند و مسئله را از منظر حقوقی مورد پیگیری قرار دهد."
شیرزاد نیز معتقد است: »ایران نباید دست به اقدامی 
فراتر  عکس العملی  و  شود  ساز  هزینه  برایش  که  بزند 
واکنش  هر  زیرا  دهد.  نشان  آمریکا  برابر  در  رخداد  از 
بارخواهد  به  عکس  نتیجه ای  ایران  سوی  از  نامتعارف 
آورد. ایران باید همان خط مشی اصولی خود در سیاست 
خارجه را دنبال کند و عضو فعال جامعه جهانی باشد. 
همان طور که تاکنون به مقررات جهانی احترام گذاشتیم 

همچنان همان روند را باید دنبال کنیم.«
افزایش احتمال رد لوایح اف ای تی اف توسط مجمع 
آمریکا  اق��دام  به  ای��ران  داخل  در  واکنش ها  تاکنون 
مجلس  نمایندگان  است.  بوده  قاطع  و  تند  سپاه  علیه 
انداخته  جریان  به  رابطه  این  در  را  فوریتی  سه  طرحی 
اند و فرماندهان این نیروی نظامی می گویند " نیرو های 

آمریکایی در منطقه دیگر آرامش نخواهند داشت."
در این بین ممکن است قرار گرفتن نام سپاه پاسداران 
در  آمریکا،  توسط  تروریستی  های  گروه  فهرست  در 
درباره  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  نهایی  تصیم 
لوایح پیوستن به اف ای تی اف نیز اثرات منفی بگذارد 
و اعضای مجمع تشخیص با تصویب این لوایح مخالفت 

کنند.
محسن رضایی و غالمرضا مصباحی مقدم از اعضای 
مجمع گفته اند که در بررسی لوایح، این تحوالت مدنظر 
کار  عمال  دهد  رخ  اتفاق  این  اگر  گرفت.  خواهد  قرار 
برجام هم به پایان می رسد و روابط اقتصادی اندکی که 

با اروپا برقرار است هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

حاال توپ در زمین ایران است 
عده ای بر این باورند که اقدام متقابل ایران نسبت به تصمیم آمریکا در خصوص سپاه کافی نبوده است

راهپیمایی نمازگزاران جمعه مشهد در حمایت از سپاه

خبر
جانشینفرماندهناجا

مرزبانی رکن ایجاد امنیت مرزهای کشور 
است

از  رضوی  خراسان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
صدور رای متهمان پرونده موسوم به »تعاونی اعتبار 

اعتماد ایرانیان« خبر داد.
از  نقل  به  و  خراسان  ایسنا- منطقه  گ��زارش  به 
میزان، حجت االسالم و المسلمین مظفری از صدور 
رای متهمان پرونده موسوم به »تعاونی اعتبار اعتماد 
ایرانیان« خبر داد و اظهار کرد: دادگاه برای متهمان 
شالق،  طوالنی مدت،  حبس  مجازات  پرونده  این 

اقامت اجباری و رد مال در نظر گرفته است.
مفاسد  پرونده  به  رسیدگی  روند  به  اش��اره  با  وی 
استجازه  با  گفت:  قضایی،  دستگاه  در  اقتصادی 
صورت گرفته از مقام معظم رهبری در خصوص نحوه 
رسیدگی به پرونده اخاللگران در نظام اقتصادی کشور 
و با تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران 
در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی، شاهد 
تسریع در روند رسیدگی به اینگونه پرونده ها بودیم و در 
اولین گام پرونده »موسوم به شرکت پردیسبان« در این 
دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی آن نیز صادر و 

به صورت عمومی اعالم شد.
موسوم  پرونده  گام  دومین  در  کرد:  بیان  مظفری 
صدور  از  پس  ایرانیان«  اعتماد  اعتبار  »تعاونی  به 
سوی  از  پرونده  متهم  هفت  ب��رای  کیفرخواست 
ادام��ه  ب��رای  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادس���رای 
ویژه  دادگ��اه  به  قانونی  مراحل  طی  و  رسیدگی 
اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  جرائم  به  رسیدگی 

استان ارسال شد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان 
در  اخاللگران  به  رسیدگی  ویژه  دادگاه  نهایتا  کرد: 
نظام اقتصادی در استان پس از برگزاری چهار جلسه 
به  مبادرت  منصوری  سید هادی  قاضی  ریاست  به 

صدور رأی در خصوص متهمان کرد.
بر  عالوه  افراد  این  عمده  اتهام  اینکه  بیان  با  وی 
توسط  صادره  کیفرخواست  طبق  متعدد؛  تخلفات 
در  »مشارکت  مشهد  انقالب  و  عمومی  دادس��رای 
از  کشور  اقتصادی  نظام  در  کالن  و  عمده  اخالل 
اشخاص  سپرده  قبول  صورت  به  کالن  وجوه  طریق 
اموال  میل  و  حیف  و  تصاحب  موجب  که  حقیقی 
به  توسل  با  کالهبرداری  در  مشارکت  با  توأم  مردم 
مردم  کردن  امیدوار  و  متقلبانه  مانور های  و  شیوه ها 
بانکی«  به عملیات  غیرمجاز  اشتغال  واهی،  امور  به 
افراد  این  غیرقانونی  اقدامات  کرد:  عنوان  است، 
اساس نامه  از  پذیرفته  صورت  تخلفات  به  مستند 
شرکت تعاونی اعتبار ایرانیان، گزارش حوزه معاونت 
و  عمومی  دادسرای  جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی 
رسمی  کارشناسان  هیئت  نظریات  مشهد،  انقالب 

و  بانک ها  بر  نظارت  کل  مدیر  گزارش  دادگستری، 
مؤسسات اعتباری استانی و اداره نظارت استان های 
ای��ران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  شمالی 
معاون  و  حقوقی  دع��اوی  اداره  شکایت  و  گ��زارش 
نظارتی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، گزارش معاونت سیاسی و امنیتی استانداری 
خراسان رضوی به مدیرکل اطالعات استان، گزارش 
مدیر کل تعاون خراسان رضوی به دفتر تعاونی های 
به  تعاونی  تبدیل  تصویب  بر  مبنی  تعاون  وزارت 
 ۱۹ شعبه  رأی  مالحظه  و  اعتباری  و  مالی  مؤسسه 
شماره  نامه  ابطال  بر  مبنی  اداری  عدالت  دی��وان 
50254 مورخه ۱۳۹2/4/2 صادره از اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و انحالل تعاونی اعتبار اعتماد 
ایرانیان که به موجب دادنامه شعبه پنجم تجدیدنظر 
دیوان عدالت اداری تأیید شده است، شکایت شکات 
با  قوامین  بانک  مدیرعامل  مکاتبات  آنان،  وکالی  و 
رضوی،  خراسان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
و  اطالعات  پلیس  شده  انجام  تحقیقات  و  گزارشات 
خراسان  استان  انتظامی  فرماندهی  عمومی  امنیت 
پلیس  اقتصادی  جرائم  با  مبارزه  اداره  و  رض��وی 
رضوی،  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده  آگاهی 
تحقیقات دایره فنی و آزمایشگاه ادله دیجیتال پلیس 
رضوی،  خراسان  اطالعات  تبادل  و  تولید  فضای 
اصرار متهمان بر عدم رعایت اصول و مقررات قانونی 
بانک  گ��زارش  ش��ده،  آن  متذکر  مرکزی  بانک  که 
سهام  برای  کاذب  قیمت  ایجاد  راستای  در  مرکزی 
متهمان جهت  نحوه عملکرد  احراز  متهمان،  توسط 
تبعات  و  سوء  آثار  مالحظه  وجوه،  و  اموال  تصاحب 
بر  متهمان  اقدامات  از  شده  ایجاد  جبران  غیرقابل 
که  بوده  غیره  و  سپرده گذاران  سهام داران،  زندگی 

مورد توجه و استناد دادگاه محترم قرار گرفته است.
با  نهایتًا  دادگ��اه  مجموع  در  داد:  ادامه  مظفری 
مواد  به  قانونی مستندًا  موازین  کلیه  گرفتن  نظر  در 
 -۱۳۱ -۱۳0 -۱25 -۳۶ -27-2۳-۱۹-۱۸-۱4-۱
از   2۱4 و   2۱2  -2۱۱  -۱74  -۱۶0  -۱4۹  -۱44
قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳۹2 و بند »ه« ماده 
اقتصادی  نظام  در  اخالگران  مجازات  قانون   2 و   ۱
بعدی  الحاقات  و  با اصالحات  کشور مصوب ۱۳۶۹ 
ارتشا،  مرتکبین  مجازات  تشدید  قانون   ۱ ماده  و 
مجمع   ۱۳۶7 مصوب  ک��اله��ب��رداری  و  اختالس 
 42 م��اده  از  »ب«  بند  و  نظام  مصلحت  تشخیص 
تبصره  و   ۱۳5۱ مصوب  کشور  بانکی  و  پولی  قانون 
مصوب  پولی  غیرمتشکل  تنظیم  قانون   ۱ ماده   4
لحاظ  و  جرم  معنوی  تعدد  قاعده  رعایت  و   ۱۳۸۳
۱۳۹2؛  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون   ۱۳۱ ماده 
فرزند  پورسلیمی  محمدمهدی  اول  ردی��ف  متهم 
تعاونی  در  که  برجسته ای  نقش  لحاظ  به  را  محمد 
ایرانیان به عنوان رئیس هیئت مدیره  اعتبار اعتماد 
عناوین  و  تخلفات  سردستگی  عبارتی  به  و  داشته 
مجرمانه را در تعاونی مزبور برعهده داشته است، به 
تحمل 20 سال حبس )از مجازات تعزیری درجه 2( 
و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری در انظار عمومی و 
از باب تکمیل مجازات به اقامت اجباری در یکی از 
شهرستان ها به مدت دو سال؛ متهم ردیف دوم احمد 
در  که  نقشی  لحاظ  به  را  محمدعلی  فرزند  حیدری 
تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان داشته و علیرغم اینکه 
فاقد صالحیت علمی و تخصص الزم بوده، مسئولیت 
مهمی را پذیرفته و بسیاری از اقدامات غیرقانونی با 
امضای وی انجام می شده است، به تحمل ۱2 سال 
 50 تحمل  و   )۳ درجه  تعزیری  مجازات  )از  حبس 

ردیف  متهم  عمومی  انظار  در  تعزیری  شالق  ضربه 
سوم علی محمد کریم پور کالته  منار فرزند عباسعلی 
را به لحاظ نقشی که در تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان 
داشته و به عنوان فرد مورد اعتماد متهم ردیف اول در 
به  تشویق مردم  و  قانون  اقدامات خالف  از  بسیاری 
تجمعات مؤثر بوده است، به تحمل ۱۸ سال حبس 
ضربه   70 تحمل  و   )2 درجه  تعزیری  مجازات  )از 
شالق تعزیری در انظار عمومی؛ سایر متهمان ردیف 
چهارم و پنجم و ششم احمد حاجی زادگان شعرباف 
و  عبدا...  فرزند  زنده دل  محمدعلی  عباس،  فرزند 
مهدی حسام فرزند علی اصغر را هر چند میزان تأثیر 
آن ها در بروز نتیجه از سایر متهمان کمتر بوده اما به 
لحاظ اقداماتی که در راستای اهداف تعاونی اعتبار 
از تخلفات  و بسیاری  انجام داده اند  ایرانیان  اعتماد 
صورت  آن ه��ا  امضاء  با  قانون  خ��الف  اق��دام��ات  و 
)از  حبس  سال   ۱0 تحمل  به  یک  هر  می پذیرفته، 
مجازات تعزیری درجه 4( و تحمل 40 ضربه شالق 
ردیف هفتم جمال  متهم  انظار عمومی؛  در  تعزیری 
الری یزدی فرزند کاظم به تحمل ۱۱ سال حبس )از 
مجازات تعزیری درجه ۳( و تحمل 45 ضربه شالق 

تعزیری در انظار عمومی محکوم شده اند.
همچنین کلیه متهمان به رد اموال به دست آمده 
ناشی از جرم و فعالیت در تعاونی اعتبار ایرانیان پس 

از احراز موضوع و ضبط اموال محکوم کرده است.
رضوی  خراسان  استان  دادگستری  کل  رئیس 
 2۸ م��اده  وف��ق  و  حضوری  اص���داری  رأی  گفت: 
آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم اخالل گران 
و   ۱۳۹7/۸/2۳ مصوب  کشور  اقتصادی  نظام  در 
بند ۱0 مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری در 

خصوص متهمان قطعی و غیرقابل اعتراض است.

رایمتهمانپروندهموسومبه»تعاونیاعتباراعتمادایرانیان«صادرشد؛

91 سال حبس و 359 ضربه شالق

روزانه مشهد-تهران: 
شنبه ها: ساعت: ۱7:00 و 22:۱0

۱۸:۳0 ساعت:  یکشنبه ها: 
دوشنبه ها: ساعت ۱۳:45 و 22:۱0

سه شنبه ها: ساعت:۱2:40 و 2۱:25
۱۸:۳ و 2۱:45 چهارشنبه ها: ساعت:0 
پنج شنبه ها: ساعت: ۱۳:45 و 22:۱0 

جمعه ها: ساعت: ۱۳:50 و 22:۱0 
مشهد-زاهدان: همه روزه ساعت: ۱۱:۳0

یکشنبه ها  بجز  مشهد-یزد:روزانه 
ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 
ساعت:  چهارشنبه ها  و  شنبه  س��ه  و   ۱7:۱5

)20:۱5
به جز سه شنبه ها  روزانه  مشهد-نوشهر: 

چهار  و  یکشنبه ها   ۱2:55 ساعت:  )شنبه 
و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و   ۱4:۳0 ساعت:  شنبه ها 

)0۹:45 جمعه ها ساعت: 
و  دوشنبه  و   ۱2:25 ساعت  شنبه  مشهد-اهواز: 

۱۱:25 ساعت  پنجشنبه ها: 
و   ۱۸:45 ساعت:  شنبه ها  سه  مشهد-چابهار: 

۱۳:45 جمعه ها ساعت: 
ساعت:  پنجشنبه ها  و  یکشنبه  مشهد-شیراز: 

۱۸:۳0 و جمعه ها ساعت: ۱۳:20
ساعت  چهارشنبه ها:  و  یکشنبه  مشهد-ایالم: 

07:۳0
س��اع��ت:۱۹:۳0  شنبه ها  یك  مشهد–آبادان: 

۱5:۱0 ساعت:  چهارشنبه ها 
ساعت:۱۹:۳5  چهارشنبه ها  مشهد-ساری: 

اسالمی  جمهوری  گفت:  ناجا  فرمانده  جانشین 
کشورهای  از  یکی  امنیت  لحاظ  از  ام��روز  ای��ران 
با  مرزبانی  و  می شود  محسوب  دنیا  در  مثال زدنی 
مرزهای  کیلومتر   ۸00 و  ه��زار  هشت  از  حفاظت 
مشترک آبی و خاکی یکی از ارکان اصلی برقراری این 

امنیت به شمار می رود.
سفر  در  سلیمانی  ایوب  سردار  ایسنا،  گزارش  به 
رض��وی،  خراسان  استان  تایباد  دوغ���ارون  م��رز  به 
امنیتی  نیروهای  همت  به  دوغارون  مرز  کرد:  اظهار 
امنیت  از  مرزنشینانش  مستدام  همکاری  و  مستقر 

فوق العاده ای برخوردار است.
وی به اهمیت مرزهای خراسان رضوی اشاره کرد و 
افزود: مرز دوغارون به دلیل همجواری با افغانستان 
تولید کننده مواد مخدر،  بزرگ ترین کشور  به عنوان 
اهمیت ویژه ای دارد و یکی از نقاط کلیدی در کشور 
ورود  مسلح  نیروهای  تالش  با  که  می شود  محسوب 
یافته  کاهش  کشور  به  مرز  این  طریق  از  مخدر  مواد 

است.
گذشته  سال  کرد:  مطرح  ناجا  فرمانده  جانشین 
بیش از 700 تن انواع مواد مخدر در داخل و مبادی 
در  دوغ��ارون  مرز  شد؛  ضبط  و  کشف  کشور  ورودی 
مواد  ورود  برای  مرز  نزدیک ترین  تایباد  شهرستان 
مخدر از سوی افغانستان است که با حضور نیروهای 
مواد  این  ورود  درصد   ۹0 با  حاضر  حال  در  مرزبانی 

خانمان سوز از طریق این مرز مبارزه شده است.
استان  مرزنشینان  هماهنگی  و  تعامل  سلیمانی 
خراسان رضوی با نیروهای مسلح به ویژه مرزبانی را 
بسیار حائز اهمیت دانست و افزود: مرزنشینان یکی 
از ارکان اصلی در حراست از مرزهای کشور به شمار 
می روند بنابراین باید تالش کرد مشکالت اقتصادی 

و معیشتی آن ها رفع شود.
بازدید هوایی از مرزهای مشترک ایران و افغانستان، 
ری  ایکس  دستگاه  و  مرزی  پاسگاه های  از  بازدید 
کامیونی گمرک دوغارون از برنامه های سفر جانشین 
ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی  فرمانده 
سردار  ب��ود.  تایباد  شهرستان  در  دوغ��ارون  مرز  به 
به  را  دوغ��ارون  مرز  بازدیدها  این  از  پس  سلیمانی 

مقصد شهرستان سرخس ترک کرد.

