
راننده تاکسی امانت دار 
60 میلیون تومان را 

به صاحبش بازگرداند

وضعیت ما همانند
 قاره آفریقاست

علم الهدی: مردم ساکن در مناطق شهری و روستایی 
از نظر وضعیت معیشتی شرایط نابسامانی دارند به 
طوریکه همانند قاره آفریقا، هم بر روی طال زندگی 

می کنند و هم از گرسنگی رنج می برند

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال:

هواداران ایرانی
 نادان نیستند!

رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد:

مکانیزم تنظیم بازار باید به 
بخش خصوصی واگذار شود

ابتکار خبر داد؛

رشد 60 درصدی انتصاب 
مدیران زن در دولت دوازدهم

حواشی و جنجال های مسابقه تلویزیونی برنده باش با وجود توقف موقت پخش آن از شبکه 
سوم رسانه ملی همچنان ادامه دارد. روز جمعه ششم اردیبهشت ماه وزیر ارتباطات اعالم 

کرد که یکی از حامیان مالی )اسپانسر( »برنده باش« عامل تقلب در نظرسنجی...

استاندار خراسان رضوی گفت: سرمایه گذاری در بخش آموزش و پرورش راندمان بوده و 
هزینه نیست. به گزارش روزنامه» صبح امروز« علیرضا رزم حسینی  صبح روز یک شنبه 
در جلسه شورای دانش آموزی که در دفتر استانداری برگزار شد، افزود: توسعه آموزش و 

پرورش و ارتقا بخشی در این حیطه افزایش بهره وری را به همراه آورده ....

 توسعه کشور در گرو توسعه 
آموزش  و پرورش است

رسانه ملی نیازمند 
تصمیم گیری قاطع

خبر ویژه 4

در صفحه 2 بخوانید

در صفحه 4 بخوانید
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در این شماره می خوانیم

استاندار خراسان رضوی: 

در صفحه  6  بخوانید

صبح امروز از مشکالت و سرانجام طرح دوچرخه های عمومی مشهد گزارش می دهد: 

عمومی دوچرخه  پنچری 

در صفحه 5 بخوانید

در مراسم رونمایی از رمان »بیروِن در« مطرح شد؛

آرزوی محمود دولت آبادی 
 برای مردم

دوشنبه   9   اردیبهشت 1398 /0 23 شعبان 1440 / سال سوم  
شماره 446 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 
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رئیس اتحادیه صنف بارفروشان مشهد در مصاحبه با 
صبح امروز گفت: اگر تنظیمات بازار و بخشی از اختیارات 
خریدوفروش و سرمایه گذاری به بخش خصوصی سپرده 
باشد، قطعًا گرانی های  نیز نظارت داشته  و دولت  شود 
در  برجی  ساکن  می رسند.حیدر  حداقل  به  مقطعی 
توضیح رابطه صادرات با افزایش قیمت ها گفت: صادرات 
مانند  محصوالتی  قیمت  افزایش  عوامل  از  یکی  تنها 
پیاز است و عوامل دیگری از جمله کاهش میزان تولید 
اخیر  بارندگی های  نیز  و  کشاورزان  کشت  زیر  سطح  و 
با اشاره به ممنوع  از عوامل مؤثر در گرانی هستند.وی 
کرد:  تصریح  کشاورزی،  محصوالت  در  صادرات  شدن 
باید  می شود  انجام  صادرات  در  آزادی  یا  ممنوعیت  اگر 
براساس داده های صحیح و مطمئن باشد که متاسفانه 
را  موجودی  مقدار  کشاورزی  جهاد  نیست.  این طور 
یقین  و  اثبات  قابل  رقم  این  اینکه  بدون  می کند  اعالم 
هدف  بازار  اطالعات،  این  براساس  صادرکننده  باشد. 
این  در  اما  می دهد  انجام  صادرات  و  شناسایی  را  خود 
و  می شود  مواجه  قیمت ها  افزایش  با  داخلی  بازار  بین 
دولت برای کاهش قیمت ها تصمیم به تنظیم بازار و در 
نتیجه ممنوعیت صادرات می گیرد، بی توجه به اینکه این 
تصمیم سبب به مخاطره افتادن سرمایه و اعتبار شغلی 
تاجر و صادرکننده و به طبع خروج بازار هدف از جانب ما 
به سمت کشورهای ثالث و رقبا می شود.ساکن در ادامه 
افزود: اکثر کشورها دارای سیستم های تعرفه ای هستند 
مشوق های  نیز  گاهی  و  صادراتی  تعرفه های  اتخاذ  با  و 
صادراتی بازار خود را کنترل می کنند. به این صورت که با 
توجه به تولیدات داخلی، اگر محصولی بیش از نیاز مردم 

به  را تشویق  امتیازاتی صادرکننده ها  با دادن  تولید شد 
صادرات آن محصول می کنند که این خود سبب دلگرمی 
و عدم کاهش انگیزه تولید در کشاورزان نیز می شود. الزم 
به ذکر است که در این روش زمان به عنوان یک عنصر 
زمان  مدت  ابتدا  در  و  است  مطرح  توجه  قابل  و  مهم 

مشخصی برای این صادرات در نظر گرفته می شود.
وی با اشاره به قیمت افزایشی محصوالتی مانند پیاز 
گفت: در مواقعی که با کمبود محصولی مواجه می شویم 
باید سیاست تعرفه های پایین تر اتخاذ شود. به این ترتیب 
تا  دهیم  کاهش  را  نظر  مورد  محصول  واردات  تعرفه  که 
انگیزه ای برای تجار ایرانی باشد که این محصول را وارد 

کرده و قیمت آن در بازار کاهش یابد.
رئیس اتحادیه بارفروشان خاطر نشان کرد: تا زمانی 
که این سیستم های کنترلی به درستی اجرا نشود و آمار و 

ارقام صحیح در اختیار نباشد، نمی توان در مورد صادرات 
و واردات به خوبی تصمیم گیری کرد.وی جهت حفظ بازار 
و برقرار ماندن صادرات، سیستم تعرفه ای در بازه زمانی 
صادرات  نمودن  مجاز  گفت:  و  نمود  مطرح  را  مشخص 
یک محصول در یک بازه زمانی معین و با تعرفه مشخص 
باعث می شود صادرکننده یک قرارداد معتبر با بازار هدف 
خود داشته باشد و به تأمین ارز کشور در چارچوب های 
قانونی کمک کند.ساکن با عنوان اینکه هیچ کشوری با 
کنترل دولتی سیستم موفقی نداشته است، ادامه داد: 
دولت باید ناظر بر عملکرد باشد و خود وارد عمل نشود 
بازاریان بسپارد،  به دست  را  تقاضا  و  تنظیمات عرضه  و 
چراکه هر کس در حوزه کاری خود دارای تجربه بیشتر و 
عملکرد بهتر است و حضور دولت به عنوان ناظر نیز مانع 
خروج عده قلیلی از کارشکنان از چارچوب های قانونی 

می شود.رئیس اتحادیه بارفروشان با بیان اینکه دخالت 
تعامالت  گرفتن  نظر  در  بدون  برنامه ریزی ها  در  دولت 
ضرر  یا  شکست  به  منجر  همیشه  خصوصی،  بخش 
می شود، اظهار کرد: دخالت های دولتی سبب تضعیف 
اگر  در حالی که  نیز می شود،  عملکرد بخش خصوصی 
این تنظیمات به بخش خصوصی که منافع خودشان نیز 
خواهد  حاصل  بهتری  نتیجه  شود،  واگذار  است  درگیر 
شد.وی تصریح کرد: اگر مکانیزم تنظیم بازار و حداقل 
به  سرمایه گذاری  و  خریدوفروش  اختیارات  از  بخشی 
بخش خصوصی سپرده شود و دولت نیز نظارت داشته 
باشد، یقینًا گرانی های مقطعی به حداقل خود می رسند.
وی افزود: یک اتحادیه تنها زمانی که اختیار عمل داشته 
از  یکی  اگر  طوریکه  به  کند.  عمل  مؤثر  می تواند  باشد 
اعضای زیرمجموعه اش شیوه نادرستی را اجرا کرد و به 
جای توجه به منافع عمومی مردم، منافع خود را دنبال 
کرد، اختیار ورود و برخورد الزم را داشته باشد. همچنین 
اگر اتحادیه دارای سرمایه حداقلی و بدون یارانه یا مجاز 
به خرید باشد، نوع خرید را برای تنظیمات آن زمان به 
در  آن  رویه  بی  گرانی  سبب  که  می کند  تعریف  گونه ای 
بازار نشود.ساکن برجی در انتها، مؤکدا عملکرد بهتر را 
دانست  خصوصی  بخش  به  اختیارات  واگذاری  مرهون 
و گفت: اتحادیه ها جهت نقش مؤثر در کنترل قیمت ها 
باید حق ورود به بازار مالی در این زمینه را داشته باشند 
در حالیکه اکنون شرایط این گونه نیست و اتحادیه ها فقط 
فقط  دولت  کرد:  نشان  خاطر  دارند.وی  ارشادی  نقش 
نظارت کند و فعالیت را به طور کامل به بخش خصوصی 

بسپارد.

رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد:

مکانیزم تنظیم بازار باید به بخش خصوصی واگذار شود
اخبار

آغاز دور جدید ثبت نام کارت سوخت
دلیلی  هر  به  که  موتورسیکلت  و  خودرو  مالکان 
طریق  از  امروز  از  می توانند  ندارند،  سوخت  کارت 
سوخت  کارت  دریافت  برای  همراه  دولت  سامانه 
حاکی  رسیده  خبرهای  که  کنند.درحالی  ثبت نام 
و  بنزین  عرضه  نحوه  در  تغییرات  بودن  پیش  در  از 
حکایت  نفتی  فرآورده  این  عرضه  قیمت  در  تغییر 
کارت  خصوص  در  دولت  جدید  اطالعیه  دارد، 
فرآورده های  پخش  ملی  شد.شرکت  منتشر  سوخت 
مالکان  کرد:  اعالم  اطالعیه ای  صدور  با  ایران  نفتی 
خودرو و موتورسیکلت که به هر دلیلی کارت سوخت 
سامانه به  مراجعه  با  امروز،  از  می توانند   ندارند، 

دولت  اپلیکیشن  همچنین  و   www.mob.gov.ir  
کارت  دریافت  به منظور   *4# کددستوری  یا  و  همراه 
سوخت تقاضای خود را ثبت کنند. این اطالعیه تأکید 
می کند مالکان خودروهای عمومی، دولتی و مالکان 
پیش  که  بلوچستان  و  سیستان  استان  در  خودروها 
ثبت  را  خود  درخواست  پلیس+10  دفاتر  در  این  از 
کارت  و  ندارند  را  سامانه  به  مراجعه  به  نیاز  کرده اند، 
سوخت آنها به نشانی ایشان ارسال خواهد شد. الزم 
به یادآوری است مراحل ثبت نام صرفًا غیرحضوری و از 

طریق سامانه دولت همراه انجام می شود.

تورم برای فقرا بیشتر از ثروتمندان شد!
مصرف  قیمت  شاخص  گزارش  ایران  آمار  مرکز 
هزینه ای  دهک های  اساس  بر  کشور  کل  کننده 
فروردین 1۳۹۸ را منتشر کرد.محدوده تغییرات تورم 
دوازده ماهه در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« بین 41, ۳ درصد برای دهک اول تا 45.۹ 
درصد برای دهک دهم است.نرخ تورم کل کشور در 
در  که  است  درصد   ۶  ,۳0 برابر   1۳۹۸ ماه  فروردین 
درصد   ۲۹.۹ بازه  در  هزینه ای  مختلف  دهک های 
دهم  دهک  برای  درصد   ۳۲.۷ تا  اول  دهک  برای 
در  ماهه  دوازده  تورم  تغییرات  محدوده  دارد.  نوسان 
دخانیات«  و  آشامیدنی ها  »خوراکی ها،  عمده  گروه 
بین 41.۳ درصد برای دهک اول تا 45.۹ درصد برای 
مورد  در  مذکور  اطالع  چنین  است.هم  دهم  دهک 
بین  خدمات«  و  خوراکی  غیر  »کاالهای  عمده  گروه 
برای  درصد   ۲۹.۸ تا  اول  دهک  برای  درصد   ۲0.۹
در  تورم  به  مربوط  اعداد  اساس  است.بر  دهم  دهک 
میان دهکهای مختلف هزینهای، فاصله تورمی دهکها 
در این ماه به ۲.۸ درصد رسید که نسبت به ماه قبل 
)۳.0 درصد( ۲.0 واحد درصد کاهش نشان می دهد. 
فاصله تورمی در گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات نسبت به ماه قبل 5.0 واحد درصد و در 
گروه عمده کاالهای غیر خوراکی و خدمات نسبت به 

ماه قبل 1.0 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان:

برای رونق تولید باید فضای داللی را محدود کنیم
ایران و افغانستان گفت: محدود کردن فضای  اتاق مشترک  رئیس 
داللی می تواند به رونق تولید کمک کند و همه این موارد را می توان در 

قالب طرح اقتصاد مقاومتی تعریف کرد.
محمود سیادت در گفت وگو با ایسنا- منطقه خراسان، با بیان اینکه 
شرایط اقتصادی حال حاضر به صورت مطلوب نبوده و دچار مشکالت 
ما  اقتصادی  ساختار  اساسًا  کرد:  اظهار  است،  متعددی  عوارض  و 
داد:  ادامه  دارد.وی  ادامه  تاکنون  گذشته  از  مساله  این  و  بوده  غلط 
را تهدید و  از بخش های اقتصادی ما  این فرصت در حقیقت بسیاری 
تضعیف و در برخی از بخش ها دچار تخریب شده، شاید امروز فرصت 
تولید  ارزش  و  محوریت  مبنای  بر  آن  مجدد  بازسازی  برای  مناسبی 
باشد.رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: ما اگر جوامع غربی 
یا بسیاری از کشورهای پیشرفته را در زمینه صنعت را مالحظه کنیم، 
عمدتًا کشورهایی است که در جریان جنگ جهانی دوم تمام زیربناهای 

خود را از دست دادند، اما اگر این قوانین درست و سالمت حاکمیت 
دست به دست هم بدهد تا یک اعتمادی را در بین مردم ایجاد کند، 
کنیم. ایجاد  پیشرفت  برای  پلی  سخت  شرایط  از  که  است  آن  امکان 
سیادت خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد خود را مجددًا بر مبنای صحیح 
و به دور از شرایط رانت و داللی و واسطه گری بنا کنیم و در کنار آن به 
شعارهای سال گذشته که رهبری اعالم می کردند، توجه الزم را مبذول 
خواهد  فراهم  نیز  تولید  در  رونق  بیشتر  هرچه  تحقق  امکان  کنیم، 
گذشته  در  که  کاالهایی  از  بسیاری  به  امروزه  اینکه  بیان  با  شد.وی 
وارد می شد ارز تعلق نمی گیرد، تصریح کرد: بر این اساس واحدهای 
تولیدی داخلی این فرصت را دارند که با نگاه به قدردانی از فرصت ها 
خارجی  برندهای  خلع  و  کنند  استفاده  اتفاق  این  لحظه  به  لحظه  از 
ایران  مشترک  اتاق  کنند.رئیس  جبران  را  پوشاک  حوزه  در  مخصوصًا 
بتواند  تحریم  شرایط  این  که  داریم  امید  ما  کرد:  تاکید  افغانستان  و 

فرصتی را برای اقتصاد ما فراهم آورد، در حوزه مصالح ساختمانی در 
گذشته ما واردات انجام می دادیم اما امروزه این توجیه وجود ندارد که 
با ارز 1۳ هزار و 500 تومانی این اقدام را انجام دهیم.سیادت گفت: 
ما اگر در داخل به خوبی عمل کنیم، قدرت صادرات ما افزایش پیدا 
خواهد کرد؛ شرایط داخلی منطقی بوده و ما باید اولویت اصلی خود را 
همواره به نیازهای مردم اختصاص دهیم.وی اضافه کرد: بخش زیادی 
از اقتصاد ما به صورت سوبسیدی بوده به همین جهت نیاز به مراقبت 
ویژه ای دارد تا سوبسید کاالها گرفته شود و بعد از آن اجازه صدور داد 
شود، مشروط به آنکه نیاز داخل را اولویت خود قرار دهیم.رئیس اتاق 
به  که  است  این  کار  بهترین  کرد:  عنوان  افغانستان  و  ایران  مشترک 
ارز  اساسی  کاالهای  برای  می شود  ادعا  که  دالری  میلیارد   14 سمت 
4۲00 تومانی اختصاص می دهیم حرکت کرده و آن را حذف کنیم و 

یک اقتصاد رقابتی را در کشور ایجاد کنیم.

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

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
تعیین تکلیف وضعیت  قانون  اول موضوع  برابررای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶۲۷100۲۳14 هیات 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت درخشنده فرزند یحیی بشماره شناسنامه ۷1۲۷ 
صادره از فاروج در ششدانگ اعیان یکباب خانه به مساحت 5۶/1۶ مترمربع قسمتی از پالک ۶۸ 
اصلی بخش ۹ مشهد واقع در طبرسی دوم شمالی ۲۹ سمت چپ کوچه دوم پالک 4۸ اعیان متعلق 
به خود متقاضی و عرصه موقوفه ظهیرالدوله محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 1۳4۲ تاریخ انتشارنوبت اول: ۹۸/1/۲5، نوبت دوم : ۹۸/۲/۹
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار
511/16 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
موضوع  اول  هیات   1۳۹۷/11/15 مورخ   1۳۹۷۶0۳0۶۲۷100۳۹۶۷ شماره  برابررای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه شاکری 
به  خانه  یکباب  ششدانگ  در  شیروان  از  صادره   1۶50۳ شناسنامه  بشماره  حسینعلی  فرزند 
مساحت 5۸/۳۲ مترمربع قسمتی از پالک  ۶0 اصلی بخش ۹ مشهد واقع در میثم شمالی ۲1 
کوچه 1 متری پالک ۳۳5 خریداری از حسن شکری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 
تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض 
انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض 
تاریخ   1۳۸0 شد.  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 

انتشارنوبت اول: ۹۸/1/۲5، نوبت دوم : ۹۸/۲/۹
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/17 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات    1۳۹۸۶0۳0۶0۲۲0000۸۸ شماره  برابررای 
تصرفات  فریمان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد نوروزی فرزند نورزعلی  بشماره شناسنامه 4 صادره از فریمان 
واقع در بخش  از ۲۷۶-اصلی  به مساحت ۳۷۲/۲5 مترمربع پالک ۹1 فرعی  باب ساختمان  در یک 
1۳ خریداری از مالک رسمی ورثه نورزعلی نوروزی  محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
رابه مراجع  ، دادخواست خود  اعتراض  ازتاریخ تسلیم  ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم وپس 
اعتراض طبق مقررات  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  نمایند.بدیهی است درصورت  تقدیم  قضایی 

سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: ۹۸/۲/۹، نوبت دوم : ۹۸/۲/۲۳
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان-محمدرضا رجایی مقدم

***************************************
512/18 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

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

قانون  موضوع  اول  هیات   1۳۹۷/11/۲۹-1۳۹۷۶0۳0۶01۳00۲40۶ شماره  برابررای 
حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شناسنامه  بشماره  شهری  کارگر  داود  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت 
از گناباد فرزند حسین درششدانگ یکباب منزل به مساحت  ۶1 کد ملی 0۹1۹۳4۹۶۷۶ صادره 
 11۸ از  فرعی   ۶5۹ و   ۶5۸ و   ۶01 و   5۹۹ و   5۹۶ شماره  تجمیعی  پالک  از  مترمربع   ۲1۳/5۳
اصلی واقع در اراضی بهاباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای علی نیازی 
می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  شهری 
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 
نمایند.بدیهی  تقدیم  مراجع قضایی  رابه  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  مدت یک 
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1۳۹۸/1/۲5، نوبت دوم : 1۳۹۸/۲/۹
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
قانون  موضوع  اول  هیات   1۳۹۷/۹/۲0  -1۳۹۷۶0۳0۶01۳001۷۶۷ شماره  برابررای 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
بشماره  بسکابادی  محمدمهدی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت 
شناسنامه 1۸ کد ملی 0۸۸۹۳۹۷5۳۸ صادره قائنات فرزند حجی درششدانگ یکباب منزل 
به مساحت 1۷۶/14 مترمربع از پالک شماره 450 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی 
آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از  خانم اعظم یعقوبی رهنی محرزگردیده 
درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است 
ازتاریخ  توانند  که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
نمایند. تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  بدیهی است درصورت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1۳۹۸/1/۲5، نوبت دوم : 1۳۹۸/۲/۹
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

***************************************
مفقودی

سند و برگ سبز خودرو سواری رنو تیپ لوگان L۹0 مدل  1۳۸۸ به شماره پالک 144 ل ۷1 
 APLSRALD۹105۲0۸0 و شماره شاسی K4MA۶۹0W01۸0۷۳ ایران ۳۲  شماره موتور

مربوط به هادی منصوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
***************************************

مفقودی
سند کمپانی خودرو سواری پراید مدل 1۳۸4 به شماره پالک ۷۶1 ی ۲۳ ایران ۳۶  شماره 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   S141۲۲۸44۷0۳۹0 و شماره شاسی موتور 010۸۶۶0۳ 

ساقط می باشد.