هواپیمایی آسمان
برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 

1398

#پیگیری_خبر

پلمپ »مطب های فاقد کارتخوان«

عامه  حقوق  امور  در  کشور  کل  دادستان  معاون 
گفت:  فروشگاهی  پوز  فاقد  مطب های  پلمب  درباره 
با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پزشکان را 
ملزم به این امر کرده است، دادستان ایالم با تعیین 

مهلتی این دستور را صادر کرده است.
آیا  این سؤال که  به  پاسخ  محمدجواد حشمتی در 
پزشکان  مطب  پلمب  درباره  ایالم  دادستان  دستور 
پوز«  »دستگاه  فروشگاهی  پرداخت  پایانه  فاقد 
سازمان  با  دادستانی  پیشین  نامه نگاری  به  ارتباطی 
از  استفاده  ل��زوم  خصوص  در  کشور  نظام پزشکی 
اظهار کرد:  یا خیر  پزشکان دارد  کارتخوان در مطب 
از حقوق  اواخر سال ۱۳۹7 دستورالعمل صیانت  در 
عامه به امضای رئیس قوه قضائیه رسید و برای اجرا 
ایالم  دادستان  دستور  اما  شد  ابالغ  استانها  تمام  به 
معطوف به الزامی است که قانون بودجه سال ۱۳۹۸ 
در خصوص استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب ها 

دارد.
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در 
توضیح محتوای دستورالعمل صیانت از حقوق عامه 
نیز با اشاره به اینکه این دستورالعمل در اجرای ماده 
2۹0 قانون آئین دادرسی کیفری که در مورد مسائل 
حقوق عمومی و عامه است تهیه شده است، تصریح 
کرد: ماده مذکور الزم االجراست و دادستان کل کشور 
هم وظیفه نظارت بر آن را دارد و دستورالعمل مربوط 
به آن نیز در خصوص عموم مسائل مربوط به حقوق 
صادر  و...  سالمت  بهداشت،  پاک،  هوای  مثل  عامه 

شده است.
دستگاه  از  استفاده  موضوع  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فراگیر  باب موضوعی  از  پزشکان  در مطب  کارتخوان 
و عام پیگیری می شود، گفت: سازمان نظام پزشکی 
از این دستگاه عامل فرار  معتقد است عدم استفاده 
مالیاتی نیست اما صرفنظر از این اعتقاد، ما قائل به 
این هستیم که استفاده از دستگاه پوز یا کارتخوان ها 
موجب تسهیل امور مراجعان و صرفه جویی در هزینه 

حفظ اسکناس و اتالف آن نیز می شود.
مجلس  نمانیدگان  تصویب  با  تسنیم  گ��زارش  به 
مشاغل  و  حرفه  صاحبان  تمام  اسالمی،  ش��ورای 
که  دامپزشکی  و  داروس��ازی  پیراپزشکی،  پزشکی، 
درمان  بهداشت  وزارت  توسط  آنها  فعالیت  مجوز 
و  ای��ران  پزشکی  نظام  سازمان  پزشکی،  آم��وزش  و 
مکلف   می شود  صادر  ایران  دامپزشکی  سازمان  یا 
 ۱۶۹ ماده   2 تبصره  آیین نامه  چارچوب  در  هستند 
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4 اسفندماه ۱۳۶۶ 
سال  ابتدای  از  آن  بعدی  الحاقات  و  اصالحات  و 

۱۳۸۹ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

حماقت  اوج  سپاه،  خواندن  تروریستی  پژمانفر:    
است خود  علیه  بر  آمریکا 

آمریکا  گفت:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
این  و  می دهد  انجام  را  احمقانه ای  کارهای  همیشه 
اوج حماقت آنها است که کارهای انتحاری را بر علیه 

می دهند. انجام  خودشان 
سپاه  آمریکا،  اینکه  به  اش��اره  با  پژمانفر  نصرا... 
تروریست ها  فهرست  در  را  اسالمی  انقالب  پاسداران 
و  هستند  ایران  دشمن  آمریکایی ها  گفت:  داده  قرار 
این  و  می دهند  انجام  را  احمقانه ای  کارهای  طبیعتا 
اوج حماقت آنها است که کارهای انتحاری را بر علیه 
خودشان انجام می دهند.نماینده مردم مشهد و کالت 
کار  این  پیام  افزود:  اسالمی  شورای  دهم  مجلس  در 
نوع  هر  با  ملت  آحاد  همه  انسجام  و  اتحاد  احمقانه، 
نماد  و  بود  سپاه  تایید  در  اعتقادی  و  سیاسی  گرایش 
ملت  نماینده های  که  افتاد  اتفاق  مجلس  در  نیز  آن 
همگی لباس سپاه را بر تن کردند و این پیام را دادند 

که همه ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی است.
ش��ورای  مجلس  در  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
سپاه  خواندن  تروریستی  اینکه  بیان  با  اسالمی 
جریان  دلدادگان  برای  پیامی  یک  آمریکا  سوی  از 
آنها  تا  هستیم  امیدوار  کرد:  تصریح  دارد  استکبار 

کشور  نجات  راه  که  بگیرند  درس  موضوع  این  از  نیز 
و مقاومت است. ایستادگی 

خاطرنشان  دهم  مجلس  در  م��ردم  نماینده  این 
و  باش  عصبانی  ما  از  آمریکا  که  فرموند  امام  کرد: 
نیز  آمریکا  به  بنده  حرف  و  بمیر  عصبانیت  این  از 
نتوانسته  سال   40 آمریکا  زاده:  است.قاضی  همین 
گفت:  مجلس  رئیسه  هیئت  بکندعضو  غلطی  هیچ 
جهت  در  ترامپ  سوی  از  سپاه  خواندن  تروریستی 
بود  قدرت  در  ماندن  باقی  برای  نتانیاهو  به  کمک 

بکند. نمی تواند  غلطی  هیچ  آمریکا  وگرنه 
به  اشاره  با  هاشمی  قاضی زاده   سیدامیرحسین 
در  را  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  آمریکا،  اینکه 
سپاه  اینکه  گفت:  داده  قرار  تروریست ها  فهرست 
سازمان های  لیست  در  اسالمی  انقالب  پاسداران 
برای  مشکلی  بگیرد  ق��رار  تحریمی  یا  تروریستی 
نمی کند  ایجاد  کشور  دفاعی  و  نظامی  تجهیزات 
و  دفاعی  حوزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  چراکه 

است. مستقل  نظامی 
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  مردم  نماینده 
در  نتانیاهو  انتخابات  شب  داد:  ادام��ه  اسالمی، 
قضیه  ای��ن  و  نداشت  خوبی  وض��ع  و  ب��ود  اسرائیل 
هم  بعد  و  ج��والن  خصوص  به  و  قدس  جابه جایی 

به  کمک  جهت  در  سپاه،  خواندن  تروریستی  جریان 
اثر  هیچ  و  بود  قدرت  در  ماندن  باقی  برای  نتانیاهو 

ندارد. خارجی دیگری 
افزود:  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
بکند  نتوانسته  غلطی  هیچ  که  است  سال   40 آمریکا 

و از این به بعد هم نمی تواند غلطی بکند.
تصمیم  سپاه،  خواندن  تروریستی  زاده:  قاضی     

را نشان داد جاهالنه ترامپ 
اقدامات  گفت:  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
جاهالنه و بدون شناخت آمریکایی ها و ترامپ از ایران، 
این  و  می شود  احمقانه ای  تصمیمات  اتخاذ  باعث 

تصمیمات، ملت ایران را با یکدیگر متحدتر می کند.
اینکه  به  اشاره  با  قاضی زاده هاشمی  احسان  سید 
آمریکا، سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در فهرست 
انسجامی که  این  امروز  تروریست ها قرار داده گفت: 
پاسخی  قاطع ترین  و  بزرگترین  آمد،  پیش  مجلس  در 
سالیق،  و  جریانات  فراکسیون ها،  گروه ها،  که  بود 
متحدانه از سپاه اعالم حمایت کردند و این انسجام، 
در  که  بوده  انسجامی  بی نظیرترین  و  تاریخی ترین 
است  داده  رخ  این مجلس  در عمر  این چندین سال 
و این بزرگترین پیام است و اقدامات جاهالنه و بدون 
اتخاذ  باعث  ایران،  از  ترامپ  و  آمریکایی ها  شناخت 
تصمیمات،  این  و  می شود  احمقانه ای  تصمیمات 
با  همه  و  می کند  متحدتر  یکدیگر  با  را  ایران  ملت 

دارند. انسجام  یکدیگر 

هیچ  گفت:  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
نیست  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  جلودار  قدرتی 
و نیز هیچ جریانی به اندازه این نهاد مردمی و انقالب 
برابر  در  را  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  از  دفاع  توان 

دشمنان ندارد.
در  الهدی  علم  احمد  ا... سید  آیت  ایرنا،  گزارش  به 
خطبه های آیین عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته 
مشهد در حرم مطهر امام رضا)ع( افزود: اقدامات سپاه 
امنیتی  و  دفاعی  خدماتی،  های  عرصه  در  پاسداران 
با  سپاه  نیروهای  ندارد.  مرز  و  حد  نیز  اسالمی  ایران 
ایثارگری غیرقابل توصیف بعد از شهادت و جان دادن 
سازندگی  برای  مردم  کنار  در  مقدس،  دفاع  دوران  در 

کشور نیز نقش بسزایی ایفا کرده اند. 
زمانها طی 40 سال  تمامی  ادامه داد: مردم در  وی 
پاسداران  سپاه  مردمی  نهاد  گسترده  خدمات  اخیر 
انقالب اسالمی را در جای جای کشور مشاهده و تجربه 

کرده اند.
تروریست  در  را  آمریکا  اق��دام  مشهد  جمعه  ام��ام 
برای  ذلیالنه  و  بزرگ  پاسداران شکستی  خواندن سپاه 
با  آمریکا  جمهور  رئیس  کرد:  بیان  و  توصیف  استکبار 
به  و  را تحقیر  این جسارت احمقانه می خواست سپاه 
را  وی  اقدام  جهان  کشورهای  همه  اما  کند  توهین  آن 

محکوم نمودند. 
احمقانه  حرکت  این  از  بعد  ای��ران  ملت  گفت:  وی 
برابر  در  را  سپاه  محبوبیت  و  مظلومیت  مانور  آمریکا 
قدرت  نشاندهنده  این  که  کرد  اجرا  جهانیان  چشم 
معنوی سپاه پاسداران و جای داشتن سپاهیان در عمق 

جان مردم است. 
خواست  آمریکا  دولت  افزود:  الهدی  علم  ا...  آیت 
یا  و  را در درون آن کشور  اقدامی قدرت خود  با چنین 
و  ذلت  جز  اما  دهد  نشان  المللی  بین  های  عرصه  در 
محکومیت نصیبش نشد. مگر می شود بخشی از نهاد 
تروریست  را  کشور  آن  نظام  به  وابسته  کشوری  و  ملی 
تمام  مخالف  و  غیرقانونی  آمریکا  حرکت  این  خواند. 
حرکت  این  با  آمریکا  اس��ت.  المللی  بین  معاهدات 
قلدرانه، وحشیانه و گزنده خود نشان داد به هیچ چیز 
می  پا  زیر  را  الملل  بین  اصول  تمام  و  نیست  پایبند 

گذارد.
قدردانی از استاندار خراسان رضوی 

جمعه  نماز  ه��ای  خطبه  از  دیگر  بخشی  در  وی 
مشهد به وحدت، همدلی و مشارکت مردم در کمک به 
سیلزدگان اخیر اشاره و بیان کرد: از استاندار عملگرای 
به  کمک  در  دولتی  نهادهای  تمام  و  رضوی  خراسان 

هموطنانمان در جریان سیل قدردانی می شود. 

مسئوالن  از  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
دولتی  مسئوالن  همه  کرد:  بیان  و  تشکر  نیز  دولتی 
مجاهدانه وارد عرصه امداد به سیلزدگان شدند. وزرا و 
همه مسئوالن امکانات دولتی و امور فنی را جهادگرانه 

وارد این عرصه کردند. 
زیادی  مسئولیت  نیز  پاسداران  سپاه  اف��زود:  وی 
به  کمک  ب��رای  گلستان  استان  قالی  آق  منطقه  در 
دولتی،  نهادهای  سایر  و  دارد  عهده  بر  سیلزدگان 
قدس  آستان  همچنین  و  امدادی  نیروهای  بسیجیان، 
رضوی هم از هیچ تالشی در این زمینه دریغ نکرده اند. 
به  کمک  مانور  داد:  ادام��ه  الهدی  علم  ا...  آی��ت 
است  دنیا  مقابل  در  عظیم  نمایشی  کشور  سیلزدگان 
با تمام توان و همدلی در برابر  که نشان داد ملت ایران 
مشکالت ایستاده اند. امیدواریم در مشکالت معیشتی و 
اقتصادی نیز که اکنون گریبانگیر کشور است مردم وارد 

عرصه شوند و با مشارکت و همدلی آن را مدیریت کنند.

مجلس بان نماز جمعه
نمایندگان استان در واکنش به قراردادن سپاه جزء گروه های تروریستی

علم الهدی: هیچ قدرتی جلودار سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیست 
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نگار طاهونچی

حوادث
جوان   ۲ سیاه  کارنامه  در  عنف  به  سرقت  ۲5فقره 

سوار  آپاچی 
 ۲ دستگیری  و  شناسایی  از  استان  انتظامی  فرمانده 

داد. خبر  عنف  به  سرقت های  اصلی  گرداننده 
کاظم  محمد  سردار  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
از  سریالی  عنف  به  های  سرقت  گزارش  افزود:  تقوی 
و  مشهد  رجایی  شهید  شهرک  محدوده  در  شهروندان 
موضوع  اهمیت  به  توجه  با   ، مالباختگان  شکایت  اعالم 
پی  برای  مشهد  انتظامی  فرماندهی  به  الزم  دستورات 

شد.  صادر  موضوع  سریع  گیری 
مشهد  پلیس  یکم  سرکالنتری  کرد:  تصریح  وی 
تجسس  دایره  تیم های  و  شد  عمل  وارد  رابطه  این  در 
محل های  علمی  بررسی  از  پس  رجایی  شهید  کالنتری 
عامل   ۲ موجود  سرنخ های  بررسی  و  سرقت  وقوع 
موتورسیکلت  با  که  عنف  به  های  سرقت  این  اصلی 
زنی  چهره  را  شدند  می  جرم  مرتکب  رنگ  سبز  آپاچی 

کردند. 
شهید  کالنتری  ماموران  کرد:  اظهار  تقوی  سردار 
متهم  دو  مخفیگاه  گسترده  های  ردزنی  از  پس  رجایی 
۲5 ساله که دارای سوابق کیفری نیز بوده را شناسایی و 
غافلگیرانه  اقدامی  در  قضایی  مقام  با  هماهنگی  از  پس 

کردند. دستگیر  را  متهم  دو 
کرد:  بیان  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده   
دو متهم که در برابر ادله و شواهد موجود راهی جز بیان 
۲5 فقره سرقت  حقیقت نمی دیدند تاکنون به ارتکاب 

به عنف  اعتراف کرده اند .
برای  قضایی  مقام  دستور  با  متهمان   : کرد  عنوان  وی 
های  اقدام  دیگر  کشف  و  پرونده  تخصصی  مراحل  سیر 
سرقت  با  مبارزه  کارآگاهان  اختیار  در  آنان  مجرمانه 

تحقیقات  و  گرفتند  قرار  رضوی  خراسان  آگاهی  پلیس 
در این باره ادامه دارد.

بینالود در  فقره سرقت  با۱5  ویال  باغ  سارقان 
گفت:   شاندیز  طرقبه  شهرستان  انتظامی  فرمانده   
این  در  سرقت  فقره   ۱5 با  ویال  باغ  دار  سابقه  سارق   ۴

شدند. دست گیر  شهرستان 
حسین  اکبر  علی  امروز:  صبح  روزنامه"  گزارش  به 
سطح  در  ویال  باغ  فقره  چند  سرقت  پی  در  "افزود:  پور 
شهرستان بینالود، پی گیری موضوع به صورت ویژه در 

گرفت. قرار  پلیس  کار  دستور 
با  فرماندهی  این  انتظامی  ماموران  کرد:  تصریح  وی   
سارق  یک  آمده  عمل  به  تحقیقات  و  اطالعاتی  اشراف 
سابقه دار را در این زمینه شناسایی و پس از هماهنگی 
را در عملیاتی ضربتی دستگیر  این فرد  با مقام قضائی 

کردند. 
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی 
باغ  سرقت  فقره   ۱5 به  تاکنون  آمده  عمل  به  های 
 ۳ کرد:  بیان  کرد،  اعتراف  دیگر  نفر   ۳ همکاری  با  ویال 
عملیاتی  در  پلیس  توسط  نیز  متهم  این  همدست 

شدند. دستگیر  غافلگیرانه 
با  خاتمه  در  بینالود  شهرستان  انتظامی  فرمانده   
سیر  منظور  به  شده  دستگیر  متهمان  اینکه  به  اشاره 

شدند، معرفی  قضائی  مراجع  به  قانونی  مراحل 
بافت  از  خارج  که  ویالهایی  باغ  متاسفانه  داد:  ادامه 
توجه  با  شده اند  ساخته  روستایی  و  شهری  مسکونی 
به قرار گرفتن در نقاط حاشیه ای و کم تردد و همچنین 
از سکنه بودن، متاسفانه مورد طمع سارقان قرار  خالی 
نسبت  گرامی  شهروندان  است  شایسته  لذا  گیرد  می 

مبادی  در  دوربین  نصب  و  محله  نگهبان  استخدام  به 
اقدام کنند. و نقاط مواصالتی محله  ورودی و خروجی 

فروشگاه های  از  خانوادگی  سریالی  سرقت های 
مشهد در  پوشاک 

پرونده  متهم  هشت  گفت:   مشهد  انتظامی  فرمانده 
پوشاک  های  فروشگاه  از  خانوادگی  سریالی  سرقت های 

شدند. دستگیر  شهر  سطح  در 
آقا  »اکبر  سرهنگ  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش  به 
چند  گزارش  پی  در  گفت:  خبر  این  اعالم  با   » بیگی 
مشهد  در  پوشاک  های  فروشگاه  از  روزنی  کش  فقره 
برای  ای  ویژه  طرح  و  آغازشد  پلیسی  تحقیقات 
دستور  در  سرقت  عامالن  دستگیری  و  شناسایی 
دایره  تیم های  کرد:  تصریح  گرفت.وی  قرار  پلیس  کار 
و  ضربتی  ماموریت  این  در  مصلی  کالنتری  تجسس 
از  ۲ نوجوان که  و  ۲ مرد   ، بررسی سرنخ های موجود زن 
عامالن اصلی این کش روزنی های بودند را شناسایی و 
این  نامحسوس  های  مراقبت  و  کنترل  تشدید  از  پس 
اقدامی  در  داشتند  فامیلی  نسبت  همگی  که  را  افراد 

کردند.  دستگیر  غافلگیرانه 
از  اولیه  بازرسی  در  داشت:  اظهار  بیگی  آقا  سرهنگ 
کشف  سرقتی  شلوار  عدد   ۲ و  مانتو  عدد   ۸ متهمان 
استان های  از  یکی  اهل  کردند  ادعا  متهمان  شدو 
اموال  و  دارند  پوشاک  مغازه  خودشان  و  بوده  کشور  مرکز 
مسروقه را برای فروش در مغازه شان سرقت کرده اند. 
که  پرونده  متهمان  از  تحقیقات  کرد:  عنوان  وی 
مرتکب  نیز  کشور  شهرهای  دیگر  در  رود  می  احتمال 
آنان  مجرمانه  اقدامات  کشف  برای  باشند  شده  سرقت 

ادامه دارد. با دستور مراجع قضایی 

پالتوی  یا  و  دربیاورد  سر  آهنی  قفس  از  می توانست 
پوستی باشد پشت ویترین یک فروشگاه شیک در آن باال 
باالها، حتی ممکن بود روزی الشه اش در انبار باغ وحش 
بخت  حیوان  چند  جمجمه  و  پوست  با  همراه  آباد  وکیل 
پلنگ  گذشته،  پنجشنبه  اما  شود  کشف  دیگر  برگشته 
و دلسوزی  اینبار، همدلی  تا  برگشت  به خانه اش  تندوره 
مسئوالن و حامیان محیط زیست اتفاق کم نظیری را رقم 

بزند.
با  ماده  پلنگ  قالده  یک  که  بود  پیش  چندماه  همین 
پارک  محیطبانان  به  را  خود  بیمارگونه  و  عجیب  رفتاری 
ملی تندوره تسلیم کرد تا ماجرای این اتفاق بر سر زبان ها 
تحویل  و  منتقل  مشهد  به  بالفاصله  حیوان  این  بیفتد. 
بگیرد.  قرار  بررسی  مورد  او  وضعیت  تا  شد  دامپزشکان 
اگرچه پلنگ زیبا و جوان مبتال به یک بیماری نادر شده 
برای  را  خود  شانس  گرفتند  تصمیم  دامپزشکان  اما  بود 
تخصصی،  کار  چندماه  بعداز  که  کنند  امتحان  درمان 
زیست  محیط  به  و  آورد  بدست  را  خود  سالمت  باالخره 
با گروهی که درحال  اینجاست همزمان  برگشت. جالب 
بودند، گروهی دیگر مشغول  این حیوان  بهبود  و  درمان 
زدوبند و معامله بر سر این گونه کمیاب بودند تا با انتقال 

آن به پایتخت، پول خوبی به جیب بزنند.
باید محلی ها را در حفاظت از محیط زیست مشارکت     

دهیم
نحوه  درب��اره  رضوی  خراسان  زیست  محیط  مدیرکل 
دیماه  در  گفت:  آن  درمان  دوره  و  پلنگ  این  شدن  پیدا 
پایش هایی که  و  بازدیدها  سال گذشته همکاران ما طی 
در منطقه چهل میر درگز داشتند متوجه رفتار غیرعادی 
یک قالده پلنگ شدند و بمحض اینکه متوجه شدند این 
حیوان نیاز به کمک دارد، با هماهنگی های صورت گرفته 
مقدمات انتقال آن به مشهد و انجام معاینات دامپزشکی 
دامپزشکی  دانشکده  اختیار  در  و  شد  فراهم  آن  برروی 
دانشگاه فردوسی قرار گرفت و روند درمانی آن نیز بخوبی 

طی شد. 
ت��الش ه��ای  خوشبختانه  اف����زود:  همتی  دک��ت��ر 
کردند  زمینه مشارکت  این  در  که  مجموعه های مختلفی 
به بار نشست و موفق شدیم پلنگ تندوره را به زیستگاه 
کم نظیر  خود  نوع  در  کار  این  برگردانیم.  خود  طبیعی 
است و تابحال در کشور شاهد چنین اقداماتی نبوده ایم.