برنده باش  تلویزیونی  مسابقه  جنجال های  و  حواشی 
ملی  رسانه  سوم  شبکه  از  آن  پخش  موقت  توقف  وجود  با 
وزیر  ماه  اردیبهشت  روز جمعه ششم  دارد.  ادامه  همچنان 
)اسپانسر(  مالی  حامیان  از  یکی  که  کرد  اعالم  ارتباطات 
برای  تقلب در نظرسنجی صدا و سیما  "برنده باش" عامل 
بوده   1۳۹۷ سال  در  سازمان  این  برنامه  بهترین  انتخاب 
محمدجواد  است.  داده  تغییر  برنامه  این  نفع  به  را  آراء  و 
آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه 
انتخاب  نظرسنجی  در  تقلب  بررسی  درباره  گزارش هایش 
محبوب ترین برنامه سال صداوسیما، خبر از شناسایی عامل 
دستکاری در آراء داد و  نوشت: "دستکاری در نظرسنجی 
از  یکی  اسپانسر  کارکنان  از  احدی  توسط  صداوسیما 

برنامه های حاضر در نظرسنجی صورت گرفته است".
برنامه  سود  به  را  "آراء  اسپانسر  این  که  نوشت  جهرمی 
خود تغییر داده" و پلیس را مسئول بررسی "انگیزه این فرد 
سپری  را  عجیبی  روزهای  صداوسیما  کرد.  معرفی  آمر"  یا 
همه  آن  با  نود  برنامه  ناباوری  عین  در  روز  یک  می کند. 
مخاطب و سطح نفوذش در جامعه از کنداکتور حذف می 
بزرگان  و  علما  انتقاد  مورد  که  برنامه  یک  دیگر  روز  و  شود 
کشور قرار گرفته با اصرار مدیران برای بقا مواجه می شود. 
مسابقه برنده باش که اخیرا با حاشیه های زیاد مواجه شده 
شبکه  نادرست  رویکردهای  مصداق های  از  یکی  است 
کارآمدن  روی  با  است.  فروغی  علی  مدیریت  به  سیما  سه 
و  کرد  تغییراتی  سه  شبکه  سیاست های  ظاهرا  فروغی 
شاید در نگاه کلی بتوان گفت که این مدیر جوان تمایل به 

داشت.  شبکه  این  برنامه های  اجتماعی  وجه  بیشترشدن 
چنین دیدگاهی باعث شد تا برنامه هایی تقلیدی و به بیان 
سوم  شبکه  درگاه  از  غربی،  های  رسانه  از  شده  کپی  بهتر 
دو  مشخصا  شود؛  پخش  ایران  اسالمی  جمهوری  سیمای 
برای  فروغی  راهبرد  نتیجه  جدید  عصر  و  برنده باش  برنامه 
مدیران  میراث  کنارزدن  با  و  آمد  او  است.  مخاطب  جذب 
سال ها  طی  که  محبوبی  برنامه های  مهم ترین  خود،  قبلی 
تعطیل  به خود جلب کنند،  را  اعتماد مردم  بودند  توانسته 
کرد تا برنامه هایی کپی شده از رسانه های غربی را ارائه کند. 
است  اشکال  محل  نیز  خود  خودی  به  گرچه  موضوع  این 
اما منشاء بحران نیست؛ رویکرد شبکه سه زمانی تبدیل به 
برگزاری  با  اسپانسرهایش  و  بحران شد که صداوسیما  یک 
برخی مسابقات و برنامه های تلویزیونی شبهه قمار و حتی 
در برخی موارد عین قمار را حاکم کردند . مسئله ای که در 
با تذکرات متعددی مواجه شده است. چنین  این چندروز 
و  زحمت  بدون  می توان  که  دادند  یاد  مردم  به  برنامه هایی 
ظرف  و  چندسوال  به  پاسخ دادن  با  و  شد  میلیونر  یک شبه 
برد!  تومان  صدمیلیون  نیم ساعت  از  کمتر  مدت زمان 
آیت الله  فقهی  نظر  ابراز  موجبات  که  بود  دالیلی  چنین 
به  پاسخ  در  ایشان  چنانکه  ؛  آورد  پدید  را  شیرازی  مکارم 
دانسته  قمار  بارز  مصداق  را  سازوکاری  چنین  استفتا  یک 
این  اما  نکته  کرد.  اعالم  نامشروع  را  آن  از  حاصل  درآمد  و 
بود که مسئوالن شبکه سه در صفحه اینستاگرام رسمی این 
نوشتند:  برنده باش  برنامه  عمومی  روابط  از  نقل  به  شبکه 
»فرض مطرح شده در استفتا کامل نیست و طبیعتا فرض 
از  نوع  این  می سازد«.  مخدوش  را  سوال  جایگاه  ناکامل، 
واکنش به فتوا باعث شد تا مکارم شیرازی بار دیگر و این بار 
در سخنانی تفصیلی خطر چنین برنامه ای را تشریح کند. 
این مرجع تقلید در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم 

پیدا شود، سواالتی مطرح  قم گفت:  »اگر یک دستگاهی 
آیا  می دهیم،  جایزه  ما  بدهد  جواب  هرکس  بگوید  و  کند 
درست است یا نیست؟ اگر پول جوایز را از خودشان بدهند 
اشکالی ندارد، در واقع می خواهند برای کار خیر و مسائل 
علمی و آموزشی خرج کنند، در اینجا مانعی ندارد اما اگر 
به  زیادی  عده  کمااینکه  بگیرند  شرکت کنندگان  از  را  پول 
اعظم  غالبا بخش  و  را می کنند  کار  این  روش های مختلف 
پول به جیب برگزارکننده مسابقات می رود و درصد اندکی به 
اینجا هر دو حرام می شود«.  شرکت کنندگان می دهند، در 
و قمار  این مسئله نوعی بخت آزمایی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
نظر  همین  هم  آقایان  حضرات  »سایر  کرد:  تصریح  است، 

را گفته اند و ما البته با صراحت بیشتری بیان کرده ایم. در 
کشور اسالمی نباید این وضع باشد، باید شفاف باشد. مال 
حرام برکت ندارد، در راه بد مصرف می شود و خیری در آن 
از موسسات در  اوقات گفته می شود بعضی  نیست. گاهی 
مضیقه مالی هستند، سخن این است که باید تالش کنیم 
راه های  از  نه  کنیم،  جبران  را  کمبودها  مشروع  راه های  از 

غیرمشروع«.
از سوی دیگر رهبر معظم انقالب نیز نسبت به این رویکرد 
به صراحت فرمودند:  و  در رسانه ملی واکنش نشان دادند 
روحیه  و  دهیم  ترویج  را  تالش  و  تولید  و  کار  فرهنگ  »باید 
انتظار برای ثروت بادآورده را از بین ببریم و روش هایی شبیه 

بخت آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاه های مختلف از جمله 
صداوسیما باید متوجه این معنا باشند«.

علی فروغی، مدیر جوان شبکه سه بعد از بیان این نکات 
که  اسپانسری  »سازوکار  که  کرد  اعالم  تنها  فرمایشات  و 
پشتیبانی مالی برنامه برنده باش را انجام می دهد، اصالح و 

ظرفیت های جدیدی به این برنامه اضافه می شود«.
نامعلوم  دالیلی  با  که  فروغی  علی  که  است  این  جالب 
عاشق  جوانان  بسیار  آراء  به  و  کرد  تعطیل  را  نود  برنامه 
رهبر  تذکرات  پی  در  و  اکنون  کرد،  بی اعتنایی  ورزش 
و  نمی کند  تعطیل  را  برنامه  یک  بزرگان  و  علما  انقالب، 
وعده تغییر سازوکار اسپانسر برنامه  را می دهد. شاید بهتر 
آیت الله  اولیه  سخنان  از  پس  سه  شبکه  مدیر  که  بود  آن 
پس  آنکه  نه  می کرد،  تعطیل  را  برنامه  این  شیرازی  مکارم 
نیم بند  صورت  به  بازهم  انقالب  رهبر  موضع  اعالم  از 
این رو  از  بدهد؛  را  برنامه  اسپانسر  رویکرد  تغییر  از  خبر 
سفارش های  به  نسبت  بی تفاوتی  فروغی،  نگاه  نوع  اگر 
ایران  ملت  پیشگاه  در  باشد،  علما  و  رهبری  معظم  مقام 
به  معتقد  فرد  هیچ  برای  بی شک  زیرا  نیست  بخشودنی 
چنین  با  انقالب  رهبر  سخنان  که  نیست  پذیرفتنی  والیت 
می رسد  نظر  به  شود.  مواجه  سهل انگاری  و  بی توجهی 
حذف  در  تعللی  کوچک ترین  نباید  رهبری  تذکر  پی  در 
آن  دیگر  موضوع  گرفت.  می  صورت  برنده باش  برنامه 
است که اساسا سخن رهبر انقالب تنها ناظر به قماربودن 
تغییر  وعده  فروغی  اکنون  که  نبود  صداوسیما  برنده های 
را می دهد، دغدغه مهم رهبری در کنار  سازوکار اسپانسر 
و  تولید  و  کار  فرهنگ  »باید  که  است  این  قمار  ممنوعیت 
تالش ترویج داده شود و روحیه انتظار برای ثروت بادآورده 
مسابقات  این  ذات  در  مشکل  حقیقت  در  برود«.  بین  از 
نهفته است؛ یعنی حتی اگر قمار هم در میان نبود بازهم 

برنامه های اخیر شبکه سه تن پروری  از جنس  برنامه هایی 
و روحیه مال اندوزی را گسترش می دهد. جدای از آنکه در 
بحث اخذ پول از تمام متقاضیان شرکت  در مسابقه و دادن 
مطالعه  دارد،  وجود  قمار  مسئله  چندنفر  به  آن  از  بخشی 
فشرده چندروزه برای کسب پول ارزش دانستن را زیر پا له 

می کند و همه چیز را با معیار پول می سنجد.
نیست  لطف  از  خالی  آن  به  اشاره  که  دیگری  موضوع 
صداوسیماست  در  رایج  ستاره مربع های  معرکه  کلی  بحث 
تبدیل کرده است  به یک محل کسب سود  را  نهاد  این  که 
و به مخاطب این گونه القا می کند که برخی از مسئوالن به 
هر طریق ممکن می خواهند مخاطب را قانع کنند که پول 
خود را به جیب اسپانسرها بریزند. بی تردید قرار صداوسیما 
آرامش  و  اخالق عمومی  ترویج  اسالمی  انقالب  ابتدای  در 
و  باتجربه  مدیران  رفتار  در  که  نگاهی  نوع  بود؛  جامعه  در 
دلسوز پیش از فروغی نیز جاری بود و به یاد داریم که پیش 
و  قانونی  اخالقی،  محورهای  رعایت  با  سه  شبکه  این  از 
شرعی تا چه حد در جذب مخاطب موفق بود. )درحقیقت 
که  نیستند  صداوسیما  سازمان  پول نداشتن  مسئول  مردم 
کنند؛  جبران  را  سازمان  این  مالی  کاستی های  بخواهند 
مشکالت  درگیر  نیز  مردم  خود  که  هنگامی  خصوص  به 
عدیده معیشتی هستند(. در پایان باید گفت که با توجه به 
به  اعتنایی شخص علی فروغی مدیر شبکه سه سیما،  بی 
رای مردم در خصوص برنامه نود و کوتاهی وی در خصوص 
این  در  آنالین  قمار  درباره  انقالب  رهبر  نظر  و  علما  فتوای 
شبکه وقت آن رسیده که شخص عبدالعلی علی عسگری، 
و سیما که خود منصوب رهبری می  ریاست سازمان صدا 
حل  به  نسبت  و  شده  عمل  وارد  مستقیم  صورت  به  باشد، 
به خصوص در شبکه سوم  و فصل مشکالت اخیر سازمان 

سیما به صورت قاطع اقدام نماید.

رسانه ملی نیازمند تصمیم گیری قاطع
کوتاهی مدیریت شبکه سه سیما در عمل به خواست علما و رهبر انقالب پذیرفتنی نیست

وضعیت ما همانند قاره آفریقاست
علم الهدی: مردم ساکن در مناطق شهری و روستایی از نظر وضعیت معیشتی شرایط نابسامانی دارند به طوریکه همانند قاره آفریقا، هم بر روی طال زندگی می کنند و هم از گرسنگی رنج می برند

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: علی رغم اینکه شاید 
خراسان رضوی به لحاظ گردش مالی در بین رتبه های نخست کشور 
قرار داشته باشد اما مردم ساکن در مناطق شهری و روستایی از نظر 
قاره  همانند  طوریکه  به  دارند  نابسامانی  شرایط  معیشتی  وضعیت 
از گرسنگی رنج می  بر روی طال زندگی می کنند و هم  آفریقا، هم 

برند.
آیت الله سید احمد علم الهدی در جلسه شورای اداری استان که 
که  ای  برنامه  اظهار کرد:  برگزار شد،  استانداری  در سالن جلسات 
آقای استاندار با انتخاب معین های اقتصاد مقاومتی کلید زده اند، 
ما را امیدوار می کند که عالوه بر رشد و توسعه اقتصاد استان شاهد 
حل مشکالت معیشتی مردم در حاشیه شهر، روستاها و شهرستان 

های محروم باشیم؛ بنده وظیفه داشتم که در این جلسه حضور پیدا 
کرده و از تالش های آقای رزم حسینی تشکر کنم.

لحاظ  به  با وضعیت خاصی  در سال 98  اینکه کشور  بیان  با  وی 
اقتصادی رو به رو است، گفت: سیل یک حادثه غیرقابل پیش بینی 
بود که مشکالت زیادی برای کشور به وجود آورد و در این حادثه به 
پهنه عظیمی از ایران اسالمی خسارت وارد شد که جبران آن فوق 

العاده سنگین است. 
آیت الله علم الهدی ادامه داد: علی رغم اینکه خسارت گسترده 
سه  دو  در  اما  نشد  ایجاد  سیل  وقوع  اثر  بر  رضوی  خراسان  در  ای 
بخش استان مشکالتی به وجود آمد که برای جبران آن باید همانند 
فعالیت  مانور  جنگ،  از  پس  سازندگی  جهاد  و  مقدس  دفاع  دوران 

های مجاهدانه و حرکت های ارزشی مردم دوباره تکرار شود. 
مانور  نیازمند  را  سیالب  وقوع  از  ناشی  های  خسارت  جبران  وی 
گفت:  و  برشمرد  ملی  وحدت  تحقق  و  مسئوالن  و  مردم  جهادی 
مدیران در سال 98 باید به موضوع صرفه جویی در اعتبارات و بودجه 
های تخصیص یافته توجه ویژه ای داشته باشند تا در تامین هزینه 
ها و اداره کشور مشکلی ایجاد نشود. نماینده ولی فقیه در خراسان 
العاده  فوق  وضعیت  در  آمریکا  های  تحریم  شاید  کرد:  بیان  رضوی 
شدیدی درحال اعمال شدن است اما این وضعیت نه از نظر آمریکا قابل 
تداوم است و نه از نظر ما امکان تحقق سیاست های غرب درباره فلج 
کردن زندگی مردم ایران وجود دارد. وی با بیان اینکه بارها نشان داده 
بهترین  به  را  توانیم کشور  نفتی هم می  بودجه  از  با جدایی  ایم که 

شکل ممکن اداره کنیم، تاکید کرد: برخی از کارشناسان اقتصادی 
تحلیل کرده اند که اگر در هزینه کرد اعتبارات مصوب مجلس صرفه 
را  کشور  نفتی،  درآمد  درصد   4 به  اتکا  با  بتوان  شاید  شود،  جویی 
امسال  گفت:  الهدی  علم  الله  آیت  کرد.  اداره  مشکلی  هیچ  بدون 
قبل از اینکه به حرکت های جهادی نیاز داشته باشیم، به مدیریت 
اگر حرکت های جهادی در کنار مدیریت  نیاز داریم.  های جهادی 
جهادی باشد، نتایج قابل قبولی حاصل خواهد شد اما اگر هر یک از 

این رکن وجود نداشته باشد، به هیچ کجا نخواهیم رسید.
در  جویی  صرفه  جهادی،  مدیریت  اول  قدم  اینکه  بیان  با  وی 
خاطرنشان  است،  سازمان  عملکرد  در  راندمان  افزایش  و  اعتبارات 
و  استاندار، مشکالت سیل در کالت  آقای  تدبیر  با  امیدواریم  کرد: 

بردسکن اعم از تامین غذای گرم سیل زدگان و هم بازسازی مناطق 
سیل زده برطرف شود.

دولت افزایش کمک هزینه مسکن 
کارگران در سال 1۳۹۸ را تصویب کرد

وزارت  پیشنهاد  به  دیروز  جلسه  در  وزیران  هیات 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ کمک هزینه ماهانه 
مسکن کارگران برای سال 1۳۹۸ را از 400 هزار ریال 

به یک میلیون ریال افزایش داد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی دولت، هیئت وزیران 
در جلسه دیروز خود به ریاست حجت االسالم حسن 
تعاون،  وزارت  پیشنهاد  به  جمهوری،  رئیس  روحانی 
ماهانه  هزینه  کمک  مبلغ  اجتماعی،  رفاه  و  کار 
مسکن کارگران برای سال 1۳۹۸ را از 400 هزار ریال 

به یک میلیون ریال افزایش داد.
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ کمک هزینه ماهانه 
مسکن کارگران برای سال 1۳۹۸ از 400 هزار ریال به 

یک میلیون ریال افزایش یافت.
y  تصویب آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری

خسارات وارده شده به شخص ثالث
آیین نامه  دیروز،  جلسه  ادامه  در  وزیران  هیئت 
به  شده  وارده  خسارات  اجباری  بیمه  قانون  اجرایی 
نقلیه  وسایل  از  ناشی  حوادث  اثر  در  ثالث  شخص 
تخلف  یا  قصور  مصادیق  رساند.تعریف  تصویب  به  را 
اعمال  نحوه  و  مجازات ها  قانون(،   )اقدامات خالف 
تکرار  و  تعدد  و  تخلف  یا  قصور  نوع  با  )متناسب  آن 
آن( و کیفیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم و اعتراض به 

تصمیم، مطابق این آیین نامه صورت می پذیرد.
y  افزایش مبلغ جریمه نقدی ناشران اوراق بهادار و

نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام متخلف
با تصویب هیئت وزیران، مبلغ جرائم نقدی ناظر 
و  مالی  نهادهای  بهادار،  اوراق  ناشران  تخلفات  به 
درصد   ۲۸ آنها  مدیران  و  خودانتظام  تشکل های 
جریمه  حداقل  مصوبه،  این  یافت.براساس  افزایش 
نقدی مبلغ ۳۲ میلیون ریال و حداکثر میزان آن سه 

میلیارد و ۲00 میلیون  ریال  تعیین شد.
بار متناسب  مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک 
که  مصرفی  خدمات  و  کاالها  بهای  شاخص  رشد  با 
ایران به طور  توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
رسمی اعالم می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس 
و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می شود.

خبر
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رونمایی رمان جدیدش،  محمود دولت آبادی در 
»بیروِن در« گفت: آرزومندم آثارم باعث خویش بینی 

مردم شود.
این نویسنده در مراسم رونمایی و جشن امضای 
کتاب جدیدش که در کتاب فروشی شیرازه در شیراز 
برگزار شد بخش هایی از آن را خواند و به پرسش های 

حاضران پاسخ داد.
باعث  ادبیات  این که  بیان  با  دولت آبادی 
گفت:  می شود  کشور  یک  مردم  خویش بینی 

آرزومندم آثار من هم باعث خویش بینی مردم شود.
او در بخشی از صحبت هایش اظهار کرد: من از 
از  آگاهی  و  می کنم  آغاز  اثر  نوشتن  برای  ندانستن 

نوشتن به وجود می آید.
شخصیت ها  کرد:  بیان  همچنین  نویسنده  این 
زاده  می کنند،  زندگی  من  ذهن  در  داستان ها  و 
در  باشند  موفق  اگر  می کنند؛  رشد  و  می شوند 

فرهنگ مردم ماندگار خواهند شد.
چهره هایی  حضور  با  که  مراسم  این  پایان  در 
فقیری،  امین  سروستانی،  کمالی  کوروش  همچون 
بود،  همراه  رومی  سیروس  و  کشاورز  محمد 
عالقه مندان  برای  را  در«  »بیروِن  کتاب  دولت آبادی 

امضا کرد.
کتاب »بیروِن در« که از سوی نشر چشمه منتشر 
شده، در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران هم که تا 14 اردیبهشت ماه در مصالی تهران 

برپاست، عرضه می شود
چه  اما   ...« می خوانیم:  رمان  این  از  بخشی  در 
سرانجام  بشوی  متوجه  تا  است  الزم  زمان  از  مدتی 
نشانه ای از حیات در خلوت مکان جاری خواهد شد 
نمی ایستد،  زمان  لحظاتی  چنین  شد؟  نخواهد  یا 
چه  باشد،  سالیان  طول  به  شاید  می شود.  کند 
می دانی! شاید به همان میزان زمان می برد تا لنگٔه 
در ساختمان گشوده شود و آن یکی لنگه اش هم - 
درخت  یک  پیرشدٔه  تنٔه  ریخت  به  انسانی  سپس  و 
با  بیاید  بیرون  از ورودی  گالبی، خشکیده و ساکت 
یک تکه آهن - میلگرد زنگ زده به جای عصا - و یک 
روز تمام طول بکشد تا همان سه-چهار قدم را بردارد 
نشسته  دشواری  به  مبل ها  آن  از  یکی  روی  بیاید  و 
شود، تکه میلگرد را تکیه بدهد به دیوار، کف دستش 
را بکشد روی پیشانی و پایین بیاورد، بعد از آن دست 
نگاه  جایی  به  بتواند  مگر  کند  چشم ها  سایبان  را 

بیندازد، انگار به سرابی در دوردست ها.«

y درباره محمود
دولت آباد  در   1۳1۹ مرداد  دولت آبادی  محمود 
رمان  نویسنده  دولت آبادی  آمد.  دنیا  به  سبزوار 
مشهور کلیدر از آغاز مشاغل مختلفی را تجربه کرد؛ 
صاف  کفاشی،  پادویی  چوپانی،  زمین،  روی  کار 
و  پدر  وردست  عنوان  به  بعد  و  کج  میخ های  کردن 
گیوه کشی،  تخت  کارگاه  پیچ  دنده  عنوان  به  برادر 
دوچرخه سازی، سلمانی و.... بعدها تمام مشاغلی 
او در دوران نوجوانی و جوانی خود تجربه کرد،  که 
راهی  سپس  یافت.دولت آبادی  نمود  آثارش  در 
هم  باز  دوران  این  در  و  شد  تهران  آنگاه  و  مشهد 
سلمانی  چاپخانه،  حروفچین  نظیر  دیگری  مشاغل 
سوفلور  تأتر،  برنامه های  رکالماتور  کشتارگاه، 
بر  را  و...  کیهان  روزنامه  ویزیتور  سینما،  کنترلچی 

عهده گرفت.
در همین دوران دهه 1۳40 بود که دولت آبادی 
به صورت جدی با تئاتر آشنا شد و ۶ ماه نظری و ۶ 

ماه هم عملی درس تئاترخواند.
در این دوره شاگرد اول شد و پس از آن "شبهای 
سفید داستایوسکی" را بازی کرد و بعد "قرعه برای 
»اینس  نمایش  در  بازی  کاچا«؛  »واهه  اثر  مرگ" 
بعد  و  میلر،  آرتور  اثر  پل  از  نگاهی  »تانیًا«  مندو«، 
به  سپس  بود.  تئاتر  برنامه های  اداره  در  کار  آن  از 
او  برای  پرباری  دوره  که  پیوست  ملی  هنر  گروه 
طالیی«  »شهر  نمایش  در  می آمد.بازی  شمار  به 
و  حریر  و  طلسم  قصه  جوانمرد«  »عباس  تدوین 
ماهیگیر »نوشته علی حاتمی« ضیافت و عروسک ها 
پیوسته  نمایشنامه  سه  بیضایی،  بهرام  نوشته 

آرزوهًا  »تمام  و  رادی  اکبر  نوشته  پاییز«  در  »مرگ 
بازی در نمایش  از آن  نویدی و پس  نوشته« نصرت 
»راشومون« که کارگردانی آن را بعدها خود به عهده 
در  بازی  تئاتر،  انجمن  در  مشارکت  بعدها  گرفت. 
با  میلر  آرتور  نوشته  درویشی«  »حادثه  نمایشنامه 
سیمون  چهره های  رحمانی نژاد  ناصر  کارگردانی 
ماشار اثر برشت با کارگردانی مشترک محسن یلفانی 

و سعید سلطانپور.
تئاتر  کارگردان  اسکویی،  مهین   1۳5۳ سال  در 
اثر  اعماق«  »در  نمایشنامه  در  که  کرد  دعوت  او  از 
تا  ماکیسم گورکی ایفای نقش کند. از سال 1۳40 
1۳5۳ تئاتر و داستان نویسی، دوشادوش هم، ذهن 

دولت آبادی را تسخیر کرده بود.
کنار  همیشه  برای  را  تئاتر  سال  همین  در  او 
گذاشت، اگر انتشار نمایشنامه ققنوس و یا فعالیت 
در  تئاتر  سندیکای  تشکیل  برای  را  آبادی  دولت 
بدانیم،  مستثنی  انقالب  از  بعد  سال  دو  یکی 
انتشار  با  را  نویسی  داستان  منظم  کار  دولت آبادی، 
»ته شب« در سال 1۳41 آغاز می کند که در آثار او 
خطوط  سلوک  آنها  آخرین  تا  اثر  نخستین  همان  از 
تفکری کلی نگر و نشانه هایی مشخص وجود دارد، 
و  فضاسازی  در  او  آمیز  رشک  تسلط های  همچنین 

دیالوگ نویسی از همان آغاز کار پیداست.
خاطره  یا  پدر  به  عشق  او  آثار  دیگر  مشخصه   
او  همدلی  هدایت،  صادق  به  ارادت  است،  پدری 
در  خوبی  به  که  نگاهشان  تفاوت  رغم  به  هدایت  با 
رمان سلوک وجه روشنتری به خود می گیرد، از دیگر 

مشخصه های آثار دولت آبادی است.
عین  در  امیدواری  ندای  او،  آثار  دیگر  مشخصه 

این  که  زندگی  به  او  تلخ  نگاه  و  است  کالفگی 
ناشی  او  روستایی  آموزش  و  تربیت  از  امیدواری 
می شود که قناعت و صبوری ویژگی آن است و کامالً 
با نگاه شهری صادق هدایت متفاوت است. مشخصه 
این  بود،  بارز  دولت آبادی  کارهای  در  که  دیگری 
است که او به شرح بیرونی آدمها بیشتر رغبت نشان 
می دهد تا شرح درونی آنها، گاه به نظر می رسد که 
این آدمها درون ندارند، از بس که نویسنده به شرح 
بیرونی آنها پرداخته است، به قد و قامتشان به شکل 
و شمایلشان و خلق و خوی آنها بیش از آنکه نشان 
و  از صافی ذهن  و  در می آیند  به وصف  داده شود، 
زبان راوی نویسنده عبور می کنند تا ماجرا سرانجام 
پس از آن آغاز شود. تم اصلی داستان های او بر دو 

مدار در حرکت است: روستا و شهر.
پس از »ته شب«، دولت آبادی »ادبار« را به همراه 
امامزاده«،  گلدسته  »پای  »بند«،  داستان های 
»هجرت سلیمان« و »سایه های خسته«، در مجموعه 

»الیه های بیابانی« در سال 1۳4۷ منتشر کرد.
داستان بعدی او »هجرت سلیمان« و »سایه های 
خسته« است که از نظر ساختار با آثاری که تا به آن 
اثر،  این  در  است.  متفاوت  بسیار  کرده  منتشر  روز 
دخالت نویسنده بسیار ناچیز است، دیالوگ و عمل 
داستانی ماجرا را به پیش می برد که نقش تأثر در آن 
غیر قابل انکار است. اثر بعدی دولت آبادی »بیابانی« 
آثار دولت آبادی نیز به شمار  است که نقطه عصیان 
و  ساخت  ناکارآمدی  از  دیگری  داستان  می رود، 
اولین  دولت آبادی  آن،  از  اجتماعی. پس  نوین  ساز 
این  رساند.  چاپ  به  »سفر«  عنوان  تحت  را  رمانش 

رمان از طرح داستان محکمی برخوردار نبود.
است،  بن بست  یک  گره،  یک  داستان  سفر« 
شدن  بیکار  از  می شود؛  آغاز  بحران  یک  با  داستان 
این  و ورود ماشین که  مختار و طلیعه دنیای جدید 
گرفتاری ها را آغاز کرده است. پس از آن دولت آبادی 
از  که  کرد  منتشر  را  سبحان«  بابا  »اوسنه  رمان 
باباسبحان  با  رمان  است.  برخوردار  خوبی  ساخت 
آغاز می شود و بعد عروسش شوکت و آن گاه پسرها 
شبکه ای  در  شخصیت ها،  دیگر  و  مصیب  و  صالح 
معقول  تعاملی  و  روستا  اجتماعی  روابط  از  منطقی 

و ناگزیر، یکی یکی پا به صحنه داستان می گذارند.
رمان بعدی دولت آبادی »باشبیرو« است که این 

اثر با آثار قبلی دولت آبادی تفاوت فاحشی دارد.
داستان  پرده  که  دارد  داستان هایی  دولت آبادی 
به روی یک زن باز می شود. »جای خالی سلوچ« و 

»کلیدر« و نیز »باشبیرو« از آن جمله است.

در مراسم رونمایی از رمان »بیروِن در« مطرح شد؛

آرزوی محمود دولت آبادی برای مردم آغاز مرحله داوری جایزه ادبی »روایت«
مدیر انجمن ادبیات داستانی روایت گفت: تمامی 
برای  روایت  ادبی  جایزه  دبیرخانه  به  رسیده  آثار 
داوری به داوران مرحله اول تحویل داده شده است.

این  از  استقبال  نحوه  درباره  عباس زاده  حسین 
این  اینکه  به  توجه  با  کشورگفت:  سطح  در  جایزه 
تنها  و  ملی  سطح  در  است  اولین بار  برای  جشنواره 
برگزار  شده  چاپ  کوتاه  داستان های  مجموعه  برای 
می شود، استقبال از این جشنواره خوب بوده است.

جایزه  فراخوان  افزود:  مشهدی  نویسنده  این 
نویسندگان  از  حمایت  منظور  به  دقیقًا  روایت  ادبی 
مستقلی که در زمینه ادبیات داستانی بصورت جدی 
کار می کنند و اقدام به انتشار مجموعه داستان کوتاه 

کرده اند، برگزار خواهد شد.
گفت:  روایت  داستانی  ادبیات  انجمن  مدیر 
نویسندگانی که مجموعه داستانی خود را در سال ۹۶ 
و ۹۷ براساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ناشرشان  یا  و  خودشان  طریق  از  کرده اند  منتشر 
می توانند در این جایزه شرکت کنند. برای این منظور 
به  را  شده  منتشر  مجموعه  از  نسخه  سه  می بایست 

آدرس صندوق پستی ۹۳5-۹1۷۸5 ارسال کنند.
گفت:  ادامه  در  تپه«  آن  »پشت  کتاب  نویسنده 
یا  و  جشنواره  هیچ  در  نباید  ارسالی  مجموعه های 

جایزه ای حائز رتبه و مقامی شده باشند.
آخرین  کرد:  نشان  خاطر  عباس زاده  حسین 
پایان خردادماه سال ۹۸ است و  ارسال کتب  مهلت 
که  داستان هایی  مجموعه  به  تمدید  عدم  صورت  در 
اثر  بدست دبیرخانه جایزه ملی روایت برسند ترتیب 

داده نمی شود.
هیچ  حال  به  »خوش  داستان  مجموعه  نویسنده 
داستان های  مجموعه  اکنون  هم  گفت:  کس« 
است  انتشار  حال  در  کشور  سراسر  در  زیادی  کوتاه 
قرار  ارزیابی  مورد  ادبی  نظر  از  مختلف  دالیل  به  که 
نمی گیرند. این جایزه می خواهد فرصتی را در اختیار 
نویسندگان این مجموعه ها قرار دهد تا دیده شوند و 
دارند در کشور  برای گفتن  نظر هنری حرفی  از  اگر 

مطرح شوند.
حسین عباس زاده خاطر نشان کرد: ما در انجمن 
و  عالقه مندان  از  جمعی  روایت  داستانی  ادبیات 
دغدغه  به  و  آورده ایم  هم  گرد  را  جوان  نویسندگان 
است  داستانی  ادبیات  دنیای  همان  که  مشترکمان 
یا  ارگان  به  وابستگی  عنوان  هیچ  به  و  می پردازیم. 

سازمانی نداریم.
روایت  داستانی  ادبیات  انجمن  مدیر  پایان  در 
از  جشنواره  این  اطالعات  و  اخبار  تمامی  گفت: 
پیگیری  قابل   revayatedastan.ir وب سایت  طریق 

و رصد است.

خبرخبر
اعطای گواهینامه هنری به سه شاعر خراسان 

رضوی درحال پیگیری است
مسئول اداره شعر و ادب اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خراسان رضوی گفت: سه پرونده برای اعطای 
پیگیری  دست  در  استان  شاعران  به  هنری  گواهینامه 

است.
ملیحه بذری افزود: اعطای گواهینامه درجه یک تا 
سه هنری که معروف به نشان هنری است توسط وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی برای هنرمندان مطرح کشوری 
در نظر گرفته می شود که تاکنون مرحوم محمد قهرمان 
و مرحوم حمید سبزواری مفتخر به دریافت گواهینامه 

درجه یک هنری که معادل دکتری است شده اند.
وی ادامه داد: گواهینامه هنری دارای پنج درجه از 
یک تا پنج است که به ترتیب معادل دکتری، کارشناسی 
ارشد، کارشناسی، فوق دیپلم و دیپلم محسوب می شود.

مسئول اداره شعر و ادب اداره کل فرهنگ و ارشاد 
بیش  رضوی  خراسان  گفت:  رضوی  خراسان  اسالمی 
در سبکها  مقام کشوری  دارای  و  از 500 شاعر مطرح 
و قالبهای شعری مختلف مانند غزل، قصیده، مثنوی، 
شعر نو و شعر سپید دارد که تعداد قابل توجهی از آنان 
کمتر از ۳0 سال سن دارند.بذری اضافه کرد: این اداره 
کل بسته هایی حمایتی برای اهالی شعر و ادب استان 
در نظر گرفته که شامل برخورداری آنان از مزایای بیمه 
صورت  در  قلم  سایت  در  عضویت  هنرمندان،  صندوق 
رده  در  کتاب  یک  و  بزرگساالن  رده  در  کتاب  دو  چاپ 
کودکان و پرداخت مستمری به شاعران از کارافتاده یا 
باالی ۶0 سال سن می شود.وی افزود: وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به منظور حمایت از شاعران در هر استان 

کمیته ای به نام کمیته خرید کتاب ایجاد کرده است.
او با اشاره به توافق اداره ارشاد با شهرداری مشهد 
اهالی  نام  به  خیابان ها  برخی  نامگذاری  بر  مبنی 
تاکنون  داد:  ادامه  استان  ادب  و  فرهنگ  برجسته 
خیابانهایی به نام استاد یاحقی و مرحوم استاد اخوان 
ثالث نامگذاری شده و درخواستی مبنی بر نامگذاری 
یکی از خیابان ها به نام 'منصور انوری' نیز به شورای شهر 

مشهد ارسال شده است.
مسئول اداره شعر و ادب اداره کل فرهنگ و ارشاد 
انجمن  به ثبت 150  با اشاره  اسالمی خراسان رضوی 
ادبی خراسان رضوی در سامانه مربوطه در وزارت ارشاد 
گفت: این استان بیشترین تعداد انجمن های ادبی ثبت 
شده در این سامانه را به خود اختصاص داده است که 
دریافت  شناسه  مورد   55 تاکنون  انجمن  تعداد  این  از 
کرده اند.بذری افزود: هرسال همایش بین المللی شعر 
در  فردوسی  بزرگداشت  سالروز  در  نیشابور'  تا  توس  'از 
مشهد برگزار می شد که امسال نام این رویداد به همایش 
بین المللی شعر پاژ تغییر یافته است و در تاریخی به غیر 

از سالروز بزرگداشت فردوسی برگزار می شود.

سرویس فرهنگ

اهدای خون سالم برگ زرین سخاوتی است که سالمتی جامعه و نیازمندان 

خونی را به ارمغان می آورد که چشم امیدشان به دل های بزرگ هموطنان 

دوخته شده است.

مراکز  کنار  از  بارها  است،  معنا  چه  به  خون  اهدای  می دانیم  خوب 

انتقال خون و پایگاه های سیار آن گذشته و شعارهای آن را دیده 

را  چیز  همه  بعدی  خیابان  در  و  شده  رد  تفاوت  بی  اما  ایم 

نیاز مبتالیان به بیماری هایی مانند  ایم،  فراموش کرده 

تاالسمی و مجروحان حوادث یا به قول معروف در راه 

خون ماندگان را به فراموشی می سپاریم و فقط 

نیز  یاد میکنیم که برای خود ما  را  روزی آنان 

چنین شرایطی پیش آید.

ندانیم،  خونی  نیازهای  از  است  محال 

درباره  گفتن  سخن  و  گشودن  لب 

بیاییم  است،  دورباطل  نیازها  این 

بی  پیشین  خیابان  در  دیگر  بار 

تفاوت از کنار مرکز سیار انتقال 

صورت  در  و  نگذریم  خون 

دستی  شرایط،  بودن  فراهم 

رگ  پرسخاوت  جیب  در 

بیمارانی  آن  به  و  ببریم  ها 

شان  زندگی  که  کنیم  فکر 

مرهون قطره ای از خون ما 

هفته  در  بیایید  پس  است. 

سالمت خون اهدا کنیم.

در هفته 
سالمت 

خون 
روابط عمومیاهدا کنیم

 انتقال خون خراسان رضوی

معاون  زارعی،  مهدی 
سازمان  رییس  و  شهردار 
اجتماعی و فرهنگی شهرداری در 
همایش بزرگداشت روز روانشناس و مشاور گفت: حال 
خوب مردم بسته به ایفای نقش در حوزه های روانشناسی 
است و هرچه ما تالش کنیم خألهای موجود را پر کنیم 
تا شما حلقه واسطه را ایجاد نکنید این تالش ها به چشم 
نمی آید. سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری همواره 
رویکرد  خود،  فعالیت های  تمام  در  که  می کند  تالش 

روانشناسانه و جامعه شناسانه را اعمال کند. 
همت  به  که  بهار  خانه  شهری  هنرهای  جشنواره   
معاونت اجتماعی و مشارکت های این سازمان و اداره امور 
هنری برگزار شد، با نگاه جلب مشارکت مردمی، افزایش 
نشاط اجتماعی، هم بستگی و تقویت حس هویت و تعلق 

خاطر به جامعه و شهری که در آن زندگی می کنیم، برگزار 
شد.

نشاط اجتماعی در کارنامه شورای پنجم به بار نشست
احسان اصولی، رییس کمیسیون اجتماعی شورای 
اسالمی شهر مشهد در همایش بزرگداشت روز روانشناس 
و مشاور گفت: یکی از شعارهای شورای پنجم، تحقق و 
افزایش نشاط اجتماعی در مشهد است که عملکرد مثبت 
سازمان اجتماعی و فرهنگی در ایجاد این مولفه نشانگر 

آن است.
ما به عنوان مدیران شهری نشست های متعددی در 
زمینه مشورت و بررسی نقاط مثبت و منفی برنامه های 
حوزه  نظران  صاحب  و  اساتید  با  فرهنگی  و  اجتماعی 
به مشورت در  نیاز  روانشناسی مشهد داشتیم. چرا که 

حوزه مدیریت شهری از اصلی ترین نیازهای ماست .

خدمات  مؤسسه  مدیرعامل 
این  گفت:  رضوی  دارویی 
مؤسسه توجه ویژه ای به رونق تولید 

داروی کشور دارد.
مهدی  سید  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
و  خدمات  معرفی  خبری  نشست  در  هاشمی نژاد 
این  گفت:  رضوی  دارویی  خدمات  مؤسسه  اقدامات 
اصل  به  توجه  با  توانسته  تحریم ها  وجود  با  مؤسسه 
»سالمت محوری« نیازهای دارویی کشور را شناسایی 
را  بیماران  نیاز  معتبر  منابع  از  دارو  واردات  با  کرده، 

تأمین کند.
با  رضوی  دارویی  خدمات  مؤسسه  مدیرعامل 
افزود:  مؤسسه،  این  شکل گیری  تاریخچه  به  اشاره 
توجه  دارویی  جامع  مرکز  یک  عنوان  به  مؤسسه  این 

خاصی به عرضه داروهای کمیاب و داروهای بیماران 
خاص مانند داروهای شیمی درمانی و بیماران پیوندی 
خدمات  تحمیلی  جنگ  دوران  در  و  دارد  و  داشته 

ارزنده ای به بیماران ارائه کرده است.
وی بیان کرد: داروخانه مرکزی امام)ع( جزو معدود 
حوزه  از  بهره گیری  با  که  است  کشور  داروخانه های 
فناوری اطالعات، ارائه خدمات خود را آغاز و مطابق 
نیازهای  فراخور  به  و  انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات 

جامعه این خدمات را به روز کرده است.
خدمات  مؤسسه  اینکه  بر  تأکید  با  هاشمی نژاد 
در  فعالیت  برای  الزم  زیرساخت های  رضوی،  دارویی 
حوزه صادرات را نیز دارد، گفت: سعی ما بر این است 
در کنار واردات دارو، امکان انتقال دانش را به داخل 

کشور فراهم کنیم.