وی درباره شرایط پارک ملی تندوره بیان کرد: درحال 

پلنگ در خراسان شناسایی شده که  حاضر ۱00 قالده 
40 قالده در پارک ملی تندوره و منطقه چهل میر زیست 
محسوب  پلنگ ها  بهشت  منطقه  این  درواقع  و  می کنند 
می شود. همچنین در رده بندی حفاظتی محیط زیست 
تنها پارک  از اهمیت باالیی برخوردار است و  نیز  جهانی 
ملی در کشور است که رفتار و زندگی پلنگ ها در آن مورد 

مطالعه قرار گرفته است.
مدیرکل محیط زیست خراسان رضوی درباره وضعیت 
نیز گفت:  این سازمان در سال جاری  امکانات  و  بودجه 
توسط  که  دارد  وسعت  هکتار  ۳7هزار  تندوره  ملی  پارک 
۱۹ محیطبان حفاظت می شود. طبق استاندارد جهانی 
500تا  ح��دود  محیطبان  هر  ازای  به  حفاظتی  ح��دود 
تقریبا دوبرابر  ما  برای  این مقدار  اما  ۱000 هکتار است 
است و به نیرو نیاز داریم. البته مشکل اصلی ما این است 
که هنوز با جوامع محلی ارتباط خوبی برقرار نکرده ایم. ما 
باید مردم محلی و بومی را برای حفاظت از محیط زیست 
ترغیب کنیم و آن ها را نیز در این امر مهم مشارکت دهیم 
موفقی  قدم های  نمی توانیم  آن ها  بدون  بپذیریم  باید  و 

برداریم.  
   شکست دست های پشت پرده

و  کشور  زیستی  محیط  فعال  چهره  کشمیری  علی 
پلنگ  آزادسازی  و  درمان  در  ماجرا  ابتدای  از  که  استان 
پرده  پشت  دست های  درباره  داشته است  نقش  تندوره 
گفت: از همان ابتدای انتقال این حیوان به مشهد برای 
درمان، هجمه هایی توسط برخی از افراد صورت گرفت و 
تهران منتقل کنند.  به  بهانه ای  به هر  را  آن  سعی کردند 
دستگاه  مانند  الزم  تجهیزات  و  دانش  نبود  آن ها  بهانه 
MRI در مشهد بود درحالیکه این ادعا دروغ محض است 
و ما از برای پلنگ دیگری )ارس( که تحت درمان است از 

این دستگاه استفاده کرده ایم. 
وی ادامه داد: این اولین بار نیست که این افراد دست 
به  به محیط زیست می زنند چراکه  به کارشکنی و ضربه 
نوعی خود را پدرخوانده حیات وحش می دانند. بعنوان 
مثال در سال ۹0 پلنگ دیگری را در منطقه شیروان پیدا 
کردند و برای تشخیص و درمان به مشهد آوردند. اقدامات 
در  آزادس��ازی  جای  به  اما  شد  انجام  آن  روی  بر  درمانی 

این تجربه  به تهران منتقل و همانجا تلف شد.  طبیعت، 
باعث شد تا اینبار جلوی انتقال پلنگ به تهران را بگیریم 
و دادستانی درگز نیز بعنوان مدعی العموم وارد موضوع 

شد. 
پس  و  نبود  اجرا  پایان  این  اما  کرد:  اضافه  کشمیری 
شدند  مدعی  افراد  این  دوباره  پلنگ  بهبودی  اعالم  از 
که حیوان به بیماری خطرناک و واگیرداری مبتالست و 
درصورت آزادسازی ممکن است جان سایر پلنگ ها را نیز 
پلنگ  شد.  تکذیب  نیز  موضوع  این  که  بیندازد  خطر  به 
تندوره تقریبا در اواخر دیماه سالمتی خود را بدست آورد 
مجبور  پرده  پشت  بازی های  و  رفتارها  همین  بدلیل  اما 
تعویق  به  فروردین  دوم  نیمه  تا  را  حیوان  آزادی  شدیم 

بیندازیم.
او در جواب این سوال که انتقال این حیوان به تهران 
این  کرد:  تصریح  داشت  پلنگ  مافیای  برای  سودی  چه 
پلنگ ماده بود و از او می توانستد در توله کشی استفاده 
کنند و توله ها منبع درامد باغ وحش می شدند. استفاده 
از این حیوان صورت بگیرد تست  دیگری که ممکن بود 

یک  به  بود  ممکن  و  بود  آن  روی  بر  مختلف  داروه��ای 
فشارها  تمام  علی رغم  شود.  تبدیل  آزمایشگاهی  حیوان 
پلنگ  و  شکستیم  را  پرده  پشت  دست های  خوشبختانه 

زیبای تندوره به خانه برگشت. 
   نگران مسائل درون سازمانی بودیم

ماجرای  به  مدعی العموم  بعنوان  که  درگز  دادستان 
تالش ها  برخی  به  اشاره  با  بود  کرده  ورود  تندوره  پلنگ 
برای رقم زدن سرنوشتی غیر از آزادی برای این حیوان، 
بیان کرد: بعداز اینکه پلنگ برای درمان به مشهد منتقل 
که  رسید  ما  دست  به  کننده ای  نگران  خبرهای  شد 
حکایت از امکان تخلف در روند آزادی این حیوان داشت 

که بالفاصله اقدامات الزم را انجام دادیم.
درون  مسائل  نگران  بیشتر  ما  البته  اف��زود:  دلخواه 
زیست  محیط  مسئوالن  خوشبختانه  اما  بودیم  سازمانی 
انجام شود.  قانونی  و  تا همه چیز درست  مراقبت کردند 
قانون در برخورد با افراد متخلف بسیار سختگیرانه عمل 
می کند و در حفظ محیط زیست بعنوان یک سرمایه ملی 

از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.

   پرستار پلنگ  
حبیب عسگری 5سال پیش از کرمان به مشهد آمد و 
از آن موقع تاکنون تیمارگر حیوانات است. او که پرستار 
ارس و پلنگ تندوره بوده درباره شغلش گفت: کار کردن 
با حیوانات دنیای زیبایی دارد و درست مثل انسان اگر با 
او رابطه دوستانه و عاطفی داشته باشی او هم پاسخ تو را 
با دوستی و محبت می دهد. من به قفس تمام حیوانات 

می روم و تابحال حادثه ای رخ نداده است.
باغ  به  وخیمی  وضعیت  با  تندوره  پلنگ  داد:  ادامه  او 
از  را  خود  شنوایی  و  بینایی  تقریبا  و  شد  منتقل  وحش 
با کمک دامپزشکان  دست داده بود اما بعداز یک مدت 
رفته رفته روند بهبودی اش شروع شد و سالمتی خود را 

بدست آورد.
   گفتند نمی توانید اما توانستیم 

دکتر مقدم که دامپزشک اصلی پلنگ تندوره بوده است 
انگلی  بیماری  گفت:  حیوان  ای��ن  بیماری  درب���اره 
»هپاتوزاینوزیس« یک بیماری خاص و نادر است که برای 
است  شده  دیده  منطقه  همین  در  نیز  دنیا  در  بار  اولین 
این  البته  داشت.  وجود  آن  به  نسبت  قبلی  شناخت  و 
بیماری ممکن است اندام های مختلفی را درگیر کند که 
درمورد پلنگ تندوره، باعث از بین رفتن بینایی، شنوایی 
رفتار  حیوان  عصبی  نظر  از  و  بود  شده  حیوان  بویایی  و 

بسیار آرامی داشت.
حیوان  سرنوشت  معموال  شرایط  این  در  اف��زود:  وی 
معتقد  متخصصین  تمام  و  است  آرام(  اتانازی)مرگ 
تمام  اما  نمی ماند  زنده  روز   ۳ از  بیشتر  پلنگ  این  بودند 
تالش خود را به کار بستیم و در طی چند دوره با انجام 
آزمایش های بالینی و مراقبت های ویژه توانستیم درمان 
شاهد  ۳م��اه  بعداز  و  دهیم  انجام  موفقیت  با  را  کامل 

آزادسازی پلنگ تندوره بودیم.
   رونق گردشگری در درگز

عبدا... حاتمیان نماینده مردم درگز در مجلس شورای 
ایستاد  تهران  به  تندوره  پلنگ  انتقال  اسالمی که جلوی 
اظهار  زیست،  محیط  درخصوص  مجلس  موضع  درباره 
کرد:  آغاز این دوره از مجلس با شهادت چند محیطبان 
همزمان شد و نمایندگان با قاطعیت به قوانین حمایتی 
از محیط زیست رای دادند که الحمدا... شاهد آثار خوب 

آن هستیم.
گردشگری  مجتمع  یک  بزودی  کرد:  اعالم  حاتمیان 
و  شد  خواهد  اح��داث  تندوره  ملی  پ��ارک  نزدیکی  در 
گردشگران می توانند با رعایت شراط خاص و تحت کنترل 
در  گردشگری  رونق  باعث  اتفاق  این  ببرند.  بهره  فضا  از 

سطح شهرستان می شود.  

زیبایایرانیبهخانهاشبرگشت

بدرقه پلنگ
دست های پشت پرده خواب های سیاهی را برای این حیوان دیده بودند اما...

 مسئول ستاد نیشابور در امر 
گفت:  عالیات  عتبات  بازسازی 
امروز 2۳ فروردین پس نماز جمعه 
تریلی و سه دستگاه  با چهار  این شهرستان  موکبهای 
کامیون کمکهای اصناف و شهروندان نیشابوری برای 
امدادرسانی به هموطنان سیل زده منطقه آق قال بع 

استان گلستان اعزام شدند.
جمعه  عصر  اکرامی  حسین  سید  ایرنا  گزارش  به 
افزود: با همکاری هیئتهای مذهبی و مساجد نیشابور 
دو موکب سلسله الذهب و عاشقان امام رضا)ع( شامل 
برای  قال  در  سیلزدگان  از  پذیرایی  هدف  با  نیرو   50
مدت ۱2 روز عازم آن  منطقه شدند. در این چارچوب 
روزانه شش هزار وعده غذا برای سیلزدگان پخت می 

شود. 

برای  را  نیشابوری  شهروندان  ارسالی  کمکهای  وی 
هموطنان سیلزده در استان گلستان شامل هفت تن 
برنج، 72 هزار عدد ظرف یکبار مصرف، 700 کیلوگرم 
تن  چهار  کنسرو،  پیاز،  کیلوگرم   400 زمینی،  سیب 
گوشت قرمز و مرغ و ۶5 هزار قرص نان ذکر و بیان کرد: 
این اقالم برای توزیع در منطقه سیلزده تحویل مسئوالن 

موکبهای اعزامی شده اند. 
مسئول ستاد نیشابور در امر بازسازی عتبات عالیات 
گفت: به همت کسبه و اهالی روستای آهوان نیشابور 
 200 ارزش  به  غیرنقدی  کمکهای  اخیرا  هفته  نیز 
میلیون ریال به مناطق سیلزده ارسال شد. امروز هم با 
همیاری اهالی همین روستا سه دستگاه کامیون حامل 
انواع کنسرو، پتو، آب معدنی، لوازم بهداشتی، چکمه و 

انواع مایحتاج اولیه به استان گلستان روانه شد. 

استان  م��رزب��ان��ی  ف��رم��ان��ده 
مقادیر  کشف  از  رضوی  خراسان 
توسط  قاچاق  توجهی سوخت  قابل 

مرزبانان این استان خبر داد.
فرماندهی  رسانی  اطالع  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
مرزبانی استان خراسان رضوی، سردار "جان نثار" فرمانده 
مرزبانی استان خراسان رضوی در تشریح این خبر بیان 
و  سوخت  قاچاقچیان  با  برخورد  راستای   در  داش��ت: 
جلوگیری از خروج سرمایه ملی از کشور، مرزبانان این 
فرماندهی موفق به کشف مقادیر قابل توجهی سوخت 
قاچاق شدند.سردار "جان نثار" در تکمیل این خبر گفت: 
با ایجاد ایست و بازرسی های  مرزبانان خراسان رضوی 
مستمر و تنگ نمودن عرصه فعالیت قاچاقچیان، موفق 
شدند بیش از 27 هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۱ 

میلیارد و ۶۳2 میلیون و 550 هزار ریال را طی ۱2 روز 
گذشته کشف نمایند.عالی ترین مقام مرزبانی استان ضمن 
تأکید بر اجرای منویات فرمانده معظم کل قوا)مدظله( 
اظهار داشت: مرزبانان این فرماندهی در پست های کنترل 
و مراقبت مرزی با کنترل دقیق خودروهای ترانزیتی موفق 
شدند قاچاقچیان سوخت را شناسایی و در مجموع از آنها 
27 هزار و ۸7۱ لیتر سوخت قاچاق را کشف نمایند و ضمن 

تشکیل پرونده تحویل مراجع مربوطه دهند.
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی در پایان با قدردانی از 
همه همرزمان خود در نقاط مختلف مرزی که شبانه روز 
در جهت حراست و حفاظت از مرزهای استان تالش می 
کنند ، گفت :به احدی از قاچاقچیان اجازه نخواهیم داد 
تا سرمایه های ملی کشورمان را به خارج از مرزها انتقال 

بدهند.

ام��ور  مسئول  ک��ارش��ن��اس 
پزشکی  علوم  دندان پزشکی 
 ۱۳۹۸ سال  برای  گفت:  مشهد 
درصدی   ۱0 افزایش  کرده،  مصوب  دولت  که  آنچه 
درصد   ۱۳ و  دولتی  بخش  در  دندانپزشکی  تعرفه 

افزایش تعرفه در بخش خصوصی است.
دررابطه  شمسیان  خسرو  سید  ایسنا  گزارش  به 
تعرفه های  تعیین  بر  آن  تأثیر  و  دالر  نرخ  افزایش  با 
نرخ  که  است  درست  کرد:  اظهار  دندان پزشکی 
تعرفه  های  نرخ  تعیین  اما  کرده،  پیدا  افزایش  دالر 
سال  در  بهداشت  وزارت  مصوبه  دندان پزشکی 
 2.۳ تنها  تعرفه ها  این   ۱۳۹7 سال  در  و  بوده   ۹۶
ما  عمال  و  اس��ت  داش��ت��ه  قیمت  اف��زای��ش  درص��د 
تعرفه های  در  آنچنانی  تغییری  گذشته  سال  در 

قیمت  افزایش  برخالف  نداشتیم.  دندان پزشکی 
مدیریت  خوشبختانه  حوزه  این  در   ... و  اولیه  مواد 
الزم صورت گرفت و در سطوح گوناگون درمانگاه ها 
تقریبا  خصوصی  و  نیمه دولتی  دولتی،  مطب های  و 

تعرفه سال ۱۳۹۶ باقی مانده و اجرایی شد.
دولت  که  آنچه   ۱۳۹۸ س��ال  ب��رای  اف��زود:  وی 
تعرفه  درص����دی   ۱0 اف��زای��ش  ک����رده،  م��ص��وب 
افزایش  درصد   ۱۳ و  دولتی  بخش  در  دندانپزشکی 
باید  امر  این  اما  است،  خصوصی  بخش  در  تعرفه 
را  شهری  هر  علوم پزشکی  دانشگاه های  مصوبه 
بخش  هنوز  شود.  اجرایی  آن  از  پس  و  باشد  داشته 
این  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  تعرفه گذاری 

تعرفه جدید را تصویب نکرده است.

افزایش 10درصدی تعرفه های دندان پزشکیکشف بیش از 27 هزار لیتر سوخت قاچاق توسط مرزبانان هنگ تایبادموکب های نیشابور به یاری آق قال رفتند

اسناد  ثبت  کل  اداره  عمومی  رواب��ط  گ��زارش  به 
عملکرد  تشریح  با  بهادر  رضوی   خراسان  امالک  و 
 ۱۳۹7 سال  در  استان  رسمی  اسناد  اجرای  ادارات 
از رسیدگی به  25 هزار و 4۸۳ پرونده در این استان 

خبر داد .
فعالیت  به  اشاره  با  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
یک  عنوان  به  استان  اج��رای  ادارات  قضایی  شبه 
نیروی  کمبود  مشکالت  به  کوچک  دادگستری 
اشاره  مشهد  در  مناسب  اداری  فضای  و  انسانی 
و  هزار   25 گذشته  سال  در    : داشت  بیان  و   نمود 
است  شده  تشکیل  استان  در  اجرایی  پرونده   4۸۳
به  مربوط  آن  مورد   5۳۹ و  هزار   ۱۱ تعداد  این  از  که 
4۳ نفر نیروی شاغل در  با  شهرستان مشهد بوده که 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد بررسی و  سه شعبه 

رسیدگی شده است .
هزار   4 ص��دور  به  ادام��ه  در  بهادر  حسن  محمد 
سال  در  بالمحل  های  چک  برای  اجرائیه    24۸ و 
 ۶7 افزایش  میزان  این  افزود  و  کرد  اشاره  گذشته 

درصدی نسبت به مشابه سال ۱۳۹۶ داشته است.
 24 و  هزار   ۱5 صدور  اعالم  با  مسئول  مقام  این   
صدور  گفت  تعهدی  اسناد  و  مهریه  برای  اجرائیه 
درصدی   ۶۶ رشد  گذشته   سال  در  مهریه  اجراییه 
 42۶ و  هزار   ۳ گرفتن  نظر  در  با  که  میدهد  نشان  را 
 2 نیز   و  ها  بانک  شرطی  و  رهنی  اسناد  اجراییه 
ها  بانک  داخلی  قراردادهای  اجراییه   ۹۱۱ و  هزار 
تشکیلی  های  پرونده  درصدی   ۶2 رشد  مجموع  در 
نسبت به سال ۱۳۹۶ در ادارات اجرای اسناد رسمی 

استان را نشان می دهد .
این  ذاتی  وظایف  اجرای  در  کرد:  تصریح  بهادر 

میلیارد   ۱2۶ و  هزار   5  ، گذشته   سال  در  کل  اداره 
و  دولتی  های  بانک  مطالبات  ری��ال  میلیون   4۳4
رشد  با  استان  خصوصی  اعتباری  و  مالی  موسسات 
شعبه  توسط   ۱۳۹۶ سال  به  نسبت  درصدی   ۶.۱2
های اجرای واحد های ثبت اسناد و امالک خراسان 
 ۶۳۱ و  مبلغ یک هزار  این  از  که  رضوی وصول شده 
های  بانک  معوقه  مطالبات  به  مربوط  ریال  میلیارد 
دولتی و ۳هزار و  4۹4 میلیارد ریال مطالبات معوقه 
خصوصی  اعتباری  و  مالی  موسسات  و  ها  بانک 

استان بوده است.
اسناد رسمی  اجرای  اداره  به عملکرد  اشاره  با  وی 
میلیارد   2۸۹ از  بیش  کرد  نشان  خاطر  استان  در 
۹۸0 میلیون ریال نیم عشر دولتی با بیش از ۸ درصد 
به  و  حاصل   ۱۳۹۶ سال  مشابه  مدت  به  نسبت  رشد 

حساب درآمدهای عمومی دولت واریز شده است .