علی  دکتر  مهر  گزارش  به 
در  یکشنبه  ظهر  نژاد  بیرجندی 
سازمان  محل  در  خبری  نشست 
نظام پزشکی مشهد اظهار کرد: 4500 پزشک عمومی در 

مشهد داریم که فقط 500 نفر آنها دارای مطب هستند.
تعداد حدود ۸00 پزشک عمومی  این  از  افزود:  وی 
در  نیز  نفر   ۷00 و  اعتیاد  ترک  کلینیک های  حوزه  در 
اورژانس های بیمارستانی مشغول فعالیت هستند و۲500 
نفر اصالً فعالیت پزشکی ندارند که این به دلیل هزینه های 

باالی مطب داری و در آمدهای اندک در این حوزه است.
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد ادامه داد: بر اساس 
قانون هر خدمتی دارای هزینه است و برای با کیفیت ارائه 
شدن خدمت باید هزینه متناسب با آن در نظر گرفته شود تا 

هم بیمار و هم پزشک متضرر نشود.

وی گفت: یک پزشک عمومی با سابقه 15 ساله در 
سال گذشته درآمدی سالیانه معادل ۶4 میلیون تومان 
منشی،  برای  نیز  پزشک  این  هزینه های  و  است  داشته 
انرژی، اجاره، شهرداری نیز معادل 50 میلیون تومان بوده 
است که با این شرایط اکثر پزشکان عمومی مطب های 

خود را تعطیل کرده اند.
بیرجندی نژاد تصریح کرد: هزینه های پزشکی رشد 
رشد  آن  با  متناسب  درآمدها  ولی  است  داشته  بسیاری 
نداشته است و سازمان های بیمه گر باید در این حوزه ورود 
بیشتری داشته باشند تا هم برای پزشک توجیه فعالیت 

داشته باشد و هم بیماران فشاری متحمل نشوند.
وی بیان کرد: تأمین اجتماعی 15 ماه پرداختی عقب 
افتاده دارد و همکاران ما در بیمارستان های دولتی نیز 15 

ماه کارانه عقب افتاده دارند.

مؤسسه خدمات دارویی رضوی توجه ویژه ای به رونق تولید حال خوب مردم مستلزم ایفای نقش های روانشناسی است
کشور دارد

رییس سازمان نظام پزشکی مشهد:
 2500 پزشک عمومی در مشهد فعالیت پزشکی ندارند

استاندار خراسان رضوی گفت: سرمایه گذاری در 
بخش آموزش و پرورش راندمان بوده و هزینه نیست. 

به گزارش روزنامه" صبح امروز" علیرضا رزم حسینی  
صبح روز یک شنبه در جلسه شورای دانش آموزی که 
در دفتر استانداری برگزار شد، افزود: توسعه آموزش و 
پرورش و ارتقا بخشی در این حیطه افزایش بهره وری را 
به همراه آورده پس سرمایه گذاری در این بخش هزینه 
بازگردانده  سرمایه  بهره وری  افزایش  با  که  چرا  نبوده 

می شود. 
وی تصریح کرد: نام گذاری ایام سال به نام ارگان ها 
و نهادها در جهت بازنگری فعالیت های مربوطه بوده 
تا نحوه عملکرد هر سازمان را تحلیل کرده و متوجه 
میزان انحراف از اهداف شده و نیز از  عملکرد خوب  
کرد:  اظهار  حسینی  رزم  آید.  عمل  به  تجلیل  آن ها 
بخش های  به  یارانه  تومان  میلیارد  هزار   ۹۲0 دولت 
دولتی و غیردولتی داده که سهم آموزش و پرورش از 
اعتقاد  به  که  صورتی  در  بوده  اندک  بسیار  مبلغ  این 
با  مستقیمی  ارتباط  آموزش وپرورش  من  شخصی 
توسعه کشور دارد. وی مطرح کرد: یکی از معضالت 
آموزش و پرورش کمبود تخصیص بودجه است چرا که 
۹5 درصد وصوالت این ارگان برای هزینه های جاری آن 

به کار رفته و 5 درصد باقی مانده بسیار ناچیز ک اندک 
ارتقای کیفیت عملکرد  از ان جهت  و نمی توان  بوده 
بهره برد. رزم حسینی بیان کرد: شورای دانش آموزی 
به صورت مستمر و ماهانه برگزار شده و اععضای موثر 
برای  و  کرده  استفاده  ظرفیت  این  از  باید  حکومتی 
شناخت تفکرات خالق و ایده پرداز باید رابطه تنگاتنگ 
و موثری طی این جلسات با دانش اموزان برقرار کرد. 
وی ادامه داد: یکی از راه های موثر در توسعه بهره وری 
در نطام اموزش و پرورش وجود معین های اقتصادی در 

جمع شورای دانش آموزان است. 
استاندار خراسان رضوی در خصوص چرایی حضور 
معین های اقتصادی در جلسات مستمر دانش آموزی 

توضیح داد: تا کنون 5۸ معین اقتصادی در خراسان 
با  می توانند  معینها  این  که  شده  معرفی  رضوی 
نهاد  و ماهر  در توسعه   افراد نخبه ،خالق  شناسائی 
راه  این  در  و  بردارند  موثری  گامهای  وتربیت  تعلیم 
و  فرهنگیان  دانشگاه های  پژوهش سراها،  از  می توان 

کانون بازنشستگان بهره الزم را برد. 
رزم حسینی در پایان متذکر شد: عملکرد آموزش و 
به  مهارت افزایی  بحث  در  ما  دانشگاه های  و  پرورش 
جامعه  ضعف  جهت  همین  به  و  بوده  ضعیف  شدت 

امروز ما وجود مدیر ورزیده و کارآزموده است. 
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی نیز 
در این جلسه گفت: در بحث سیل اخیر گلستان نحوه 

کمک رسانی  آموزش و پرورش استان خراسان  ارسال 
نیز ارسال 1۳  و  لوازم التحریر  ۳0 کامیون و کامیونت 
کالس  عنوان  به  داش آموزان  استفاده  برای  کانکس 

درس و هم چنین قول بازسازی ۲ مدرسه است. 
مرسوالت  بر  عالوه  افزود:  خدابنده  قاسم علی 
و  داوطلب  صورت  به  نهاد  این  کارکنان  شده  ارسال 
خیرخواهانه مبلغی از حقوق خود را به عنوان کمک به 
سیل زدگان تقدیم کرده و به همراه 500 دستگاه میز و 

نیمکت به سمت استان گلستان روانه کردند. 
 ۸۷ از  بیش  استان  این  در  کرد:  تصریح  وی 
 50 که  بوده  فعالیت  و  تدریس  مشغول  معلم  هزار 
از این تعداد زیر مجموعه دولت بوده و مابقی  درصد 

حق التدریسی محسوب می شوند. 
ابتدای امسال طی دو دوره  خدابنده اظهار کرد: 
حدود ۷۷.5 میلیارد تومان از مطالبات این نهاد واریز 
شده و تا بدهی مهر و آبان ماه حق التدریسی و نیز مهرو 

ابان و آذر کارکنان بازنشسته این ارگان تسویه شد. 
گسترش  و  حضور  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
منطقه   45 در  پژوهسرا   4۹ داد:  آمار  پژوهش سراها 
در  دانشجو   ۶00 و  هزار   ۳ همچنین  و  استان 

دانشگاههای فرهنگیان استان فعالیت می کنند. 
اجتماعی  و  فرهنگی  امور  کل  مدیر  پایان  در 
استانداری"سعید صالح"متذکر شد: بنا به کمبود وقت 
ابالغات الزم جهت تکریم و برنامه های هفته معلم به 

فرمانداران شهرستان ها ارسال شده است.

استاندار خراسان رضوی:   

 توسعه کشور در گرو توسعه آموزش  و پرورش است
مشاوره روانشناسی موجب سازش هشت 

هزار زوج در خراسان رضوی شد

معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی خراسان 
رضوی گفت: ارائه مشاوره های پیش از طالق توسط 
سازش  موجب  بهزیستی  کارشناسان  و  روانشناسان 
قطعی هشت هزار زوج متقاضی طالق در این استان 

طی سه سال گذشته شده است.
در  افزود:  حقدادی  غالمحسین  ایرنا،  گزارش  به 
اجرای تفاهمنامه ای از خرداد 1۳۹5مشاوره قبل از 
استان  این  بهزیستی  به  دادگستری  سوی  از  طالق 
واگذار شد تا متقاضیان طالق پیش از صدور هر حکم 

ابتدا از مشاوره های خانواده بهره مند شوند. 
های  زوج  تمام  راستا  این  در  داشت:  اظهار  وی 
متقاضی طالق باید به مراکز بهزیستی مراجعه نمایند 
و  مشترک  زندگی  پایداری  با هدف  مراکز  این  در  که 
با  مشاوره  خدمات  ارائه  ها  خانواده  انسجام  حفظ 

حضور روانشناسان متخصص انجام می شود. 
زوج  هزار   ۶۲ گذشته  سال  سه  طی  گفت:  وی 
از  اند که  بهزیستی مراجعه کرده  به  متقاضی طالق 
این تعداد هشت هزار زوج با دریافت خدمات مشاوره 
زندگی  به  و  نموده  سازش  یکدیگر  با  روانشناسی  و 

مشترک بازگشته اند. 
 ۳0 و  هزار  سه  گذشته  سال  در  افزود:  حقدادی 
سازش قطعی در این استان ثبت شد که رقم مناسبی 

محسوب می شود. 
ارائه  های  مشاوره  براساس  داشت:  اظهار  وی 
شده مهمترین دالیل طالق، خشونت های کالمی و 
ناسازگاری  نداشتن مهارت تصمیم گیری،  فیزیکی، 
حس  نداشتن  استرس،  و  خشم  کنترل  عدم  و 
مسئولیت پذیری، نارضایتی جنسی، اعتیاد، دخالت 

ناشیانه و جانبدارانه خانواده ها بوده است.
زیر  مددکاری  مرکز   40 و  مشاوره  مرکز   1۷0
فعالیت  رضوی  خراسان  بهزیستی  کل  اداره  پوشش 
از  قبل  مشاوره  به  تعداد  این  از  مرکز   ۳0 که  دارند 

طالق اختصاص دارد.

خبرخبر
راننده تاکسی امانت دار 60 میلیون تومان 

را به صاحبش بازگرداند
در حال حاضر نزدیک به 1۳ هزار تاکسی در سطح 
شهر مشغول فعالیت بوده که با توجه به حضور رانندگان 
امانت دار و امین این سازمان به گنجینه ای مبدل شده 
امانتدار  رانندگان  حضور   با  شهروندان  است.حال 
تاکسیرانی مشهد که کیف محتوای پول و زیورآالت را به 

صاحب عراقی اش بازگرداند خوب می شود.
یا این راننده امانت دار به مصاحبه پرداختیم.

این راننده تاکسی می گوید: ساعت 4 صبح از پایانه 
رضا  امام  خیابان  هتل های  از  یکی  برای  مسافربری 
مسافر زده و پس از اتمام سفر تعدادی عرب زبان سوار 
به  از  ادامه می دهد: پس  پیشبین  ماشین شدند.رضا 
با زبان فارسی  از ان ها  مقصد رساندن مسافرین یکی 
شکسته بهم فهماند که کیفتان صندلی عقب است و با 
توجه به ناآشنا بودن کیف برای من و مسافرین متوجه 

شدم که این کیف متعلق به مسافر قبلی است.
کردن  پیدا  برای  را  کیف  در  می دهد:  توضیح  وی 
نشانی از صاحب کیف باز کردم که دیدم هیچ اسم و 
نشانی از صاحبان کیف نبوده و محتویات کیف دوبسته 
دینار و دالر و یک النگوی پهن و دوتا موبایل آیفون است.
پیشبین اظهار می کند: با مراجعه به دفتر پایانه عالوه بر 
مسئولین به دیگر رانندگان سپردم که اگر فردی مراجعه 
کرد و کیفی گم کرده بود تلفن و نشانی مرا به او بدهند. 
در  گشتن  با  می دهد:  توصیح  امانت دار  راننده  این 
هتل های خیابان امام رضا و گفتن نشانی های ظاهری 
مسافر عرب پس از یکی دو ساعت معطلی باالخره موفق 
شدم پیدایشان کنم.وی می افزاید: وقتی به مسافرم که 
اکنون مقابلم ایستاده بود گفتم کیفی گم نکردین اعالم 
بیخبری کرده و جواب منفی داد اما من مطمئن بودم 
زائر گفتم  مرد  به  و  بوده  ان ها  به  متعلق  این کیف  که 
برو از خانواده ات یک پرس و جویی کرده شاید کیفی 
گم کرده باشند.رضا پیشبین میگوید:  برای اطالع به 
همسرش رفته و پس از اندک زمانی با خانمش برگشت 
که خانم فریاد میکشید که کیف و دالرهایمان گم شده 
است.وی ابراز می کند: به زن عرب زبان اطمینان خاطر 
دادم که نگران نبوده چرا که کیف دست من است و من 
برای تحویل کیف به ان ها در هتل حاضر شدم. راننده 
تاکسی تصریح می کند: پس از تحویل کیف و دریافت 
رسید متوجه شدم که این زن و مرد جوان تمام دارایی 
خود را برای درمان بیماری زن به مشهد اورده تا زن را 
ایران و مشهدالرضا مداوا کنند .وی بیان می کند:  در 
من این کار را برای دریافت تقدیر و تجلیلی انجام نداده 
چرا که خودم را به جای این مرد عرب زبان گذاشته که 
اگر در شهر و کشوری غریب کیف و سرمایه خود را از 
دست داده چه حالی بهم دست میداد و به همین دلیل 
به دنبال صاحبش گشتم اما این مرد عرب زبان با میل 

خود و به اجبار مبلغی را به من هدیه داد.

رئیس جمعیت هالل احمر کاشمر:
انبار هالل احمر کاشمر جوابگوی نیاز این شهرستان نیست

رئیس جمعیت هالل احمر کاشمر گفت: ظرفیت 
انبار هالل احمر این شهرستان جوابگوی نیاز منطقه 

نیست.
کرد:  عنوان  رضاپور  احمد  ایسنا،  ــزارش  گ به 
شده  تاسیس   1338 سال  از  کاشمر  هالل احمر 
است و در حال حاضر 12 نیروی انسانی در آن فعال 
هستند. در حوزه داوطلبان، جوانان و امداد و نجات 
بالغ بر 4 هزار نفر عضو دارد که از این تعداد تقریبا 
صورت  در  و  می روند  شمار  به  فعال  عضو  نفر   200

فراخوان می توان از توان آنان استفاده کرد.
رئیس جمعیت هالل احمر کاشمر ادامه داد: این 
اعضا در قالب تیم های مختلف سازماندهی شده اند. 
حوزه های  در  کانون  جوانان 52  حوزه  در  همچنین 
طالب، دانشجویی، آزاد، غنچه های هالل و روستایی 

سازماندهی شده اند.
روستای  در  داوطلب  خانه  سه  بودن  فعال  از  وی 
فرح آباد و دو مرکز دیگر در خود شهر خبر داد و گفت: 
سیالب،  آوار،  حوزه های  در  نیز  امــدادی  تیم های 
که  توانا  تیم  و  سریع  واکنش  و  درمانی  کوهستان، 

مخصوص بانوان است، سازماندهی شده اند.
وی بیان کرد: اکنون هالل احمر کاشمر دارای دو 
دستگاه  یک  سواری،  خودروی  دو  وانت،  خوردوی 

آمبوالنس و یک دستگاه ست نجات است.
رئیس جمعیت هالل احمر کاشمر در ادامه ظرفیت 
انبار شعبه را 300 متر مربع اعالم کرد و افزود: به رغم 
این که بر اساس استاندارد معادل دو درصد جمعیت 
شود  ذخیره  انبار  در  امدادی  اقالم  باید  شهرستان  
با  و  نیست  شهرستان  جوابگوی  فعلی  ظرفیت  اما 

استاندارد فاصله زیادی داریم.
برنامه ریزی  کمیته  در  امیدواریم  کرد:  عنوان  وی 
شهرستان برای تکمیل مجتمع امدادی فرهنگی که 
دارای انبار 1600 متری است، اعتباراتی تخصیص 

یابد.
انبار هزار  رضاپور گفت: در حال حاضر موجودی 
تخته موکت  و هزار  پتو  تخته  دستگاه چادر، 1500 
هم  معین  شهرستان های  از  نیاز  صورت  در  و  است 

کمک گرفته می شود.
وی اظهار کرد: ایران یکی از کشورهایی است که 
بالیای  زمینه  در  گرفته  صورت  برآوردهای  براساس 
طبیعی و غیر طبیعی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. 
آسیب  بشر  به  که  طبیعی  بالی  مورد   43 تعداد  از 
ایران  مختلف  مناطق  به  آن  مورد  حدود 30  می زند 

آسیب می رساند که سیل از آن جمله است.
وی گفت: با توجه به این که حادثه خبر نمی کند 
همه باید آمادگی رویارویی با حوادث را داشته باشیم 
چون تنها راه کاهش خسارت حوادث انجام اقدامات 

پیشگیرانه است.
باید  افــزود:  کاشمر  احمر  هالل  جمعیت  رئیس 
فراگیری آموزش های الزم جدی گرفته شود، اگر هر 
در  گیرند  فرا  را  اولیه  آموزش های  شهروندان  از  یک 
بحرانی می توانند کمک  و در مواقع  بالیای طبیعی 

خوبی به امداد رسانان داشته باشند.
وی عنوان کرد: وقتی در مواقع بحرانی شهروندانی 
آگاه و مطلع داشته باشیم و بدانند چگونه باید عمل 
کاهش خواهد  مشکالت  از  بسیاری  کنند،  و کمک 

یافت. 

خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
انتخاب  در  دوازدهم  دولت  اول  سال  در  گفت: 
مدیران زن تقریبا رشد 60 درصدی در مجموعه 

داشتیم. بانوان  انتصابات  در  استان ها 
بیان  با  ابتکار  معصومه   ، ایسنا  گــزارش  به 
برای  تکلیفی  جنسیتی  عدالت  نگاه  اینکه 
باید در  این موضوع  همه ما است، عنوان کرد: 
یادآوری شود.  استان ها  تمام  در  اداری  شورای 
در جلسه سال گذشته ستاد ملی زن و خانواده 
با رئیس جمهور، شاخص های عدالت جنسیتی 
ایجاد، نهایی و برای تمام دستگاه ها ابالغ شد. 
بعد  مرحله  در  و  کلی  شاخص های  اول  فاز  در 
تا  کرد  خواهیم  ابالغ  را  تخصصی  شاخص های 

اجرایی شود.
را  خانواده  و  زن  اطلس  کرد:  اضافه  ابتکار   
وضعیت  بتوانیم  تا  کردیم  کار  استان  هر  در  نیز 
کنیم  ترسیم  استان  هر  در  را  خانواده  و  زنان 
خانواده  و  زنــان  نظر  از  وضعیت  و  شرایط  و 
تاب آوری  ارتقای  طرح  همزمان  شود.  تعریف 
این  که  کردیم  اجرا  استان  در  نیز  را  اجتماعی 
طرح نقشه راه است. نقشه راه مرتبط به استان 
خراسان رضوی تصویب شده و این نقشه بسیار 
پیشرفته  بسیار  مفهوم  ــاب آوری  ت است.  مهم 
دینی  و  فرهنگی  مفاهیم  با  که  بوده  اجتماعی 
ترسیم  امر  این  برای  نقشه  این  دارد.  همسانی 
کمک  آسیب  معرض  در  جوامع  به  که  شــده 
کنیم تا این جوامع آسیب را بشناسند و از تمام 
عبور  برای  خود  اجتماعی  و  درونی  فرصت های 

از آن مشکل و ارائه راهکار استفاده کنند.
   30 درصد پست های مدیریتی دولت تا پایان دوره باید 

از بانوان باشد
موضوع  جهت گیری های  در  داد:  ادامه  وی 
از طرف روحانی داشتیم  عدالت تصمیم خوبی 
که مورد تاکید ایشان بوده و آن حضور زنان در 
بسیار  مساله  این  است.  مدیریتی  عرصه های 
این  نیز  اقلیت ها  و  جوانان  برای  است.  مهمی 
به  را  دولت  جوانان  از  استفاده  دارند.  را  نظر 
نیز   زنان  حضور  و  می برد  جوان گرایی  سمت 
دارد.  به همراه  را  اجتماعی  انسجام  و  مشارکت 
41 درصد کارمندان دولت از بانوان هستند که 
که  نداریم  خانم  مدیر  ما  تعداد  این  به  نسبت 
ممکن است به دالیل مختلف نگرشی، رقابت ها 
 30 شاخص  دولت  اکنون  است.  فرصت ها  و 
درصــد   30 کــه  ــرده  ک بیان  و  تعیین  ــد  درص
از  باید  دوره  پایان  تا  دولت  مدیرتی  پست های 

باشد. توانمند  و  بانوان شایسته 
که  نیست  ایــن  بحث  ــرد:  ک اضافه  ابتکار   
دولت  کارآیی  بلکه  شــود،  گرفته  شایستگی 
و  می یابد  افزایش  جوانان  و  بانوان  حضور  با 
اول  سال  کارنامه  می کند.  کمک  انسجام  به 
ارائه  را  زن  مدیران  انتخاب  در  دوازدهم  دولت 
مجموعه  در  درصدی   60 رشد  تقریبا  که  دادیم 
در  داشتیم.  بانوان  انتصابات  در  استان ها 
 1۷ حدود  رشد  شاهد  نیز  وزارتخانه ها  ستاد 
قابل  اما  نیست  کافی  که  بودیم  18درصدی  یا 
هم تراز  یا  وزیر  معاون  زن  نفر   40 است.  توجه 

آن داریم که اتفاق خوبی است. همین روال در 
معاونان  و  کل  مدیران  سطح  در  بعدی  سطوح 
مهمی  جهت گیری  این  دارد.  ادامه  نیز  آن ها 
امید  ما  جامعه  در  می تواند  بسیار  و  اســت 
ارائه  دولت  هفته  در  را  دوم  کارنامه  کند.  ایجاد 

داد. خواهیم 
و خانواده  زنان  امور   معاون رئیس جمهور در 
مردم نهاد  سازمان های  تــوان افــزایــی  گفت: 
این  در  که  بوده  روحانی  آقای  دولت  رویکرد 
استان  در  خوبی  بسیار  ظرفیت های  زمینه 
اقتصادی  و  خصوصی  بخش  به  اعتماد  داریم. 
باشد.  داشته  اقتصادی  تحوالت  می تواند 
توان افزایی  و  مردم نهاد  سازمان های  به  اعتماد 
و  قــوی  تشکل های  اســت.  موثر  بسیار  آن هــا 
زمانی  تا  باشد  دولت  بازوی  می تواند  تخصصی 
کند،  رسیدگی  نقاطی  به  نمی تواند  دولت  که 
برنامه  آن ها  توان افزایی  برای  ما  نماید.  کمک 

جدی داریم.
و  کارآفرینی  خصوص  در  ــرد:  ک بیان  وی   
وزارت  با  را  خوبی  همکاری های  نیز  اشتغال 
همه  داریــم.  خانوار  سرپرست  زنان  برای  کار 
سرپرست  زنان  دارند.  مسئولیت  زمنیه  این  در 
خانوار، زنان خویش سرپرست و دختران جوان 
هستند.  اشتغال  در  ما  هدف  التحصیل  فارغ 
دنبال  را  بحث  این  کار  وزارت  همکاری  با  ما 
ایجاد  سرپرست  زنان  برای  طرحی  می کنیم. 
شاهد  نیز  استان  در  امیدواریم  و  کرد  خواهیم 

باشیم.  امر  این 

ابتکار خبر داد؛
دوازدهم دولت  در  زن  مدیران  انتصاب  درصدی   60 رشد  خبرخبر حوادث

فروشنده آپارتمان خیالی در مشهد دستگیر شد
گفت:   رصوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
فروش  وعده  با  ریالی  میلیارد   ۸0 کالهبرداری  عامل 

آپارتمان خیالی در مشهد شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش روزنامه"صبح امروز" سردار محمد کاظم 
تقوی" در تشریح این خبر افزود: در پی اعالم شکایت 
چند تن از شهروندان مبنی بر این که فردی با ترفند 
شیادانه فروش آپارتمان از آنان کالهبرداری کرده است 

دستورات الزم برای پی گیری سریع موضوع صادر شد.
وی تصریح کرد: کارآگاهان مجرب مبارزه با جعل و 
کالهبرداری پلیس آگاهی با توجه به اهمیت موضوع 
و  شناسایی  برای  پرونده  سریع  پی گیری  ضرورت  و 
این اقدام مجرمانه وارد عمل شده  دستگیری عامل 
و در گام اول، تحقیقات خود از شاکیان پرونده را آغاز 

کردند.
سردار تقوی اظهار کرد: بررسی های پلیسی نشان 
 ۱۹ به  آپارتمانی  فروش  به  اقدام  پرونده  متهم  می داد 
نفر کرده  و مبلغی را به عنوان پیش پرداخت فروش 

آپارتمان دریافت کرده و پس از آن فراری شده است.
اطالعاتی  ردزنی های  کرد:  خاطرنشان  وی 
کارآگاهان مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی 
روز  چند  از  پس  پلیس  و  شد  آغاز  رضوی  خراسان 
را  پرونده  متهم  اختفاء  محل  پلیسی  گسترده  کار 
در  را  فرد  این  غافلگیرانه،  اقدامی  در  و  شناسایی 

مخفیگاهش دستگیر کرد.
سردار تقوی با اشاره به این مطلب که متهم پرونده 
در بازجویی های اولیه صراحتا به بزه انتسابی اعتراف 
گیری  پی  برای  شهروند   ۱۹ تاکنون  کرد:  عنوان  کرده، 
کرده  مراجعه  آگاهی  پلیس  به  متهم  از  خود  شکایت 
اند و با برآوردهای به عمل آمده این فرد ۸0 میلیارد 

همچنان  وی  از  تحقیقات  و  کرده  کالهبرداری  ریال 
پایان  در  رضوی  خراسان  انتظامی  دارد.فرمانده  ادامه 
و  دروغین  تبلیغات  فریب  خواست  شهروندان  از 
وسوسه انگیز که ممکن است به شیوه درج آگهی در 
فضای مجازی یا حقیقی منتشر می شود را نخورند و 
هنگام خرید خانه، زمین و دیگر مستغالت استعالم 
سوء  زمینه  تا  بگیرند  قانونی  مبادی  از  را  الزم  های 

استفاده برای مجرمان و افراد کاله بردار فراهم نشود
۸ سارق گوشی قاپ دستگیر شدند

گفت:  رضوی  خراسان  استان  انتظامی  فرمانده 
اعضای باند مسلح هشت نفره سرقت های خیابانی 
و  شناسایی  قاپی  گوشی  فقره   45 از  گشایی  رمز  و 

دستگیر شدند.
محمد  امروز"سرتیپ   روزنامه"صبح  گزارش  به 
چندی  از  افزود:  خبر   این  تشریح  در   ، تقوی  کاظم 
قبل گزارش گوشی قاپی های سریالی در خیابان های 
۱۱0 اعالم و با توجه به  مشهد به فوریت های پلیسی 
اهمیت موضوع دستورات الزم به فرماندهی انتظامی 

مشهد برای پی گیری سریع موضوع صادرشد.
عملیات  این  در  مشهد  پلیس  کرد:  تصریح  وی 
با  مقابله  تشدید  طرح  از  دیگری  مرحله  گسترده 

سرقت را در دستور کار خود قرار داد.
تجسس  دایره  تیم های  کرد:  بیان  تقوی  سرتیپ 
کالنتری ۱۱ شهید آستانه پرست مشهد با تحقیقات 
به  رابطه  این  در  خود  دقیق  پی گیری های  و  علمی 
و  زنی  چهره  به  منجر  که  یافتند  دست  سرنخ هایی 

شناسایی دو تن از عامالن اصلی این سرقت ها شد.
شهید  کالنتری  ماموران  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دو  نامحسوس  های  گشت  تقویت  با  پرست  آستانه 
متهم مورد نظر را تحت تعقیب قرار داده و لحظه ای که 

آنها قصد گوشی قاپی از یک تبعه خارجی داشتند راه 
| دستگیری این دو متهم موتور  شان را سد کرده و با 
سوار در بازرسی اولیه از آنان یک قبضه شمشیر کشف 
برابر  در  که  متهمان  کرد:  عنوان  تقوی  شد.سردار 
شواهد و ادله غیر قابل انکار راهی جز بیان حقیقت 
 ۱0 به  پرونده  تحقیقات  اول  مرحله   در  دیدند  نمی 
فقره گوشی قاپی اعتراف و 6 همدست خود را نیز به 
پلیس معرفی کردند. وی توضیح داد: پلیس در ادامه 
عضو   6 گسترده  ردزنی های  با  پرونده  این  پی گیری 
دیگر این باند و یک مالخر اموال مسروقه را نیز دستگیر 
و از این متهمان یک قبضه اسلحه کلت ، ۱۲ دستگاه 

گوشی تلفن همراه و ۲ دستگاه تبلت کشف کردند.
کرد:  مطرح  رضوی  خراسان  انتظامی  فرمانده   
فقره   30 به  تکمیلی  تحقیقات  در  باند  این  اعضای 
با  و  اند  کرده  اعتراف  کنون  تا  دیگر  قاپی  گوشی 
رابطه  در  پلیس  های  بررسی  قضایی  مقام  دستورات 
با این پرونده برای کشف دیگر سرقت های انجام شده 

توسط متهمان ادامه دارد .
 سردار تقوی در پایان تاکید کرد: کارشناسان آموزش 
همگانی و معاونت اجتماعی پلیس خراسان رضوی 
و  دستی  کیف  حمل  نحوه  درباره  شهروندان  به  بارها 
همچنین نحوه استفاده از گوشی تلفن همراه چه در 
هنگام پیاده روی و یا حتی در هنگامی که داخل خودرو 
هستند توصیه کرده ایم به نکات مراقبتی و بازدارنده 
هوشیاری  که  چرا  باشند  داشته  توجه  ها  سرقت  از 
مردم عزیز نقش موثری در پیشگیری از وقوع سرقت 

های خیابانی دارد.
به  را  مسروقه  گوشی های  قطعات  توضیح:مالخر 
 4۸ عملیات  این   - است.  فرستاده  همسایه  کشور 

ساعت به طول انجامیده است.
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رئیس  و  اقــتــصــادی  مــعــاون 
ســـازمـــان ســرمــایــه گــذاری و 
مشهد  ــرداری  ــه ش مشارکت های 
گفت: نقش روانشناسان و مشاوران در دیپلماسی شهری 

غیرقابل انکار است.
این  بیان  با  نایینی  خواجه   رضا  امروز،  صبح  گزارش  به 
سمت  به  دوستی  دست  شهرداری  در  ما  افــزود:  مطلب 
روانشناسان و مشاوران دراز کرده ایم تا بتوانیم هرچه بهتر 

به مردم خدمت  رسانی کنیم.
وی با بیان اینکه تصور می کنم جناب شهردار برای اولین 
در  روانشناس  و  مدیریت شهری، مشاور  امور  انجام  در  بار 
چه  شهرداری،  به عنوان  ما  کرد:  تصریح  گرفته اند،  نظر 
ارتباط  در  نفر  هزار   30 الی   20 با  که  سازمانی  حوزه  در 
نیاز  احساس  دیگر  مختلف  های  حوزه   در  چه  هستیم، 

و  شهروندان  روان  و  روح  مسائل  خصوص  در  که  می کنیم 
کارکنان اقدامات موثری انجام بگیرد.

خواجه  نائینی در خصوص نقش کلیدی این متخصصان 
افزود: در حوزه فرهنگ شهروندی و حتی امور ریزتر مثل 
به  روانشناسان  نقش  شادتر  و  تر  آرام   های  خانواده   ایجاد 
ما بعضی وقت ها در خصوص حل  وضوح مشخص است. 
مسائل شهری نمی  توانیم اقدامی انجام دهیم و تنها آن ها 
را جا به جا می  کنیم که امیدواریم با کمک شما نسبت به 

حل و رفع آنها اقدام کنیم.
و  دارد  همکاری  آمادگی  شهرداری  کــرد:  تاکید  وی 
تفاهم  نامه  هایی هم نوشته شده که امیدواریم این تعامل 
مشترک موجب شادمانی و نشاط شهروندان شود و با کمک 

متخصصان شهر بهتری داشته باشیم.

نظام  سازمان  رییس 
جمهوری  مشاوره  و  روانشناسی 
طوالنی  مسیر  گفت:  ایران  اسالمی 
ای طی شده، که ما اینجا هستیم و جامعه دیگر رشته های 
روانشناسی و مشاوره را به عنوان یک رشته لوکس به حساب 

نمی آورد.
امین یزدی در مراسم  امیر  امروزسید  به گزارش صبح 
تجلیل از روانشناسان و مشاوران با اعالم مطلب باال افزود: 
در جامعه امروز، مردم نه تنها روان شناسی را غیرضروری 
نمی دانند که اتفاقا به ضروریات زندگی شان تبدیل شده 

است.
کامال  روانشناسی  و  مشاوره  رشته  اینکه  بیان  با  وی 
پذیرفته شده است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در صدا و 
سیما، رادیو و کتاب ها موج بزرگی از خدمات روان شناسی 

راه افتاده است و حتی در بیشتر ادارات و حتی شورای شهر 
هم کارگروهی مختص روان شناسی تشکیل شده است که 

نشان از توجه به این رشته می  دهد.
با تاکید بر اینکه این سازمان هنوز خیلی  امین یزدی 
جوان است، تصریح کرد: در مقایسه با سازمان  های دیگر 
مثل پزشکی که ۸0 سال سابقه کار دارد، این سازمان بسیار 
جوان است و امیدواریم با کمک ادارات و سازمان ها در بطن 

جامعه پررنگ تر شود.
وی اضافه کرد: برای اولین بار در مشهد است به کمک 
مشاوران  و  روانشناسان  برای  مراسمی  چنین  شهرداری 

برگزار می شود که جای تقدیر و تشکر دارد.
مشهد  شهرداری  همت  به  گذشته  روز  است  گفتنی 
تاالر  در  مشاوران  و  روانشناسان  از  تجلیل  برای  مراسمی 

شورای شهر مشهد برگزار شد.

شورای  دوره  سومین  رئیس 
قدردانی  با  مشهد  شهر  اسالمی 
شورای  دوره  پنجمین  اعضای  از 
موضوعات  به  که  توجهی  خاطر  به  شهر  اسالمی 
سبز  کمربند  همچون  پروژه هایی  ویژه  به  مختلف 
پروژه های  از  جنوبی  کمربند  گفت:  دارند،  جنوبی 

مهمی است که باید ادامه پیدا کند.
مشورتی  مجمع  نشست  در  طباطبایی  سیدمحمد 
محل  در  که  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  ادوار  اعضای 
مجتمع فرهنگی کوهسنگی برگزار شد، اظهارکرد: این 
پروژه می تواند در کنار کاهش ترافیک و کمک به محیط 

زیست، از توسعه بی رویه شهر مشهد جلوگیری کند.
نشست  برگزاری  از  خرسندی  ابراز  با  همچنین  وی 
اعضای ادوار شورای اسالمی شهر مشهد تصریح کرد: 

و  بوده  ایران  اسالمی  جمهوری  پیشانی  مشهد،  شهر 
برخوردار  اهمیتی  با  جایگاه  از  شهر  این  به  رسیدگی 
زمینه  این  در  ارزنده ای  گام های  امیدواریم  و  است 

شود. برداشته 
مشهد  شهر  اسالمی  شورای  دوره  سومین  رئیس 
مجموعه  این  مختلف  ادوار  اعضای  کرد:  خاطرنشان 
حوزه های  در  که  گران سنگی  تجربیات  به  توجه  با 
در  را  شایانی  کمک های  می توانند  دارند،  مختلف 

باشند. حوزه مدیریت شهری داشته 
اول  شورای  رئیس  مفیدی  اسماعیل  چنین  هم 
شاهد  پنجم  شورای  دوران  در  گفت:  مشهد  شهر 
اما  بودیم  مشهد  شهر  و  کشور  در  تورم  و  رکود  افزایش 
را  مشهد  شهر  شکوفایی  توانسته  امروز  به  تا  شورا  این 

کند. حفظ 

معاون اقتصادی شهردار مشهد تاکید کرد؛
لزوم حضور روانشناسان در تصمیم  گیری  های مدیریت شهری

رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران در مشهد:
خوشحالیم که دیگر روان  شناسی یک رشته لوکس به حساب نمی  آید

رئیس سومین دوره شورای اسالمی شهر مشهد تاکید کرد:
کمربند سبز جنوبی از پروژه هایی است که باید ادامه پیدا کند

جمعه گردی عضو شورا در احمد آباد

شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
گردی  محله  دومین  جریان  در  مشهد  شهر  اسالمی 
خود با حضور در محله الندشت و عارف و خیابان های 
و  صمیمی  گفتگویی  ضمن  آباد  احمد  بولوار  مجاور 
چهره به چهره با مردم اظهارکرد: موضوع پارکینگ و 
کمبود جای پارک همواره به عنوان یکی از مهم ترین 
مطالبات و دغدغه های ساکنان این محدوده مطرح 
در  شده  ریزی  برنامه  اقدامات  با  باید  که  است  بوده 

راستای رفع آن گام برداریم.
محمدهادی مهدی نیا با اشاره به اهمیت محدوده 
تاکنون  گذشته  از  که  جایگاهی  دلیل  به  الندشت 
است،  داشته  احمدآباد  مرکزی  هسته  خصوص  در 
در  پارک  جای  مشکل  موقت  رفع  برای  داد:  ادامه 
اقدام  خود  هزینه  با  مشهد  شهرداری  محدوده،  این 
با ظرفیت ۲4۶ دستگاه خودرو  پارکینگی  به احداث 
به فکر راه حل های  باید  این حال  با  و  را کرده است 

بلندمدت تری در این زمینه باشیم.
درمانی  های  زباله  زیاد  حجم  که  این  بیان  با  وی 
که شبانه در کوچه ها و محالت پیرامونی این منطقه 
شهروندان  های  نگرانی  دیگر  از  نیز  شوند،  می  رها 
این منطقه است، اضافه کرد: با این حال با توجه به 
بیرون  به   ۷۷ لشکر  پادگان  از  بخشی  انتقال  مصوبه 
شهر، شهرک سالمتی کوچک در قالب »دی کلینیک« 
در این محدوده ایجاد خواهد شد تا جاذب مطب های 
های  بیمارستان  کنار  در  که  باشد  مختلفی  پزشکان 

بزرگ شهر سکنی گزیده اند.
در  ای  محله  پارک  نبود  از  همچنین  نیا  مهدی 
محدوده خیابان احمدآباد و کوهسنگی به دلیل قیمت 
باالی زمین در این مناطق خبر داد و اظهارکرد: باید با 
برنامه ریزی جامع بخشی از زمین های موجود را برای 
یا  ایجاد پارک محلی در این منطقه تخصیص داده و 
کارکردهای بخشی از بوستان کوهسنگی را به صورت 

پارک محلی تعریف کنیم.
دیدار با برخی از خانواده شهدای خیابان احمدآباد 
و  عمران  کمیسیون  رئیس  دیگر  های  برنامه  از  نیز 
دومین  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  شهرسازی 

جمعه گردی وی بود.
 

خبر

در بسیاری از شهر های در حال توسعه جهان ازجمله 
 ، شهری  مختلف  فضاهای  نامناسب  توسعه   ، مشهد 
موازات  به  گوناگون  کاربری های  گسترش  روبه  تراکم 
درون  سفرهای  افزایش  آن  دنبال  وبه  اقتصادی  رشد 
شهری باعث بروز مشکالت ومعضالت متعددی شده که 
نقلیه شخصی وبه تبع آن  از وسایل  افزایش استفاده  با 
افزایش تراکم درشریان های اصلی، منجر به شکل گیری 
اقتصادی   ، اجتماعی  عرصه  در  نابه سامانی ها  وبروز 
،کالبدی وزیست محیطی شده وباتوجه به مسائل مذکور 
و ضرورت توسعه پایدار و اهمیت روزافزون آن در مسائل 
شهری،دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه پاک و پایدار روز به 

روز مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.
جریان  کل  از  ناچیزی  درصد  تنها  سواری  دوچرخه 
ترافیک را به خود اختصاص داده، ولی مزایای آن بویژه 
دربافت های تاریخی و ارزشمند، توجه به آن را ضروری 
در  ایران  ونقل  حمل  های  ریزی  دربرنامه  تا  نماید  می 

نظرگرفته شود.
تقریبا  پاک  نقل  حمل و  روش  این  از  استفاده  البته 
از چندین  بوده است. طی مصاحبه ای  ناکام  در مشهد 

دوچرخه سوار علت استقبال پایین را جویا شدیم.
  مکان نامناسب ایستگاه های دوچرخه و نبود ایمنی 

برای تردد در شهر
در  دوچرخه  ایستگاه های  می گوید:  شهروندی 
برای  من  و  داشته  قرار  نامناسبی  مکانی  فاصله های 
استفاده از این روش باید چندین خط اتوبوس تغیر داده 

تا به مسیر دوچرخه سواری برسم.
دوچرخه سوار دیگری این چنین گالیه می کند: برای 
استفاده از دوچرخه مسیرهای ویژه  کمتری تعیین شده 
و با توجه به رانندگی پر خطر برخی از رانندگان ترجیح ام 

استفاده از دیگر وسایل حمل و نقل بوده است.
شهروند دیگری نیز با اشاره به سامانه عمومی دوچرخه 
در مشهد می گوید: معموال افرادی که از دوچرخه استفاده 
می کنند ساعت های ابتدایی روز یعتی تا قبل از ساعت 
۸ صبح و عصر وشامگاه است که در این زمان هم ایستگاه 

های دوچرخه تعطیل است.
او ادامه می دهد: به نظر می آید این سامانه دوچرخه 
در مشهد برای تماشا و این که بگوییم سامانه دوچرخه 

داریم ایجاد شده است.
دوچرخه  سامانه  است  معتقد  که  دیگری  شهروند 

در مشهد کاربردی نیست و مانند سیستم حمل و نقل 
طراحی نشده است، یعنی بر مبنای مبدا و مققد سفرهای 
درون شهری ایجاد نشده است، به عنوان مثال همان طور 
که برای تاکسی ها ایستگاه ها و مسیرهایی وجود دارد که 
تاکسی ها ابتدای خط توقف می کنند و مردم از تاکسی 
برای رسیده به مقصد استفاده می کنند سامانه دوچرخه 
نیز باید مشابه همین باشد و پاسخگوی نیاز مردم باشد در 
حالی که بیشتر ایستگاه های دوچرخه در خیابان های 
اصلی که تبالوی تبلیغاتی آن دیده می شود ایجاد شده 
اند.این شهروند تاکید می کند: ایستگاه دوچرخه بیشتر 
تبلیغات  ایستگاه   ، باشند  دوچرخه  ایستگاه  که  این  از 

هستند.
  ۱50 ایستگاه و ۱30 کیلومتر مسیر دوچرخه در مشهد 

ایجاد شده است
مجید بخت آزما مدیر کمیته دوچرخه سواری مشهد 
در این بارهد به خبرنگار صبح امروز می گوید: زیرساخت 
به  این روش حمل ونقل در مشهد  از  برای استفاده  الزم 
ایستگاه  این شهر حدود 150  و  ایجاد شده  طور کافی 
دوچرخه در سطح خود داشته که این میزان در مقایسه با 
سایر شهرها مشهد در وضعیت بسیار خوبی به سرمی برد.