مدیر کل ثبت اسناد و امالک در پایان اظهارداشت 
در سال گذشته 7 هزار و ۱22 پرونده اجرایی با رشد 
در  آن  از  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   ۶
شعب اجرای استان با پایان عملیات اجرایی مختومه 
هیئت  توسط  رای   540 مدت  همین  در  و  گردیده 
اعتراضات  به  رسیدگی  خصوص  در  استان  نظارت 
مراجعین در اجرای بند ۸ ماده 25 قانون ثبت اسناد 

صادر گردیده است .
مقرر  در مهلت  بدهکار  که  گفتنی است در صورتی 
معامالت  دیگر  و  شرطی  و  رهنی  معامالت  کلیه  در 
نتواند  منقول  غیر  و  منقول  اموال  به  راجع  رسمی 
از طریق  با درخواست طلبکار  بپردازد  را  بدهی خود 
کننده سند  تنظیم  دفترخانه  از طریق  اجرائیه  صدور 
با شرایط خاصی طلب  ثبت  اجرای  دوایر  به  ارسال  و 

. بستانکار وصول خواهد شد 

آموزشخبر
مدیرکلثبتاسنادوامالکخراسانرضوی:

اجرای دوایر  پرونده های  رکورددار  رضوی  خراسان 
کشور رسمی  اسناد   

کشف  یا  و  طبیعت  شگفتی های  دی��دن  ل��ذت 
از  یکی  ماجراجویی  روحیه  و  جدید  حقیقت های 
گذشته های  از  را  انسان  که  است  سفر  ویژگی های 
بر روی زمین وا می دارد.  به کندوکاو  امروز  به  تا  دور 
تماشای  فردویا  به  منحصر  مکان های  دیدن  شوق 
یا  و  کشور  یک  در  تنها  که  گوناگون  فرهنگ های 
است  جذاب  انسان  برای  آنقدر  دارد  وجود  شهری 
که از همان زمان های قدیم با استفاده ازچهارپایان 
راه طاقت فرسای سفر را طی می کردند تا به مقصد 
برسند و به همین منظور اقامتگاه هایی برای اسکان 
گرفته  نظر  در  پذیر  گردشگر  شهرهای  در  مسافران 
این  می شود،  یاد  کاروانسرا  نام  با  آنها  از  که  شد 
مسافران  تا  بودند  کوچکی  اتاق های  دارای  مکان ها 
بتوانند شب را در آنجا بگذرانند و یا  گاهی به عنوان 
محلی که با یکدیگر به  کار تجارت بپردازند به شمار 
و  شهرنشینی  پیشرفت  با  اندک  اندک  می رفتند. 
ساختمان های  به  کاروانسراها  مدرنیته  جریان  در 
هتل  به  و  شدند  تبدیل  نوین  معماری  با  طبقه  چند 
تغییر نام دادند. شروع هتل سازی با شیوه پذیرایی 
گرفت  شکل  پیش  سال  صد  حدود  ایران  در  مدرن 
گردشگران  ورود  از  که  شهرهایی  میان  این  در  و 
باالیی برخوردار بودند از جمله مشهد رونق و توسعه 

بیشتری داشت. 
   قدیمی ترین هتل ایران در مشهد

خیابان ارگ مشهد یکی از قدیمی ترین محله های 
این شهر است که  بسیاری از مشهدی ها به ویژه افراد 
متولد دهه ۳0 و یا 40 از ساختمان های قدیمی آن 
که حاال دیگر جایشان را به آسمان خراش های بلند 
قامت داده است و یا از باغ ملی و بازار جنت خاطره 
بسیاری دارند. این خیابان که حاال دیگر به یکی از 
روزگاری  است  شده  تبدیل  شهر  معابر  ترین  شلوغ 
وتجار  افراد سرشناس  و جایگاه  نشین   اعیان  محله 
شکل  آن  دیگر  که  خیابان  همین  در  است.  بوده 
با  هتلی  داده  دست  از  را  خودش  قدیمی  شمایل  و 
نمایان  بلند  ساختمان های  میان  در  آجری  نمای 
است که این مکان تنها بنای قدیمی برجای مانده در 
این خیابان است که با نام هتل پارس در بین اهالی 
اقامت  محل  روزگ��اری  که  هتل  این   ، است  مشهور 
جزو  و  بوده  سرشناس  افراد  و  مسافران  از  بسیاری 
قدیمی ترین هتل های ایران است که در سال ۱۳۱۶  
قدیمی ترین  و  شده  برپا  مشهد  در  نوین  معماری  با 

هتلی است که همچنان در ایران فعالیت می کند.
   هتلی که هنوز هم خاطره انگیز است 

این هتل که هم زمان با بهره برداری از بانک ملی 

مسافران  اسکان  محل  زمان  همان  از   ، شد  افتتاح 
اعیانی آن روزگار بود که به مشهد سفر می کردند، آن 
قدر این هتل به واسطه قرار گرفتن در نزدیکی به حرم 
انگیز بود  امام رضا و شیوه های پذیرایی  آن خاطره 
از همان  این هتل  از مسافران  که همچنان بسیاری 
به  خود  ومادر  پدر  با  روزی  که  هستند  قدیمی  افراد 
زیارت می آمدند و از حال وهوا و اتاق های این مکان 
خاطره دارند. همچنین این هتل در طول حیات خود 

میزبان رجال سیاسی برجسته کشور بوده است. 
   هتل پارس مشهد ، با  معماری روسی 

آن  معماری  بنا  این  فرد  به  منحصر  ویژگی های  از 
است که با سبک روسی ساخته شده است ، تِزِیینات 
این هتل خمیر آجر پخته است و در  به کار رفته در 
پنجره های آن نقش برجسته سفالی با نقوش گیاهی 
دیوارهای  در  همچنین  می خورد  چشم  به  وجانوری 
دارای  هتل  این   . است  شده  استفاده  کاشی  از  آن 
۳0 اتاق است وهزینه اقامت برای هر مسافر داخلی 
۸0 هزار تومان و هر مسافر خارجی ۱20 هزارتومان 
است. در طبقه پایین آن یک چایخانه سنتی ساخته 

شده که مسافران می توانند از آن استفاده کنند.
از  که  پلنت  لونی  کتاب  در  هتل  این  همچنین 
برجسته ترین کتاب های هتل داری است به عنوان 

یک هتل تاریخی ثبت شده است. 

   خیابان ارگ، خیابان حکومتی
ارگ  تاریخی خیابان  ارزش های  به  بردن  پی  برای 
تاریخی  آثار  همچنین  و  آن  تاریخی  قدمت  و  مشهد 
واقع در آن از جمله هتل پارس دکتر مرجان اکبری 
خیابان  این  می گوید:  فرهنگی  میراث  کارشناس 
متعلق به دوران قاجاریه است و با شروع ساخت وساز 
جریان  در  که  بود  خیابان هایی  اولین  جزو  شهری 

مدرنیته تغییر پیدا کرد.
با وجود ارگ حکومتی می گوید: در  رابطه  وی در 
هر شهری وجود یک ساختمان با نام ارگ حکومتی 
موجود بوده و در مشهد نیز چنین است و در گذشته 
رشد  با  سپس  و  است  بوده  همراه  بارویی  و  برج  با 
بر  نیز  پارس  تاریخی  هتل  و  ملی  باغ  شهرنشینی 

مجموعه آن اضافه شد.
وی درباره این خیابان اظهار داشت: در زمان های 
داشتن  قرار  به  توجه  با  مشهد  ارگ  خیابان  گذشته 
برج و بارو و قرار داشتن محل حکومتی این خیابان 

به محل اعیان نشین های شهر مشهور بوده است.
   بابا قدرت معروفترین کاروانسرا در مشهد

کاروانسرا  به وجود  فرهنگی  میراث  کارشناس  این 
به  شهر  این  می گوید:  و  می کند  اش��اره  مشهد  در 
با حرم امام رضا دارای کاروانسرای  دلیل همجواری 
متعددی بوده است که معروفترین آن باباقدرت است 

که در نزدیک دروازه ورودی شهر قرار داشته است.
با  محله  سه  از  قدیم  مشهد  می کند:  تصریح  وی 
تشکیل  و سراب  پایین خیابان  باال خیابان،  نام های 
بیشترین  دارای  خیابان  پایین  محله  که  بود  شده 
در  ارگ مشهد  بود، همچنین محله  کاروانسرا  تعداد 
منطقه سراب قرار داشت که با ساخت وساز شهری 

هتل تاریخی پارس در مجموعه آن قرار گرفت.
می گوید:  مشهد  در  تیمچه  وجود  درباره  اکبریان 
ما در ایران اقامتگاه هایی داشته ایم که از آنها با نام 
قصد  به  افراد  مکان ها  این  در  می شود،  یاد  تیمچه 
اسکان  بازارها  درکنار  و  می شدند  شهر  وارد  تجارت 
مشهد،  شهر  موقعیت  به  توجه  با  که  می یافتند 

تیمچه های زیادی وجود داشته است.
وی درباره تعداد کاروانسراها در مشهد می افزاید: 
در  شهر  این  مشهد  شهر  زیارتی  بافت  به  توجه  با 

گذشته دارای 4۶ تیمچه و کاروانسرا بوده است.
هتل  ارزش  درب��اره  فرهنگی  میراث  کارشناس 
تاریخی پارس می گوید: این هتل تنها و قدیمی ترین 
هتل برجای مانده در ایران است که همچنان فعالیت 
می کند و در آثارملی ایران به ثبت رسیده است و تنها 
 ، است  شده  مرمت  فرهنگی  میراث  سوی  از  یکبار 
بسیار  بنا  این  آن حفظ  تاریخی  به قدمت  توجه  با  و 

ارزشمند است.

دربارهیکیازاولینهتلهایکشورکهدرمشهداست

قدیمی ترین ستاره دار ایران
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
گردشگری نیشابور گفت: مراسم بزرگداشت روز ملی 
شخصیت  حضور  با  عطارنیشابوری  فریدالدین  شیخ 
با  عطار  مقبره  و  برگزار  هنری  ادبی،  علمی،  های 

حضور مردم گلباران خواهد شد.
محمداسماعیل اعتمادی با اعالم این خبر افزود: 
جاری  سال  ماه  فروردین   25 الی   22 از  مراسم  این 
برگزار  و هنری  برنامه های متنوع علمی، فرهنگی  با 

خواهد شد.
مدیرمیراث فرهنگی، صناعی دستی و گردشگری 
ملی  روز  پژوهشی  و  علمی  همایش  افزود:  نیشابور 
ساعت   ۹۸ فروردین   24 روزشنبه  عطارنیشابوری 
واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  عطار  سالن  در  ۹صبح 
و ادب  و محققان علم  با حضوراندیشمندان  نیشابور 

و عرفان برگزار می شود.
اعتمادی تصریح کرد: روز یک شنبه 25 فروردین 
عطار  ملی  روز  ویژه  آیین  صبح   ۸:۳0 ساعت   ۹۸
اندیشمندان   ، حضورمسئوالن  ب��ا  نیشابوری 
،هنرمندان وفرهیختگان در سالن آمفی تئاتر پردیس 
مقبره عطار  و سپس  برگزار  نیشابور  دولتی  دانشگاه 
و  نیشابور  دوست  فرهنگ  مردم  حضور  با  نیشابوری 

مهمانان همایش گلباران خواهد شد.

فراخوان رویداد »هنر توس« در مشهد
فراخوان رویداد بزرگ »هنر توس« در مشهد منتشر 

شد.
آفرینش های  هدف  با  توس«  »هنر  بزگ  روی��داد 
اساطیر  و  مضامین  از  هنری  خالقانه  و  تعاملی 

شاهنامه برگزار خواهد شد.
نگارگری،  طراحی،  رشته های  در  فراخوان  این 
کاریکاتور، گرافیک،  نقاشی، خطاطی، تصویرسازی 
مجسمه سازی و دیجیتال آرت )دو بعدی( به صورت 

مستقل یا ترکیبی آثار می پذیرد.
محمدرضا  از  متشکل  جشنواره  هنری  ش��ورای 
ش���ری���ف زاده، آی��دی��ن آغ��داش��ل��و، ف��رح اص��ول��ی، 
محمدجلیل رسولی، کامبیز درم بخش، مانلی رسولی 
و حسین صالحی است.جوایز و امتیازات برگزیدگان 
این جشنواره به صورت لوح افتخار، تندیس، جایزه 
نقدی به ۱0 اثر برگزیده اهدا خواهد شد و عضویت 
در خانه هنرمندان مشهد یکی دیگر از امتیازات برای 

برگزیدگان این جشنواره خواهد بود.
مهلت ثبت نام در این جشنواره تا بیستم اردیبهست 
ماه ۹۸ خواهد بود. تمام عواید فروش احتمالی هر 

اثر به هنرمند آن اثر تعلق خواهد گرفت.

خبر
همزمانبابزرگداشتروزملیعطاردرنیشابور:

مقبره عطار گلباران می شود

خبر
مدیرکلپشتیبانیامورفرهنگیواجتماعیوزارتعلوم،

تحقیقاتوفناوری:
نشریات دانشجویی به حل معضالت 

دانشگاه ها کمک می کنند
مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی  وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری گفت: حرکت دانشجویی در 
دانشجویان،  کمک  با  تا  می کند  کمک  نشریات  قالب 
معضالت دانشگاه و نظام آموزشی رصد شده و با کمک 

آن ها و تمام مسئوالن، راهکارهای خوب ارائه شود.
گردهمایی  دوره  نخستین  در  عسگری،  ه��ادی 
فعاالن نشریات دانشجویی وزارت علوم  که در دانشگاه 
فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به واقعه 
سیل که بخش عظیمی از مردم ایران گرفتار آن شدند، 
با  و  هستم  خواستار  را  درجات  علو  درگذشتگان  برای 
آسیب دیدگان همدردی می کنم. امیدوارم با کمک شما 
دانشجویان، فضایی را در دانشگاه ها ایجاد کنیم تا کمک 
حل  را  کشور  و  مردم  مشکالت  و  باشیم  دولت  و  نظام 

نماییم.
وی با بیان اینکه نشریات دانشجویی یکی از عرصه های 
باید  نشریات  کرد:  عنوان  است،  دانشجویی  فعالیت 
دانشجویان  مشارکت  جلب  با  خود  رسالت  به  توجه  با 
برای جامعه اسالمی، دانشگاه و خود دانشجویان تولید 
ارزش کنند که در این صورت بخش کثیری از جمعیت 

دانشجویی درگیر آن می شوند.
دارد.  برکاتی  دانشجویی  نشریات  گفت:  عسگری 
پیدا  استقالل  دانشجویان  نشریات،  این  وج��ود  با 
به  نسبت  که  است  این  آن،  وجه  مهم ترین  می کنند. 
نوشته، احساس تعهد بیشتر می شود. خود دانشجویان 
کنند.  مدیریت  را  دانشجویی  فعالیت  تا  می گیرند  یاد 
حرکت دانشجویی در قالب نشریات کمک می کند تا با 
کمک دانشجویان، معضالت دانشگاه و نظام آموزشی 
رصد شده و با کمک آن ها و تمام مسئوالن، راهکارهای 

خوب ارائه شوند.
مدیر کل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص بودجه دانشگاه ها، 
گفت: دانشگاه ها موظف هستند که از کنشگری فعالیت 
دانشجویان ذیل آیین نامه ها و مصوبات در حد مقدورات 
با  دانشگاه ها  اعتبارات  از  بخشی  اما  کنند،  حمایت 
نکرده  پیدا  اقتصادی تخصیص  به فضای جنگ  توجه 
این  به  دانشگاه  اقتصادی  از مالحظات  بخشی  است. 
دلیل است، اما این دلیلی نیست که نخواهند از فعالیت 

دانشجویان حمایت کنند.
وی با اشاره به اینکه زمانی که اتفاقی مانند سیل حادث 
می شود، در وهله اول باید امداد و نجات صورت گیرد و 
بعد جامعه دچار بحران های بعد از سیل می شود، تصریح 
کرد: در این زمینه به کمک تمام دانشجویان نیاز است. 
ما مجاز نیستیم در این زمینه موازی کاری کنیم. هرکجا 

اتحاد و همدلی بوده، پیروزی به دست آمده است.
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مفـقـودی

اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  مروی  محمد  یار  به  مربوط  ساختمانی  کارگر   50۳ /9۴ /۳7۳ پرونده  شماره  به  موقت  کار  کارت 
میباشد. ساقط 

)۱۳( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )0067( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای صادر شده هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان بشرح ذیل: بخش 5 رخ حوزه ثبت ملک نیشابور پالک 4۶۹ اصلی اراضی مزرعه شررود )شاهرود(. ۱( آقای علی اصغر قرائی به شناسنامه شماره ۱۳۹ صادره بخش میان جلگه نیشابور فرزند علی جان در ششدانگ 
یک قطعه باغ به مساحت 574۱2 متر مربع خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله قرائی کالسه شماره ۱۳۹7۱۱440۶0050000۶7. 2( آقای علی اصغر قرائی به شناسنامه شماره ۱۳۹ صادره بخش میان جلگه نیشابور فرزند علی جان در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 70۳۶4/5 متر مربع خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله قرائی کالسه شماره ۱۳۹7۱۱440۶0050000۶۸.  ۳( آقای علی اصغر قرائی به شناسنامه شماره ۱۳۹ صادره بخش میان جلگه نیشابور فرزند علی جان در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت ۱20۸۶۹ متر مربع خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله قرائی کالسه شماره ۱۳۹7۱۱440۶0050000۶۹. 4( آقای علی اصغر قرائی به شناسنامه شماره ۱۳۹ صادره بخش میان جلگه نیشابور فرزند علی جان در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت ۸27/20 متر مربع خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله قرائی کالسه شماره ۱۳۹7۱۱440۶00500005۱7. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 9۸/0۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم 9۸/0۲/0۸   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

)۱5( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )۸۳67( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶00500۸۳۶7 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد ارجمند فرزند عبدالحسین بشماره شناسنامه 445 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 4۸/۱0 مترمربع از پالک شماره ۱۱4۱ فرعی از ۱04 اصلی واقع در 
اراضی نگارستان بخش ۱2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 9۸/0۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم 9۸/0۲/0۸   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت صدف زار توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱2۹۳۳ و شناسه ملی ۱0۳۸02۸۶0۶۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/۱۱/۱۳۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمود غفوری به شماره ملی 0۹4۳۱۸۶4۶۳ به سمت رئیس هیئت 
مدیره ومدیرعامل اکرم همایون دوست به شماره ملی 0۹۳0۶5۹۸4۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تکتم همایون دوست به شماره ملی 0۹۳۹7۱50۸24 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی با امضاء دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )۴۲97۲۴(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت پاژ آب تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4045۱ و شناسه ملی ۱0۳۸05۶24۸2 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱2/۱0/۱۳۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن ادیبیان به شماره ملی 
0۹۳۳2۱7۶5۱ آقای محمود طباطبایی به شماره ملی 0۹40۶۹۹۹07 آقای فرزاد خالق پناه بوانلو به شماره ملی 0۹۳7۹5۳407 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند آقای مجید رنجبر به شماره ملی ۶۳5۹۶۶۱07۱ به عنوان بازرس علی البدل 

و آقای محسن صالح زاده به شماره ملی 457۹۳۱۳۳۶4 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )۴۲97۲6(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی انحالل شرکت حمل و نقل درون شهری مسافر سورتمه سیر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳770 و شناسه ملی ۱0۳۸02۹4۱۸7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/۱2/۱۳۹7 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱انحالل شرکت به 
تصویب مجمع رسید و اقای جالل الدین دانش اموز به سمت مدیر تصفیه شرکت برای مدت دو سال انتخاب و نشانی محل تصفیه : استان استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، سازمان آّب ، کوچه شهید اسفندیانی 7/۸)صادقی ۹( ، کوچه 

شهید کالهدوز ۱0/۳۶ ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی ۹۱۸4۹۳54۹5 میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )۴۲97۲7(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات خیریه نگهداری ایتام الغدیر داورزن موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۶ و شناسه ملی ۱0۳۸0024۹۸0 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/04/۱۳۹7 و نامه شماره ۶0۶ مورخ ۱۳/5/۹7 اداره بهزیستی شهرستان داورزن تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید رضا داوری به شماره ملی 07۹04۸۱۹0۱بسمت مدیر عامل خانم سارا منصوری به شماره ملی 005۹۶4۶۹۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حسن موسوی به شماره ملی 
07۹44۱2750 بسمت خزانه دار خانم عفت داورزنی به شماره ملی 07۹22۱0۶۶2 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم طاهره داورزنی به شماره ملی 07۹220504۹ عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. 2 - کلیه اوراق بهادار و تعهدآور با 

امضای رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل و خزانه دار)مسئول امور مالی ( و مهر موسسه معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )۴۲97۲۸(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گل و گیاه شهرستان مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶4۶۱ و شناسه ملی ۱0۳۸02227۸7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 0۸/02/۱۳۹7 و نامه شماره 5۶۳/۱۹/50۶ مورخ ۳/4/۱۳۹7 اداره تعاون روستایی 
شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی ۱۳۹5 مورد تصویب قرار گرفت . -داوود اصغرزاده مقدم به شماره ملی 0۹۳۳۹۹4044 و مهران اشرفی خراسان به شماره ملی 005002۳40۳به سمت بازرسان شرکت برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )۴۲97۲5(

)۱۴( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )۸۳7۳( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶00500۸۳7۳ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مهدی حسینی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 574 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۳۱/50 مترمربع پالک شماره ۱۶5 فرعی از 
2۳۳ اصلی واقع در اراضی سیان بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای مسلم وکیلی نسب محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 9۸/0۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم 9۸/0۲/0۸   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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مدارس  آموزشی  سیستم  همسان سازی  طرح 
این  برای  بود.  خواهد  الزامی   ،۹۸ سال  در  فوتبال 
منظور، مدارس فوتبال می بایست از مدیران فنی که 

هیئت فوتبال استان معرفی میکند، استفاده کنند.
مسئول کمیته جوانان و توسعه فوتبال پایه با بیان 
این مطلب گفت: کار گروه مدیران فنی از 5 تا ۸ نفر 
تشکیل و با تدوین طرح درس یکپارچه، تمام مدارس 
سطح استان را تحت نظر خواهند داشت. اطمینان 
کیفیت  چشمگیر  توسعه  خانواده ها،  در  خاطر 
از  مدارس  همزمان  ارزشیابی  و  مدارس  در  آموزش 

مهمترین ویژگی های این طرح خواهد بود.
انتشار  و  رسانی  افزود:اطالع  موسوی  سیدخلیل 
روزنامه های  در   ۹۸ سال  در  فوتبال  مدارس  لیست 
و  انجام  اردیبهشت  ابتدای  از  استان،  کثیراالنتشار 

هر ۱5 روز بروز رسانی می شود. 
وی خاطر نشان کرد: فرآیند تمدید مجوز مدارس 
بحث  در  شد.  خواهد  شروع  فروردین   20 از  فوتبال 
خواهیم  محدودیت هایی  حتما  جدید،  مجوز  صدور 
توانست  که  مجموعه ای  هر  نیست  ق��رار  داش��ت. 
مدرسه  فعالیت  پروانه  حتما  بیاورد،  را  الزم  مدارک 

فوتبال اخذ کند.
وی گفت:راه اندازی لیگ زیر ۱2 سال از مهمترین 
در  که  است   ۹۸ سال  در  جوانان  کمیته  برنامه های 

چند روز آینده اطالع رسانی خواهد شد.
خراسان  فوتبال  هیئت  جوانان  کمیته  مسئول 

رضوی اضافه کرد: در اکثر برنامه هایی که از فوتبال 
به  همواره  می شود،  صحبت  فوتبال  مدارس  و  پایه 
بحث های تخلفات و مسائل غیرقانونی تاکید می شود 
و کار ارزشمند قشر بزرگی از مربیان و مدیران سالم 
و پاک، نادیده گرفته می شوند. در سال ۹۸ همواره 

تالش می کنیم تا این تفکر را اصالح کنیم. 
دغدغه های  از  دیگر  یکی  موسوی  خلیل  سید 
هیئت فوتبال استان را بحث مدارس فوتبال دانست 
و ضمن اشاره به دستیابی به موفقیت نسبی در بحث 
سازماندهی مدارس استان، تاکید کرد که این روند 
خواهد  تقویت  کیفی،  بعد  در  خصوصا   ۹۸ سال  در 
شد. سازماندهی و نظارت بر عملکرد مدارس فوتبال 

هیئت  ریاست  تاکیدات  مهمترین  از  همواره  استان 
برنامه های  تمام  از  و  بود  رضوی  خراسان  فوتبال 

پیشنهادی در این مسیر نیز حمایت کردند.
همسان سازی آموزش در مدارس فوتبال استان

 ،۹۸ سال  در  ما  تاکید  کرد:مهمترین  تصریح  وی 
راه  و  فوتبال  مدارس  آموزشی  بحث  همسان سازی 
آموزشی  بحث  در  است.  سال   ۱2 زیر  لیگ  اندازی 
از مدیرفنی  و همسان سازی آموزش، طرح استفاده 
از ایرادات در بیشتر  مشترک اجرا خواهد شد. یکی 
فنی  افراد  از  استفاده  عدم  استان،  فوتبال  مدارس 
آنها  از  برخی  است.  فنی  مدیر  بعنوان  دانش  با  و 
و  نیست  نیاز  فنی  مدیر  که  می کنند  احساس  هم 

کافی  می تواند  کالس  هر  در  مربیان  از  استفاده 
بر  نیست.  صحیح  تفکر  این  که  صورتی  در  باشد، 
فوتبال  م��دارس  تمام   ۹۸ سال  در  اس��اس،  همین 
فوتبال  پیشنهادی هیئت  از مدیران فنی  می بایست 
و  استان  فوتبال  اقبال  مورد  و  متخصص  که  استان 
کشور هستند، استفاده کنند. کار گروه مدیران فنی 
طرح  تدوین  با  که  بود  خواهد  نفر   ۸ تا   5 تعداد  ما 
درس یکپارچه، تمام مدارس فوتبال سطح استان را 
زیر نظر خواهند داشت. یقینا از توانایی بهترین های 
استفاده  منظور  این  برای  آموزش  بحث  در  استان 
اطمینان  تا  می شود  باعث  امر  این  کرد.  خواهیم 
خاطر در خانواده ایجاد شود، کیفیت بحث آموزشی 
عملکرد  اینکه  ضمن  و  یابد  افزایش  چشمگیر  بطور 
ارزشیابی نیز توسط همین مدیران فنی در طول ترم 

انجام می شود.  
   اطالع رسانی و انتشار لیست مدارس 

آگاهی  در بخش اطالع رسانی در جهت  موسوی 
تالش های  ی���ادآوری  ضمن  خ��ان��واده ه��ا،  بیشتر 
ظرفیت  از  استفاده  بحث  در  فوتبال  استان  هیئت 
این  برای  استان  سطح  کثیراالنتشار  روزنامه های 
موج  با  اگرچه  اتفاق  این  که  کرد  اش��اره  منظور، 
عجیبی از مقاومت ها همراه بود اما از سوی بسیاری 
از پیشکسوتان و مدیران و مربیان بعنوان یک حرکت 
برای  فرآیند  این  شد.  یاد  موثر  البته  و  مثبت  کامال 
هیئت فوتبال استان هزینه بر است، اما ضمن ادامه 
لیست  انتشار  و  رسانی  اطالع  بحث  آن،  تقویت  و 
انجام   ۹۸ اردیبهشت  ابتدای  از  را  مجاز  م��دارس 
خواهیم داد و هر ۱5 روز لیست بروز رسانی را منتشر 

خواهیم کرد.

مسئولکمیتهجوانانوتوسعهفوتبالپایهخراسانرضوی

طرح همسان سازی سیستم آموزشی مدارس فوتبال الزامی می شود
تیم ملی  با دانش  و  بهروز عطایی سرمربی جوان 
جوانان ایران اسامی بازیکنان را درحالی اعالم کرد 
نفر  دو  به  مدت ها  از  پس  خراسان  والیبال  سهم  که 
رسید و محمدرضا بیک و امیرحسین ناوی به اردوی 
دعوت  کشورمان  جوانان  ملی  تیم  س��ازی  آم��اده 

شدند.
سوای محمدرضا بیک که سابقه حضور موفق در 
و به  را در کارنامه دارد  تیم ملی نوجوانان و جوانان 
نوجوانان  ملی  تیم   ۹0 دقیقه  در  نتوانست  ناحق 
نورچشمی  و  کند  یاری  جهانی  رقابت های  در  را 
خوش  بازیکن  این  اما  شد،  وی  جایگزین  دیگری 
زمانی  مشهد  والیبال  قدرتی  بازیکن  و  قامت  و  قد 
سنگ  شد  دعوت  جوانان  ملی  تیم  اردوی  به  که 
ملی  تیم  اصلی  پیراهن  بار  این  و  گذاشت  تمام 
گذشته  سال  وی  داد.  اختصاص  خود  به  را  جوانان 
سایه  در  و  آسیا  جوانان  قهرمانی  رقابت های  در 
بازیکن  عنوان  به  عطایی  بهروز  مربیگری  و  هدایت 
جوانان  قهرمانی  و  درخشید  خوش  گ��ذار  تاثیر 
جوان  به  باید  بیک  از  بعد  کرد.  خود  آن  از  را  آسیا 
ناوی  امیرحسین  خراسان  والیبال  روزهای  این  اول 
عضو باشگاه پیام خراسان اشاره کنیم که به راستی 
وی  برارزنده  ملی  تیم  پیراهن  پوشیدن  استحقاق 
تیم  اردوی  در  را  خود  سازی  آماده  تمرینات  تا  بود 
حمایت  و  پ��روده  دست  که  کند.ناوی  تجربه  ملی 
اسبق  بازیکن  ناوی  محمدرضا  پدرش  روزی  شبانه 
و ارزشمند سال های نه چندان دور والیبال خراسان 
به  کشور  پوشان  ملی  سایر  جمع  در  درحالی  است 
چشم آمد که باید عنوان کنیم، اگر حمایت تمام قد 
باشگاه  موفق  قوچان نژاد سرمربی  و دلسوزانه جبار 
در  او  از  و  نمی شد  وی  حال  شامل  خراسان  پیام 
پدیده  و  چهره  عنوان  به  برتر  لیگ  مسابقات  کوران 
لیگ استفاده نمی کرد ممکن بود هرگز دیده نشود 
به  استفاده  و  حمایت  این  با  قوچان نژاد  واقع  در  و 
موقع از ناوی در دو بازی مستقیم با تیم کاله آمل در 
لیگ برتر خود سکوی پرتاپ این جوان اول والیبال 
جای  که  کرد  فراهم  جوانان  ملی  تیم  به  را  خراسان 

تقدیر دارد.
نمی تواند  ملی  تیم  اردوی  در  حضور  تنها  اما 
نردبان ترقی یک جوان باشد، بنابراین می طلبد که 
والیبال  هیئت  و  خراسان  ورزش  مسئوالن  سوی  از 
و  حمایت  درستی  به  مربوطه  باشگاه  و  خراسان 
هدایت شود و اگر سهل انگاری صورت پذیرد ممکن 
تیم  اردوی  در  بیک  محمدرضا  سرنوشت  به  است 

ملی نوجوانان دچار شود.

خبر
قوچان نژاد سکوی پرتاپ ناوی در تیم 

ملی جوانان

خبر
شمال  منطقه  آفرود  مسابقات  برگزاری 

شرق کشور در نیشابور
مسابقات چند جانبه آفرود منطقه شمال شرق کشور 

روز جمعه ۳0 فرودین ماه در نیشابور برگزار می شود.
این دوره از مسابقات با عنوان جام جوان به مناسبت 
میالد حضرت علی اکبر به همت اداره ورزش و جوانان 
نیشابور و هیئت اتومبیلرانی این شهرستان ساعت ۱۳ 

روز جمعه ۳0 فرودین ماه برگزار می گردد.
شمال  منطقه  مسابقات  از  دوره  این  است؛  گفتنی 
جاده  در  واقع  نیشابور  بزرگ  پیست  در  کشور  شرق 

باغرود این شهرستان صورت خواهد گرفت.

سواری  دوچرخه  مسابقه  برگزاری 
کوهستان در مشهد

از  رضوی  خراسان  سواری  دوچرخه  هیئت  رئیس 
روز  در  کوهستان  سواری  دوچرخه  مسابقه  برگزاری 

جمعه 2۳ فروردین ماه در مشهد خبر داد.
دوره  یک  گفت:  خصوص  این  در  روزبهان  مهدی 
هیئت  همت  به  کوهستان  سواری  دوچرخه  مسابقه 
معاونت  مشارکت  با  رضوی  خراسان  سواری  دوچرخه 
میزبانی  به  مشهد  شهرداری  سالمت  و  بدنی  تربیت 

شهرداری منطقه ۹ این شهر برگزار می شود.
سنی  رده  سه  در  مسابقات  از  دوره  این  افزود:  وی 
روز  استانی،  بصورت  نوجوانان  و  جوانان  بزرگساالن، 
جمعه ۹ فروردین ماه در بوستان خورشید مشهد برگزار 

می گردد.

مقدمات رقابت های بین المللی کشتی با 
چوخه فراهم شد

با  گفت:  رضوی  خراسان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
پیگیری های فدارسیون کشتی و وزارت ورزش و جوانان 
مقدمات الزم برای برگزاری مسابقات کشتی با چوخه 

در سطح بین المللی فراهم شده است
امسال  کرد:  اظهار  خصوص  این  در  فتاحی  فرزاد 
برای اولین بار دو نماینده از طرف یونسکو از گودهای 
کشتی باچوخه استان خراسان رضوی مانند گودهای 
و  کردند  بازدید  خان  زینل  چشمه  و  ری��واده  برغمد٬ 

مستندی نیز در این رابطه تهیه شد.
چوخه  با  کشتی  گود   20 از  بیش  کرد:  اضافه  وی 
ساماندهی  برای  که  دارد  وجود  استان  این  در  فعال 
تکمیل و بهسازی این گودها بیش از ۱0 میلیارد ریال 
خراسان  جوانان  و  ورزش  است.مدیرکل  نیاز  اعتبار 
رضوی گفت: کشتی گیران با چوخه هنوز سازماندهی 
که  است  این  ما  بینی  پیش  و  نشده اند  ساماندهی  و 
تعداد چوخه کاران خراسان رضوی زیاد است که البته 
همه صرفا چوخه کار نیستند بلکه از رشته های دیگر 
مانند کشتی آزاد و جودو در مسابقات فصلی کشتی با 

چوخه شرکت می کنند.

از گوشه و کنار شنیده شد که 
جمعی از داوران والیبال خراسان 
کارکنان  المپیاد  اولین  که قضاوت 
دولت را که سال گذشته در سالن مهران مشهد برگزار 
شده بود بر عهده داشتند این روزها جهت دریافت حق 
جواب  می کنند  مراجعه  مسئولی  هر  به  خود  الزحمه 
سرباال می شنوند و در واقع حق الزحمه داوران که بیش 

از یکسال گذشته همچنان روی هواست.
یکی از داوران که در آن مسابقات مسئولیت فنی را به 
عهده داشت اگرچه پیگیر حق الزحمه داوران است، هر 
زمان به هر مسئولی از هیئت والیبال گذشته و حال  و 
مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان خراسان که  میزبان 
مسابقات بودند مراجعه می کند متاسفانه به هر بهانه ای 

وی را  به همدیگر پاس می دهند.

والیبال  و  ورزش  عرصه  خوشنام  مسئول  و  داور  این 
را  مسابقات  این  مسئولیت  که  روزی  می گوید  خراسان 
برعهده گرفتیم پشتمان به حمایت مسئوالن اداره کل 
وصل بود، زیرا هیئت والیبال وقت اگرچه چراغش روشن 
بود، ولی در رابطه با پرداخت حق الزحمه داوران و دست 
اندرکاران اختیاری نداشت و فقط در زمینه سخت افزاری 

و اعزام داوران نقش کوچکی داشت.
از  مقداری  اگرچه  مسابقات  پایان  از  افزود:پس  وی 
مطالبات داوران و دست اندرکاران در آن زمان پرداخت 
والیبال صورت  با جابجایی که در راس هیئت  اما  شد، 
و  دبیر  رئیس،  از  همه  و  شد  بایکوت  چیز  همه  گرفت، 
مسئوالن  تا  گرفته  قبلی  هیئت  داوران  کمیته  مسئول 
و  کرده  خالی  شانه  کل  اداره  مسئوالن  و  هیئت  جدید 

وعده سر خرمن می دهند.

ورزش  ه��ی��ئ��ت  رئ���ی���س 
بومی  ب��ازی ه��ای  و  روستایی 
گفت:  رض��وی  خراسان  محلی  و 
با چوخه  حدود دو هزار کشتی گیر در رشته کشتی 

در قالب ۱۸ انجمن در سطح استان فعالیت دارند.
اظهار  خصوص  این  در  خوش باطن  محمدرضا 
کرد: در ۳0 شهرستان خراسان رضوی هیئت ورزش 
و  است  فعال  محلی  و  بومی  بازی های  و  روستایی 
بخش   ۶0 در  هیئت  این  کشور  در  بار  اولین  برای 
استان تشکیل شده است. بیش از 200 بازی بومی 
– محلی در استان خراسان رضوی شناسایی شده که 
از این تعداد رشته هایی مانند دارپالن، هفت سنگ و 

طناب کشی ثبت ملی شده است.
ور افزود: سال گذشته ۱۶ هزار نفر در رقابت های 

کردند  شرکت  هیئت  این  توسط  شده  دیده  تدارک 
برنامه  یکصد  از  بیش  برگزاری  امسال  هیئت  این  و 
به  نفر  ه��زار   20 شرکت  با  را  منطقه ای  و  استانی 

صورت سازمان یافته برنامه ریزی کرده است.
خانه  هر  تجهیز  برای  که  این  بیان  با  باطن  خوش 
نیاز  مورد  اعتبار  ریال  میلیون   50 روستایی  ورزش 
است افزود: سال گذشته ۱۸0 خانه ورزش روستایی 
به  این رقم امسال  در خراسان رضوی تجهیز شد که 

200 خانه می رسد.
میلیارد  هشت  حدود  گذشته  سال  داد:  ادامه  وی 
از  ریال  میلیارد  سه  و  دولتی  اعتبارات  محل  از  ریال 
و  روستایی  به هیئت ورزش  محل کمک های مردمی 
تخصیص  رضوی  خراسان  محلی  و  بومی  بازی های 

یافت.