وی می افزاید: مشهد حدود 1۳0 کیلومتر مسیر ویژه 
به 1۸0 کیلومتر در  این مسیر  ارتقای  و  دوچرخه داریم 

برنامه سال جاری قرار دادیم.
فعالیت ایستگاه های دوچرخه از ۶ صبح تا ساعت 1۶
دوچرخه  ایستگاه های  کار  ساعات  درخصوص  وی 
تصریح می کند: ایستگاه های دایر در سطح شهر از ساعت 
۶ صبح تا پایان ساعت 1۶ مشغول فعالیت و خدمت رسانی 

به ساکنین شهر بهشت است.
بخت آزما اظهار می کند: هدف حمل ونقل عمومی از 
ایجاد ایستگاه های دوچرخه سواری صرفا تفریح و لذت 

نبوده بلکه ورود یک روش جدید از حمل نقل را مدنظر 
قرار داده و برای آن برنامه ریزی کردیم.

وی ادامه می دهد: ایجاد این ایستگاه ها در راستای 
از  استفاده  در  افراد  انتخاب  برای  جدیدی  روش  ایجاد 
حمل و نقل عمومی بوده و ما با شعار حمل ونقل پاک با 
دوچرخه در پی ایجاد هوای پاک و کاهش ترافیک شهری 

هستیم.
بخت آزما عنوان می کند: این روش از حمل و نقل برای 
استفاده در سفرهای کوتاه درون شهری تعبیه شده و به 
همین منظور حدود 1۳0 ایستگاه در سطح شهر ایجاد 
شده که کاربر طی مسیر کوتاهی به ایستگاه بعدی رسیده 

و دوچرخه را تحویل داده و یا مسیر خود را ادامه دهد.
  فرهنگ ضعیف استفاده از دوچرخه

می گوید:  شهری  نقل  حمل و  عمومی  روابط 
از  استفاده  جهت  فرهنگی  ساختار  خصوص  در  ما 
با وجود حداقلی  و  بوده  بسیار ضعیف  دوچرخه سواری 
بک دوچرخه در هر منزل استفاده از این وسیله بسیار کم 
مورد توجه قرار گرفته و گویا مردم با این وسیله حمل و نقل 

جذاب قهر کرده اند.
ایجاد  مسئول  ما  اگرچه  می دهد:  توضیح  بخت آزما 
دوچرخه  از  استفاده  براز  الزم  فرهنگی  زیرساخت های 
نبوده و تنها موظف بر تامین زیرساخت های فنی بوده اما با 
ایجاد سه شنبه های بدون دوچرخه گامی فرهنگی جهت 

پیوند بین مردم و دوچرخه انجام دادیم .
وی درخصوص ورود دوچرخه های جدید با استفاده 
از تکنولوژی جدید ابراز می کند: برای ورود دوچرخه های 
جدید ابتدای عمل باید زیرساخت های فرهنگی استفاده 
از آن را فراهم کرده و سپس به ورود این وسایل اقدام کنیم.

موتور برقی؛ طرح جدید سرمایه گذاری در راه است
از طرح های جدید سرمایه گذاری در سال  بخت آزما 

سرمایه گذاری  مدل  تغییر  پیگیر  می دهد:  خبر  جاری 
بخش خصوصی در این پروژه هستیم که در صورت تایید 
این طرح اتفاقات خوبی برای ایستگاه های دوچرخه در 

سطح شهر می افتد.
سرمایه گذاری  جدید  طرح  اگر  می کند:  بیان  وی 
اجرایی شود در کنار تحویل دوچرخه، موتور برقی نیز برای 

استفاده شهروندان در ایستگاه ها قرار می گیرد.
ایستگاه های دوچرخه پیوستگی ندارد

ترافیک  و  نقل  حمل و  کمیسیون  رییس  چنین  هم 
شورای اسالمی شهر مشهد در این باره می گوید: ایجاد 
ایستگاه های دوچرخه در زمان خود اقدام قابل توجه و 

قابل ستایشی بوده است.
ایستگاه ها  این  اما  می افزاید:  بهاروند  مجتبی 
پاسخ گوی نیاز امروزه مردم نبوده چرا که این ایستگاه ها 
و  نبرده  به سر  نیز در شرایط خوبی  پیوستگی  لحاظ  از 
خط  عنوان  به  استفاده  برای  اتوبوس  ویژه  مسیرهای 

دوچرخه سواری پیوستگی الزم را ندارد.
پیوستگی  عدم  به  توجه  با  می کند:  تصریح  وی 
مسیرهای ویژه اتوبوس گاهی برای ادامه مسیر باید وارد 
شریان اصلی ترافیک شهری شده که بد رانندگی برخی 
به  برای کاربر دوچرخه  را  افراد ممکن است خطراتی  از 

همراه بیاورد.
  دوچرخه های قابلیت استفاده ندارند

بهاروند ضمن اشاره به  بازدید از ایستگاه های دوچرخه 
در سال گذشته عنوان می کند: بسیاری از این ایستگاه ها 
دستگاه   15 حدود  از  و  شده  رها  خود  حال  به  تقریبا 
دوچرخه در هر ایستگاه تنها تعداد اندکی از ان قابلیت 

استفاده را دارد.
با  مکاتباتی  راستا  همین  در  می دهد:  ادامه  وی 
و  پاک  حمل ونقل  وضعیت  پیگیری  پیرامون  شهرداری 
دوچرخه داشته و به توافقات اولیه ای برای تعیین تکلیف 

ایستگاه ها رسیدیم.
بهاروند خبر می دهد: در سال جاری عالوه بر تعیین 
تکلیف وضعیت ایستگاه ها ، سه مسیردوچرخه سواری را 

نیز در راستای کار خود قرار دادیم.
مسیرهای  از  خیلی  می کند:  تصریح  وی 
دوچرخه سواری با مسیر عابر پیاده و یا خیابان ها تداخل 
داشته که جدایی این مسیر در راستای کاری قرار داده و 

در جهت رفع این چالش ها هستیم.
بهاروند خاطر نشان می کند: ورود دوچرخه های جدید 
برقی و پدالی را نیز در راستای سرمایه گذاری جدید قرار 
ترویج  و  جدید  دوچرخه های  از  استفاده  پیگیر  و  داده 

استفاده مردم از حمل و نقل پاک هستیم.

صبح امروز از مشکالت و سرانجام طرح دوچرخه های عمومی مشهد گزارش می دهد: 

پنچری دوچرخه عمومی

طی جلسه ای که میان نماینده مالکان و معاون 
میراث فرهنگی کشور برگزار شد، هر دو طرف بر سر 
نحوه حفظ و احیای اثر موسوم به حسینیه فروشانی 
هایا همان خانه کوزه کنانیمشهد توافق کردند. به 
گزارش صبح امروز در این جلسه که محمدحسن 
براتی،  کشور،  فرهنگی  میراث  معاون  طالبیان، 
معاون گردشگری و زیارت استانداری، مکرمی فر، 
خراسان  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  مدیرکل 
خراسان  میراث فرهنگی  معاون  اکبری  رضــوی، 
رضوی، دیناری، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع 
خراسان رضوی، زمانی، رئیس اداره میراث فرهنگی 
گردشگری  توسعه  انجمن  نماینده های  و  مشهد 

کردند،  توافق  دو طرف  داشتند،  حضور  چهارباغ 
اثر  این  ترمیم  و  حفظ  هم  که  دهند  ارائه  طرحی 
تاریخی مدنظر قرار داده شود و هم نیازهای مالکان 
شهر  خمینی  مردم  اهالی  از  جمعی  که  بنا  فعلی 

اصفهان هستند، تأمین شود.
 حیدرعلی پیمانی رئیس هیئت امنای حسینیه 
فروشانی های خمینی شهر درباره این توافق چنین 
گفت: من پیش از این هم گفته بودم نظر ما بر این 
است، طرحی اجرا شود که متضمن هر دو اولویت 
را  فرهنگی  تاریخی  اثر  این  از طرفی  یعنی  باشد؛ 
برای مشهد حفظ و از دیگرسو نیازهای مالکان فعلی 
بنا را نیز تأمین کنیم؛ در راستای همین هدف نیز 

پیش  استان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  به  طرحی 
تر تحویل شده است و امادگی داریم طرحی را در 
فرهنگی  میراث  معاون  طالبیان  نظرات  چارچوب 
کشور ارایه کنیم. پیرو همین صحبت، معاون میراث 
فرهنگی کشور هم قبول کرد دو طرف مطیع نظر 
دو طرف  تایید  مورد  از متخصصان  نهایی هییتی 
باشند. تالش می کنیم که این موضوع تا پایان ماه 
مبارک رمضان تعیین تکلیف شود. به گفته پیمانی 
از بازید  قرار شده است طی هفته های آینده پس 
شود.ابوالفضل  اعــالم  نهایی  نظر  بنا،  میدانی 
مکرمی فرمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
باره گفت: » از  این  گردشگری خراسان رضوی در 

آن  سرگذشت  و  فرهنگی  تاریخی  اثر  این  ماجرای 
آگاه هستم و می دانم که آنان آماده همکاری هستند 
و میراث هم از این همکاری استقبال می کند و برای 

حفظ این یادگاِر تاریخی پای کار می آید.«
ثبت  از  تخریب خانه  احتمال  سال گذشته خبِر 
خارج شده  ی »کوزه کنانی« به عنوان یکی از اندک 
خانه های تاریخی شهر که معماری منحصر به فردش، 
زبان زد خاص و عام است، حاشیه تخریِب یادگارهای 
اینکه  پیرامون  ُپر رنگ کرد. خبرها  را  تاریخی شهر 
مالکان فعلی این بنا قصد دارند آن را تخریب کنند، 
در اندک زمانی آن چنان داغ شد که سر از فضای 

مجازی و سایت های مختلف خبری درآورد.

18 پروژه خدمات شهری با اعتبار 2۷2 میلیارد 
ریال توسط شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 

مشهد در منطقه 6 شهرداری افتتاح شد.
به گزارش »صبح امروز« مراسم افتتاح 18 پروژه 
در  ریال  میلیارد   2۷2 اعتبار  با  شهری  خدمات 
مفتح شرقی)میامی(  بولوار  در  واقع  امید  بوستان 
از شهروندان  و جمعی  با حضور مسئوالن شهری 

ساکن در منطقه 6 مشهد برگزار شد.
بر این اساس، پروژه های افتتاح شده شامل پارک 
پارک خطی  فاز 2  پارک خطی رسالت،  توس 63، 
شهید آوینی، پارک محلی زنبق، پارک خطی بولوار 
خطی  پارک  امید،  بوستان  شرقی(  میامی)مفتح 
زندگی، پارک شهید دهقانی و ساخت مخزن 200 

مترمکعبی، فضای سبز و آبیاری تحت فشار آیلند 
پارک  حشمتی،  شهید  لچکی  سبز  فضای  نماز، 

محلی شهید فالحی و پارک اقدیسه است. 
هم چنین شهردار مشهد بر اقدامات موثر در زمینه 
احداث  با  مشهد،  بیشتر  هرچه  کردن  زیست پذیر 
بوستان ها و افزایش سرانه فضای سبز در شهر تاکید 

کرد.
پروژه   18 افتتاح  مراسم  در  کالئی  محمدرضا 
خدمات شهری که در بوستان امید واقع در بولوار 
از  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  شرقی)میامی(  مفتح 
طالیی  ترین اقدامات صورت گرفته در شورای پنجم 
شهر مشهد و مدیریت شهری می  توان به مجموعه 
اشاره کرد که در راستای  با آستان قدس  توافقات 

توسعه فضای سبز به ویژه در مناطق کم برخوردار 
این  گرفتن  تحویل  با  است.  گرفته  صورت  شهر 
اراضی از آستان قدس و تبدیل آن به فضای سبز، 
انتظار می رود زیست پذیری شهر مشهد به ویژه در 

مناطق کم برخوردار به شدت افزایش یابد.
وی در خصوص احداث فضای سبز در ارتفاعات 
جنوبی و کمربند سبز مشهد، توضیح داد: در دوره 
جنوب  ارتفاعات  در  شهر،  اسالمی  شورای  پنجم 
و  اســت  شــده  ــداث  اح سبز  فضای  هکتار   400
هدف گذاری برای ایجاد هزار هکتار فضای سبز هم 

انجام شده است.
 ویژگی های ممتاز شورای پنجم در مقایسه با سایر 

ادوار

شهردار مشهد با بیان اینکه نهم اردیبهشت ماه 
در شورای  مردم  اراده  تجلی  و مظهر  روز شوراها 
شوراهای  مختلف  ادوار  بین  افزود:  است،  شهر 
ویژگی  های  از  پنجم  ــورای  ش مشهد،  در  شهر 
ممتاز  را  آنها  عملکرد  که  است  برخوردار  خاصی 

کرده است.
کالئی ادامه داد: عملکرد مبتنی بر خرد جمعی، 
اعضای  بین  مناسب  کار  تقسیم  و  تخصص گرایی 
شورا، توجه به منافع و خواسته های مردم، نزدیکی 
به شهروندان، اهمیت دادن به حفظ حقوق مردم، 
عملکرد جمعی و اختصاص وقت مفید برای اخذ 
تصمیمات از ویژگی های شورای پنجم شهر مشهد 

است.

با حضور معاون میراث فرهنگی کشور و مالک اثر انجام شد:

خانه  همان  هایا  فروشانی  حسینیه  به  موسوم  اثر  احیای  و  حفظ  نحوه  سر  بر  توافق 
مشهد کنانی   کوزه 

افتتاح 18 خدمات شهری با اعتبار 272 میلیارد ریال

خبر

خبر

خبر

خبر

اخبار
در جریان نشست صمیمی اعضای ادوار پارلمان شهری 

صورت گرفت:
آغاز به کار مجمع مشورتی ادوار شورای 

شهر مشهد
ادوار  نمایندگان  مشورتی  مجمع  جلسه  نخستین 
شورای شهر مشهد برگزار و محمدرضا حیدری به عنوان 

رئیس این مجمع انتخاب شد.
 به گزارش صبح امروز با حضور جمعی از اعضای 
مجمع  نشست  مشهد،  شهر  پنجم  تا  اول  شوراهای 
برگزار شد  ادوار شورای اسالمی شهر مشهد  مشورتی 
مجمع  این  هیئت رئیسه  انتخابات  با  جلسه  این  در  و 

انتخاب شد.
به عنوان  رأی   ۳۷ با  رمارم  شهناز  اساس  این  بر 
با ۳1 رای به عنوان  دبیر هیئت رئیسه و احمد نوروزی 
همچنین  شدند  انتخاب  هیئت رئیسه  مستقر  عضو 
نائب  به عنوان  رأی   1۸ با  جهانبخش  محمدحسین 
رئیس و غالم رضا زعیمی با 1۹ رأی به عنوان عضو ادوار 
هیئت رئیسه مجمع مشورتی ادوار شورای اسالمی شهر 

مشهد انتخاب شدند.
شورای  ادوار  مشورتی  مجمع  آیین نامه  اساس  بر 
اسالمی شهر مشهد، رئیس وقت شورای اسالمی شهر 
مشهد، رئیس این مجمع نیز خواهد بود و بر این اساس 
مشهد  پنجم  شورای  فعلی  رئیس  حیدری  محمدرضا 
شهر  اسالمی  شورای  ادوار  مشورتی  مجمع  ریاست 

مشهد را نیز بر عهده خواهد داشت.
در آیین نامه این مجمع ۶ کمیته تخصصی شامل 
اقتصادی،  سرمایه گذاری و مشارکت ها، برنامه، بودجه، 
شهری،  خدمات  انسانی،  منابع  و  اطالعات  فناوری 
بهداشت، سالمت و محیط زیست، فرهنگی، اجتماعی، 
و  شهرسازی  و  عمران  رسانه،  و  گردشگری  زیارت، 

حمل ونقل و ترافیک نیز پیش بینی شده است.

شهردار منطقه یک مشهد خبر داد:
احداث مسیر دوچرخه در بولوار ملک آباد

شهردار منطقه یک مشهد از احداث مسیر دوچرخه 
بولوار ملک آباد خبر داد. به گزارش صبح امروز، جواد 
به ضرورت حفظ محیط  توجه  با  اظهار کرد:  اصغری 
زیست و کاهش آلودگی هوا، امروزه استفاده از دوچرخه 
به عنوان وسیله ای پاک در حمل و نقل عمومی، روز به 

روز مورد توجه بیشتری قرار می گیرد.
فضای  از  بهتر  استفاده  هدف  با  داد:  ادامه  وی 
عمومی و گسترش فرهنگ دوچرخه سواری و کاهش 
ترافیک و آلودگی های زیست محیطی، مسیر دوچرخه 

بولوار ملک آباد منطقه یک احداث شد.
شهردار منطقه یک مشهد تصریح کرد: این پروژه 
با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد ریال در حدفاصل میدان 
اجرایی  متر   ۲400 طول  به  ملک آباد  بولوار  تا  آزادی 

شد.

هافبک پدیده:
هستم ناراحت  استقالل  شکست  از 

استقالل و  پدیده  دیدار   تصویری  گزارش 

شکست  از  گفت:  پدیده  فوتبال  تیم  هافبک 
بازی  در  امیدوارم  و  هستم  ناراحت  خیلی  استقالل 

های آتی این باخت را جبران کند.
بهنام برزای پس از دیدار پدیده و استقالل با بغض 
می   کرد:  بیان  بازی  این  در  تیمش  برتری  ــاره  درب
خواهم به هواداران استقالل بگویم خیلی از شکست 
این  تیم ناراحت هستم چراکه هیچکس بیشتر از من 

استقاللی نیست اما چه کنم؟ پیش از بازی از تمام  
اعضای نیمکت استقالل و بچه ها عذرخواهی کردم و 
به آنها گفتم   اگر اتفاقی در زمین می افتد یا برخوردی 

صورت می گیرد مرا ببخشید.
می  قول  من  است.  همین  فوتبال  داد:  ادامه  او 
دهم اگر مرحوم ناصرخان حجازی و مرحوم منصور 
پورحیدری زنده بودند 100 درصد به من می گفتند 

که  کنم  می  شکر  را  خدا  کن.  بــازی  جوانمردانه 
جوانمردانه بازی کردم.

زننده تنها گل تیم پدیده در بازی با استقالل درباره 
گلزنی اش پس از به ثمر رساندن این گل گفت: من 

واقعا ناراحت شدم و هنوز هم ناراحت هستم.
این  داشت:  اظهار  تعویضش  دلیل  درباره  برزای 
چرا  دانــم  نمی  و  بود  کادرفنی  تشخیص  موضوع 

استقالل  بازیکنان  ناراحتی  با  من  کردند.  تعویضم 
بازی های بعدی  امیدوارم در  و  ناراحت شدم  خیلی 
این شکست را جبران کنند.او درباره نزدیک شدن تیم 
تصریح کرد: هدفمان  آسیا  به کسب سهمیه  پدیده 

کسب سهمیه برای هواداران خوب پدیده بود.
بار  اشک  چشمانی  با  اظهارات  این  از  پس  برزای 

میکسدزون را ترک کرد.