مشهد  پدیده  تیم  مهاجم 
مسجد  نفت  به  گل   2 زدن  با 

سلیمان خود را ۱0 گله کرد.
و پنجم رقابت های لیگ  در چارچوب هفته بیست 
در  توانست  خ��ودرو  شهر  پدیده  گذشته  روز  برتر، 
با سه گل بدرقه کند.  مشهد نفت مسجد سلیمان را 
از  دوتا  که  است  این  پدیده  گلزنان  درباره  مهم  نکته 
از  او که یکی  به ثمر رساند.  آنها را امین قاسمی نژاد 
بهترین بازیکنان این فصل لیگ برتر بوده، تا قبل از 
بهترین  گل   ۸ با  شاکری  یونس  همراه  به  هفته  این 
این  زدن  از  نژاد پس  قاسمی  بود. حاال  پدیده  گلزن 
تنهایی  به  و  شد  گله   ۱0 خوزستانی،  تیم  به  گل  دو 

آقای گل تیمش است.
لوسیانو  کنار  در  گل   ۱0 با  نژاد  قاسمی  همچنین 

پریرا در رده سوم بهترین گلزنان لیگ برتر قرار دارد. 
روش  کی  و  علیپور  علی  بازیکن،  دو  این  از  باالتر 
حضور  گل   ۱۱ با  استوکس  آنتونی  و   ۱2 با  استنلی 

دارند.
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رئیسکمیسیونخدماتشهریومحیطزیستشورایشهرمشهدمقدس:
ساماندهی 600 واحد از مشاغل مزاحم تا یک ماه آینده

زیست  و محیط  رئیس کمیسیون خدمات شهری 
و  سامان  پروژه  دو  گفت:  مشهدمقدس  شهر  شورای 
فجر طبرسی با ظرفیت ۶00 واحد تجاری تاکنون بیش 
براساس  و  داشته اند  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۹5 از 
پیش بینی ها طی یک ماه آینده به بهره برداری خواهند 

رسید .
رئیس  رم��ارم،  شهناز  و  شهری  حاجیان  محمد 
کمیسیون خدمات شهری و عضو هیئت رئیسه شورای 
شهر مشهد از پروژه های ساماندهی مشاغل در مناطق 

2 و ۳ شهرداری بازدید کردند.
گفتگو  به  بازدید  این  حاشیه  در  شهری  حاجیان 
و  سدمعبر  رفع  اظهارکرد:  و  پرداخت  ما  خبرنگار  با 
از  یکی  قانون،  براساس  مزاحم  مشاغل  ساماندهی 
وظایف شهرداری هاست و امروز هم پیرو بازدید قبلی، 

از پروژه های سامان و فجر طبرسی دیدن کردیم. وی 
با بیان اینکه این دو پروژه در مجموع شامل ۶00 واحد 
می شود و تاکنون بیش از ۹5 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است، گفت: با تالش های انجام شده، طی یک 

ماه آینده این پروژه ها به بهره برداری خواهند رسید.
زیست  و محیط  رئیس کمیسیون خدمات شهری 
و  تسهیالت  ک��رد:  خاطرنشان  مشهد  شهر  ش��ورای 
مشوق های ویژه ای از سوی شهرداری و دیگر نهادهای 

مرتبط برای خریداران این واحدها اختصاص یافت که 
در نهایت آن، هر واحد صنفی بین 40 تا 75 میلیون 
از ۶00 واحد  ترتیب بیش  و بدین  برده  تومان هزینه 

شغلی مزاحم از سطح شهر جمع آوری می شوند.
حاجیان شهری در ادامه با اشاره به اینکه مشکل 
اصلی این پروژه ها به جانمایی ابتدایی آنها برمی گردد، 
با مشکل دسترسی  و فجر  پروژه های سامان  افزود: 
روبرو هستند که خوشبختانه در این جهت با مساعدت 
های  خیابان  در  خوبی  اقدامات  شهرداری  های 
طرحچی و کشاورز انجام و تاحدود زیادی این معضل 
تملک  با  گفت:  همچنین  ش��د.وی  خواهد  برطرف 
اراضی و مساعدت شهرداری شاهد بازگشایی مسیری 
به منظور افزایش دسترسی ها و سهولت دسترسی به 

این مجموعه ها را شاهد خواهیم بود.

اجرای بازآفرینی در محالت هدف از جمله محله طرق 
مشهد نیازمند اعتماد سازی و راه اندازی دفاتر توسعه 
محله برای تسهیل گری به عنوان بازوی بازآفرینی است.

به گزارش صیح امروز  مدیرعامل سازمان بازآفرینی 
فضاهای شهری شهریدای مشهد در نشست مشترک با 
شهردار منطقه 7 مشهد که به منظور راه اندازی دفتر 
شرح  گفت:  شد،  برگزار  طرق  محله  در  محله  توسعه 
خدمات و تعرفه دفاتر توسعه محلی در مراحل نهایی 

تصویب قرار دارد.
    دفاتر توسعه محله در مرحله تصویب شرح خدمات

دفاتر  خدمات  شرح  اف��زود:  روش  شاکری  مجتبی 
توسعه محله توسط معاونت توسعه محلی این سازمان 
نهایی  مراحل  در  دفاتر  این  ان��دازی  راه  راستای  در 
تصویب قرار دارد که با توجه به تجارب شکل گرفته در 
دیگر کالنشهرها در راهبری این دفاتر نسخه کارآمدتری 

است.
وی افزود: معاونت فنی و شهرسازی سازمان بازآفرینی 
فضاهای شهری نیز در حال تدارک بسته های تشویقی 
ساخت و ساز در محالت هدف بازآفرینی جهت تشویق 
به احیا و نوسازی بافت های فرسوده است که پس از 
همفکری و اخذ نظرات حوزه های مرتبط در مجموعه 
شهرداری جهت تصویب به شورای اسالمی شهر ارسال 

خواهد شد.

   تدقیق بسته های تشویقی ساخت و ساز متناسب 
با هر محله 

مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری گفت: 
این بسته ها با توجه به ویژگی های منحصر به فرد هر 
دفاتر  توسط  آن  اجرای  که  دارد  تدقیق  قابلیت  محله 

توسعه محلی صورت خواهد گرفت.
شاکری روش ادامه داد: در قوانین نیز بندهایی جهت 
مساعدت در انشعابات از سوی دستگاه های خدماتی و 
... پیش بینی شده است که ساکنان بافت های فرسوده 
و سکونتگاه های غیررسمی و همچنین سرمایه گزاران 
را جهت مشارکت در نوسازی این بافت ها تشویق نماید.

شاکری روش با اشاره به اقدام جهت تاسیس و راه 
اندازی دفاتر توسعه محلی ) تسهیلگری( در محالت 
هدف گفت: نقش شهرداری منطقه و مدیریت آن در 

توفیق دفاتر توسعه محلی بسیار پررنگ و کلیدی است. 
به همکاری  وابستگی موفقیت دفاتر توسعه محلی 

شهرداری های مناطق
تجربه  که  کشور  کالنشهرهای  دیگر  در  افزود:  وی 
بازآفرینی در کارنامه خود دارند هر کجا که شهرداری های 
مناطق همکاری بیشتری با دفاتر توسعه محلی داشتند 
این دفاتر به مراتب توفیق بیشتری در انجام ماموریت 

تسهیلگری خود به ثبت رسانده اند.
مدیرعامل سازمان بازآفرینی فضاهای شهری با اشاره 
به لزوم توجه به مقوله بازآفرینی اعم از بافت های فرسوده 
و سکونت گاه های غیررسمی اظهار کرد: اگرچه مدت 
زمان زیادی از تاسیس و راه اندازی سازمان بازآفرینی 
فضاهای شهری در مشهد نمی گذرد اما حساسیت و 
توجه الزم نسبت به حوزه ماموریتی آن، هم در نزد اعضا 

شورای شهر و هم مدیریت شهری و هم ساختار مدیریت 
فرصت  خود  این  که  دارد  وجود  ملی  و  استان  کالن 
بسیار مغتنمی برای پیش برد اهداف سازمان بازآفرینی 

فضاهای شهری است.
   اراضی قولنامه ای و عدم استحکام بنا از چالش های 

بازآفرینی در طرق
در ادامه کوروش باوندی، شهردار منطقه 7 مشهد نیز 
گفت: محالت طرق و رباط طرق و ... در منطقه 7 بعضا 
روستا بودند که در سالیان اخیر در قالب بافت شهری 
به رسمیت شناخته شده اند که با ورود به حوزه شهری 
تغییراتی که متناسب با فضای شهری است برای این 

محالت تدارک دیده شود.
وی ادامه داد: اما نکات مرتبط با بازآفرینی علیرغم 
ابالغ طرح های تفصیلی در این محالت کم رنگ است 
و معضالتی همچون مشکالت اراضی قولنامه ای، عدم 

استحکام بنا و ... در آن ها وجود دارد.
که  هم  مصوباتی  اف��زود:  مشهد   7 منطقه  شهردار 
در زمینه بازآفرینی فضاهای شهری وجود دارد چه در 
شورای شهر و چه در دولت می تواند در تسریع بازآفرینی 

در بافت های هدف نقش موثری ایفا کند.
   اعتماد سازی با کمک معتمدین محلی 

باوندی با اشاره به نقش مهم معتمدین محالت در 
محالت  بازآفرینی  بحث  در  گفت:  تسهیلگری  روند 
سازی  اعتماد  بحث  مسائل  مهمترین  از  یکی  هدف 
توسط  باید  که  است  محله  ساکنین  و  اهالی  بین  در 
تسهیلگر اقدام شود که دستیابی به این مهم از طریق 

معتمدین محله بهتر صورت خواهد گرفت. 
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 بازوی بازآفرینی

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد 
و  شهروندان  ب��رای  گردشگری  تورهای  بای  گفت: 
محیط  و  طبیعت  حفظ  منظور  به  شهرداری  پرسنل 
زیست برگزار شد.بتول گندمی در حاشیه این بازدید 
انسانی شهرداری مشهد  منابع  با حضور مدیرکل  که 
برگزار  مشهد  شهرداری  پارلمانی  ام��ور  مدیرکل  و 
در  که  مثبتی  اقدامات  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  شد، 
ملی  نمونه  منطقه  است،  شده  انجام  گذشته  سال 
جهت  مناسب  مکانی  را  حوض  هفت  گردشگری  و 
گردشگران  حضور  و  شهروندان  فراغت  اوقات  گذران 
در برخورداری از مواهب طبیعی و چشم اندازهای بکر 
آن دانست.وی افزود: با هدف حفظ طبیعت و محیط 
زیست منطقه می بایست تالش را در راستای برگزاری 
پرسنل  حتی  و  شهروندان  برای  گردشگری  تورهای 

شهرداری در پیش گرفت.
در ادامه رشید صحابی، مدیرعامل شرکت گردشگری 
توسعه و عمران هفت حوض نیز بیان کرد: بخشی از 
اقدامات انجام شده در این منطقه گردشگری پیگیری 
و عقد قرارداد با مشاوران طرح های مطالعاتی، پیگیری 
زیرساخت های  و  عمرانی  پروژه های  ق��رارداد  عقد  و 
توسعه پروژه است.وی با تاکید بر ارتقاء فضای منطقه 
و  شهروندان  حضور  برای  حوض  هفت  گردشگری 
گردشگران در این منطقه نمونه ملی تصریح کرد: در 
جذب  ما  اولویت های  اصلی  ترین  از  یکی  راستا  این 
سرمایه گذاران و طرح های سرمایه گذاری متناسب با 
سیاست های طرح جامع از قبیل سافاری پارک یا باغ 
وحش طبیعی، مزرعه طبیعت، پل معلق، سکونتگاه 
و... است که سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه 
انجام شده است.مدیرعامل شرکت گردشگری توسعه 
و عمران هفت حوض عنوان کرد: برگزاری مراسمات 
ایجاد  جهت  گردشگری  و  فرهنگی  متنوع  و  مختلف 
و  بررسی  شهروندان،  بین  شادابی  و  نشاط  روحیه 
فرهنگی،  مواریث  و  آثار  سازی  مستند  و  شناسایی 
تاریخی و گردشگری مشهد به هفت حوض تا مغان و 
ایجاد محور گردشگری جدید برای بازدید شهروندان و 
زائران از دیگر اقدامات انجام شده در این منطقه است.

خبر
دربازدیدجمعیازمدیرانشهریازمنطقهگردشگری

هفتحوضمطرحشد؛
برگزاری تورهای گردشگری برای 

شهروندان به منظور حفظ طبیعت

خبر
رئیسکمیسیوناقتصادیشورایشهرمشهدخبرداد:

مناطق  در  سازندگان  به  ویژه  مشوق های 
کم برخوردار

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای پنجم از تعیین تکلیف 
۶0 پروژه بزرگ شهری در مدت طی شده از فعالیت شورای 

پنجم و مدیریت شهری این دوره خبر داد.
به گزارش »صبح امروز« احمد نوروزی با بیان این مطلب 
در ادامه طرح چهارشنبه های پاسخگویی که با حضور در 
مرکز ۱۳7 و پاسخ به تماس های شهروندان صورت گرفت، 
گفت: در ابتدای فعالیت خود سعی کردیم تا اعتماد ازدست  
رفته سرمایه گذاران نسبت به مدیریت شهری را بازگردانیم 
و در همین راستا، مسائل و مشکالت پروژه های مختلف 
در جلسات کارگروه تسهیل و به ویژه منطقه ثامن بررسی و 
بخش زیادی از آنها مرتفع شده است.وی افزود: بیش از ۶0 
پروژه بزرگ شهر مشهد  بواسطه بررسی های شورای شهر 
و مدیریت شهری، حل مشکل شده و از بالتکلیفی خارج 

شده اند و فعالیت های خود را از سرگرفته اند.
وی در ادامه به مصوبه مشوق های سرمایه گذاری اشاره 
با  سرمایه گذاران  اخیر،  مصوبه  تصویب  با  گفت:  و  کرد 
سرانه های  شامل  که  چندمنظوره  مجموعه های  ایجاد 
تجاری، مسکونی  فرهنگی،  آموزشی،  ورزشی،  درمانی، 
و ... در مناطق کم برخوردار و دیگر مناطق مورد نیاز شهر 
باشد می توانند از تخفیف های ویژه ای در عوارض و حقوق 
مربوط به شهرداری برخوردار شوند تا دیگر شاهد آن نباشیم 
شهروندان ساکن مناطق کم برخوردار برای دریافت خدمات 
بهداشتی و درمانی، نیازمند مراجعه به مرکز شهر بوده و 
در نهایت ایجاد ترافیک شدید در این محدوده ها را شاهد 

باشیم.

معاونشهرداراعالمکرد:
ایجاد 10 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: طی 
دوماه پایانی سال گذشته ۱0 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه 

ایجاد شده است.
خلیل ا... کاظمی با تاکید بر اهمیت توسعه حمل و نقل 
پاک در کالنشهر مشهد افزود: یکی از دالیل عدم استقبال 
شهروندان از دوچرخه به هم پیوسته نبودن مسیرهای ویژه 

دوچرخه به صورت شبکه است.
مسیر  کیلومتر  حاضر ۱25  حال  در  کرد:  اضافه  وی 
مسیرها  این  اما  است  شده  ایجاد  مشهد  در  دوچرخه 
پیوستگی ندارد که برای ایجاد پیوستگی در مسیرهای ویژه 
دوچرخه شهر مشهد به 5۸ کیلومتر مسیر جدید نیاز داریم.

ویژه  در مجموع مسیرهای  اینکه  به  اشاره  با  کاظمی 
دوچرخه برای پیوستگی باید به ۱۸0 کیلومتر افزایش پیدا 
کند، ادامه داد: بر این اساس به دنبال دریافت مصوبه برای 
ایجاد 5۸ کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه در مشهد هستیم که 
امیدواریم با تصویب آن بخشی از این مسیر را در سال ۹۸ 

ایجاد کنیم.

گل محمدی:هدف ما کسب سه امتیاز بود
سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد گفت:با توجه به 
وضعیتی که در جدول داشتیم گرفتن ۳ امتیاز هدف 

مان بود.
مقابل  متوالی  دی��دار  دو  در  آنکه  از  پس  پدیده 
مهمی  برد  خورد،  شکست  ذوب آهن  و  تراکتورسازی 
برابر پارس جنوبی جم کسب کردند ولی آنها در دیدار 
متوقف  خوزستان  فوالد  زمین  در  مجددا  اخیرشان 
شدند تا کمی از کورس مدعیان عقب بمانند؛ شاگردان 
با توجه به شکست تراکتورسازی در  گل محمدی که 
دیدار همزمان، سراسر انگیزه برای رسیدن به پیروزی 
هجومی  نمایش  بودند،  تماشاگران شان  حضور  در 
تماشایی  گل های  با  و  کردند  ارائ��ه  مسابقه  این  در 

محمدامین قاسمی نژاد)2بار( و مسعود ریگی موفق 
به برتری برابر نفت مسجدسلیمان پایین جدولی شدند 
تا موقتا به رده چهارم جدول صعود کنند و امیدوار به 

کسب سهمیه آسیایی و حتی قهرمانی شوند.
یحیی گل محمدی بعد از پیروزی ۳ بر صفر مقابل 
زیبایی  ب��ازی  نظرم  به  گفت:  مسجدسلیمان  نفت 
در  که  وضعیتی  به  توجه  با  بودیم.  شاهد  ما  تیم  از 
جدول داشتیم گرفتن ۳ امتیاز هدف مان بود. حریف 
بازی  به  دادن  سرعت  با  ولی  داشت  فشرده ای  دفاع 
از آن کارمان راحت تر  به گل رسیدیم. بعد  توانستیم 
شد و توانستیم گل های بعدی را هم بزنیم. از بازیکنانم 
تشکر می کنم که تک تک آنها برای موفقیت تیم تالش 

را  ما  که  کنم  تشکر  ه��واداران هم  از  باید  و  می کنند 
حمایت کردند.وی ادامه داد: باید در ادامه مسابقات 
اگرچه  و  است  خودمان  دست  کار  بگیریم،  امتیاز 
حریفان امکانات و نفرات خوبی را جذب کرده اند اما 
ما هم انگیزه زیادی داریم و تالش مضاعفی به خرج 
می دهیم تا به هدفمان برسیم و عملکرد خوبی داشته 
باشیم.  هفته آینده بازی سختی مقابل نساجی داریم. 
امیدوارم به هدفمان برسیم و بتوانیم در جایگاهی که در 
شأن هواداران ما است قرار بگیریم.سرمربی پدیده در 
مورد نحوه قضاوت داور، گفت: در مجموع کرمانشاهی 
و تیم داوری امروز قضاوت خوبی داشتند به خصوص 
اینکه بازی فیزیکی و درگیرانه بود البته در صحنه ای که 

مرادمند کارت زرد گرفت دور بودم ولی اکنون در بازی 
حساس با نساجی این بازیکن خوبمان را نداریم.

گل محمدی در مورد برخی از تنش هایی که در اواخر 
مسابقه پیش آمد، گفت: مسأله خاصی نبود فشار بازی 

زیاد است و این اتفاقات در فوتبال طبیعی است.
به استقالل در دقایق  باخت سپاهان  وی در مورد 
آخر، گفت: نتیجه مساوی دو تیم برای ما بهتر بود و 
فاصله امتیازی مان را با این تیم ها کمتر می کرد اما کار 
دست تیم خودمان است و می خواهیم بهترین عملکرد 
تیم های  و استقالل هر دو  باشیم، سپاهان  را داشته 
خوبی هستند اما ما انگیزه و هدف بزرگی داریم و باید 

برای آن بجنگیم تا خوب نتیجه بگیریم.