سرعت  سواری  دوچرخه  مسابقات  پایان 
بانوان استان در مشهد

بانوان  سرعت  سواری  دوچرخه  مسابقات 
ثامن  سواری  دوچرخه  پیست  در  رضوی  خراسان 

االئمه مشهد برگزار شد.
متر   ۲00 های  ماده  در  مسابقات  از  دوره  این 
دو  در  و  جوانان  اسکرچ  و  کیلومتر   ۲  ، متر   500  ،
دوچرخه  پیست  در  بزرگساالن  و  جوانان  بخش 

سواری ثامن االئمه مشهد برگزار شد.
در این دوره از مسابقات در ماده ۲00 متر در رده 
سنی بزرگساالن، آزاده مزاری، زینب واله، فرزانه بنا 
و در رده سنی جوانان لیال حیدری، پارمیدا نیکفر و 

یگانه غالمرضایی به ترتیب اول تا سوم شدند.
همچنین در ماده 500 متر در رده سنی جوانان، 
و  غالمرضایی  یگانه  و  حیدری  لیال  نیکفر،  پارمیدا 
و  واله  زینب  مزاری،  آزاده  بزرگساالن،  رده سنی  در 
فرزانه بنا به ترتیب عناوین برتر را از آن خود کردند.

نیز  جوانان  سنی  رده  در  کیلومتر   ۲ ماده  در 
و  غالمرضایی  یکتا  و  حیدری  لیال  نیکفر،  پارمیدا 
و  واله  زینب  مزاری،  آزاده  بزرگساالن،  رده سنی  در 
آفرین صبور به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب 
کردند، همچنین در بخش اسکرچ جوانان، پارمیدا 
به  یکتا غالمرضایی  و  لیبا حیدری  و  اول شد  نیکفر 

ترتیب مقام دوم و سوم را بدست آوردند.

رئیس جدید هیات والیبال از بطن ورزش 
بیاید

ناظر هیات والیبال خراسان رضوی گفت: رئیس 
هیات والیبال استان باید برخاسته از بطن ورزش بر 
سر کار آید، چراکه مثل رئیس قبلی هیات که نمی 
هم  با  و  چیست  ملی  و   ۳ درجه  داور  فرق  دانست 
چه تفاوتی دارد، قطعا در انجام وظایف خود چندان 

موفق نیست.
برگزاری  با  است  امید  افزود:  جوانبخت  حمید 
والیبال  هیات  ریاست  انتخابات  زودتر  هرچه 
رشته  این  مدیریتی  ثبات  شاهد  رضوی  خراسان 
باشیم و بیشتر از گذشته قدرت والیبال استان را به 

رخ همگان بکشیم.

میداناخبار
یحیی در تیم امید؛ از مشهد به توکیو؟

ماجرای برکناری زالتکو کرانچار از هدایت تیم امید، 
کرواتی  می شود؛ سرمربی  جدیدی  فاز  وارد  روز  هر 
مسابقات  در  امید  تیم  همراه   ۹۸ سال  ابتدای  که 
مقدماتی المپیک شرکت کرد و با اما و اگرهای فراوان 
توانست ایران را به مرحله نهایی رقابت ها برساند. این 
نتایج اما رضایت فدراسیون فوتبال را به همراه نداشت 

تا زمینه برای قطع همکاری طرفین فراهم شود. 
دستمزد کرانچار ،  به جز مبلغی که در ابتدا به او 
پرداخت شده -  رقمی در حدود ۲00 میلیون تومان 
نتایجی  باال در کنار  برای هر ماه است. همین رقم 
فوتبال  فدراسیون  تا  شده  باعث  کرده  کسب  او  که 
برای اخراج او به جمع بندی برسد. گویا مذاکره میان 
شاید  همکاری  قطع  این  و  شده  انجام  هم  طرفین 
بدون پرداخت غرامت ممکن شود. از نتایج که فاکتور 
بگیریم، اختالف های حمید استیلی و زالتکو کرانچار 
هم مزید بر علت شده تا فدراسیون فوتبال قید ادامه 
همکاری با این مربی کروات را بزند. گویا همان فردی 
که کرانچار درباره مخالفت هایش صحبت کرد، حمید 
استیلی است که ماه ها به عنوان مدیر تیم امید و در 
کنار مربی کروات فعالیت می کرد. مشخص نیست 
چرا در تمام این ماه ها کرانچار سخنی به زبان نیاورده 
فرد مورد نظر صحبت کرده است. درباره  از  و حاال 
حدیث های  و  حرف  کرانچار  جانشینی  گزینه های 
نکونام  جواد  نام  روز  یک  می شود.  شنیده  فراوانی 
مطرح می شود و روز دیگر یحیی گل محمدی. به نظر 
اما بخت دومی بیشتر از اولی است. نتایج درخشان 
گل محمدی با پدیده باعث شده تا فدراسیون فوتبال 
برای اخراج کرانچار و جانشینی یحیی توجیه خوبی 
داشته باشد. گل محمدی مایل است بعد از سال ها 
حضور در رده باشگاهی، این بار هدایت تیم امید را به 
دست بگیرد و همراه این تیم به المپیک برسد. اتفاقی 
هم  پربارتر  گل محمدی  کارنامه  بخورد،  رقم  اگر  که 
می شود. یحیی با مدیران فدراسیون فوتبال صحبت 
اولیه را انجام داده و حتی خواسته های خود را هم 
مطرح کرده. خواسته هایی چون بازی های تدارکاتی، 
برنامه ریزی لیگ و در اختیار داشتن تمام بازیکنان 
روزهای  در  خارجی.  و  داخلی  اردوهای  تمام  برای 
آینده اتفاق های بزرگی درباره تیم امید و کادر فنی اش 
تقریبا  گل محمدی  یحیی  جانشینی  است.  راه  در 
قطعی است و فدراسیون فوتبال منتظر پایان لیگ 
مانده تا این خبر را به طور رسمی اعالم کند. البته به 
شرطی که با زالتکو کرانچار توافق شود و فدراسیون 
امید  تیم  نپردازد.  او  به  سنگینی  غرامت  فوتبال 
سال های عجیبی را سپری کرده و حضور در المپیک 
۲0۲0 توکیو به یکی از آرزوهای فوتبال ایران تبدیل 
جذب  با  فوتبال  فدراسیون  شاید  که  اتفاقی  شده. 

یحیی گل محمدی به دنبال وقوع آن است.

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران گفت: رئیس 
یکی  هم  با  دلش  و  حرف  ایران  فوتبال  فدراسیون 

نیست. 
ملت های  جام  مسابقات  از  بعد  کی روش  کارلوس 
تیم  با  خود  ساله   ۸ همکاری  به  امارات  در  آسیا 
تایمز  تهران  با  گفت وگو  در  داد.وی  پایان  ایران  ملی 
اظهارداشت: آقای تاج حرف و دلش با هم یکی نیست 

و به همه دروغ می گوید.
مشروح مصاحبه انجام شده با سرمربی سابق تیم 
ملی کشورمان و مسئول فنی کنونی تیم ملی کلمبیا 

به این شرح است:
آمریکا  کوپا  مسابقات  برای  ابتدا  را  خودش  کلمبیا    
بازی  چالش  شما  مسابقات  این  می کند.در  آماده   ۲0۱۹
افتتاحیه با لیونل مسی آرژانتینی ها در بازی نخست گروه 

بی را در پیش دارید.
با  و  خوب  بازیکنان  از  کلمبیا  می کنم  تصور 
تجربه اش بهره می گیرد. به تیم کلمبیا ایمان دارم.آنها 
همواره شانس های خوبی دارند که بازی آینده را ببرند.

و  بردید  پیاپی  جهانی  جام  دو  به  را  ایران  تیم  شما    
سال های  برای  توانید  می  می کنید  کردید.فکر  هدایت 

زیادی در این تیم آمریکای جنوبی بمانید و کارکنید؟
در دوران فعالیتم به عنوان مربی، من کسی بوده ام 

که فقط بر کیفیت و نه کمیت بها داده ام.
حقو ق تان  پرداخت  عدم  به خاطر  ایران  علیه  شما    
فدراسیون  رئیس  تاج،  برده اید.مهدی  شکایت  فیفا  نزد 
فوتبال ایران گفته، عدم پرداخت حقوق به خاطر تحریم ها 
بوده که واریزهای بانکی را با محدودیت مواجه کرده است.

راه بهتری نیست که این مشکل را بتوان حل کرد؟
اشتباه  به  عمومی  محفل  در  را  نظرش  تاج  آقای 
اشتباهاتش  و  مسئولیت ها  مقابل  را  خودش  تا  گفته 
مخفی کند.این مساله ربطی به محدودیت بانکی بابت 
واریز ندارد.این اتفاق به این خاطر رخ داده که حرف 
و میل رئیس فدراسیون یکی نبوده است.این مشکل 

رخ داده چون قول و ضمانتش باهم نبود.اسالمیان، 
نایب رئیس فداسیون، بازیکنان و همکاران تیم ملی، 
شاهدی بر همه این موارد هستند.آقای تاج با حرفش 

به همه دروغ می  گوید.
به  که  دارند  دوست  را  شما  هواداران  از  بسیاری    
عنوان مربی به تیم کشورشان فرصت حضور در دو دوره 
پیاپی جام جهانی دادید.برعکس، خیلی ها هم هستند 
رضایت  مسابقات  در  شما  تیم  بازی  روش  و  سبک  از  که 

نداشتند.پیام شما برای این دو دسته اکنون چیست؟
همانطوری که گفتید، هواداران ایرانی مرا دوست 
بود؟ما  دیگر  حرف های  فکر  به  باید  چرا  دارند.دیگر 
و  بازی  ایران  مردم  یعنی  ایرانی،  هواداران  خاطر  به 
که  است  این  ایران  هواداران  به  من  حرف  کارکردیم. 
کامال برای انجام چنین کاری افتخار و تشکر می کنم. 
برای آن دسته هم که واقعا مرا ناراحت می کنند و به من 

حسادت می ورزند، همین حس را دارم.
  ایران در برزیل و روسیه یکسری بازی های قابل توجه 
نتوانست   ۲0۱۹ و   ۲0۱5 ملت های  جام   در  داد.اما  انجام 
موفق شود.تیم ده نفره ایران با وجود ارائه فوتبالی هجومی 

در ضربات پنالتی مغلوب عراق شد.اما در امارات متحده 
عربی تیم شما، آنگونه که منتقدین می گویند مشکالت 
بهترین  نامعلوم  دالیلی  به  و  داشت  زیادی  تکنیکی 
ژاپن  مقابل  صفر  بر   3 نکردید.شما  انتخاب  را  بازیکنان 
بازی  برنده  می توانست  ایران  که  حالی  شدید.در  بازنده 

شود.صادقانه بگویید مشکل چه بود؟
شما از من در مورد بازی با ژاپن می پرسید.به نام تیم 
ملی این حق را دارم که سوال کنم چه کسی در امارات 
حضور داشت و از تیم ملی حمایت کرد؟هیچ مقامی 
نبود به جز مردم، بازیکنان و همکاران و همینطور علی 
رئیس ای.اف.سی.رئیس فدراسیون  نایب  کفاشیان، 
همه  به  نکرد.من  حمایت  ملی  ازتیم  هم  یکبار  حتی 
اقوام ایرانیان درود می فرستم  و برای همه هواداران 

تیم ملی خوشبختی و آرامش را آرزو می کنم.
۲0۱۸ طور دیگری به  کارلوس کی روش جام جهانی    
حد  تا  زدند  جنجالی  حرف های  آمد.دستیاران تان  نظر 
این  که  است  این  کنند.واقعیت  حمایت  شما  از  امکان 
مساله باعث برهم خوردن آرامش شد.شما قبل و حین 
و  مربیان  ها،  تیم  یکسری  علیه  حرف های  مسابقات، 

مقامات داشتید.اگر زمان به عقب برگردد، در آنچه گفتید 
و انجام دادید، تغییری می دهید؟

با تمام احترام  با نظر شما اصال موافق نیستم.چون 
موضوع درست برعکس بود.ما از طرف یکسری آدم ها، 
و  شدیم.  واقع  حمله  مورد  غلط  و  کثیف   اتهامات  با 
مسئوالن فدراسیون هیچ کاری که جلوی این چیزها را 
بگیرد، نکردند.یا حداقل از سرمربی تیم ملی، همکاران 
این  کنند.مساله  حمایت  ملی  تیم  بازیکنان  حتی  و 
است که آنها می دانند چه آدم های هستند و چه کاری 
جرائت  و  دل  رسانه ها  برخی  داده اند.متاسفانه  انجام 
این را ندارند که ماسک از صورت شان بردارند و شمارا 
حمایت کنند.آنها فقط یکسری تبلیغات غلط می کنند.

اما هواداران ایرانی نشان می دهند نادان نیستند و بدون 
این که متوجه شوند چه شده، واقعیت را می فهمند.

دو  به  ملی  تیم  بردن  خاطر  به  کی  روش  کارلوس    
شد.برانکو  ایران  مردم  غرور  باعث  پیاپی،  جهانی  جام 
ایوانکوویچ زمانی که پرسپولیس را به نخستین فینال لیگ 
قهرمانانش هدایت کرد، تاریخ سازی کرد.شما و برانکو به 
فوتبال ایران در جهان و آسیا کمک کردید.همچنین هریک 
برای تیم تان جنگیدید.صادقانه برای ما تعریف کنید در 

مورد هواداران ایوانکوویچ و پرسپولیس چه فکرمی کنید؟
غرور  باعث  کی روش  کارلوس  که  جمله  این  بابت 
ملت ایران شد، از شما تشکر زیادی می کنم. پاداشی 
بهتر از این که  در زندگی ام برای خدماتی که در تیم 

ملی انجام دادم، وجود ندارد.
عالقه  منتقدان  این  حرف  به  کسی  چه  و 
و  منتقد  افتاد.بین  اتفاق  آنچه  کنید  دارد؟فراموش 
وقتی  بودند  کجا  هست.آنها  فرق  ملی  تیم  دشمن 
ما  بودند که  را الزم داشتیم؟آنها کجا  ما حمایت شان 
احتیاج به حمایت مالی ، تجهیزات ، بازی های دوستانه 

و کمپ آماده سازی داشتیم.
و شما دوست دارید من با این آدم ها حرف بزنم و 

سند برای اثبات دهم؟

سرمربی سابق تیم ملی فوتبال:

هواداران ایرانی نادان نیستند!

عکس:عادل یل

عکس:عادل یل
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 وقتی مردم در تحریم های شدید نفتی به دولت 
مصدق وام دادند

محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی درباره مقایسه شرایط 
»آزادی«  با  گفت و گو  در  مصدق  زمان  و  کنونی  نفتی  تحریم 
بتواند  شاید  و  است  مفید  تاریخی  شبیه سازی  »این  گفت: 
راهکاری در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی پیش روی مدیران 
مواجه  سختی  شرایط  با  امروز  ما  حال  هر  به  بگذارد.  کشور 
قبلی  تحریم های  به  معافیت ها  حذف  که  شاهدیم  و  هستیم 
افزوده شده است. خوب است که در این وضعیت شعار دهیم 
از  اعم  امنیت سرمایه گذاری  بدون  آیا  اما  امید کنیم،  ایجاد  و 
داخلی و خارجی چرخ اقتصاد و تولید کشور به گردش در می 
اینکه  این بحران عبور کنیم.  از  تا  باید واقع بین باشیم  آید؟ ما 
ترکیه، عراق، هند و چین هم نتوانند از ما نفت بخرند درآمد های 
باید سیاست های جدیدی  و  به شدت کاهش می یابد  ما  نفتی 
دوران  تمایز  وجه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی  کنیم.«  اتخاذ 
مصدق با امروز چه بود؟ گفت: »دکتر مصدق بر اعتماد عمومی 
و حاکمیت ملی تاکید داشت و از پشتیبانی و اعتماد مردم نیز 
و  نبودن شکاف میان دولت  و  بود. همین وفاق ملی  برخوردار 
ملت که امروز فقط در حرف بیان می شود و عمال وجود ندارد؛ 
عامل اصلی موفقیت مصدق بود.« توسلی ادامه داد: »من آن 
مصدق  وقتی  که  دارم  یادم  به  خوبی  به  و  بودم  نوجوان  زمان 
و  طبقه  یک  عنوان  به  بازاریان  کرد،  مطرح  را  درخواست  این 
او پاسخ مثبت داده و به دولت وام دادند بدون  جریان ملی به 
ظرفیتی  چنین  ما  جامعه  امروز  آیا  باشند.  سود  دنبال  به  آنکه 
دارد که مردم به دولت وام بدون سود بدهند و کمک کنند که در 

برنامه های خود موفق شود؟.«/آزادی 

 قصد بستن تنگه هرمز را نداریم، مگر اینکه مجبور 
شویم

در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری،  محمد  سرلشگر 
پاسخ به سوالی درباره اینکه وزیر امور خارجه تصمیم گیری در 
مورد تنگه هرمز را به نیروهای مسلح مربوط دانسته گفت: در این 
خصوص مقامات باالتر صحبت کرده و ما مجری این دستورات 
مقامات  توسط  بارها  نیز  این  از  پیش  که  همانطور  هستیم. 
کشورمان گفته شده ما خواهان تأمین امنیت تنگه هرمز هستیم 
و امنیت این تنگه نیز توسط کشور ما برقرار می شود. وی افزود: 
کشتی های کشور ما نیز همچون دیگر کشورها در حال عبور از 
این تنگه هستند اما اگر قرار باشد کسی تنگه هرمز را ناامن کند 
قطعًا ما با آن برخورد خواهیم کرد. همچنین اگر نفت ما از این 
عبور  تنگه  این  از  نیز  دیگر کشورها  نفت  نکند حتمًا  عبور  تنگه 
نخواهد کرد. البته ما قصد بستن تنگه هرمز را نداریم مگر اینکه 
اقدامات دشمنان به جایی برسد که مجبور شویم و چاره ای جز 

این وجود نداشته باشد. 

 توضیح وزیر کشور درباره  پیامک های پلیس به 
رانندگان بدحجاب: این روش را می پسندم

وزیر کشور توضیحاتی را درباره  حواشی ایجاد شده پیرامون 
رانندگان  به  شده  ارسال  پیامک های  و  اخالقی  امنیت  طرح 
حاشیه  در  فضلی،  رحمانی  عبدالرضا  کرد.  ارائه  بدحجاب 
ناجا  بیست و سومین همایش سراسری فرماندهان و رؤسای 
ارسال شده  پیامک های  درباره   در جمع خبرنگاران  با حضور 
این  در  شده  ایجاد  حواشی  و  اخالقی  پیامک های  مورد  در 
باید  باید قانون را رعایت کند و آنچه که  خصوص گفت: ناجا 
امنیت  تأمین  است.  قانون  به  عمل  شود  انجام  ناجا  سوی  از 
شهروندان جز وظایف ناجا است و این نیرو تاکنون با تدبیر و 
رعایت مصالح در این خصوص عمل کردند. توضیح وزیر کشور 
را  این روش  رانندگان بدحجاب:  به  پلیس  پیامک های  درباره  
می پسندم / وقتی این موضوع به دو یا سه مورد می رسد باید 
تعهد دهند وی ادامه داد: روشی در زمان سردار اشتری باب 
این  در  را می پسندم.  آن  نیز  من  و  است  روش خوبی  که  شد 
روش به جای آنکه در کوچه و خیابان با مظاهر برخورد علنی 
اینکه گشت های خود را داشته و  شود، مأموران پلیس ضمن 
پیامکی  متخلف  افراد  برای  می کنند  معروف  به  امر  به  اقدام 
و  خطا  دچار  که  افرادی  به  اساس  این  بر  و  می کنند  صادر  را 
اشتباه شدند تذکر می دهند و وقتی این موضوع به دو یا سه 

مورد می رسد باید تعهد دهند. 

 صفار هرندی: »محمود سریع القلم« را دهه 60 به 
سپاه می آوردیم تا انقالب را تبیین کنند

استان های  دبیران  اجالس  در  صفارهرندی  محمدحسین 
حزب موتلفه اسالمی گفت: امروز عده ای از یاران سابق انقالب، 
به نظریات به اصطالح مصلحانه پناه آورده اند و می گویند »آئین 
برهم  برای  اگر  و  نیست  کشور  اداره  برای  خوبی  روش  انقالب 
زدن رژیمی مانند رژیم طاغوت هم خوب بوده است، اما به درد 
به  افراد  این  از  دیگری  عده  نمی خورد«.  جامعه  یک  مدیریت 
اعتبار اینکه انقالب اسالمی دشمنانی را برای ایران ردیف کرده 
است، معتقدند »با اینکه حرف امام )ره( و رهبری حق است اما 
ما زورمان به دنیا نمی رسد و چاره ای جز تسلیم در برابر فشارهای 
خارجی نداریم و اگر تا االن هم مقاومت کردیم اشتباه کردیم«؛ 
امروز این عده از افراد برای ردیف کردن خسارات ناشی از آئین 
ما  می کنند.  پردازی  نظریه  انقالبی  تفکر  و  دینی  کشورداری 
دهه  در  را  سریع القلم«  »محمود  آقای  مانند  افراد  این  از  برخی 
۶0 به سپاه می آوردیم تا سخنرانی هایی را تبیین انقالب اسالمی 
کرد:  تاکید  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  باشد.  داشته 
ابراز  حکومتی  تریبون های  از  نگاه  نوع  این  متأسفانه  امروز 
صورت  به  مدتی  سریع القلم  آقای  مانند  فردی  چراکه  می شود 
نانوشته مشاور آقای روحانی بود و از طرف وی به مجامع جهانی 

فکری  نماینده  عنوان  به  بین المللی  سازمان های  در  و  می رفت 
ابراز  سخنرانی ها  این  در  او  می کرد.  سخنرانی  ایران  حکومت 
به  داریم  قصد  و  کرده ایم  عبور  انقالبی  نگرش  از  ما  که  می کرد 

جامعه جهانی بپیوندیم.  

 بسیج زنان: اگر در استادیوم ناموس مردم به تاراج 
برود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

مینو اصالنی رئیس بسیج جامعه زنان در گفت و گو با فارس، 
بازی های  جریان  در  که  گسترده ای  درگیری های  به  اشاره  با 
تراکتورسازی  تیم های  مابین  برتر  لیگ  اخیر  هفته  فوتبال 
و سپاهان  پرسپولیس  تیم های  میان  آن  از  و پس  پیکان  و  تبریز 
هم  هنوز  آیا  ورزشگا ه ها  به  زنان  ورود  طرفداران  گفت:  داد،  رخ 
معتقدند شرایط عمومی ورزشگاه برای حضور خانواده ها فراهم 
درگیری های  و  اخیر  روزهای  اتفاقات  داد:  ادامه  وی  است. 
گسترده میان تماشاچیان و حتی صدماتی که به بازیکنان وارد 
اشاره  با  اصالنی  نیست.  محیا  شرایط  این  می دهد  نشان  شد 
جبران  صدمات  ورزشی  استادیوم های  در  زنان  حضور  اینکه  به 
ناموس مردم در  اگر  به دنبال خواهد داشت، گفت:  را  نا پذیری 
شرایط غیراخالقی استادیوم های ورزشی به تاراج برود چه کسی 

پاسخگو خواهد بود؟

 ارز دولتی کره، حبوبات و چای حذف شد
در حالیکه اواخر فروردین ماه وزارت صنعت از حذف شدن ارز 
بود،  واردات گوشت قرمز خبر داده  برای  تومانی  دولتی 4۲00 
وزیر جهاد کشاورزی  و صنایع کشاورزی  بازرگانی  توسعه  معاون 
از حذف شدن ارز دولتی برای واردات کره، حبوبات و چای خبر 

داد/ ایسنا

 زنان چقدر از مجلس سهم دارند
طبق  است.  بوده  بحث  مورد  همیشه  مجلس  در  زنان  نقش 
جعفرزاده  غالمعلی  دارند.  سهم   ٪۶ ایران  مجلس  از  زنان  آمار، 
اکثر  عربی  کشورهای  از  بسیاری  امروز  گفته  ایمن آبادی 
با  و  به خانم ها اختصاص می دهند  را  پارلمانی خود  کرسی های 
توجه به اینکه قانون اساسی به تبعیض ایراد نگرفته است، باید 

برای زنان در قانون انتخابات سهمیه تعیین شود.

 دموکرات ها به ترامپ مي بازند
کم اهمیت دانستن  با  آمریکایي،  نویسنده  چامسکي،  نوام 
هرگونه مداخله روسیه در انتخابات ۲01۶ آمریکا تأکید کرد که 
این مسئله در حقیقت یک هدیه بزرگ  بر  تأکید  با  دموکرات ها 
تقدیم  او  به  را   ۲0۲0 انتخابات  است  ممکن  و  داده  ترامپ  به 
کرده باشند. پایگاه خبري »تروث دیگ« نوشت نوام چامسکي 
در مصاحبه اي درباره گزارش جدید مولر گفت که به گمان من 

چند توهم درباره ترامپ وجود دارد. اگر به پدیده ترامپ نگاهي 
انتخابات  به  نیست.  تعجب آور  خیلي  مسئله  این  بیندازید، 
یا 15 سال گذشته فکر  مقدماتي حزب جمهوري خواه در 10 
کنید. در انتخابات مقدماتي زماني که برخي از نامزدها از پایه 
حزبي باال مي آمدند، به اندازه اي عجیب و غریب بودند که سران 
حزب جمهوري خواه سعي مي کردند آنها را نابود کنند و موفق 
به این کار شدند؛ چراکه هر کسي که از پایه حزبي باال مي آمد، 
براي سران حزب پذیرفتنی نبود.اما سؤال جالب این است که 
چرا این اتفاق روي داد؟ چرا در هر انتخاباتي، پایه رأي دهندگان 
حزب  رهبران  براي  که  مي کردند  تولید  را  نامزدي  حزبي 
مسئله  این  درباره  اگر  که  است  این  پاسخ  و  بود؟  تحمل ناپذیر 
فکر کنید، کشف پاسخ خیلي دشوار نیست. از دهه 1۹۷0 در 
این دوره نئولیبرالي هر دو حزب سیاسي به سمت راست گرایش 
یافته اند. دموکرات ها تا دهه 1۹۷0 تا حد زیادي طبقه کارگر را 
رها کرده بودند. منظورم این است که آخرین پیشنهاد کم و بیش 
پیشروي حزب دموکرات در زمینه قانون گذاري پیشنهاد »قانون 
استخدام کامل همفري – هاوکینز« در سال 1۹۷۸ بود که کارتر 
این طرح را بسیار رقیق کرد؛ به طوري که هیچ اثري نداشت و 

داوطلبانه شد./شرق

 رسیدگی به پرونده فوت آیت اهلل هاشمی  در 
شورای عالی امنیت ملی متوقف شده است

آقای  به  گفت:  هاشمی  الله  آیت  مشاور  رجایی،  غالمعلی 
اما  کند،  اعالم  مختومه  را  پرونده  که  بودند  گفته  روحانی 
رئیس جمهوری موافقت نکردند. با اینکه این پرونده همچنان در 
و  نتیجه نرسیده  به  اما هنوز  باز است،  امنیت ملی  شورای عالی 

رسیدگی به آن فعالً متوقف شده است./ ایرنا

 هزینه آب، برق، گاز و تلفن منازل زیر ۸0 متر باید 
رایگان شود

در  مجلس:ایران  اقتصادی  کمیسیون  عضو  حضرتی  الیاس 
شمایل  مسئوالن  اما  دارد،  قرار  اقتصادی  جنگ  ویژه  شرایط 
را احساس  اگر چنین شرایطی  اند چراکه  نکرده  پیدا  را  جنگی 
و درک می کردند تصمیمات آنها در اقتصاد در این زمینه تنظیم 
در  کوپن  از  کشور  چراکه  بترسیم  کوپن  کلمه  از  نباید  شد.  می 
زمان جنگ تحمیلی ضرر نکرده و این کوپن ها می تواند تبدیل 
به کاال شود. با 15 هزار میلیارد تومان پول حاصل از صرفه جویی 
سوخت می توان برای حمل و نقل شهری اقدامات موثری انجام 
داد، مدرن ترین ترامواها، مترو و وسایل حمل و نقل عمومی را 
و  اختصاص  مردم  درمان  و  بهداشت  برای  بودجه  کرد،  مستقر 
افزایش داد. هزینه آب،  را  آموزان  و دانش  هزینه سرانه معلمان 
برق، گاز و تلفن منازل زیر ۸0 متر باید رایگان شود و باالی ۸0 

متر به شکل تصاعدی افزایش یابد.

 کمیته انضباطی نمی تواند درگیر زندگی خصوصی 
دانشجویان شود

محمود صادقي گفت: معاون پارلمانی وزارت آموزش و وزیر 
علوم باید در این باره توضیح دهند. از معاون پارلمانی وزارت 
تصویب  موضوع  این  آیا  که  خواستهام  توضیح  عالی  آموزش 
خاص  یعنی  است؟  عمومی  قوانین  از  فراتر  آیا  و  است  شده 
جامعه دانشجویی و ورود به حریم خصوصی آنها است یا خیر؟ 
حوزه  به  مختص  مجازی  فضای  نداده اند.  جوابي  هنوز  ولي 
عمومی است که دانشجو نیز مانند هر فرد دیگری تابع قوانین 

و مقررات عمومی کشور است./ ایرنا

 خرید و فروش آپارتمان در تهران 73 درصد کم 
شد

تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در فروردین 
ماه سال 1۳۹۸ به ۳.4 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به 
ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۳.۳ و ۳۲.۲ درصد 
مسکن  تحوالت  گزارش  است،  گفتنی  دهد.  می  نشان  کاهش 
شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معامالت امالک 
و مستغالت کشور است که توسط اداره بررسی ها و سیاست های 
و  خرید  قیمت  متوسط  می شود.  تهیه  مرکزی  بانک  اقتصادی 
از  شده  معامله  مسکونی  واحد  زیربنای  مربع  متر  یک  فروش 
ماه  فروردین  در  تهران  شهر  ملکی  معامالت  بنگاه های  طریق 
قبل  ماه  به  نسبت  که  بود  ریال  میلیون   11۲.۷  ،1۳۹۸ سال 
افزایش  ترتیب ۲.1 و 10۳.۹ درصد  به  و ماه مشابه سال قبل 

نشان می دهد./ایران

 گرفتن پول از پادشاه سعودی از دریافت اجاره 
امالک در نیویورک راحت تر است!

شهر  در  حامیانش  جمع  در  اظهاراتی  در  ترامپ  دونالد 
اظهاراتی  دیگر  بار  آمریکا  "ویسکانسین"  ایالت  ِبی"  "گرین 
جنجالی درباره عربستان سعودی بر زبان آورد و این کشور را 
آمریکا نمی تواند  ایاالت متحده  پولدار دانست که  یک کشور 
از  نقل  به  عصرایران  گزارش  به  کند.  صرف نظر  آن  پول  از 
خبرنگاران  با  ساالنه  شام  برنامه  لغو  با  که  ترامپ  سی ان ان، 
حوزه کاخ سفید به ویسکانسین سفر کرده است، شنبه شب 
)به وقت محلی آمریکا( در جمع حامیان خود در شهر "گرین 
سعودی  عربستان  درباره  او  کرد.  سخنرانی  ایالت،  این  ِبی" 
ثروتمندی  بسیار  کشور  سعودی  عربستان  "ببینید،  گفت: 
آنها  برای  داریم  واقع  در  و  می کنیم  دفاع  آنها  از  ما  و  است 
نقد  آنها چیز دیگری جز مبالغ زیادی پول  و  هزینه می کنیم 
ندارند. ما برای دفاع از آنها هزینه می کنیم و آنها – در مقابل- 
خریدهای کالنی از ما می کنند.. آنها 450 میلیارد دالر از ما 
منبع: تابناک خرید می کنند." 

میز خبر
 به روحانی گفتند پرونده فوت هاشمی را در شورای عالی امنیت ملی مختومه اعالم کند/

بسیج زنان: اگر در استادیوم ناموس مردم به تاراج برود چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

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

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

برابررای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶0۲10005۶۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین عباس پور فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 1۸۶۳۹ 
صادره از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت ۲۲/۷۳ مترمربع پالک  4۹1فرعی از4-اصلی واقع درخراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک 
بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای علی یوسفی احدی از ورثه ابوالقاسم مدرس محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین 

آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ 

انتشارنوبت اول:1۳۹۸/۲/۹ ، نوبت دوم :1۳۹۸/۲/۲۳ 
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن-غالمرضا گنج بخش

**********************************************************
511/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 1۳۹۷۶0۳0۲0۶۲۷1004۲۸۸ مورخ 1۳۹۷/11/۳0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد  منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد شرفی 
سقفی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1 صادره از گناباد  در سه  دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 44مترمربع  قسمتی از 

پالک ۷1-اصلی بخش ۹ مشهد واقع در مشهد –مسلم ۳ پالک 41۶-اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهارقلی میرزا محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد .14۶۳ تاریخ انتشارنوبت اول:۹۸/۲/۹ ، نوبت دوم :۹۸/۲/۲4 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

************************************************************
511/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶۲۷1004۲۸۷ مورخ 1۳۹۷/11/۳0 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد  منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه اله یاری فرزند رمضان  
بشماره شناسنامه 14 صادره از گناباد  در سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 44مترمربع  قسمتی از پالک ۷1-اصلی بخش 
۹ مشهد واقع در مشهد –مسلم ۳ پالک 41۶-اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهارقلی میرزا محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد .14۶5 تاریخ انتشارنوبت اول:۹۸/۲/۹ ، نوبت دوم :۹۸/۲/۲4 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

*************************************************************
511/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶۲۷100۳۸۹4 مورخ 1۳۹۷/11/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد  منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود پاشائی کالهدوز فرزند 
صمد  بشماره شناسنامه ۶0۸۸۷  صادره از تبریز  در شش دانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۳۳/۳۳ مترمربع  قسمتی از پالک 14۸-
اصلی که با قسمت دیگر از ساختمان به مساحت ۸۶/۶۷ مترمربع که عرصه و اعیان می باشد جمعا به مساحت 1۲0 مترمربع تشکیل یک باب 
منزل را میدهند واقع در جاده سیمان-بلوار کشمیری-کشمیری 11 تقاطع اول سمت چپ قطعه دوم اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه آن 

موقوفه میرزا ابوالصالح رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 

وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .14۶۹ تاریخ انتشارنوبت اول:۹۸/۲/۹ ، نوبت دوم :۹۸/۲/۲4 

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار
*************************************************************

511/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

برابررای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶۲۷100۳۸۹5 مورخ 1۳۹۷/11/10 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد  منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد پاشائی کالهدوز فرزند 
صمد  بشماره شناسنامه ۶0۸۸۷ صادره از تبریز   در شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۸۶/۶۷ مترمربع  قسمتی از پالک 

14۸-اصلی بخش ۹ مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت ۳۳/۳۳ مترمربع که به صورت اعیان می باشد جمعا به مساحت 1۲0 مترمربع 
تشکیل یک باب منزل را می  دهند واقع در جاده سیمان –بلوار کشمیری –کشمیری 11 تقاطع اول سمت چپ قطعه دوم خریداری از ابراهیم 

کشمیری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .14۶۷ تاریخ انتشارنوبت اول:۹۸/۲/۹ ، نوبت دوم :۹۸/۲/۲4 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

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

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 1۳۹۸۶0۳0۶00۶00۶0000۶1 -1۳۹۸/1/14 هیات 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 14۹۲صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۹۹/۲1 مترمربع )دویست و 
نود و نه متر و بیست و یک صدم مترمربع (قسمتی از پالک 1۲۶ فرعی واقع دراراضی یحیی آباد پالک ۲۲۷-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 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 

ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:۹۸/1/۲4 ، نوبت دوم :1۳۹۸/۲/۹ 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه-محمد کاظم باقرزاده

**************************************************************
512/7اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه  

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

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶00۶000۸4۳ -1۳۹۷/۹/۲ هیات 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 1۹۷۲ صادره از مشهد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۳5۲14۷/۶۷  مترمربع )سیصدو پنجاه و 
دوهزار و یکصدو چهل و هفت متر و شصت و هفت صدم مترمربع (قسمتی از پالک ۷0-اصلی واقع دراراضی عرب آباد دهستان رخ واقع در 

بخش 5 تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی متقاضی۲-برابر رای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶00۶001۷14-1۳۹۷/1۲/۲۲ هیات فوق الذکر  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فوق در ششدانگ یک قطعه زمین زروعی به مساحت 45۲۸۹۲/۹۲ 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 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول:۹۸/1/۲4 ، نوبت دوم :1۳۹۸/۲/۹ 
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه-محمد کاظم باقرزاده

*************************************************************
512/8 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶01۳001۷۷4 – 1۳۹۷/۹/۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین مزرع به شناسنامه شماره ۸ 
کد ملی 5۶۲۹۸50۲45 صادره بجستان فرزند حسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل ۲5۶/۷۹ مترمربع پالک 

شماره ۳0۲۷ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری 
شده مع الواسطه از خانم فاطمه خوجه کور – ۲- برابر رای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶01۳001۷۷5 – 1۳۹۷/۹/۲۲ هیات اول موضوع قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم شهربانو مهاجری مرندیز به شناسنامه شماره ۶ کد ملی 5۶۲۹۸۶4۷4۲ صادره بجستان فرزند علی در سه دانگ مشاع از 

ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل ۲5۶/۷۹ مترمربع پالک شماره ۳0۲۷ فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه 
ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی و خریداری شده مع الواسطه از خانم فاطمه خوجه کور و خریداری شده از آقای 

حسین مزرع محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1۳۹۸/1/۲5، نوبت دوم : 
1۳۹۸/۲/۹

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب
******************************************************************

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

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

برابررای شماره 1۳۹۶۶0۳0۶01۳001۶4۷- 1۳۹۶/۶/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی بنی اسدی بشماره شناسنامه ۹۳ 
کد ملی 0۹1۹۲5۷۸5۲ صادره از گناباد فرزند میرحسین درششدانگ یکباب منزل به مساحت 1۶4/40 مترمربع از پالک شماره 1۲۶ فرعی 

از ۲ اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک گناباد خریداری مع الواسطه از آقای محمد علیزاده محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1۳۹۸/1/۲5، نوبت دوم : 1۳۹۸/۲/۹

رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب
)512/10(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی)8405(

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رأی 
شماره 1۳۹۷۶0۳0۶00500۸405هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 

در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی مهربانی فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه ۷۳۹ 
صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۳۷/۷۷ متر مربع از پالک شماره ۲ و ۳ و 4 و 1۷۷۷ فرعی از 1۷۷۹ اصلی واقع در 

اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۹۸/01/۲5 . تاریخ انتشار نوبت دوم : 0۹/ 0۲/ 1۳۹۸
امینی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

**************************************************************
511/11 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

برابررای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶۲۷1004۲0۲ مورخ 1۳۹۷/11/۲۷ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره 

انصاری فریمانی فرزند یوسف علی بشماره شناسنامه ۷ صادره از فریمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۲۲۶/۸0 مترمربع قسمتی از 
پالک  ۶5 اصلی بخش ۹ مشهد واقع در بلوار طبرسی جنوبی ۲0 متری المهدی غربی – المهدی ۲0 پالک ۲1 خریداری از محمد خراسانی 
زاده محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1۳50 تاریخ انتشارنوبت اول: ۹۸/1/۲5، نوبت دوم : ۹۸/۲/۹

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار
**************************************************************

511/12 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

برابررای اصالحی 1۳۹۷۶0۳0۶۲۷1004۲۲1 مورخ 1۳۹۷/11/۲۷ و رای شماره 1۳۹۶۶0۳0۶۲۷1001۲4۶ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم برسالنی  فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 551۹۹ صادره از مشهد در ششدانگ یکباب خانه به 

مساحت 1۳0/01 مترمربع قسمتی از پالک  1۸ و 1۹ فرعی از 15 اصلی بخش ۹ مشهد واقع در مهرآباد عبادت ۲۸ جنب قصابی شریفی 
پالک ۳۶ خریداری مع الواسطه از آقای عباسعلی بیفه محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 

دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1۳4۸ تاریخ 

انتشارنوبت اول: ۹۸/1/۲5، نوبت دوم : ۹۸/۲/۹
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

***************************************************************
511/13 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

برابررای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶۲۷100۳۹۸۲ مورخ 1۳۹۷/11/15 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 

پورقربان خیبری فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه ۲۲ صادره از گناباد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۶0/05 مترمربع قسمتی از 
پالک  ۳۷5۹ فرعی از ۳ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در خیابان مطهری شمالی ۲۹ پالک ۸ متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( 

محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1۳4۶ تاریخ انتشارنوبت اول: ۹۸/1/۲5، نوبت دوم : ۹۸/۲/۹

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار
*************************************************************

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

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

برابررای شماره 1۳۹۷۶0۳0۶۲۷100۳۹۸۸ مورخ 1۳۹۷/11/15 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بدریه سادات 
حسینی دولت آباد فرزند سید حسین بشماره شناسنامه ۳۲۹ صادره از فریمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 100 مترمربع قسمتی از 
پالک  ۲۷1۸ فرعی از 1۶ اصلی بخش ۹ مشهد واقع در بلوار میامی )مفتح شرقی(  بلوار کرامت- کرامت ۲ سمت راست پالک ۶4 متعلق به 

خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1۳44 تاریخ انتشارنوبت اول: ۹۸/1/۲5، 
نوبت دوم : ۹۸/۲/۹

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

آدرس: بولوار دانش آموز -  دانش آموز30-پالک 4      تلفن:38929824- 38929825                                                                                                           روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
نمابر : 38923452 - 051 سامانه پیام کوتاه: 100080888

روابط عمومی وامور مشترکین:  09152560091
سازمان آگهی ها:  051-38929823

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.

TELEGRAM.ME/SOBHEDAILYSobhe.emrooz.news Www.sobhe-emrooz.ir sobhe.emrooz.news@gmail.comVol.3.No.446  APR.29.2019

دوشنبه9 اردیبهشت ماه 1398- سال سوم -  شماره446 مدیر مسئول: حسین رفیعیصاحب امتیاز:حبیب یزدانپناه

طلوع آفتاب فردا: 05:41اذان مغرب: 19:35  اذان صبح فردا: 04:07 نیمه شب شرعی:23:42 غروب آفتاب:17:42  اذان ظهر: 12:29