یکی از ایرادات در بیشتر مدارس فوتبال استان، عدم استفاده از افراد فنی و با دانش بعنوان 
مدیر فنی است

,,

گفت:  رض��وی  خ��راس��ان  شطرنج  هیئت  رئیس 
ماه  فروردین   ۳0 ریتد  کشور  آزاد  شطرنج  مسابقات 
برای  بین المللی  درجه  و  می شود  برگزار  کاشمر  در 

شرکت کننده ها در نظر گرفته خواهد شد.
هیئت  گذشته  سال  کرد:  اظهار  پاشانجاتی  رضا 
مهم ترین  که  کرد  برگزار  را  مسابقه  دوره   ۱۳۶ استان 
با  فردوسی  شطرنج  جام  دوره  نهمین  برگزاری  آن ها 

حضور شطرنج بازان از 27 کشور بود.
داوری،  و  مربیگری  دوره   ۶ داد:  ادام���ه  وی 

برگزاری  رضوی،  خراسان  شهرستان های  فعال سازی 
مسابقات  دوره   ۳0 برگزاری  آموزشی،  کالس های 
آموزش و پرورش، اعزام به مسابقات و کسب ۶ مدال 
سال  در  استان  هیئت  فعالیت های  دیگر  از  آسیایی 

بود. گذشته 
خصوص  در  رضوی  خراسان  شطرنج  هیئت  رئیس 
تقویم   ۹۸ سال  در  کرد:  اذعان   ۹۸ سال  برنامه های 
اجرایی برای هیئت استان تهیه شده و در حال آماده 

تقویم هستیم. این  برای  کردن بستر مناسب 

جام  دوره  دهمین  برگزاری  اف��زود:  پاشانجاتی 
فردوسی در مشهد از برنامه های با اهمیت این هیئت 
برگزاری  بر  عالوه  همچنین  می باشد،  جدید  سال  در 
دوره   ۱0 برگزاری  برای  رایزنی ها  آموزشی،  دوره های 

مسابقات کشوری در استان انجام شده است.
ماه  اولین  مهم  دستاوردهای  از  ک��رد:  بیان  وی 
به  استان  باز  شطرنج  سه  اعزام  به  می توان  نیز  سال 
این  در  که  کرد  اشاره  سریالنکا  آسیایی  مسابقات 
 ۱۸ زیر  سنی  رده  در  حامدی نیا  وص��ال  مسابقات 
شد،  سوم  رتبه  کسب  به  موفق  آسا  برق  رشته  در  و 
همچنین امیررضا رضوی در رده زیر ۱4 سال و روشا 
اکبری در رده زیر ۸ سال مقام چهارم را کسب کردند.

خصوص  در  رضوی  خراسان  شطرنج  هیئت  رئیس 
ک��رد:  ع��ن��وان  س��ال  اب��ت��دای  ماهه  س��ه  مسابقات 
در  رشته  سه  در  تقویم  طبق  رمضان  جام  مسابقات 
قهرمانی  مسابقات  همچنین  می شود،  برگزار  مشهد 
قهرمانی  سال،   ۱۸ تا   ۶ سنی  رده ه��ای  در  مشهد 
استان  قهرمانی  مسابقات  و  استان،  پیشکسوتان 
رقابت های  دیگر  از  سال   ۱2 و   ۱0  ،۸ سنی  رده  در 

بود. امسال خواهد 
پاشانجاتی ادامه داد: مسابقات شطرنج آزاد کشور 
و  می شود  برگزار  کاشمر  در  ماه  فروردین   ۳0 ریتد 
درجه بین المللی به شرکت کننده داده خواهد شد، 
همچنین 20 تا 24 خرداد ماه مسابقات پیشکسوتان 

کشور در مشهد برگزار می شود.
میزبانی های  بر   ۹۸ سال  در  گفت:  پایان  در  وی 
وی��ژه ای  جایگاه  و  ک��رد  خواهیم  تمرکز  ک��ش��وری 
گرفت،  خواهیم  نظر  در  شهرستان ها  و  بانوان  برای 
تهیه  جداگانه ای  تقویم  بانوان  بخش  برای  همچنین 

شده است.

قرارگاه  کارکنان  خانوادگی  پیاده روی  بزرگ  همایش 
 22 گذشته  جمعه  خانواده  همراه  به  شرق  شمال 
ارتش  سالروز  گرامیداشت  مناسبت  به  ماه  فروردین 

برگزار شد. 
همایش  این  در  امروز«  »صبح  خبرنگار  گزارش  به 
ارتش  نیروهای  خانواده های  از  نفر  دوهزار  از  بیش 
آباد  تقی  میدان  ۳کیلومتری  جمهوری اسالمی مسیر 

به سمت کوهسنگی مشهد را پیاده روی کردند.  
در این همایش رئیس هیئت ورزش همگانی استان 
امام  به مناسبت اعیاد شعبانیه و والدت  ضمن تبریک 
مولفه  اولین  گفت:  جانباز  و  پاسدار  روز  حسین)ع(، 
ورزش در میان نیروهای مسلح باال بردن توان جسمی 
پایور و وظیفه در پادگان ها و تشویق  و روحی کارکنان 
و در  برنامه های ورزشی  تنظیم  به  و ترغیب خانواده ها 

ادامه رعایت تدابیر و سلسله دستورات نظامی است. 
هیئت  نخست  رتبه  کسب  به  اشاره  با  آذریان  رضا 
افزود:  گذشته  سال  طی  کشور  در  استان  همگانی 
حضور  با  را  ورزشی  برنامه  دیگر  بار  هستیم  خوشحال 
جمع کثیری از شهروندان برگزار می کنیم و این نشان 
ترویج  و  جذب  در  ورزشی  مدیران  مثبت  عملکرد  از 

فرهنگ ورزش در میان خانواده ها است. 
با  همراه  دیگر  ب��ار  ک��رد:ام��روز  خاطرنشان  وی 
با نشاط  روزی  خانواده های همکاران زحمتکش خود 
بسیار  و  ماندنی  یاد  به  روز  یک  و  سپری  را  شاداب  و 

دلنشین در مشهد را پشت سر گذاشتیم.
اداره  رئیس  صالح نژاد  احمد  همایش  این  ادامه  در 

ورزش و جوانان مشهد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و 
و  ورزش  گفت:  ارتش  روز  ماه  فروردین   2۹ همچنین 
و یکپارچگی  پیاده روی خانوادگی وحدت  به خصوص 
امیدواریم  و  می کند  معرفی  جهان  به  را  مردم  آحاد 
به  همچنان  مردمی  حمایت های  سایه  در  بتوانیم 
میان  در  را  برنامه ها  قبیل  این  وی��ژه  مناسبت های 

خانواده ها، جوانان و نوجوانان تداوم بخشیم.  
وی افزود: ورزش در میان خانواده نظامیان اولویت 
اول است و امیدواریم در سال جاری با ارائه بسته های 
و  برخوردار  کم  مناطق  در  را  همگانی  ورزش  تشویقی 

محروم نیز توسعه بخشیم. 
که  خورشید  پسران  ورزشی  تیم  همایش  ادامه  در 
نمایش  به  جدید  عصر  برنامه  در  را  پرفروغی  شب 
گذاشت و با اقتدار به مرحله نهایی راه یافت به اجرای 
این  زنی  مسئول طناب  رودهی  رضا  و  پرداخت  برنامه 
مسئوالن  و  شهروندان  بیشتر  حمایت  خواستار  گروه 
حفظ  ضمن  بتوانند  تا  شد  جوانان  و  ورزش  اداره 
قهرمانی  عناوین  کسب  با  استان  ورزشی  شخصیت 
میان  در  مهیج  رشته  این  ترویج  و  توسعه  به  نسبت 

جوانان و نوجوانان اقدامات مناسبی را انجام دهند. 
آسیایی  به مسابقات  تیم  این  اعزام  از  وی همچنین 
در  شدت  به  اکنون  هم  گفت:  و  داد  خبر  نیز  ماکائو 
عصر  برنامه  در  هم  امیدواریم  و  هستیم  تمرین  حال 
قابل  رتبه  ماکائو  آسیایی  مسابقات  در  هم  و  جدید 
توجهی را برای شهروندان کشورمان به دست بیاوریم.  
که  عصرجدید  برنامه  در  ک��رد:  تصریح  روده��ی 
می شود  آغاز  آن  نهایی  مرحله  جاری  هفته  یکشنبه 

۱5 تیم در چهار گروه به صورت تیمی به اجرای برنامه 
تیم یک   4 این  بین  از  قبل  دور  برخالف  و  می پردازند 
تیم حذف و مابقی جزو 7 تیم رقابت های خود را دنبال 

می کنند. 
در ادامه این همایش تیم جودو ارتش استان که در 
مسابقات سوپر لیگ کشور به مقام نخست دست یافت 

به اجرای حرکات نمایشی پرداخت. 
در پایان این همایش سه دستگاه دوچرخه، گرمکن 
تعداد  به  قرعه  قید  به  هدیه  کارت  و  ورزشی  البسه  و 

کثیری از شرکت کنندگان به رسم یادبود اهدا شد.
قرارگاه،  جانشین  محمدی  امیر  همایش  این  در 
فرمانده  اسدی  خراسان،   ۳77 تیپ  فرمانده  نجاتی 
گروه 444 مهندسی رزمی، مکفی فرمانده پشتیبانی 
شهرداری  فرهنگی  معاون  ابراهیم زاده  شرق،  شمال 
همگانی  هیئت  رئیس  حاجت طلب  مژده   ،۸ منطقه 
انجمن های  هیئت  رئیس  نایب  امانی  هانیه  مشهد، 
مسئول  شفیعی  رض��وی،ح��س��ن  خ��راس��ان  ورزش��ی 
کثیری  جمعی  همراه  به  استان  صبحگاهی  کمیته 
ارتش  جودو  قهرمانان  ورزشکاران،  پیشکسوتان،  از 

حضور داشتند

خبر خبر
برگزاری مسابقات شطرنج ریتد کشور در خراسان رضوی

همایش پیاده روی خانوادگی در مشهد برگزار شد

سرویس ورزش

سرویس ورزش

5۱۲/۱0 آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم نساء موالئی فریمان باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت سه ربع دانگ مشاع از ششدانگ پالك 22۸5 فرعی از 
27۶ اصلی بخش ۱۳ مشهد که متعلق به وی میباشد بعلت بی احتیاطی مفقود شده است با بررسی دفتر امالك معلوم شد که سند مالکیت ذیل دفتر 2۱۹ صفحه ۱22 و ثبت ۳7470 به نام وی ثبت و سند بشماره چاپی 5۸27 سری- سال صادر و تسلیم شده است 
که مقدار 7۱۱/۹ سهم از ۱250 سهم از مالکیت نامبرده خارج و مقدار 5۳۸/۱ سهم از ۱250 سهم در مالکیت مالك می باشد. دفتر امالك بیش از این حکایتی ندارد. لذا باستناد تبصره ذیل ماده ۱20 اصالحی قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهی و متذکر می گردد 
هر کس نسبت به ملك مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف ۱0 روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در 

صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان- محمدرضا رجائی مقدم 
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 توصیه سعید جلیلی به ترامپ
در  رهبری  معظم  مقام  نماینده  جلیلی،  سعید 
به  من  توصیه  گفت:  ملی  امنیت  عالی  ش��ورای 
ترامپ این است که یادداشت های التماس وزارت 
طریق  از  را  عراق  اشغال  جریان  در  امورخارجه 

سفارت سوئیس را برای او بیاورند تا بخواند.
 غرضی: مردم ما را حالل کنند

از  پس  را  مدیریتی  وض��ع  غرضی  سیدمحمد 
گذشت حدود چهل سال همچنان ایستا ارزیابی 
جاده  و  پل  هرچه  که  بدانید  را  این  گفت:  و  کرد 
مردم  به  خیرش  کرده ایم،  دنبال  عمرانی  پروژه  و 
این  کنند.  حالل  را  ما  باید  مردم  است.  نرسیده 

سبک مدیریت به هیچ جایی نمی رسد!
»سپاه«  دهند  اج��ازه  انقالب  رهبر   

تل آویو را با خاک یکسان می کند
آیت ا... موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه 
سپاه  هنوز  تو  داد:  ادامه  ترامپ  به  خطاب  تهران 
راسخ  جبل  و  کوه  همچون  سپاه  نشناخته ای.  را 
حفظ  را  دستاوردهایش  و  انقالب  او  و  ایستاده 
و  است  فقیه  والیت  محض  مطیع  سپاه  می کند. 
در والیت ذوب است. در صف مقدم دفاع از کشور 
است و خادم مردم و پیشگام در رفع گرفتاری های 
آنهاست و به همین دلیل در دل مردم جا دارد. وی با 
بیان این که سپاه بازوی توانمند کشور است، گفت: 
آقای ترامپ! با دم شیر بازی نکن. اگر رهبر اجازه 
دهد سپاه می تواند با قدرت موشکی خود تالویو را با 
خاک یکسان کند. امام جمعه موقت تهران پیرامون 
سیل جاری در کشور با بیان این که از ابتدای سال 
بودیم،  بی سابقه  و  شدید  بارش های  وقوع  شاهد 
زیادی  خسارت های  سیل  وقوع  متأسفانه  گفت: 
به همراه داشت و تعدادی از هموطنان عزیز ما را 

کشته و هزاران تن مجبور به تخلیه شهرها شدند.
 سفر عمران خان به ایران قطعی شد

دکتر محمد فیصل، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در  ایران  به  خان  عمران  حتمی  سفر  از  پاکستان 
اردیبهشت ماه خبر داد. به گزارش روزنامه  اوایل 
نوای وقت، منابع خبری از حضور عمران در ایران 
در  است  و گفته شده  دادند  روز خبر  دو  به مدت 
این سفر احتماال وزرای امور خارجه، وزیر اقتصاد، 
بخاری"  "زلفی  طور  همین  و  زیست  محیط  وزیر 
امور  در  پاکستان  وزی��ری  نخست  ارش��د  مشاور 
سفر  این  در  کشور  از  خارج  مقیم  پاکستانی های 

"خان" را همراهی می کنند.

برای  قوا  سران  نشده  رسانه ای  تدبیر   
مقابله با تحریم

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با 
بیان اینکه هنوز گزارش عملکرد سال ۹7 صندوق 
وجود  با  گفت:  است،  نشده  تکمیل  ملی  توسعه 
عدم اطالع از منابع در اختیار صندوق توسعه ملی 
درصد   ۱2 حدود  ماه  آبان  در  قوا  سران  تدبیر  با 
اثرات  به  تخصیص  جهت  صندوق  این  منابع  از 
تحریم های ظالمانه و همچنین حوادث غیر مترقبه 
فریز شده است. به گفته حسینی، سهم صندوق 
صادرات  ارزی  منابع  از   ۹7 سال  در  ملی  توسعه 
هماهنگی  شورای  که  بود  درصد   ۳2 حدود  نفت 
گرفت  تصمیم  قبل  سال  ماه  آبان  در  قوا  سران 
درصد   ۱2 حدود  تحریم ها  اثرات  با  مقابله  برای 
درآمد های  از  توسعه  صندوق  سالیانه  سهم  کل 
این  اکنون  هم  اف��زود،  وی  کند.  ذخیره  را  نفتی 
شود  می  نگهداری  جداگانه ای  حساب  در  سهم 
برای  این حیث یک فضای اطمینان مناسب  از  و 
ایجاد  مترقبه  و حوادث غیر  تحرم  اثرات  با  مقابله 
شده است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: بحث برداشت از این حساب جداگانه برای 
جبران بخشی از خسارت های ناشی از سیل اخیر 

مطرح شده است.
 درخواست آیت ا... مکارم از دولت

و  درس  کنار  در  گفت:  شیرازی  مکارم  ا...  آیت 
را  کردن  سخنرانی  و  نوشتن  حوزوی،  بحث های 
از  بتوانید  مبانی  بر  تسلط  از  بعد  تا  کنید  تمرین 
بگیرید.  بهره  ممکن  شکل  بهترین  به  خود  علم 
اسالم  نابودی  برای  دشمنان  که  این  بیان  با  وی 
این  افزود: دشمن در  برنامه های متعددی دارند، 
به  را  خود  سرمایه های  و  امکانات  تمامی  عرصه 
ابزار های آن ها فضای مجازی  از  کار گرفته؛ یکی 
و شبکه های اجتماعی است. این استاد برجسته 
را  مجازی  فضای  طریق  از  پراکنی  شبهه  حوزه 
باید  دولت  گفت:  و  دانست  دشمنان  کار  دستور 
در خصوص فضای مجازی حساسیت ویژه نشان 
این  ساماندهی  برای  جدی  عزم  متأسفانه  دهد، 

فضا دیده نمی شود.
 ترامپ: ملک سلمان از بوسیدن دست 

همسرم دست نمی کشید!
در  کرد  فاش  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
توقف  برای  شده  مجبور  عربستان  به  خود  سفر 
ملک  توسط  همسرش  مالنیا  دس��ت  بوسیدن 

از  به نقل  نیوزویک  سلمان وارد عمل شود. مجله 
از قانونگذاران  دونالد ترامپ که در جمع شماری 
برنامه  به  دالر  هزار  ده  از  باالتر  مالی  حامیان  و 
وقتی  نوشت:  می کرد،  سخنرانی  انتخاباتی اش 
دستیارانم  کردم  سفر  عربستان  به   20۱7 مه  در 
سلمان  ملک  است  ممکن  بودند  گفته  مالنیا  به 
گزارش  به  نباشد.  او  با  دادن  دست  به  حاضر 
اعتمادآنالین، او در این رابطه افزود: وقتی به آنجا 
رسیدیم پادشاه عربستان در پایین پلکان هواپیما 
از من  بعد  دادم،  او دست دست  با  بود  ما  منتظر 
دراز  سلمان  ملک  سوی  به  را  خود  دست  مالنیا 
کرد، او دستش را گرفت و سه بار آن را بوسید. بعد 
از آن من به او گفتم: جناب پادشاه بس است ۳ بار 

بوسیدن کافی است.
مجلس  انتخابات  استانی  برگزاری   

منتفی شد؟
عباسعلی کدخدایی گفت: موضوع استانی شدن 
انتخابات در مجلس در حال بررسی بوده و هنوز 
عباسعلی  است.  نشده  ارسال  نگهبان  شورای  به 
به  اشاره  با  نگهبان،  کدخدایی سخنگوی شورای 
شایعه رد شدن استانی شدن انتخابات گفت: این 
این مصوبه در مجلس در  و  ندارد  موضوع صحت 
حال بررسی بوده و هنوز به شورای نگهبان ارسال 

نشده است./ باشگاه خبرنگاران
 شاگردم در »عصر جدید« رکورد کریس 

انجل را زد!
بهروز کریمی، پدر شعبده بازی ایران گفت: سعید 
فتحی روشن، هنرجوی من بوده و رشته منتال را 
پیش من یاد گرفته است. محمد حیدری و محمد 
کامیار  و  کردند  اجرا  را  زندگی  پازل  که  خواجی 
یاراحمدی معروف به خلیفه که نبضش را در برنامه 
از اعضای انجمن هستند. کاری  متوقف کرد هم 
را که خلیفه روی صحنه انجام داد با مشورت من 
اجرا کرد؛ کاری که بسیار شگفت انگیز بود و حتی 
داوران  متأسفانه  اما  زد  هم  را  انجل  کریس  رکورد 

کار متفاوت او را درک نکردند./مهر
مناطق  به  نوری همدانی  آیت ا...   سفر 

سیل زده لرستان منتفی شد
قم  استان  سپاه  در  ولی فقیه  نمایندگی  مسئول 
آیت ا...  سفر  بر  مبنی  خبری  انتشار  به  اشاره  با 
در  لرستان  سیل زده  مناطق  به  همدانی  ن��وری 
اطالع  تا  سفر  این  انجام  گفت:  رسانه ها  برخی 
والمسلمین  حجت االسالم   است.  منتفی  ثانوی 

سید حسن اکبری در گفت وگو با تسنیم در قم، با 
اشاره به انتشار خبری مبنی بر سفر آیت ا... نوری 
برخی  در  لرستان  سیل زده  مناطق  به  همدانی 
رسانه ها اظهار داشت: این خبر مربوط به چند روز 
گذشته بوده و فعالً این سفر منتفی است. مسئول 
نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان قم افزود: معظم 
له قصد سفر به این مناطق را در دستور کار خود 
لرستان  سیل زده  مناطق  به  که  بود  بنا  و  داشتند 
اطالع  تا  سفر  این  انجام  اما  باشند  داشته  سفری 
نبودن  مشخص  بیان  با  وی  است.  منتفی  ثانوی 
زمان سفر آیت ا... نوری همدانی به منطقه لرستان 
گفت: این سفر در نخستین فرصت انجام خواهد 
شد، اما هنوز مشخص نیست که این سفر چه روزی 

باشد.
 توصیه های احتیاطی انگلیس به شهروندان  

خود هنگام سفر به ایران
بیانیه ای  انتشار  با  انگلیس  خارجه  امور  وزرات 
به  تا  داشت  خود  شهروندان  برای  توصیه هایی 
برخی مناطق ایران سفر نکنند و در صورت سفر 
کنند.  رعایت  را  اصول  برخی  نیز  ایران  به  کردن 
درباره  انگلیسی  شهروندان  تمامی  به  بیانیه  این 
سفر به مناطقی از جمله صد کیلومتری محدوده 
محدوده  کیلومتری  ده  افغانستان،  و  ایران  مرزی 
مرزی ایران و عراق، استان سیستان و بلوچستان 
شامل  که  جاسک  به  بم  محور  شرقی  محدوده  و 
این  کنند.  خ���ودداری  م��ی ش��ود،  نیز  بم  شهر 
خودسرانه"  "بازداشت  خطر  که  شد  مدعی  بیانیه 
دو  شهروندان  خصوص  به  و  انگلیسی  شهروندان 
از  و  دارد  وجود  ایران  در  انگلیسی-ایرانی  ملیتی 
به  سفر  "خطر  تا  خواسته  کشور  این  شهروندان 

ایران" را با دقت در نظر بگیرند./ ایسنا
 برای چند بشکه نفت جان دیگران را به 

خطر نمی اندازیم
در جمع  به خوزستان  در سفر  زنگنه  نامدار  بیژن 
خوزستان  که  اولی  روز  از  کرد:  اظهار  خبرنگاران 
گرفتار سیالب شد، تأکید کردم که همه امکانات 
آسیب  کاهش  خدمت  در  نفت  وزارت  مجموعه 
روز  از  زمینه  این  در  و  باشد  مردم  درده��ای  و  ها 
گذشته نیز نماینده ای را به استان فرستاده ام تا 
خوزستان  استان  در  نفت  وزارت  اقدامات  پیگیر 
در  ما  نفتی  تأسیسات  همه  دور  تا  دور  باشد. 
ندارد  وجود  جایی  و  است  آب  هورالعظیم  تاالب 
وزارت  رئیس جمهور،  دولت،  باشد.  آب  بدون  که 

نداشته  نظری  چنین  نیز  استان  مدیریت  و  نفت 
هیچ  است.  مردم  خدمت  در  چیز  همه  زیرا  است 
انسان با شرافتی برای تولید چند هزار بشکه نفت 
به دنبال آن نخواهد بود تا به مردم خسارتی وارد 
شود. ما حتی بر روی مسائل زیست محیطی نیز 
حساسیت داریم تا از این نظر نیز مشکالتی برای 
قرار است  زیرا مردم  نیاید  به وجود  محیط زیست 
زندگی  هورالعظیم  مناطق  در  نیز  سیالب  از  پس 
نفت  وزارت  امکانات  ها  جهت  همه  در  کنند. 
تحت مدیریت ستاد بحران استان است تا شرایط 

سیالب خوزستان را پشت سر بگذاریم.
در  درگیر  طرف های  رهبران  پای  پاپ   

جنگ داخلی سودان جنوبی را بوسید
روز  جهان  های  کاتولیک  رهبر  فرانسیس،  پاپ 
طرف  رهبران  پای  نمادین،  حرکتی  در  پنجشنبه 
با  جنوبی  س��ودان  جنگ  جریان  در  که  را  هایی 
کاتولیک  رهبر  بوسید.  بودند  شده  درگیر  یکدیگر 
از رهبران طرف های درگیر در جنگ  های جهان 
منازعه  دوب��اره  وقوع  از  خواست  جنوبی  س��ودان 
سالوا  کنند.  جلوگیری  کشور  ای��ن  در  نظامی 
و  جنوبی  سودان  جمهوری  رئیس  کیرمایاردیت، 
ریک ماچار، معاون سابق او که رهبر گروه شورشی 
در جریان جنگ داخلی سودان جنوبی بود در این 
دیدار حضور داشتند. جنگ داخلی سودان جنوبی 
تابستان گذشته با امضای توافقنامه آتش بس بین 
رئیس جمهوری سودان جنوبی و رهبر اصلی ترین 

گروه شورشی در این کشور به پایان رسید.
از  حمایت  به  موظف  اطالعات:  وزیر    

اقتصاد هستیم
وزیر اطالعات با تاکید بر نقش مهم امنیت در امر 
به  موظف  راستا  این  در  گفت:  اقتصادی  فعالیت 
حمایت از اقتصاد و فعاالن اقتصادی هستیم و در 
این راستا وزارت اطالعات آماده خدمت به بخش 

صنعت است.
به گزارش »تابناک« به نقل از تسنیم از عسلویه، 
علوی  محمود  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
شرکت  از  بازدید  حاشیه  در  ام��روز  بعدازظهر 
پتروشیمی نوری در منطقه عسلویه با بیان اینکه 
تحوالت مهمی در منطقه پارس جنوبی ایجاد شده 
است اظهار داشت: تحوالت ایجاد شده در منطقه 
پارس جنوبی بخشی از آن تکنولوژی و بخشی نیز 

تدابیر و تالش متخصصان داخلی است.
تدبیر  و  امیدواری  نماد  اینکه عسلویه  بیان  با  وی 

است  ای��ران��ی  مهندسان  و  متخصصان  ت��الش 
با  عسلویه  و  جنوبی  پ��ارس  منطقه  در  اف��زود: 
ایجاد  تالش متخصصان داخلی تحوالت شگرفی 
امیدوار  آینده ای  که  است  این  از  نشان  که  شده 

کننده ای در پیش است.
طرح های  از  حمایت  بر  تاکید  با  اطالعات  وزیر 
خاطر  کشور  جنوب  در  جمعیت  کننده  تثبیت 
کردن  فعال  به  منجر  که  اقدامی  هر  کرد:  نشان 
خطه جنوب کشور به عنوان تثبیت کننده جمعیت 
و کمک کننده به امنیت آن باشد مورد حمایت قرار 
آماده  اطالعات  وزارت  کرد:  تاکید  می گیرد.وی 
خدمت به بخش صنعت است و با توجه به اینکه، 
ثبات  معنای  به  جنوب  خطه  صنعت  کردن  فعال 
ضریب  بردن  باال  معنی  به  و  منطقه  این  جمعیت 
امنیت است از هیچ تالشی فرو گذاری نمی شود.

علوی با تاکید بر پیگیری حل مشکالت واحدهای 
تولیدی برای رونق اقتصادی افزود: هر طرحی که 
بتواند در حل مشکالت منطقه جنوب ورونق تولید 
کننده  تسهیل  پتروشیمی  در مجتمع های  به ویژه 

باشد از طریق وزیران مربوطه پیگیری می شود.
واحدهای  تحریم  شرایط  در  اینکه  بیان  با  وی 
تاکید کرد:  با مشکالتی مواجه می شوند  تولیدی 
مشکالت بازرگانی و صادرات واحدهای تولیدی به 

مراتب بیشتر از مشکالت تولید است.
وزیر اطالعات با تاکید بر ارائه راهکارهای الزم برای 
اکنون  گفت:  تولیدی  واحدهای  صادرات  توسعه 
بازرگانی و صادرات برخی واحدهای تولیدی دچار 
راهکارهای جدید صادراتی  باید  که  است  مشکل 

برای آن پیش بینی شود.
را  واحدها  این  صادراتی  مشکالت  حل  علوی، 
این بخش ها  افزود:  و  تولید دانست  رونق دهنده 
با یکدیگر در هم تنیدگی بسیاری دارند که در این 
راستا وزارت اطالعات به سهم خود آماده هرگونه 

همکاری است.
وی، سالمت و امنیت را دو نعمت ناشناخته دانست 
نامحسوس  ک��االی  امنیت  ک��رد:  نشان  خاطر  و 
آشکار  آن  اهمیت  به خوبی  نرود  از دست  تا  است 
نمی شود به همین سبب کمتر کسی متوجه ثمره 

کار سربازان گمنام امام زمان)عج( می شود.
وزیر اطالعات جایگاه امنیت در توسعه و پیشرفت 
را بسیار مهم دانست و افزود: برای نمونه در همین 
منطقه  پیمانکاران  نباشد  امنیت  عسلویه چنانچه 

نمی توانند فعالیت کنند.

میز خبر
 رهبر انقالب اجازه دهند »سپاه« تل آویو را با خاک یکسان می کند/تدبیر رسانه ای نشده سران قوا برای مقابله با تحریم
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5۱۲/۱اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه  

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹۸۶0۳0۶00۶00۶0000۶۱ -۱۳۹۸/۱/۱4 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن امیا 
فرزند صفر علی بشماره شناسنامه ۱4۹2صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۹۹/2۱ مترمربع )دویست و نود و نه متر و بیست و یک صدم مترمربع (قسمتی از پالک ۱2۶ فرعی واقع دراراضی یحیی آباد پالک 227-اصلی دهستان اربعه واقع 
در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای سید علی اکبر علوی طباطبائی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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:9۸/۱/۲۴ ، نوبت دوم :۱۳9۸/۲/9 

رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه-محمد کاظم باقرزاده

5۱۲/۳اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶02۱000570 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رفعت اسدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 
۱۶ صادره از بردسکن  دریک باب ساختمان  به مساحت ۱5۳/۶0 مترمربع پالک ۱0۱۶ فرعی از4-اصلی واقع در خراسان رضوی حوزه ملک 4 بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا رنجبر احدی از ورثه حسین رنجبر محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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:9۸/۱/۲۴ ، نوبت دوم :۱۳9۸/۲/۸ 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

5۱۱/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج  

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶27۱00۳۹4۸ مورخ ۱۳۹7/۱۱/۱۳ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جعفر 
حسینیون فرزند حسین  بشماره شناسنامه ۸45 صادره از مشهد نسبت به 2/۱ سهم مشاع از ۶ سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱57/۸7 مترمربع قسمتی از پالک 70-اصلی بخش ۹ مشهد واقع در رسالت 45 فتا ۳2 قطعه 25 نبش دوربرگردان متعلق به خود 
متقاضی )سهم خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 .۱۳2۶
تاریخ انتشارنوبت اول:9۸/۱/۲۴ ، نوبت دوم :9۸/۲/۸ 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

5۱۱/7اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج  

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶27۱0042۱۸ مورخ ۱۳۹7/۱۱/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا ناطقی 
قجاق فرزند سید کاظم  بشماره شناسنامه 7 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۸0/4۳ مترمربع قسمتی از پالک 74-اصلی بخش ۹ مشهد واقع در خیابان خواجه ربیع مهر مادر ساده بهلولی 2/۱ پالک ۳4 اعیان متعلق به خود متقاضی 
و عرصه موقوفه کفش فروش محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 .۱۳7۸
تاریخ انتشارنوبت اول:9۸/۱/۲۴ ، نوبت دوم :9۸/۲/۸ 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

5۱۱/9اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج  

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶27۱0042۱۶ مورخ ۱۳۹7/۱۱/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
دلبری فرزند احمد   بشماره شناسنامه ۳۶4۳۹ صادره از سبزوار در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 7۳/40 مترمربع قسمتی از پالک 74-اصلی  بخش ۹ مشهد واقع در خواجه ربیع مهر مادر ساده بهلولی ۶/2 پالک 5۹ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه 
موقوفه کفش فروش  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 .۱۳7۶
تاریخ انتشارنوبت اول:9۸/۱/۲۴ ، نوبت دوم :9۸/۲/۸ 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

)۱۱( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )0۴9۴( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای صادر شده هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان بشرح ذیل: بخش 2 نیشابور ۱( آقای داود لطفی به شماره شناسنامه ۱۹0۹ صادره نیشابور فرزند رجبعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۸/۹5 متر مربع از پالک شماره 5 فرعی از 225 اصلی واقع 
در اراضی نواحی کالسه شماره ۱۳۹7۶0۳0۶0050004۹4 بخش ۱2 نیشابور. 2( آقای عبداله حقیقت دوست دارای کد ملی ۱0502۸2450 صادره بخش میان جلگه نیشابور فرزند ولی اله در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸۳ متر مربع از پالک شماره 2 
فرعی از ۱2 اصلی واقع در اراضی قلعه نو خریداری از مالک رسمی آقای غالم عطار کالسه شماره ۱۳۹7۱۱440۶005000۳۹5 . ۳( آقای محسن محسنی به شماره شناسنامه ۸2 صادره از نیشابور فرزند محمد قلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 2۱2 متر 
مربع از پالک شماره 24 فرعی از 50 اصلی واقع در اراضی دهنو خرابه خریداری از مالک رسمی آقای محمد قلی محسنی کالسه شماره ۱۳۹7۱۱440۶005000۶7۶ . 4( آقای مهدی صبریان به شماره شناسنامه ۶۱5 صادره نیشابور و آقای مسعود صبریان به شماره 
شناسنامه ۱2۱۸7 صادره نیشابور فرزندان ابوتراب هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۸52/74 متر مربع از پالک شماره ۳7۶ فرعی از 5۱ اصلی خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضیان کالسه های ۱۳۹7۱۱440۶005000۱۶0 و 
۱۳۹7۱۱440۶005000۱۶۱ 5( آقای ابراهیم سعیدی توپکانلو دارای به شماره شناسنامه 4۹4 صادره قوچان فرزند رمضان و آقای علی چمبری به شماره شناسنامه ۱۱۱5۸ صادره نیشابور فرزند محمد اولی نسبت به دو دانگ مشاع و دومی نسبت به چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۶۶4۱۳ متر مربع از پالک شماره 2۸۶ اصلی خریداری از مالکین رسمی عباسعلی ده حبه، محمد فوالدی، رجبعلی فدایی و رضا پیکار پرسان کالسه های ۱۳۹7۱۱440۶0050002۱۸ و ۱۳۹7۱۱440۶0050002۱7  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 9۸/0۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم 9۸/0۲/0۸   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

5۱۲/۲اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه  

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶00۶000۸4۳ -۱۳۹7/۹/2 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صفورا خزاعی فرزند  غالمرضا بشماره 
شناسنامه ۱۹72 صادره از مشهد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۳52۱47/۶7  مترمربع )سیصدو پنجاه و دوهزار و یکصدو چهل و هفت متر و شصت و هفت صدم مترمربع (قسمتی از پالک 70-اصلی واقع دراراضی عرب آباد دهستان رخ واقع در بخش 5 تربت حیدریه از 
محل مالکیت مشاعی متقاضی2-برابر رای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶00۶00۱7۱4-۱۳۹7/۱2/22 هیئت فوق الذکر  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فوق در ششدانگ یک قطعه زمین زروعی به مساحت 452۸۹2/۹2 مترمربع)چهارصدو پنجاه و دو هزار و هشتصد و نود و دو متر و نودو 
دو صدم مترمربع(قسمتی از پالک فوق از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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:9۸/۱/۲۴ ، نوبت دوم :۱۳9۸/۲/9 

رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه-محمد کاظم باقرزاده

5۱۱/۴اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج  

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶27۱00۳۹0۹ مورخ ۱۳۹7/۱۱/۱۱ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
مجید شیرازی دستگردی فرزند منصور بشماره شناسنامه ۱۱4صادره از بروجن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹0/۳0 مترمربع قسمتی از پالک ۶5-اصلی در بخش ۹ مشهد واقع در شهید صدوق ۹ پالک ۹۶ خریداری از علی اکبر زرگر کار محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 .۱۳22
تاریخ انتشارنوبت اول:9۸/۱/۲۴ ، نوبت دوم :9۸/۲/۸ 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

5۱۱/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج  

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶27۱004۳۶۱ مورخ ۱۳۹7/۱2/4 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
مرضیه ابراهیمیان نوغانی فرزند محمدرضا  بشماره شناسنامه ۳24۶۱ صادره از مشهد  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱54/0۹ مترمربع قسمتی از پالک 7۱ فرعی از ۸0-اصلی بخش ۹ مشهد واقع در عبادی ۱0۳-۱۶ متری آزاد جنب شرکت گاز پالک 
۱4  خریداری از حسین فدائی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 .۱۳24

تاریخ انتشارنوبت اول:9۸/۱/۲۴ ، نوبت دوم :9۸/۲/۸ 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

5۱۱/۸اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج  

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶27۱004220 مورخ ۱۳۹7/۱۱/27 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای 
محمد حسین کاریزی فرزند محمد قلی  بشماره شناسنامه ۳ صادره از قائنات  در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت ۱2۶/۸0 مترمربع قسمتی از پالک 74-اصلی  بخش ۹ مشهد واقع در خواجه ربیع مهر مادر 25 پالک ۸ اعیان متعلق به خود متقاضی 
و عرصه موقوفه کفش فروش  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله ۱5 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 .۱۳74

تاریخ انتشارنوبت اول:9۸/۱/۲۴ ، نوبت دوم :9۸/۲/۸ 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

)۱۲( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )05۲5( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آرای صادر شده هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان بشرح ذیل: بخش یک نیشابور ۱( آقای محمود علی نژاد به شناسنامه شماره 470 صادره نیشابور فرزند علی اصغر و خانم نرجس خاتون ابوترابیان به شناسنامه شماره ۳7۱ صادره نیشابور فرزند عباسعلی 
هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 4۸/۸۳ متر مربع از پالک شماره 2 فرعی از 25۶5 اصلی واقع در اراضی شهر خریداری از مالک رسمی عباسعلی ابوترابیان کالسه های ۱۳۹7۱۱440۶005000525 و ۱۳۹7۱۱440۶00500052۶.  
2( آقای محمد حسین لسانی به شناسنامه شماره 545 صادره نیشابور فرزند محمد حسن در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۱0/۱4 متر مربع از پالک شماره 2 فرعی از 25۶5 اصلی واقع در اراضی شهر خریداری از مالک رسمی عباسعلی ابوترابیان کالسه 
۱۳۹7۱۱440۶00500052۶.  ۳( آقای محمد ابراهیم ابوترابیان به شناسنامه شماره 4۳۱ صادره نیشابور فرزند عباسعلی در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 45/75 متر مربع از پالک شماره 2 فرعی از 25۶5 اصلی واقع در اراضی شهر خریداری از مالک رسمی 
عباسعلی ابوترابیان کالسه ۱۳۹7۱۱440۶00500052۸ بخش ۱2 نیشابور. 4( آقای عید محمد عارفخانی به شناسنامه شماره 27۶ صادره سروالیت فرزند رجبعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 250/70 متر مربع از پالک شماره ۱4 و ۱5 فرعی از 
۳۶ اصلی واقع در اراضی گذر بوجخکی خریداری از مالکین رسمی سعید عمرانی و محمد لسانی کالسه شماره ۱۳۹7۱۱440۶0050004۹۸. 5( خانم فریبا توزندجانی به شناسنامه شماره ۱۸4 صادره بخش تحت جلگه فرزند حسن در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت ۹۳/۹ متر مربع از پالک شماره 7 فرعی از 40 اصلی واقع در اراضی گذر نوغان خریداری از مالک رسمی خانم طاهره ساالری کالسه شماره ۱۳۹7۱۱440۶0050005۱2. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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. 
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)۱۴( هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )۸۳7۳( 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹7۶0۳0۶00500۸۳7۳ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید مهدی حسینی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه 574 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۳۱/50 مترمربع پالک شماره ۱۶5 فرعی از 
2۳۳ اصلی واقع در اراضی سیان بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای مسلم وکیلی نسب محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 9۸/0۱/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم 9۸/0۲/0۸   

علی امینی-رئیس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور


