
رئیسکمیسیونمناطقپیرامونیوکمبرخوردار
شورایشهرمشهد:

  حاشیه نشینی ریشه 
در ادوار گذشته دارد

شورای  کم برخوردار  و  پیرامونی  مناطق  کمیسیون  رئیس 
شهر مشهد گفت: حاشیه نشینی یک پدیده اجتماعی است 
که ریشه در ادوار گذشته دارد.رمضانعلی فیضید روز گذشته 
شهر  اسالمی  شورای  علنی  دستورجلسه  از  پیش  نطق  در 
اظهار داشت:  مبارک رمضان  ماه  فراسیدن  تبریک  با  مشهد 
خدمت همکارانم در شورای اسالمی شهر مشهد که با تالش 
شبانه روزی سعی در حل معضالت شهر مشهد دارند و نیز به 

کارمندان خدوم شهرداری مخصوصًا پاکبانان...

مشهد؛ قطب تولید
 نبات و آبنبات کشور

مشهدیهاشاکرازیونس؛

نیمکت نشینان 
تاثیرگذار پدیده

استاندارخراسانرضوی:

نمایشگاه قرآن فرصتی برای 
گفت وگو با جوانان است

میزان کمک های مردمی
 به سیل زدگان مشخص شد

گزارش ویژه 6
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در این شماره می خوانیم

مردی که چشم و گوش 
روحانی بود

حکم حسین فریدون صادر شد«؛ این خبر را روز 
دولت  کارکنان  قضائی  مجتمع  سرپرست  شنبه 

این  گفت:  حسینی  قاضی  کرد.  اعالم 
فرد در حکم دادگاه در ارتباط با برخی 
بخش  با  ارتباط  در  و  تبرئه  اتهامات 
محکوم  حبس  به  اتهامات،  از  دیگری 

شده که با توجه به قطعی نبودن 
حکم صادره از بیان جزئیات 

به  پاسخ  در  وی  معذورم. 
فریدون  که  سوال  این 
در  نیز  دیگری  پرونده 
دادسرا دارد، تصریح کرد: 

دادسراست  در  پرونده  آن 
نشده  ارسال  ما  برای  فعال  و 
فریدون  حسین  است. 

ایران  در  چهره ای  تنها 
لطف  به  که  نیست 

به  خانواده  یا  برادر 
وارد  قدرت  ساختار 

این  از  است؛  شده 
باهنر،  محمدرضا  جهت 

خاتمی،  محمدرضا 
امیدوار رضایی و محمد 

حسین  بر  هاشمی 
فریدون تقدم دارند. 
فریدون  هرچند 
گمنام تر  چهره ای 
برادران  سایر  از 
بوده،  قدرت  در 
در  او  تاثیر  اما 
آنها  از  کم  قدرت 

نبوده است. با این تفاوت که نام خانوادگی دو برادر 
تفاوت می کرد و تا پیش از دولت یازدهم، کمتر کسی 
می دانست او برادر حسن روحانی است. حسین 
از زمان فرمانداری  فریدون در 40 سال اخیر 
روحانی  که   92 سال  تا   57 سال  در  نیشابور 
تعیین  چنین  جایگاهی  شد،  جمهور  رئیس 
به  را  برادر  نه  روحانی  است؛  نداشته  کننده 
عنوان وزیر منصوب کرد نه او را معاون خود 
کرد؛ پستی جدید برایش تعریف کرد که تا 
پیش از این تنها در دولت احمدی نژاد وجود 
داشت؛ دستیار ویژه رئیس جمهور! مقامی 
که هرچند شرح وظایف آن به لحاظ قانون 
جمهور  رئیس  برای  اما  نیست،  مشخص 
قرار  فریدون  بود:  مشخص  کامال 
بود نقش چشم و گوش روحانی 
او  باشد.  داشته  دولت  در  را 
به  مذاکرات  برای  حتی 
اتریش  کوبورگ  هتل 
و  جزئیات  تا  شد  فرستاده 
برای  را  گفتگو ها  روزه  هر  نتیجه 
روحانی بازگو کند. همان زمان برای 
جریان  در  فریدون  حضور  اهمیت 
انقالب  تاریخ  مذاکرات  مهمترین 
مذاکرات  اطالعات  شد  گفته 
سرخه ای  زبان  به  وی  توسط 
روحانی(  زادگاه   )شهر 
تا  می شود  مخابره 
لو  اطالعات 

نرود....

در صفحه 2 بخوانید

حسینفریدوندرخصوصحکمصادرهخودرابیگناهمیداند

در چند روز اخیر و در آستانه ماه مبارک رمضان گویا قیمت ماکارونی هم به جمع مابقی کاال ها در جهت افزایش قیمت پیوسته و از این 
قافله عقب نمانده و قیمت مصوب این کاالی خوراکی نیز با قیمت سوپرمارکت ها تفاوت دارد.طبق مصوبه سازمان حمایت از تولید 

کنندگان و مصرف کنندگان قیمت هر بسته ماکارونی 700گرمی با 70درصد افزایش، به پنج هزار و 450تومان می رسد،...

نگاهی به گرانی ماکارونی؛

 تولید به صرفه نیست!
در صفحه 3 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

شد تصویب  درمشهد  تاکسی  کرایه  درصدی   20 افزایش 

در صفحه 2بخوانید

ادعایبحثبرانگیزنمایندهمشهد

دست  تلگرام طالیی و هاتگرام
سه شنبه 17   اردیبهشت 1398 /0 1رمضان 1440 / سال سوم    در جیب  وزارت ارتباطات

شماره 452 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 
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مردی که چشم و گوش روحانی بود
حسین فریدون در خصوص حکم صادره خود را بی گناه می داند

ادعایبحثبرانگیزنمایندهمشهد
دست  تلگرام طالیی و هاتگرام  در جیب  وزارت ارتباطات

 ۴۰۰ می گوید  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
میلیارد تومان هزینه و سرورهای فراوان وزارت ارتباطات 

در اختیار تلگرام طالیی و هاتگرام قرار گرفت.
نصرالله پژمان فر با انتقاد از تعلل وزارت ارتباطات در 
خصوص راه اندازی شبکه ملی اطالعات در کشور افزود: 
چه در زمان وزارت محمود واعظی بر وزارت ارتباطات با 
معاونت آذری جهرمی  و چه اکنون، ده ها و صدها تذکر 
در قالب های مختلف در مورد ضعف و بی رغبتی وزارت 
ارتباطات در راه اندازی شبکه ملی اطالعات داده شد و 
زیرساخت های  و  بستر  که  را مطرح کردیم  این موضوع 
این شبکه را ایجاد و سپس خدمات را توسعه دهیم، آنها 
می گفتند هیچ نگرانی و ناامنی در این فضا که بر بستر 
اینترنت بین الملل است وجود ندارد و حتی با تمسخر و 
بی توجهی  بزرگ  تهدید  این  به  سیاسی  فضاسازی های 

کردند.
شــورای  مجلس  در  کــالت  و  مشهد  مــردم  نماینده 

وزیر  معاون  گذشته  سال  حتی  داد:  ادامــه  اسالمی 
بحث  اینکه  بر  مبنی  داشــت  مصاحبه ای  ارتباطات 
بحث  و  بزرگ  کالهبرداری  یک  اطالعات  ملی  شبکه 
انحرافی است و مشکالت کشور با راه اندازی شبکه ملی 
اطالعات حل نخواهد شد و نباید بر این موضوع تمرکز 

کنیم.
ایران  برای  بین الملل  اینترنت  خدمات  دشمنان  اگر 
مردم  زیان  و  ضرر  پاسخگوی  کسی  چه  کنند،  قطع  را 

است؟
بعد  ارتباطات  وزارت  امروز  متاسفانه  ولی  افزود:  وی 
از حذف تلگرام طالیی و هاتگرام از گوشی های کاربران 
راه اندازی  مسئله  این  حل  راه  که  رسیده  نتیجه  این  به 
شبکه ملی اطالعات است؛ اما سوال این است که چه 
کسی پاسخگوی این تهدیدهای فراوان در حوزه فضای 
کشور  کل  در  اعم  نرم افزارها  و  سخت افزارها  مجازی، 
دیگر  بسیاری  و  مترو  نیروگاه ها،  پاالیشگاه ها،  از شبکه 

خواهد بود؟
فضای  کرد:  تصریح  مجلس  والیی  فراکسیون  عضو 
گرفته  قرار  بین الملل  اینترنت  روی  مردم  کار  و  کسب 
اینترنت  که  بگیرند  تصمیم  آنی  هر  دشمنان  اگر  و 
بین الملل را قطع کنند، چه کسی می خواهد پاسخگوی 

ضرر و زیان مردم باشد.
پاسخ  ارتباطات  وزارت  باید  امروز  تاکید کرد:  پژمانفر 
و  مردم  کار  و  کسب  و  زندگی  داده  اجازه  چرا  که  دهد 
مسائل حاکمیتی بر بستر یک فضای کامالً باتالقی قرار 
بگیرد زیرا تجربه نشان داده که دشمنان هر زمان اراده 
کنند بدون توجه به مشکالت داخلی کشور ما آن را قطع 

می کنند.
حذف  مــورد  در  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
داد:  توضیح  گوگل  سوی  از  هاتگرام  و  طالیی  تلگرام 
تلگرام طالیی و هاتگرام مورد پشتیبانی وزارت ارتباطات 
پوشش  می خواستند  مثال  آنها  و  بود  اطالعات  وزارت  و 

امنیتی برای مراقبت از کاربران داشته باشند و مرتبا هم 
در جلسات متعدد ابراز می کردند که ما با این پوشش و 
پوسته توانستیم برخی از فضاهای ناسالم را در جریان 
را  آنها  به  فعالیت  اجازه  و  کنیم  کنترل  مجازی  فضای 

ندهیم.
قدرت  ما  که  است  امنی  فضای  تلگرام  می گفتند       

کنترل آن را داریم
ارتباطات  وزیر  اظهارات  درباره  مجلس  نماینده  این 
پوسته های  که  بودیم  گفته  ابتدا  از  اینکه  بر  مبنی 
حافظه  داد:  توضیح  نیستند،  اعتماد  قابل  تلگرامی 
و  صحبت ها  که  نشده  ضعیف  آنقدر  مردم  و  رسانه ها 
به  نسبت  را  مسئوالن  سیاسی  ُپزهای  و  اظهارنظرها 
آن  از  ما  که  باور  این  ایجاد  و  نسخه ها  این  ــدازی  راه ان

مراقبت می کنیم، فراموش کرده باشند.
وی  ادامه داد: آقای آذری جهرمی سابقه این گفتمان 
فضای  عالی  شــورای  جلسه  در  روزی  دارد؛  فــراوان  را 

با  داریم؛  را  تلگرام  کنترل  قدرت  ما  کرد  اعالم  مجازی 
پیامک  یک  با  می توانیم  و  کردیم  صحبت  آنها  مدیران 

تمامی نگرانی های خود را برطرف کنیم.
نگرانی  گفتند  افزود:  مجلس  والیی  فراکسیون  عضو 
حاکمیت نسبت به تلگرام وارد نیست و با همین ادبیات، 
چند  و  چهل  به  میلیون  یک  از  کمتر  از  تلگرام  کاربران 

میلیون نفر رشد پیدا کرد.
را  هاتگرام  و  طالیی  تلگرام  امنیت،  ایجاد  برای       

راه اندازی کردند
وی گفت: تا پیش از این می گفتند برای کنترل فضای 
تلگرام و ایجاد امنیت تلگرام طالیی و هاتگرام راه اندازی 
شد؛ با ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه، در اختیار قرار دادن 

سرورهای فراوان به آنها و ارائه خدمات دیگر.
خصوص  این  در  کافی  مستندات  اینکه  بیان  با  وی 
وجود دارد، ادامه داد: تلگرام طالیی و هاتگرام با نظارت 
فارغ  و  کرد  فعالیت  ارتباطات  وزارت  و  اطالعات  وزارت 

خصوص،  این  در  ذی ربــط  مسئوالن  مصاحبه های  از 
مستندات فراوانی در ارتباط با این موضوع دارم که این 

وابستگی را ثابت می کند.
جواب  مسئوالن  فرافکنی  اینکه  بیان  با  پژمانفر 
به  دشمنان  امــروز  که  شرایطی  در  گفت:  نمی دهد، 
راحتی این پوسته ها را حذف و کانال ها و محتواهایی را 
فیلتر می کنند و نشان دادند که هیچ پایبندی به قوانین 
ظرفیت  تمام  مسئوالن  هم  باز  ندارند،  ایــران  داخلی 
نگه  بین الملل  اینترنت  حوزه  در  را  خود  مجازی  فضای 

می دارند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: اگر روزی 
اعالم شد دیگر هیچ خدمتی در بستر اینترنت بین الملل 
به ایران داده نمی شود، مسئوالن چه پاسخی در مقابل 
این موضوع خواهیم داشت؛ قطعًا جناب آقای واعظی 
و عقل منفصل ایشان آقای جهرمی که اکنون جایگزین 

وی شده، باید پاسخگوی مسائل ایجاد شده باشند.

شنبه  روز  را  خبر  این  شد«؛  صادر  فریدون  حسین  حکم 
قاضی  کرد.  اعالم  دولت  کارکنان  سرپرست مجتمع قضائی 
با برخی  ارتباط  این فرد در حکم دادگاه در  حسینی گفت: 
به  اتهامات،  از  دیگری  بخش  با  ارتباط  در  و  تبرئه  اتهامات 
حبس محکوم شده که با توجه به قطعی نبودن حکم صادره 
از بیان جزئیات معذورم. وی در پاسخ به این سوال که فریدون 
پرونده دیگری نیز در دادسرا دارد، تصریح کرد: آن پرونده در 
دادسراست و فعال برای ما ارسال نشده است. حسین فریدون 
تنها چهره ای در ایران نیست که به لطف برادر یا خانواده به 
ساختار قدرت وارد شده است؛ از این جهت محمدرضا باهنر، 
محمدرضا خاتمی، امیدوار رضایی و محمد هاشمی بر حسین 
فریدون تقدم دارند. هرچند فریدون چهره ای گمنام تر از سایر 
برادران در قدرت بوده، اما تاثیر او در قدرت کم از آنها نبوده 
است. با این تفاوت که نام خانوادگی دو برادر تفاوت می کرد 
برادر  او  می دانست  کسی  کمتر  یازدهم،  دولت  از  پیش  تا  و 
از  اخیر  سال   40 در  فریدون  حسین  است.  روحانی  حسن 
زمان فرمانداری نیشابور در سال 57 تا سال 92 که روحانی 
نداشته  کننده  تعیین  چنین  جایگاهی  شد،  جمهور  رئیس 
است؛ روحانی نه برادر را به عنوان وزیر منصوب کرد نه او را 
معاون خود کرد؛ پستی جدید برایش تعریف کرد که تا پیش 
از این تنها در دولت احمدی نژاد وجود داشت؛ دستیار ویژه 

رئیس جمهور! مقامی که هرچند شرح وظایف آن به لحاظ 
قانون مشخص نیست، اما برای رئیس جمهور کامال مشخص 
بود: فریدون قرار بود نقش چشم و گوش روحانی را در دولت 
داشته باشد. او حتی برای مذاکرات به هتل کوبورگ اتریش 
برای  را  گفتگو ها  روزه  هر  نتیجه  و  جزئیات  تا  شد  فرستاده 
روحانی بازگو کند. همان زمان برای اهمیت حضور فریدون 
در جریان مهمترین مذاکرات تاریخ انقالب گفته شد اطالعات 
مذاکرات توسط وی به زبان سرخه ای )شهر زادگاه روحانی( 
مخابره می شود تا اطالعات لو نرود. گویا سیستمی که می تواند 
میلیون ها دالر خرج شنود اطالعات کند، از گرفتن یک مترجم 
که گویش سرخه ای بداند عاجز است! فریدون زودتر از برادر، 
به ساختار قدرت وارد شد. او سال 57 از دولت بازرگان حکم 
گرفت و سپس کار خود را با فرمانداری نیشابور آغاز کرد. آن 
زمان هنوز روحانی قدرت رسمی نداشت. با ورود روحانی به 
فریدون  پیشرفت کرد. حسین  نیز  برادر  مناصب حاکمیتی، 
تمام دورانی که هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود، با حکم 
علی اکبر والیتی )رقیب سال های بعد روحانی( به مالزی رفت 
و به عنوان سفیر ایران منصوب شد. فریدون از عجایب سیاسی 
ایران است و اگر فعالیت در دولت احمدی نژاد هم به کارنامه 
او اضافه می شد، لیست فعالیتش در تمام دولت های پس از 
انقالب تکمیل می شد! او در دولت خاتمی به عنوان یکی از 
نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد منصوب شد. این مقام، 
دوام چندانی نیافت و به ایران بازگشت و این بار به عنوان مشاور 
برادر در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 

نظام منصوب شد. از این به بعد روحانی همه جا برادر را در کنار 
خود حفظ کرد. در همه نشست های روحانی، جای او روی 
صندلی کناری رئیس جمهور بود. در نشست های هیات دولت 
جای فریدون در باالی جلسه، تنها یک صندلی با برادر فاصله 
داشت و احتماال اگر انتقاد ها به او نبود، همان یک صندلی هم 
حذف می شد. حسین فریدون در غیاب همسر حسن روحانی 
که چندان تمایلی به فعالیت های سیاسی نداشت )یا روحانی 
تمایل نداشت(، همسر خود را در جایگاه بانوی اول پاستور 
نشاند و فعالیت های مربوط به زنان از طریق همسر فریدون 
انجام می شد. اینجا هم حاشیه فریدون را رها نکرد. مجتبی 
ذوالنوری نماینده اصولگرای مجلس اتهام مالی و فکری علیه 
خانواده روحانی مطرح کرد و خطاب به رئیس جمهور گفت: 

و  شود  دستگیر  رمال  یک  منزل  در  شما  برادر  زن  باید  »چرا 
وقتی از حساب این رمال سوال می شود که 10 میلیارد تومان 
در حساب شما چه می کند، می گوید از همسر فالن کس به 
من داده شده است و وقتی دستگیر می شود، استاندار و دبیر 
چند  جز  قانونی  روال  نمی دهند  اجازه  ملی  امنیت  شورای 
ساعت طی شود آن هم در مورد کسی که در کنار یک رمال 

وصل به سرویس های جاسوسی دستگیر شده است.«
که  بود  چهره هایی  جمله  از  هم  قدوسی  کریمی  جواد 
بود:  گفته  و  کرده  مطرح  فریدون  علیه  تندی  انتقادهای 
صدای  تقلید  با  ریاست جمهوری  نهاد  در  فریدون  »حسین 
روحانی، خود را به جای رئیس جمهوری معرفی کرده و دستور 

می دهد.«

در همه سال هایی که فریدون نقش چشم و گوش برادر 
که  بود  مشهور  دولت  سایه  در  مرد  به  او  می کرد،  بازی  را 
رایزنی های پشت پرده برای عزل و نصب ها را انجام می دهد و 
شایعه ها همچنان علیه او افزایش می یافت تا زمانی که حضور 
فریدون در دولت کمرنگ شد و کمتر در کنار برادر دیده شد. 
و اجازه  نفوذ می کند  اصولگرایان می گفتند روحانی اعمال 
نیز  دولت  نمی دهد.  را  فریدون  علیه  اتهامات  به  رسیدگی 
پاسخ می داد هدف اصولگرایان تخریب رئیس جمهور است 
و برای رسیدگی به پرونده او منعی وجود ندارد. برخی منابع 
خبری گفته بودند رهبر انقالب با ترکیب دولت مخالف است. 
نوک پیکان این خبر به سمت حسین فریدون رفت و اینگونه 
گفته شد که آیت الله خامنه ای خواستار برکناری برادر رئیس 
جمهور است. این موضوع البته توسط معاون ارتباطات دفتر 
روحانی تکذیب شد و پرویز اسماعیلی گفت این خبر صحت 
ندارد و در راستای دو قطبی سازی تهیه شده است. اتهام ها 
گرفت.  شدت  صرافی  یک  تاسیس  پرونده  در  فریدون  علیه 
را  منتشر کرد که حسین  این خبر  انتخاب  آن زمان سایت 
فریدون و علی صدقی مدیرعامل پیشین بانک ملی و فردی به 
نام مانی مهاجان که عضو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بوده، به همراه علی اسدیان رئیس 
هیات مدیره گروه تجاری آوا و شرکت آواپارس دوران، شرکتی 
برای خرید و فروش نقدی ارز و سکه و طال تاسیس کرده اند 
که نام این شرکت )صرافی صدقی و شرکا( بوده که در میان 
صرافی های مجاز بانک مرکزی وجود نداشته و اساسا شرکتی 

با این حجم فعالیت مجوزی برای کار نداشته است.
نام فریدون تنها در موضوع فعالیت غیرمجاز صرافی با نام 
صدقی گره نخورده بود. منتقدان دولت گفته بودند صدقی با 
اصرار حسین فریدون به عنوان مدیرعامل بانک رفاه منصوب 

شده و حقوق نجومی دریافت کرده است.
حتی  که  بود  حالی  در  جمهور  رئیس  برادر  علیه  اتهام 
قرار  تردید  مورد  بار ها  نیز  فریدون  حسین  تحصیلی  مدرک 
گرفت. رسانه های منتقد دولت پای حسین فریدون را به زیان 
چند هزار میلیاردی بورس نیز باز کردند. تسنیم در گزارشی 
سهامدار  هزار   20 میلیاردی  هزار   3 زیان  افشای  از  خبر 
بورس داد و نوشت این اتفاق به واسطه تاثیرگذاری حسین 
فریدون بوده، زیرا رستگار با توصیه و فشار فریدون مدیرعامل 
شده بود و برای اعالم سود، دست به حساب سازی 2 هزار 
سایه  در  مرد  حسین،  علیه  انتقاد ها  است.  زده  میلیاردی 
دولت آنقدر ادامه یافت تا قوه قضائیه ناگزیر به تشکیل پرونده 
علیه او شد. غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی وقت قوه 
داد  مختصری  توضیحات  فریدون  وضعیت  درباره  قضائیه 
و تنها به گفتن این نکته بسنده کرد که »حسین فریدون با 
یک ابر بدهکار بانکی ارتباط داشته و دستگاه قضا در حال 

تحقیقات بیشتر است.«
محاکمه او تا کنون به صورت غیرعلنی برگزار شده است و 
کسی از جزئیات پرونده او خبری ندارد. تنها خبر اینکه مرد در 
سایه دولت به حبس محکوم شده است. خود او، اما معتقد به 

بی گناهی است.
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روزانه تهران:  مشهد- 
2210 و   1700 شنبه ها: ساعت: 

18:30 ساعت:  یكشنبه ها: 
22:10 13:45 و  دوشنبه ها: ساعت 

21:25 ساعت:12:40و  شنبه ها:  سه 
21:45 و   18:3 ساعت:0  چهارشنبه ها: 

 22:10 13:45 و  پنج شنبه ها: ساعت: 
 22:10 13:50 و  جمعه ها: ساعت: 

11:30 ساعت:  روزه  همه  مشهد-زاهدان: 
یكشنبه ها  بجز  مشهد-یزد:روزانه 

ساعت:  جمعه  و  شنبه  پنج  و  دوشنبه  و  )شنبه 
)2015 17:15 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت: 

یكشنبه ها   12:55 ساعت:  شنبه  مشهد-نوشهر: 
ساعت:  جمعه ها  و   14:30 ساعت:  شنبه ها  چهار  و 

 09:45
و  دوشنبه  و   12:25 ساعت  شنبه  مشهد-اهواز: 

11:25 ساعت  پنجشنبه ها: 
ساعت:  پنجشنبه ها  و  یكشنبه  مشهد-شیراز: 

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 
ساعت  چهارشنبه ها:  و  یكشنبه  مشهد-ایالم: 

07:30
ساعت:19:30  شنبه ها  یك  مشهد–آبادان: 

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398

مشهد؛ قطب تولید نبات و آبنبات کشور
 5۰ گفت:  مشهد  آبنبات  و  نبات  اتحادیه  رئیس 
تولید  مشهد  توسط  کشور  آبنبات  و  نبات  درصد 

می شود.
به گزارش ایسنا، جواد رنگی تهرانی با بیان اینکه 
سازمان صنعت، معدن و تجارت نزدیک 7۰ درصد 
شکر مورد نیاز ما را تامین کرده است، اظهار کرد: 
صورت  بندی های  سهمیه  وجــود  با  خوشبختانه 
گرفته مشهد در ایام ماه مبارک رمضان هیچ مشکلی 

در این خصوص نخواهد داشت.
صورت  همین  به  شکر  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
تامین  ما  اولیه  مواد  که  گفت  می توان  توزیع  شود، 
به  یافته  تخصیص  میزان  این  اگر  اما  شد  خواهد 
آبنبات  و  نبات  نیاز  می توانیم  برسد،  درصد   1۰۰

تمام شهرستان های استان را تامین  کنیم.
آبنبات مشهد عنوان کرد:  اتحادیه نبات و  رئیس 
اگر همین میزانی که شکر در بین واحدهای صنفی 
توزیع می شود، ادامه داشته باشد باید شاهد کاهش 

قیمت ها در ماه های آینده باشیم.
رنگی تهرانی با اشاره به قیمت شکری که در بازار 
نرخ  کرد:  عنوان  می شود،  توزیع  واحدها  بین  در 

مصوب دولتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت 
نیز  ما  و  تومان است  با قیمت سه هزار  داده،  ما  به 
 1۴۰ و  هزار  سه  تا   12۰ و  هزار  سه  نرخ  با  را  شکر 
تنها  ما  میان  این  در  یعنی  می کنیم.  توزیع  تومان 

2.5 درصد برای توزیع شکر سود می کنیم.
وی گفت: در واقع میزان شکری که به این واحد 

تعداد  به  بستگی  می شود  داده  اختصاص  صنفی 
کارگران و میزان محصولی که در سطح استان تولید 
به همین  این سهمیه بندی  اگر  اما  می شود، دارد. 
با  آینده  ماه های  در  ما  باشد  داشته  ادامه  صورت 
اتحادیه  رئیس  بود.  خواهیم  مواجه  شکر  فراوانی 
که  شکری  میزان  مقایسه  با  مشهد  آبنبات  و  نبات 

برخوردار  آن  از  گذشته  سال  در  صنفی  واحدهای 
بودند نیز عنوان کرد: سال گذشته شکر فراوان بود و 
هیچگونه نیازی به سهمیه بندی آن نبود اما امسال 
به دلیل کمبودی که وجود دارد که شاید سیل یکی 
شد  بنا  باشد،  موضوع  این  در  تاثیرگذار  عوامل  از 
بر  تصمیم  و  شود  وارد  خام  شکر  کارخانه ها  از  که 

سهمیه بندی توزیع شکر گرفته شد.
گذشته  سال های  در  کرد:  تصریح  تهرانی  رنگی   
نزدیک به 15۰ واحد فروش نبات و آبنبات داشتیم 

که اکنون بیش از 6۰۰ واحد در فعالیت هستند.
 وی با اشاره به نرخ نبات و آبنبات در بازار اظهار 
و  آبنبات 6 هزار و 5۰۰ تومان  امروز،  بازار  کرد: در 
نبات شاخه ای نیز با قیمت 8 هزار تومان به فروش 
با  مشهد  آبنبات  و  نبات  اتحادیه  رئیس  می رسد. 
توسط  کشور  آبنبات  و  نبات  درصد   5۰ اینکه  بیان 
مشهد تولید می شود، ادامه داد: میزان نباتی که در 
استان تولید می شود نیاز استان را به تنهایی تامین 
می کند، ممکن است که از سایر شهرها وارد استان 
شود اما، با این وجود در تامین نبات در سطح استان 

نیازی به شهرهای دیگر نداریم.

رمضان  مبارک  ماه  آستانه  در  و  اخیر  روز  چند  در 
در  کاال ها  مابقی  جمع  به  هم  ماکارونی  قیمت  گویا 
عقب  قافله  این  از  و  پیوسته  قیمت  افزایش  جهت 
نمانده و قیمت مصوب این کاالی خوراکی نیز با قیمت 

سوپرمارکت ها تفاوت دارد.
طبق مصوبه سازمان حمایت از تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان قیمت هر بسته ماکارونی 700گرمی 
با 70درصد افزایش، به پنج هزار و 450تومان می رسد، 
ماکارونی  بسته  هر  قیمت  که  است  درحالی  این 
بستگی به وزن آن حدود دو نیم برابر یعنی از 6 تا 10 

هزار تومان در بازار افزایش قیمت پیدا کرده است.
قیمت  این  از  پیش  آنالین،  اقتصاد  گزارش  به 
به وزن و نشان آن، هر بسته 500  با توجه  ماکارونی 
گرمی دو هزار تومان و هر بسته 700 گرمی 2 هزار و 

700 تومان بود.
کانون  دبیرکل  زرگران،  کاوه  راستا  این  در 
انجمن های صنایع غذایی ایران درباره علت افزایش 
افزود:  مصرف  بازار  در  ماکارونی  قیمت  70درصدی 
توسط  ماکارونی  صنعت  برای  قیمت  افزایش  مجوز 
کنندگان  مصرف  و  کنندگان  تولید  حمایت  سازمان 

صادر شده است.

او ادامه داد: پیش از این قیمت هر کیلوگرم گندم 
یارانه  آن  بابت  دولت  که  بود  تومان   950 آسیابانی 
در  دولت  مشکالت  به  توجه  با  اما  می کرد،  پرداخت 
تامین بودجه مورد نیاز خود و افزایش قیمت گندم، 
شده  قطع  صنعت  و  صنف  بخش  برای  یارانه  این 

است.
به گفته دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی 

مصرف  و  کنندگان  تولید  حمایت  سازمان  ایران، 
برای  تومان  و 850  نرخ یک هزار  تعیین  با  کنندگان 
هرکیلوگرم گندم آسیابانی، مجوز افزایش 70 درصدی 
قیمت را برای این صنف از جمله ماکارونی صادر کرده 

است.
تولید  شده  تمام  هزینه های  افزایش  به  زرگران 
صنعت ماکارونی از جمله دستمزد کارگری، کارتن و 

بسته بندی اشاره کرد و گفت: ماکارونی از محصوالتی 
این  و  می شود  گذاری  قیمت  دولت  توسط  که  است 
افزایش  احتساب  بدون  قیمت  درصدی   70 افزایش 

هزینه های تمام شده تولید برای این صنعت است.
حاال سوال اینجا است که دلیل این افزایش قیمت 
ماکارونی به صورت هیجانی در روزهای اخیر چیست؟

ریشه این افزایش قیمت به تبصره 14 بودجه سال 
1398 باز می گردد؛ در این تبصره یارانه آرد صنف و 
صنعت حذف گردیده و منابع حاصل از آن به خرید 

تضمینی گندم اختصاص یافته است.
شایان ذکر است که طبق آمار موجود، میزان تولید 
ماکارونی در سال 1397 حدود 700 هزار تن در کل 
کشور بوده و با حذف یارانه آرد صنعتی، قیمت این آرد 
که جزء مواد اولیه تولید ماکارونی می باشد به شدت 

افزایش یافته است.
افزایش  را  ماکارونی  قیمت  تولیدکنندگان  اگر 
در  می باشند.  ورشکستگی  به  محکوم  آنگاه  ندهند 
به  از کارخانه های ماکارونی  نیز بسیاری  حال حاضر 
دلیل حذف یارانه آرد صنعتی و به صرفه نبودن تولید 
ماکارونی، تولید این قلم خوراکی را کاهش داده اند و 

بسیاری از نیروهای خود را اخراج کرده اند.

نگاهیبهگرانیماکارونی؛

تولید به صرفه نیست!
خبر

باسکول 60 تنی در منطقه ویژه اقتصادی 
دوغارون راه اندازی شد

دوغارون  اقتصادی  ویژه  منطقه  تنی  باسکول 60 
یکی از مدرن ترین و مجهزترین باسکولهای کنترل تناژ 
انواع کاالهای صادراتی و ترانزیتی در نقطه صفر مرزی 
ایران و افغانستان امروز یکشنبه به بهره برداری رسید.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون در مراسم 
اعتباری  با  طرح  این  گفت:  باسکول  این  اندازی  راه 
و در مدت  ریال  بر یک میلیارد و 600 میلیون  افزون 
زمان 60 روز با سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی 
دوغارون در این کانون اقتصادی به بهره برداری رسید.

فرامرز سلطانی افزود: مهمترین هدف از راه اندازی 
این باسکول، کنترل بیشتر توزین کامیون های حمل 
بار به سمت کشور افغانستان و تسهیل در کار گمرک 
دوغارون و سرعت عمل بخشیدن به خروجی کامیونها 

بوده است.
گمرک  در  الزم  زیرساختهای  عدم  داد:  ادامه  وی 
محدود  پذیرش  و  افغانستان  کشور  قلعه  اسالم 
در  ترانزیتی  و  صادراتی  کاالهای  حامل  کامیون های 
صف  شدن  طوالنی  و  ازدحام  باعث  مواقع  از  بعضی 
خروجی در این معبر رسمی می شود که با نصب این 
باسکول خروج کامیونها به سمت این کشور تسریع و 

روان می شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی دوغارون با اشاره 
انواع کاال  بر یک میلیون تن  افزون  این که ساالنه  به 
کشور  هدف  بازارهای  سمت  به  دوغارون  گمرک  از 
و  پالک  شناسایی  گفت:  می شود  صادر  افغانستان 
مالک کامیون، تعداد ورود و خروج و تعیین نوع خودرو 

از مزیتهای این باسکول محسوب می شود.
متوسط  طور  به  باسکول  این  در  افزود:  سلطانی 
روزانه 150 دستگاه کامیون با تعرفه های مصوب توزین 
با نظارت کامل اداره استاندارد  می شود و این فرآیند 

صورت می گیرد.

دالر باال پرید
قیمت هر دالر آمریکا در صرافی ها 14 هزار و 700 

تومان اعالم شد .
در  صرافی ها  در  دالر  قیمت  توجه  قابل  افزایش 
حالی رخ داد که دالر در بازار آزاد به آستانه 15 هزار 
با  صرافی ها  در  دالر  هر  قیمت  است.  رسیده  تومان 
 700 و  هزار   14 به  تومان   300 به  نزدیک  افزایشی 
هزار   14 صرافی ها  را  آمریکا  دالر  هر  رسید.  تومان 
فاصله  توازن  ترتیب  این  می خرند.به  550تومان  و 
100 تومانی قیمت خرید و فروش در صرافی ها امروز 
برقرار نیست. بر اساس این گزارش قیمت یورو نیز در 
صرافی ها به 16 هزار و 600 تومان رسید. صرافی ها 

هر یورو را 16 هزار و 450تومان خریداری می کنند.
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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
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  وماده 13  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306271004234 مورخ 1397/11/29 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 مراد جعفریان 
ایدلیک فرزند احمد بشماره شناسنامه 12 صادره از کالت در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 115/85 مترمربع قسمتی از پالک 5 فرعی از 59 اصلی بخش 9 مشهد واقع در پنج 
تن 70- چهارراه دوم حسینیان 12- خریداری از محمدرضا سلیمی 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. 1429 - تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/2، نوبت دوم : 98/2/17
رئیس ثبت اسناد و امالک 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
واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  آئین  وماده 13  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139760306271003986 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 فاطمه ساقی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 109 صادره از ری در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 74/65 مترمربع قسمتی 
از پالک 878 فرعی از 56 اصلی بخش 9 واقع در پنج تن 45 پالک 49 خریداری از مالک رسمی 
آقای احمد افشاری چمن آباد 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. 1427 - تاریخ انتشارنوبت اول: 

98/2/2، نوبت دوم : 98/2/17
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

********************************************************
512/15 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

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

برابررای شماره 139860306021000161 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای شهرام تابع امام فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 
12236 کد ملی 1815796091 صادره از آبادان دریک باب ساختمان به مساحت 255/50 
مترمربع پالک باقیمانده 772 فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت 
به  لذا  است  محرزگردیده  تقوایی  کلثوم  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری  بردسکن  ملک 
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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/17 ، نوبت دوم: 1398/3/1
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

512/16 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306012003670 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مرتضی طهانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2063 صادره از 
کاشمر درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 106/25 مترمربع از پالک 74 فرعی از 3026 
اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای مهدی محمدحسینی 
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: 1398/2/2 ، نوبت دوم: 1398/2/17 
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده 

*********************************************************
512/17 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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
موضوع  اول  هیات   139760306012003710 و   139760306012003709 شماره  برابررای 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حبیب اله قربان 
نژاد فرزند علی بشماره شناسنامه 196 صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان و حسین نوروزیان فرزند علی به شماره شناسنامه 79 صادره بجستان در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 35/88 مترمربع از پالک 2867 و 2868 اصلی 
واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 17 شهریور 9 خریداری از مالک رسمی آقای 
رحمت اله باقری و بمانه وکیل ترشیزی 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: 1398/2/2 ، نوبت دوم: 

 1398/2/17
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده 

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

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 139760306012003705 و 139760306012003706 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حبیب اله قربان نژاد فرزند 
علی بشماره شناسنامه 196 صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
و حسین نوروزیان فرزند علی به شماره شناسنامه 79 صادره بجستان در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 28/15مترمربع از پالک 2867 و 2868 اصلی واقع در 
بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان 17 شهریور 9 خریداری از مالک رسمی آقای رحمت 
اله باقری و بمانه وکیل ترشیزی 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: 1398/2/2 ، نوبت دوم: 

 1398/2/17
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده 

512/19 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
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 139760306012003707 و 139760306012003708 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حبیب اله قربان نژاد فرزند 
علی بشماره شناسنامه 196 صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و 
حسین نوروزیان فرزند علی به شماره شناسنامه 79 صادره بجستان در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 159/45مترمربع از پالک 2867 و 2868 اصلی واقع در بخش یک شهر 
کاشمر به آدرس خیابان 17 شهریور 9 خریداری از مالک رسمی آقای رحمت اله باقری و بمانه وکیل 
ترشیزی 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.

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  بدیهی است درصورت 
صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/2 ، نوبت دوم: 1398/2/17 

رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده 
*******************************************************

512/20 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر

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

فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139660306012000024 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی زارع فرزند برات اله بشماره شناسنامه 2570 صادره از 
از  از پالک 74 فرعی  به مساحت 114/60 مترمربع  باب ساختمان  کاشمر در ششدانگ یک 
3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان امام موسی صدر 25 خریداری 
از مالک رسمی آقای علی جهان آراء 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 مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/17، نوبت دوم: 

1398/3/1
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

*******************************************************
)512/21 ( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

)8416(
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 139760306005008416 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه 8 نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم امینی فرزند ابراهیم به شماره 
شناسنامه 16 صادره از حوزه 8 نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 132/83 متر 
مربع پالک شماره 212 اصلی واقع در اراضی ده شیخ بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری 
از مالک رسمی آقای علی اسحقی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم و وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :98/02/02 تاریخ 

انتشار نوبت دوم : 98/02/17 
علی امینی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

)512/22( آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
)8375(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005008375 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوطالب سالمی 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 3 صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
123/15 متر مربع از پالک شماره1350 فرعی از 233 اصلی واقع در اراضی سیان بخش 2 
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای قربانعلی جعفری 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 98/02/02 تاریخ انتشار نوبت دوم 

98/02/17:
علی امینی – رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور

****************************************************
512/23 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

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

برابررای شماره 139760306013002519- 1397/12/9 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 یونس خواه بشماره شناسنامه 624 
کد ملی 0942700252 صادره مشهد فرزند علی اکبر در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 
215/60 مترمربع از پالک شماره 1987 فرعی از 3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر خراسان 
رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد تقی 
نکوئی شهری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 
روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/17، 

نوبت دوم: 1398/3/1
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

******************************************************
512/24 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

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

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   139860306021000162 شماره  برابررای 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم دلیر فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 28 کد 
ملی 5729976011 صادره از بردسکن دریک باب ساختمان به مساحت 150 مترمربع پالک 
2 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی 
آقای غالمرضا طالبی 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/2/17 ، نوبت دوم: 1398/3/1
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

کمک های  میزان  احمر  هالل  جمعیت  دبیرکل 
تومان  میلیارد   230 حدود  را  سیل زدگان  به  مردمی 

اعالم کرد.
به گزارش ایسنا، محمودرضا پیروی درباره میزان 
کمک های مردمی جمع آوری شده درپی وقوع سیل 
در سه استان کشور گفت: در زلزله کرمانشاه حدود 
64 میلیارد تومان کمک نقدی جمع آوری شد که این 
داشت،  چشمگیری  افزایش  اخیر  سیل  پی  در  رقم 
امروز دریافت  تا صبح  برابر گزارشی که  به طوری که 
کردم 158 میلیارد تومان کمک نقدی به حساب های 

جمعیت هالل احمر از سوی مردم واریز شده است.
لرزش  نیز  تومان  میلیارد   70 از  بیش  افزود:  وی 
کمک های غیر نقدی بود که در مجموع حدود 230 
احمر  هالل  سوی  از  مردمی  کمک  تومان  میلیارد 

جمع آوری شد.
دیگر  اینکه  بیان  با  احمر  هالل  جمعیت  دبیرکل 
در  زیادی  کمک  نیز  آفرود  تیم های  نظیر  گروه ها 
امدادرسانی به سیل زدگان کردند، گفت: این تیم ها 
اقدامات  صعب العبور  مناطق  در  خود  خودروهای  با 
موثری انجام دادند و بسیاری از کمک ها نیز از سوی 

آنان منتقل شد.
برای  کمک  نوع  بهترین  اینکه  بیان  با  پیروی 
کمک های  با  گفت:  است،  نقدی  کمک  سیل زدگان 
نقدی می توان با توجه به نیاز هر منطقه اقالمی را تهیه 
و میان سیل زدگان توزیع کرد. ضمن اینکه یکسری از 
اقالم نیز در انبارهای ما مانده و قابل مصرف نیست و 
باید فکری به حال آنها بکنیم و یا امحا شود یا اقدامی 

دیگر صورت بگیرد.
   از کمک های نقدی مردم هنوز برداشت نکردیم

پیروی درباره نحوه استفاده از کمک های مردمی 
گفت: به جز کمک های غیرنقدی که برخی استفاده 
شده و برخی در انبارهاست، تاکنون هیچ برداشتی از 
کمک های نقدی مردمی انجام نشده و به آنها دست 
امکانات  و  اعتبارات  محل  از  کمک ها  تمام  نزده ایم. 
به  اشاره  با  است.وی  شده  انجام  احمر  هالل  خود 
سیل  مناطق  ساکنان  برای  زندگی  اولیه  اقالم  تهیه 
زده، گفت: چندین برابر این مبلغ جمع آوری شده را 
الزم داریم برای اینکه بتوانیم پکیجی از امکانات اولیه 

زندگی برای سیل زدگان را تامین و به انها بدهیم.
در  اینکه  بیان  با  احمر  هالل  جمعیت  دبیرکل 
انجام  خوبی  پیشگیرانه  اقدامات  اخیر  سیل  مرود 
موارد  باقی  در  به جز حادثه سیل شیراز  شد، گفت: 
اطالع رسانی به موقع آمار تلفات را در مقایسه با حجم 
برخی  در  حتی  داد.  کاهش  بسیار  سیل  وسعت  و 
به  اقدام  زور  به  امدادی  نیروهای  و  فرمانداران  موارد 

تخلیه برخی از منازل کردند و همین امر آمار تلفات و 
خسارات جانی را بسیار کاهش داد.

پیروی با بیان اینکه در سیل لرستان 3500 نفر را 
با بالگرد جابجا کردیم، گفت: این افراد عمدتًا کسانی 
بودند که برای تعطیالت نوروزی به برخی روستاها رفته 
بودند و ما به وسیله بالگرد آنها را به پلیس راه و دیگر 

معابر باز رساندیم تا به شهرهای خود بازگردند.
تا سیل  است  این  ما  اینکه تالش  بر  تاکید  با  وی 
مورد  در  گفت:  بازگردند،  خود  خانه های  به  زدگان 
خانه هایی که هم قابلیت اسکان نداشته و یا تخریب 
اسکان  امکان  که  است  این  ما  تالش  بودند،  شده 

استیجاری را برای سیل زدگان فراهم کنیم.
پاسخ  در  کشورمان  احمر  هالل  جمعیت  دبیرکل 
خارجی  کمک های  دریافت  مورد  در  پرسشی  به 
خارجی  نقدی  کمک های  دریافت  امکان  اظهارکرد: 
خارج  ایرانیان  از  کمک  دریافت  امکان  همچنین  و 
کشور برای ما ممکن نبود و تمامی کانال های انتقال 
غیرنقدی  کمک های  اما  است.  مسدود  ما  برای  پول 
روسیه،  ترکیه،  امارات،  کویت،  آلمان،  کشورهای  از 
فدراسیون بین المللی صلیب سرخ، ژاپن، ارمنستان 
و… به کشور وارد شده است که ما تمامی این موارد را 

به شکلی شفاف هزینه خواهیم کرد.
پیروی در پاسخ به پرسش خبرنگاری کویتی مبنی 
نشده  توزیع  ایران  در  کشورش  کمک های  اینکه  بر 
بود  داده  ما  به  اقالمی  کویت  کشور  گفت:  است، 

داخل  اما  داشت،  قرار  کویت  نام  آنها  کارتن  روی  که 
هالل  مسئول  صدای  من  بود،  ایرانی  اقالم  کارتن ها 
احمر این کشور را نیز دارم که گفت با توجه به گران 
این  آنها  کویت،  کشور  در  اقالم  برخی  قیمت  بودن 
در  و  اند  کرده  ایران خریداری  بازار  داخل  از  را  اقالم 
اختیار سیل زدگان قرار داده اند که تمامی این اقالم 
در اختیار سیل زدگان قرار گرفته است. در مورد اقالم 
غذایی هم نمی توان تمام مواد غذایی را به یکباره در 
باید طی چند مرحله  میان سیل زدگان توزیع کرد و 

این اقدامات را انجام داد.
وی در ادامه به تشریح میزان کمک های دریافتی 
و خاطرنشان کرد:  پرداخت  امارات  و  از کشور کویت 
کویت طی دو مرحله به سیل زدگان کمک کرد که در 
مجموع حدود 80 تن اقالم امدادی و غذایی و دارویی 
کمک های  نیز  امارات  کشور  است.  شده  کشور  وارد 
که  فرستاد  ایران  به  با کشور عربستان  را همراه  خود 

شامل 2500 بسته غذایی، 292 چادر و… بود.
دبیرکل جمعیت هالل احمر در پاسخ به اینکه چرا 
نشده  توزیع  زدگان  سیل  میان  در  اماراتی  چادرهای 
توجه  اما  نیست،  درست  ادعا  این  اظهارکرد:  است؛ 
توزیع  تا 55 هزار چادر  بین 50  ما  که  باشید  داشته 
کردیم و حتی برخی از خانوارها چندین چادر دریافت 
کردند، در این میان 292 تخته چادر به چشم نمی آید 
و تعدادش کم است، اما ما آمار همین را هم داریم که 

در چه مناطقی توزیع شده است.

پیروی با بیان اینکه بنا شده تا از دو کانال مالی که 
کمک های  کرده،  ایجاد  کانادا  و  آلمان  سرخ  صلیب 
مالی خارجی به سیل زدگان برسد، گفت: البته تاکنون 
این امر رخ نداده و ما امیدواریم که زودتر محقق شود، 
ضمن اینکه همه باید ببینید که کشورهایی با ادعای 
اجازه  حتی  و  کرده  رفتار  مردم  با  چطور  بشر  حقوق 

ارسال کمک های بشردوستانه را نمی دهند.
   داوطلبان زیادی با هالل احمر همکاری می کنند

 وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اظهارات 
در  نظامی  اقدامات  مورد  در  قاسمی  سعید  اخیر 
وضوح  به  گفت:  احمر   هالل  پوشش  تحت  بوسنی 
می گویم که ما ارگانی هستیم که نیروهای داوطلب 
برخی  است  ممکن  می کنند،  همکاری  ما  با  زیادی 
را  آن  و  کنند  دریافت  ما  از  را  لباسی  نیروها  این  از 
خالف  کار  این  البته  که  بپوشند  هم  دیگر  جایی  در 
قانون است و پیگرد دارد، اما به هرحال ما لباس را از 
نیروهایمان پس نمی گیریم. در مورد ادعای این فرد 
نیز هم جمعیت هالل احمر و هم نیرویی که آن آقا از 
کرده  شکایت  و  جرم  اعالم  است  شده  بازنشسته  آن 
اند و ایشان باید ادعای خود را ثابت کند و در مجامع 
قضائی در این خصوص توضیح دهد. اقدامات هالل 
احمر، اقداماتی بشر دوستانه است و هیچکس حق 
ندارد از لباس آن سوءاستفاده کند ما نیز به این امر 
تاکید داریم و چنین مسأله ای به هیچ عنوان از طرف 

ما رخ نداده است.

میزان کمک های مردمی به سیل زدگان مشخص شد مهاجرت پزشکان متخصص از نیشابور افزایش 
یافته است

رئیس سازمان نظام پزشکی نیشابور گفت: به دلیل 
فعال،  خصوصی  بخش  و  مناسب  بستر  وجود  عدم 
میزان  و  کم  نیشابور  در  متخصص  پزشکان  پایداری 

مهاجرتشان افزایش یافته است.
دکتر محمدرضا خوشرو افزود: طی یک سال گذشته 
حداقل پنج پزشک متخصص و فوق تخصص از نیشابور 
مهاجرت کرده اند و 34 پزشک نیز با پایان دوران تعهد 

خدمتشان از نیشابور رفته اند.
وی اضافه کرد: 52 درصد از پزشکان فعال در این 
شهرستان مطب ندارند و طی یک سال گذشته چهار 
پروانه مطب به درخواست خود پزشکان لغو شده است و 
در پزشکان موجود نیز رغبتی برای تاسیس مطب وجود 

ندارد.
رئیس سازمان نظام پزشکی نیشابور گفت: از سال 
شبکیه  تخصص  فوق  جراحی  عمل  امکان  گذشته 
چشم، سنگ کلیه و تزریقات داخل چشم در بیمارستان 
خیریه قمر بنی هاشم نیشابور فراهم آمده است.خوشرو 
از روند مهاجرت  ارائه این خدمات امیدواریم  با  افزود: 
پزشکان متخصص کاسته شود که در این راستا نیازمند 

حمایت بخش خصوصی هستیم.
وی ادامه داد: این در حالی است که تنها مجموعه 
 40 از  بیش  نیشابور  خیریه  و  خصوصی  بیمارستانی 
میلیارد ریال از تامین اجتماعی و خدمات درمانی طلب 
دارد و با کاهش نرخ تعرفه ها در سال جدید با چالش 
بزرگی رو به روست.رئیس سازمان نظام پزشکی نیشابور 
گفت: هزینه بازار حداقل 180 درصد گرانتر شده اما 
دستمزد جراحان 28 درصد کاهش یافته است که این 
به  متخصصان  مهاجرت  و  نارضایتی  موجب  وضعیت 
شهرهای بزرگ می شود.هزار و 78 پزشک و پیراپزشک 
فعال در نیشابور حضور دارند که از این تعداد 319 نفر 
پزشک عمومی، 158 پزشک متخصص و فوق تخصص 

و 80 نفر داروساز هستند.
در نیشابور دو بیمارستان دولتی 22 بهمن و حکیم 
نیشابوری و یک بیمارستان خیریه قمر بنی هاشم و 11 
درمانگاه با بیش از هزار و 200 پرستار و 55 داروخانه 

فعالیت دارد.
 127 در  نیشابور  نفری  هزار   450 شهرستان  مرکز 

کیلومتری غرب مشهد واقع شده است. 

خبرسوژه
مبارزه با ملخ در 200 هکتار زمین کشاورزی 

خراسان رضوی انجام شد
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
با آفت  کشاورزی خراسان رضوی گفت: سطح مبارزه 
ملخ در این استان به 200 هکتار از زمینهای کشاورزی 

رسیده است.
نجفقلی صالحی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: ملخ یاد شده از انواع بومی استان است و هر 
ساله به طور طبیعی در این مقطع زمانی مبارزه با آفت 

ملخ در استان انجام می شود. 
وی اضافه کرد: این سطح مبارزه در شهرستانهای 

سرخس، درگز، فریمان و کالت انجام شده است.
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
تشکیل  محض  به  گفت:  رضوی  خراسان  کشاورزی 
می  انجام  مبارزه  ملخ،  فعالیت  کانونهای  شناسایی  و 
شود به همین دلیل شاهد عدم گسترش این کانونها در 

شهرستانها هستیم.
بقیه  در  شده  شناسایی  کانونهای  افزود:  صالحی 
و  است  نظر  تحت  نیز  رضوی  خراسان  شهرستانهای 
به محض نیاز به مبارزه شیمیایی اقدامات الزم در این 
زمینه انجام خواهد شد.وی تاکید کرد: ملخهای دریایی 
هنوز به خراسان رضوی نرسیده اند و در صورت ورود به 
استانهای همجوار نیز برای کمک به مبارزه با ملخ به آنان 

ملحق می شویم تا وارد خراسان رضوی نشوند. 
جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: از کشاورزان، دامداران 
مشاهده  صورت  در  شود  می  درخواست  چوپانان  و 
کانون ملخ بالفاصله به ادارات جهاد کشاورزی استان 
در  خیز  ملخ  کانون   26 افزود:  دهند.صالحی  اطالع 
خراسان رضوی شناسایی شده و تحت کنترل است و 
در بیش از 95 درصد شهرستانهای این استان احتمال 
مواجهه با آفت ملخ بومی وجود دارد و به همین دلیل با 
توجه به وضعیت آب و هوایی در این زمینه حساسیتها 
و کنترلهای الزم انجام می شود. آفت ملخ به وضعیتی 
افزایش  پی  در  حشره  این  رفتار  که  شود  می  گفته 
بارندگی سالیانه پس از یک دوره خشکسالی و تحریک 

برای تولید مثل به حالت طغیان در آید. 
در صورت وقوع چنین شرایطی جمعیت انبوه ملخها 
برای پیدا کردن غذا دست به مهاجرت  جمعی می  زنند و 

با حمله به مزارع، زیانهای بسیار وارد می  کنند.
 پیش از این مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی 
سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی از هجوم 
ملخهای صحرایی در پی بارندگیهای اخیر به مناطقی 
از کشور شامل هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان 
و بلوچستان، فارس، جنوب استان کرمان و جزیره قشم 
خبر داده و گفته بود: هجوم ملخ می تواند تهدید جدی 

برای زمینهای کشاورزی و عرصه های طبیعی باشد. 
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استاندار خراسان رضوی گفت: نمایشگاه قرآن و 
عترت فرصتی خوبی است که حرفهای خود را بزنیم 
چون مخاطب اصلی ما جوانان هستند برای همین 
باید دید چطور می توان جذابیت نمایشگاه را افزایش 

داد تا حضور بیشتری از جوانان را شاهد باشیم.
سیاست  شورای  جلسه  در  حسینی  رزم  علیرضا 
افزود:  مشهد  عترت  و  قرآن  نمایشگاه  گذاری 
خوشبختانه به دلیل تعصب و تقید مردم ما به قرآن 
کاهش  تاکنون  ماه  این  در  موجود  معنوی  فضای  و 
جرائم داشته ایم و این بیانگر آن است که هر چه در 
حوزه فرهنگ سازی معرفتی قرآن کار کنیم در سایر 
ماه ها هم می توانیم کاهش جرائم را داشته باشیم و 

این مسئله مختص به ماه مبارک رمضان نباشد.
قطب  که  مشهد  از  افزود:  راستا  همین  در  وی 
معنوی کشور و جهان اسالم محسوب می شود انتظار 
می رود نمایشگاه هایی در ایام خاص و در حد باالیی 
بیشتری  وقت  فرهنگی  مباحث  برای  و  باشد  داشته 

بگذارد
که  است  خوبی  فرصتی  عترت  و  قرآن  نمایشگاه 
حرفهای خود را بزنیم چون مخاطب اصلی ما جوانان 
هستند برای همین باید دید چطور می توان جذابیت 
نمایشگاه را افزایش داد تا حضور بیشتری از جوانان 

را شاهد باشیم.
اقتصاد  فرهنگ  گسترش  به  که  این  بیان  با  وی 
مقاومتی نیاز داریم، افزود: چون به جهت اقتصادی 
در شرایط خاصی قرار داریم باید ضمن اطالعرسانی 
خواهیم  که  است  صورت  این  در  و  کنیم  مقاومت 
توانست در مسیر پیش رو و با هم افزایی همه مردم 
از مشکالت عبور کنیم همانطور که در چند سال اول 
سر  پشت  را  آن  و  نداشتیم  نامناسبی  شرایط  جنگ 

گذاشتیم.
از  باید  ما  کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  استاندار 
فرصت نمایشگاهی استفاده کرده و تالش کنیم که 
فرهنگ اقتصاد مقاومتی گفتمان رایج بشود چرا که 
اگر از این مرحله عبور کنیم دستاوردهای بهتری را 

خواهیم داشت.
الگوی  مقاومتی  اقتصاد  فرهنگ  داد:  ادامه  وی 
مؤثر و پایداری هست و خواهد بود و همه دستگاه ها 
فرصت  همین  برای  کردند  شروع  را  کار  استان  در 
خوبی است که در نمایشگاه این مسئله توضیح داده 

شود.
انتها خاطر نشان کرد: عالوه بر  رزم حسینی در 
فعالیت های اقتصادی در حوزه فرهنگی هر دستگاه 
متولی برنامه داشته باشند ما وقت خواهیم گذاشت 

و همکاری خواهیم کرد.
برای  خزانه  از  بودجه  گرفتن  خصوص  در  وی 
نمایشگاه قرآن گفت: اجازه بدهید همه دستگاه ها 

در این امر خیر شرکت داشته باشند.
y قرآن در سبک زندگی ایرانی اسالمی منشأ اثر است

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
بین  نمایشگاه  چهاردهمین  گفت:  جلسه  این  در 
ماه  با  همزمان  مقدس  مشهد  عترت  و  قرآن  المللی 

مبارک رمضان برگزار می شود.
جعفر مروارید افزود: چهاردهمین نمایشگاه قرآن 
و عترت از 23 الی 30 اردیبهشت ماه به مدت 8 شب 

در نمایشگاه بین المللی برگزار می شود.
وی در خصوص ویژگی های این نمایشگاه اظهار 
بخش   23 و  غرفه   700 نمایشگاه  این  در  داشت: 

محتوایی فعالیت خواهند داشت.
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
رضوی گفت: حضور حداکثری جامعه المصطفی از 
ویژگی های بارز این نمایشگاه می باشد، 20 ملیت از 
مانند غذای ملل،  ویژه ای  برنامه های  ملل اسالمی، 
جنگ های  الملل،  بین  مهد  پردازی،  نظریه  کرسی 

قرآنی را در نمایشگاه اجرا خواهند کرد.
قرائت های  و  المللی  بین  قاریان  حضور  وی 
مجلسی این قراء در نمایشگاه را از دیگر ویژگی های 
برجسته نمایشگاه دانست و بیان داشت: 14 قاری 
بین المللی از ایران و 9 قاری از کشورهای اسالمی 

در نمایشگاه حضور دارند همچنین 2 میهمان ویژه 
خواهیم  عراق  و  عمان  کشورهای  از  المللی  بین 

داشت.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
رویکرد  در مشهد  نمایشگاه  که مضمون  این  بیان  با 
اجتماعی  نشاط  به  نگاه  با  آکادمیک  و  المللی  بین 
تخصصی  نشست   9 برگزاری  افزود:  می باشد 
دانشگاهی با رویکرد مطالعات اسالمی قرآنی از دیگر 

ویژگی های بارز نمایشگاه است.
وی گفت: اجرای نمایش خیابانی، تصویر سازی 
چاووشی  تجسمی،  هنرهای  نمایشگاه  قرآنی، 
کتابت  خوانی،  پرده  و  داستان  خوانش  خوانی، 
دیگر  از  قرآنی  انیمیشن های  و  فیلم ها  اکران  قرآن، 

برنامه های این نمایشگاه است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
در  شهرداری  را  ویژه ای  برنامه های  داشت:  بیان 

نمایشگاه برگزار خواهد کرد.
تاکید کرد  نمایشگاه  بر پوشش رسانه ای  مروارید 
و افزود: امیدواریم رسانه ها و صدا و سیما در پوشش 
داشته  موثری  و  فعال  حضور  نمایشگاه  رسانه ای 

باشند.
وی نگاه به قرآن را مصداق تبیان کل شیء دانست 
و گفت: قرآن در سبک زندگی ایرانی اسالمی منشأ 
اثر است و سبک زندگی را به ما نشان می دهد قرآن 
اجتماعی،  سیاسی،  مشکالت  و  زمینه ها  همه  در 

اقتصادی و فرهنگی می تواند الهام بخش باشد.
در این جلسه حجت االسالم کاظمی نسب دبیر 
چهاردهمین نمایشگاه قرآن و عترت اظهار امیدواری 
بهترین  نمایشگاه  دوره  چهاردهمین  که  کرد 

نمایشگاه برگزار شده قرآن و عترت باشد.
y اجرای طرح »وقف و نذر« در نمایشگاه قرآن مشهد

قدس  آستان  کریم  قرآنی  مرکز  مدیر  ادامه  در 
رضوی گفت: عالوه بر حضور مشاوران حرم امام رضا 
)ع( 10 کارگاه و ورکشاپ قرآنی در نمایشگاه برگزار 

می کنیم.
سید مسعود میرانی اظهار کرد: طرح »وقف و نذر 
به  قرآن  اهدای  و  قرآنی  »جمع آوری  طرح  و  قرآنی« 

سیل زدگان« را در این هشت شب داریم.
امسال  که  متنوعی  برنامه های  به  اشاره  با  وی 
اضافه  است،  شده  برنامه ریزی  قرآن  نمایشگاه  برای 
کرد: بخشی از نمایشگاه را به صورت گالری است که 
هر شب یکی از هنرمندان آثار خودش را به نمایش 

می گذارد.
در ادامه جلسه نمایندگان دستگاههای همکار در 
نمایشگاه، شهرداری، اداره کل اوقاف و امور خیریه، 
 ... و  پرورش  و  آموزش  اداره کل  المصطفی،  جامعه 
گزارشی از برنامه هایشان را در نمایشگاه ارائه کردند. 
معرفتی  برنامه های  نیز  علمیه،  حوزه  همچنین 
برای  قرآنی،  جنگ  برنامه های  با  همراه  نخبگانی، 

سطوح مختلف مخاطب را خواهند داشت.

استاندارخراسانرضوی:

نمایشگاه قرآن فرصتی برای گفت وگو با جوانان است رئیس اداره ارشاد مشهد:
ایجاد زمینه گفت وگو، خود یک 

هدف است
رئیس اداره ارشاد مشهد گفت: برخی اوقات 
که  چرا  است  هدف  خود  گفت وگو  زمینه  ایجاد 
یکی  اجتماعی دچار خالء هستیم؛  در ساختار 
ریاست  و  ارشاد  وزارت  مجموعه  شعارهای  از 
این اداره در مشهد، توسعه گفت وگو و استفاده 

ابزاری از آن برای حل مسئله است.
استادی  محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار  اداره  این  اخیر  اقدامات  خصوص  در 
مهم  قطب های  از  یکی  خراسان  استان  کرد: 
ستاد  فعالیت  دلیل  همین  به  است  گردشگری 
که  مشهد  در  سپس  و  استان  در  سفر  خدمات 
تاکید  با  است  زائر  پذیرش  برای  مهمی  پایگاه 
کارها  بهتر  هرچه  انجام  برای  خراسان  استاندار 
ماه  اسفند  از  جدی  شکل  به  خدمات  ارائه  و 
فرهنگی  میراث  سازمان  افزود:  شد.وی  آغاز 
را  کشور  کل  در  سفر  خدمات  کمیته  مسئولیت 
بر عهده دارد و مسئولیت ها براساس وظایفی که 
شده  تقسیم  دارد  وجود  شهرستان  و  استان  در 
است، در حوزه خدمات سفر حوزه های متفاوتی 
وجود دارد که هر کیمته عهده دار وظایفی است 
کمیته  آن  مسئولیت  ادارات  ریاست  معموالً  و 
زائرین،  اسکان  مانند  سفر  خدمات  حوزه  در 
گردشگری، سالمت و اقامت تفریحی را بر عهده 

دارند.
رئیس اداره ارشاد مشهد ادامه داد: حوزه ای 
که ارشاد مسئولیت آن را در این حوزه بر عهده 
در  کل  اداره  که  است  فرهنگی  کمیته  داشته 
سطح استان پی گیر آن است؛ ستاد خدمات سفر 
در ایام نورورز مکان ثابتی داشته که نماینده ای 
از تمام کمیته ها در این مکان از هشت صبح تا 
می پرداخته،  روزانه  آمار  ارائه  به  بعدازظهر  پنج 
روزانه  صورت  به  حوزه  هر  در  آماری  تحوالت 
بررسی می شده است و در آخر آمار تجمیعی هم 
برای  تا  می شده  بررسی  و  جمع  استانداری  در 

آسیب شناسی آماده می شود.
ما  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  استادی 
که  محیطی  تبلیغات  سینماها،  تئاتر،  اجراهای 
ثبت  به  آمارها  واقع  در  و  می شود  مربوط  زائر  به 
نظر  مورد  مکان  در  حاضر  نماینده  و  می رسید 
هر  به  مربوط  آمده  پیش  مسائل  که  بود  مأمور 
من  همکاران  هم چنین  کند.  مدیریت  را  حوزه 
تعامل داشته  تا  تعطیالت حضور داشته  ایام  در 
تعطیل  روزهای  در  که  بود  الزم  اگر  و  باشند 
تعطیالت  شود،  انجام  کارها  و  صادر  مجوزی 

باعث توقف کارها نشود.

خبرخبر
فردوسی مؤثرترین و تأثیرگذارترین 

شخصیت تاریخ ایران است
شاعر برجسته مشهدی گفت: فردوسی بدون شک 
مؤثرترین و تأثیرگذارترین شخصیت تاریخ ایران است که 
به تنهایی زبان فارسی زنده نگه داشت.قاسم رفیعا اظهار 
کرد: فردوسی نه تنها در حوزه فرهنگ بلکه در حوزه های 
علمی نیز در زمان خود و حتی عصر بعد از خود تأثیرگذار 
لذا  برسند  خودباوری  به  مردم  شد  باعث  چراکه  بوده 
نیز  شاهنامه  از  پس  ما  فرهنگی  پیشرفت  از  بسیاری 
و  فرهنگ  در  نه تنها  فردوسی  است.  فردوسی  مدیون 
زد  زبان  دنیا  در  حماسه سرایی  در  بلکه  فارسی  ادبیات 
است.شاعر شعر زیبای بچه محل امام رضا در خصوص 
اصالت ایران و زبان فارسی بیان کرد: کشوری مانند مصر 
که قدمت چند هزارساله دارد به علت نداشتن شخصیت 
مانند فردوسی مجبور است از زبان عربی استفاده کند 
اما ما در ایران می توانیم به لطف زحمات فردوسی از زبان 
آمیخته  عربی  زبان  با  اگر  حتی  کنیم  استفاده  فارسی 
باشد. لذا باید از زبان عربی دوری و بیشتر از گذشته به 
مورد  در  بپردازیم.رفیعا  فارسی  زبان  و  فردوسی  ادبیات 
ابریشم  جاده  گذرگاه  در  شاهنامه  بین المللی  همایش 
یادآور شد: ما یا نباید برای فردوسی بزرگداشت بگیریم با 
باید بزرگداشتی در حد و اندازه و شأن این شاعر برجسته 
امسال  شهرداری  عزم  به  توجه  با  که  باشیم  داشته 
حضور  از  باید  چراکه  شد  خواهد  انجام  مناسبی  کار 
شخصیت های اهل فکر، دارای شناسنامه مشخص در 
رابطه با فردوسی شناسی و ادبیات فارسی بهتر از گذشته 

استفاده شود.

جشنواره 'هنر استفاده از دور ریختنی ها' در 
سبزوار برگزار شد

گفت:  سبزوار  زیست  محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
ریختنی ها  دور  از  استفاده  هنر  جشنواره  نخستین 
برگزار  سبزوار  شهرستان  در  کودک   300 مشارکت  با 
شد.حمید صادقی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار 
'هفته  موضوع  با  جشنواره  این  فراخوان  افزود:  ایرنا 
زیست'  محیط  حفظ  و  شهروندی  فرهنگ  پاک،  زمین 
پیش از این در مهد کودکها و مراکز پیش دبستانی این 
شهرستان منتشر شد.وی اضافه کرد: در این جشنواره 
کودکان برداشتهای خود از هفته زمین پاک را با موضوع 
'هنر استفاده از دور ریختنی ها' به تصویر کشیدند.رئیس 
اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: 300 اثر دست 
ساز با استفاده از اشیاء دور ریختنی توسط کودکان مهد 
ارسال  جشنواره  این  به  سبزوار  شهرستان  کودکهای 
شد که هیات داوران 10 اثر برتر را انتخاب و جوایزی به 

سازندگان آنها اهدا کرد.
صادقی افزود: این جشنواره با همکاری و مشارکت 
شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان صدا و سیما، 

اداره محیط زیست و بهزیستی سبزوار برگزار شد.

جشنواره  نهمین  پوستر 
هدف  با  رضوی  کتاب خوانی 
و  جشنواره  این  اطالع رسانی 
استفاده در کتابخانه ها، اماکن عمومی و فضاهای شهری 
جشنواره  نهمین  شد.پوستر  منتشر  کشور  سطح  در 
کتاب خوانی رضوی با هدف اطالع رسانی این جشنواره 
مراکز  و  سازمان ها  سایر  و  عمومی  کتابخانه های  در 
فرهنگی سطح کشور منتشر شد.مدیرکل کتابخانه های 
المسلمین  و  حجت االسالم  رضوی،  خراسان  عمومی 
علی اکبر سبزیان در این خصوص گفت: نهمین جشنواره 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  توسط  رضوی  کتاب خوانی 
کشور و با همکاری بنیاد فرهنگی هنری بین المللی امام 
رضا )ع( و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، 

کتاب های  مطالعه  و  کتاب خوانی  فرهنگ  گسترش 
مرتبط با سیره پاک ائمه معصومین )ع( به ویژه امام رضا 
)ع(، حضرت معصومه )س( و حضرت احمدبن موسی 
جواد  امام  ابن الرضا  حضرت  سیره  ویژه  بخش  با  )ع( 
جشنواره  از  دوره  این  در  افزود:  می شود.وی  برگزار  )ع( 
کتاب خوانی رضوی 12 کتاب در سه رده سنی »کودک«، 
است. شده  معرفی  بزرگسال«  و  »جوان  و  »نوجوان« 
مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی ادامه داد: 
نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در دو بخش »فردی« 
و »خانوادگی« و به دو شیوه مکتوب و الکترونیکی برگزار 
بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  می شود.عالقه مندان 
جشنواره  ثبت نام  و  اطالع رسانی  سامانه  به  می توانند 
 www.razavi.iranpl.ir نشانی  به  رضوی  کتاب خوانی 

مراجعه کنند.

گفت:  برجسته  شاعر 
اقبال الهوری عالوه بر ادبیات 
با سیاست، فلسفه وغیره نیز آشنا 
از شاعران در  بود و در روزگاری که اشعار بسیاری 
و عرفانی  تغزلی  یا مضامین  و  بود  پادشاهان  مدح 
آشوب  پر  جهان  این  به  جدیدی  نگاه  با  داشت، 

می نگریست.
نشست  یازدهمین  در  کاظمی  کاظم  محمد 
دانشجویان  از  جمعی  حضور  با  مهمان«  »شعر 
عالقه مند به شعر و ادب در موسسه آموزش عالی 
موسسه  این  داشت:  اظهار  مشهد  الهوری  اقبال 
نام گذاری  الهوری«  »اقبال  اسم  به  عالی  آموزش 
شعر  در  نوین  تفکر  معمار  که  کسی  است  شده 
نو  طرحی  ادب،  و  شعر  عرصه  در  و  است  فارسی 

درانداخت.
با  ادبیات  بر  عالوه  الهوری  اقبال  افزود:  وی 
سیاست، فلسفه و...نیز آشنا بود و در روزگاری که 
اشعار بسیاری از شاعران در مدح پادشاهان بود و 
یا مضامین تغزلی و عرفانی داشت، با نگاه جدیدی 

به این جهان پر آشوب می نگریست.
کاظمی ضمن تقدیر از برگزاری این نشست در 
میان دانشجویان عالقه مند به شعر و ادب، گفت: 
خراسان  هنری  حوزه  برنامه های  که  خوشحالم 
شهر  حتی  و  مجموعه  داخلی  فضای  از  رضوی 
و نشست های شعر مهمان  رفته است  فراتر  مشهد 
در  مختلفی  روستاهای  و  شهرستان ها  در  تاکنون 
تعامل  زمینه ساز  که  است  شده  برپا  استان  سطح 

پویا میان هنرمندان می شود.

امور  و  متبرکه  اماکن  معاون 
از  رضوی  قدس  آستان  زائران 
در  افطاری  بسته   1500 توزیع 
مساجد حاشیه شهر مشهد در ایام ماه مبارک رمضان 
و  برنامه ها  به  اشاره  با  منبتی  خلیل  داد.سید  خبر 
فعالیت های این معاونت در ماه رمضان اظهار داشت: 
صحن  در  نفر  هزار   13 از  بیش  گذشته  سال های  در 
با  که  بودند  رضوی  اکرام  سفره های  میهمان  هدایت 
توجه به تاکید تولیت آستان قدس رضوی امسال این 
سفره ها پهن نخواهد شد و بخشی از هزینه های آن در 

مناطق سیل زده هزینه می شود.
گذشته  سال های  طبق  همچنین  داد:  ادامه  وی 
افطاری  بسته  و 500  میلیون  ماه رمضان 1  در طول 
دو  و  شد  خواهد  توزیع  نماز  صفوف  بین  در  سبک 

و  زائران  پذیرای  ایام  این  در  نیز  حرم  میهمانسرای 
مجاوران در وعده افطار خواهند بود.

منبتی تصریح کرد: در شب و روز میالد کریم اهل 
بیت )ع( حضرت امام حسن مجتبی )ع( نیز مراسمی 
در صحن جامع رضوی برگزار خواهد شد که تمهیدات 
با  همراه  مراسم  این  باشکوه تر  برگزاری  برای  الزم 
اماکن  است.معاون  شده  انجام  زائران  از  پذیرایی 
به  اشاره  با  رضوی  قدس  آستان  زائران  امور  و  متبرکه 
در  گفت:  قدر  لیالی  در  شده  گرفته  نظر  در  خدمات 
آستانه شب های قدر خادمان بارگاه منور رضوی برای 
میزبانی هر چه بهتر از زائران و مجاوران آمادگی کامل 
از 10 هزار  و بیش  ارائه خدمت خواهند داشت  برای 
ارائه  و  نظم دهی  مسئولیت  خدمه  و  ستادی  پرسنل 

خدمت را برعهده خواهند داشت.

پوسترنهمینجشنوارهکتابخوانیرضویمنتشرشد
محمدکاظمکاظمی:

۱۵۰۰بستهافطاریدرمساجدحاشیهشهرمشهدتوزیعمیشودشعراقبالالهوریرویکردینوینبهجهاندارد
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مصوبات شورا
افزایش 20 درصدی کرایه تاکسی 

درمشهد تصویب شد

برای  تسهیالت  ارائه  شهرمشهد  شورای  سوی  از 
تاکسیرانی  ناوگان  فرسوده  تاکسی های  نوسازی 
تاکسیرانی  ناوگان  کاریه  درصدی   20 افزایش  و 
علنی  جلسه  نهمین  و  پنجاه  شد.در  تصویب  مشهد 
شهرداری  به  شورا،  اعضای  تصویب  شهربا  شورای 
و تسریع در  به منظور تسهیل  مشهد اجازه داده شد 
ترغیب  و  مشهد  تاکسیرانی  ناوگان  نوسازی  فرآیند 
 2000 نوسازی  طرح  در  مشارکت  به  تاکسیرانان 
پرداخت  به  نسبت   ،98 سال  در  خودرو  دستگاه 
تسهیالت  با  بانکی  تسهیالت  سود  التفاوت  مابه 
مطابق   )%14 سقف  تا  و   %4 بر  )مازاد  قرض الحسنه 
مرکزی  بانک  اعالمی  بانکی  تسهیالت  مصوب  نرخ 
به  تاکسیرانان  توسط  )که  ایران  اسالمی  جمهوری 

میزان 80% قیمت خودرو اخذ می شود( اقدام شود.
شهر  تاکسی های  کرایه  نرخ  افزایش  الیحه  درادامه 
از  پس  و  گرفته  قرار  کار  دستور  در   98 سال  در  مشهد 
مستند  شد،  داده  اجازه  مشهد  شهرداری  به  بررسی 
قانون  از  موادی  اصالح  قانون   80 ماده   27 بند  به 
تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی نسبت 
شهری،  درون  تاکسی های  انواع  کرایه  نرخ  افزایش  به 
حداکثر تا سقف 20 درصد نسبت به کرایه مصوب سال 
جلسه  دستورهای  از  دیگر  کند.یکی  اقدام  طبق   97
علنی امروز الیحه راه اندازی و فعال سازی دفاتر توسعه 
به  بررسی  و  بحث  از  پس  که  بود  گری(  )تسهیل  محله 
شهری(  فضاهای  بازآفرینی  )سازمان  مشهد  شهرداری 
از  استفاده  برون سپاری،  رویکرد  با  شد،  داده  اجازه 
و  مردمی  مشارکت  جلب  خصوصی،  بخش  ظرفیت 
مدیریت هزینه های بهسازی - نوسازی و توانمندسازی 
بافت های ناکارآمد در محدوده و محالت هدف بازآفرینی 
شهر مشهد، نسبت به ارزیابی، انتخاب و عقد قرارداد با 
استناد  به  )تسهیلگری(  محله  توسعه  دفاتر  متقاضیان 

دستورالعمل و تعرفه های پیوست اقدام کند.
علنی  جلسه  نهمین  و  پنجاه  ادامه  در  همچنین 
فرهنگی  کمیسیون  نظریه  نیز،  مشهد  شهر  شورای 
الحاق یک  زمینه  در  و گردشگری  زیارت  اجتماعی، 
آیین نامه جامع نامگذاری و تغییر  تبصره به ماده 6 
کار  در دستور  اماکن عمومی  و  معابر  نام خیابان ها، 

قرار گرفت اما با مخالفت اعضا به تصویب نرسید.

اقتصادی  و  مالی  معاون 
از  گفت:  مشهد  شهرداری 
ابتدای سال جاری شورای اسالمی 
شهر مشهد و مدیریت شهری اجرای پروژه های عمرانی 
و شهری را با مشارکت و تهاتر بخش خصوصی در دستور 
کار خود قرار داده است، امری که به واسطه آن کاهش 
اجرای  در  تسریع  زایی،  اشتغال  نقدی،  پرداخت های 
دارد.به  بدنبال  را  عمومی  رضایتمندی  کسب  و  پروژه ها 
با جذب  افزود:  نائینی  امروز، رضا خواجه  گزارش صبح 
سرمایه گذار به صورت فراخوان، اجرای پروژه های شهری 
از  می شود.  انجام  خصوصی  بخش  مشارکت  و  تهاتر  با 
این رو پرداخت هزینه های اجرایی پروژه ها، حداقل 20 
درصد نقدی، 80 درصد غیر نقد از طریق واگذاری ملک 
با احتساب تخفیف 5 درصد و اعطای پروانه ساختمانی 

نائینی  می گیرد.خواجه  صورت  درصد   18 تخفیف  با 
به  خلج  تا  کوشش  خیابان  پروژه  احداث  و  بازگشایی  به 
گفت:  و  کرد  اشاره  مشارکتی  پروژه  از  نمونه ای  عنوان 
تا خلج که  پروژه خیابان کوشش  فراخوان دوفوریتی  در 
یازده  حدود  شد  برگزار  شهر  اسالمی  شورای  دستور  به 
شرکت حضور یافتند که در نهایت شرکت ماشین و بتن 
آستان قدس نسبت به مشارکت در بازگشایی و احداث دو 
فاز خیابان کوشش تا خلج و خیابان کوشش تا کمربندی 
با اختصاص اعتباری بالغ بر 23 میلیارد تومان در مدت 
زمان 24 ماه موفق گردید.وی با تاکید بر توجه شهردار در 
خصوص تحقق هرچه سریعتر پروژه ها، بیان کرد: پروژه 
مذکور توسط کمیته نظارتی بررسی و با همکاری معاونت 
اقتصادی، شهرداری منطقه 7 و شرح خدمت معاونت فنی 

و عمران آغاز شد. 

عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر  شورای  شهرسازی  و 
پنجم  شورای  گفت:  مشهدمقدس 
به  را  خود  یاری  دست  پیوسته  دوره  این  در  مشهد  شهر 
بواسطه  امیدواریم  و  کرده  دراز  دانشگاهی  جامعه  سوی 
رویکرد حاکم، بتوانیم بخشی از فاصله میان حوزه اجرایی 
در  اندیشه  و  علم  حوزه  از  و  کنیم  کوتاه  را  دانشگاهی  و 
در  ببریم.محمدهادی مهدی نیا  بهره  و عمل  اجرا  زمینه 
اینکه  بیان  با  دانشگاه  اساتید  مقام  گرامیداشت  آئین 
از ابتدای فعالیت خود ارتباط  شورای پنجم شهر مشهد 
نموده  برقرار  دانشگاهی  متخصص  بدنه  با  خوبی  بسیار 
است، اظهارکرد: پیوسته از این ظرفیت و دانش و اندیشه 
کارگروه های  در  شهر  سطح  دانشگاه های  پتانسیل  و 
با بیان اینکه  تخصصی خود استفاده کرده ایم.مهدی نیا 

متاسفانه فاصله زیادی میان دو حوزه صنعت و آکادمیک 
و دانشگاه ها شکل گرفته است، گفت: شورای شهر مشهد 
را به سوی جامعه  در این دوره همیشه دست یاری خود 
دانشگاهی دراز کرده و امیدواریم بواسطه رویکرد حاکم، 
بتوانیم بخشی از این فاصله را کوتاه کنیم و از حوزه علم 
و اندیشه در زمینه اجرا و عمل بهره ببریم.رئیس کمیسیون 
عمران و شهرسازی شورای شهر مشهدمقدس خاطرنشان 
نگیرد،  قرار  اجرایی  جایگاه  در  که  زمانی  تا  انسان  کرد: 
اندیشه  و  تحصیل  حوزه  در  که  آنچه  میان  تفاوت  شاهد 

آمیخته شده نخواهد شد.
مهدی نیا با بیان اینکه مدیریت شهری خود را بی نیاز 
از بدنه آکادمیک و دانشگاهی نمی داند، افزود: امیدواریم 
این نشست ها سرآغازی برای تکمیل و ترفیع جایگاه استاد 

و تعمیق ارتباط بین مدیریت شهری و دانشگاه باشد. 

شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
عضو  و  مشهد  شهر  اسالمی 
این   3 شماره  نظارتی  کمیته 
پزشکان  به  رایگان  پروانه  اختصاص  از  مجموعه 
کم  مناطق  زمره  در  که   5 و   4 مناطق  در  متقاضی 

برخوردار شهری به حساب می آیند، خبر داد.
 علیرضا شهریاری در جریان جلسه کمیته نظارتی 
شماره 3 که با هدف بررسی مشکالت و مسائل منطقه 
مراکز  بیشتر  اظهارکرد:  شد،  برگزار  شهرداری   5
درمانی شهر مشهد در فاصله هایی کمتر از یک و دو 
واقع  برخوردار  منطقه  یک  در  و  یکدیگر  از  کیلومتر 
را  زیادی  بسیار  مشکالت  موضوع  همین  که  شده اند 

برای شهر به وجود می آورد.
توزیع متوازن خدمات درمانی  این که  بیان  با  وی 

در سطح شهر باید به عنوان یک مطالبه مطرح باشد، 
ایجاد مدیریت یکپارچه و  تا  این حال  با  تصریح کرد: 
شهرداری  و  نمی شود  محقق  مهم  این  شهری،  واحد 
نیز نمی تواند به تنهایی این مسئله بزرگ و پیچیده را 

حل کند.
و  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  رئیسه  هیئت  عضو 
عضو کمیته نظارتی شماره 3 این مجموعه ادامه داد: 
باید نظامی در نظر گرفته شود که پزشکان در آغاز کار 
در مناطق مختلف شهر به ارائه خدمت بپردازند و در 
منطقه  یک  به  بتوانند  نظر  مورد  نمره  کسب  صورت 

دیگر راه پیدا کنند.
بخش های زیادی از مناطق 4 و 5 شهرداری کمتر 
توسعه یافته است و به لحاظ تأمین سرانه های خدمات 

از جمله سرانه های بهداشتی با کمبود مواجه است.

معاونشهرداراعالمکرد:

اجرایپروژههایشهریباتهاترومشارکتبخشخصوصی
رئیسکمیسیونعمرانوشهرسازیشورایشهرمشهددرآئینگرامیداشتمقاماساتیددانشگاه:

شورایپنجمشهرمشهدبهدنبالکوتاهکردنفاصلهمانحوزهاجراودانشگاه
رئیسکمیتهنظارتیشماره3شورایاسالمیشهرمشهدخبرداد:

اختصاصپروانهرایگانبهپزشکانمتقاضیدرمناطق4و5شهری

جامعههتلدارانخراسانرضوی،بزرگترین
تشکلبخشخصوصیاستان،پروانه

بهرهبرداریدریافتکرد
هتلداران خراسان رضوی در آغوش 

جامعه حرفه ای
مدیرکل  نژاد/  علی 
صنایع  فرهنگی،  میراث 
گردشگری  و  دستی 
گفت:  رضوی  خراسان 
هتلداران  حرفه ای  جامعه 
دریافت  با  رضوی  خراسان 
رسمًا  برداری،  بهره  پروانه 
کرد. آغاز  را  خود  فعالیت 

امروز«  »صبح  گزارش  به 
ابوالفضل مکرمی فرامروز 16 اردیبهشت با اعالم این خبر 
افزود: جامعه حرفه ای هتلداران در راستای اهداف توسعه 
تشکیل  هتلداری  حوزه  در  ویژه  به  گردشگری  صنعت 
حرفه ای  جامعه  ایجاد  فر  مکرمی  است.ابوالفضل  شده 
بیان  و  عنوان  ضرورت  یک  را  رضوی  خراسان  هتلداران 
کرد: این تشکل براساس الزام قانون برنامه ششم توسعه 
زمستان سال گذشته و با برگزاری انتخابات با حضور معاون 
همچنین  استانی،  و  ستادی  مدیران  کشور،  گردشگری 
هتلداران استان و مدیران تاسیسات گردشگری وارد مرحله 
نهایی شد.وی افزود: در این مدت فرآیندهای قانونی صدور 
پروانه بهره برداری طی شد و با امضای این پروانه جامعه 
را  خود  فعالیت  رسمًا  رضوی  خراسان  هتلداران  حرفه ای 
آغاز کرد.مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی با بیان 
تاکنون تشکل هتلداران، اتحادیه هتلداران بود که زیر نظر 
افزود:  می کرد،  فعالیت  وتجارت  معدن  صنعت،  سازمان 
از  حرفه ای  جوامع  تشکیل  ششم،  برنامه  قانون  براساس 
این  پس  این  از  و  است  فرهنگی  میراث  سازمان  وظایف 
در  و  فرهنگی  میراث  سازمان  مستقیم  نظر  زیر  تشکل 
چارچوب اساسنامه اقدام خواهد کرد.مکرمی فر تصریح 
دارا  با  رضوی  خراسان  هتلداران  حرفه ای  جامعه  کرد: 
بودن نیمی از ظرفیت اقامتی کشور به عنوان بزرگترین و 
مهمترین تشکل بخش خصوصی در کشور قلمداد می شود 
که می تواند نقش مهمی در راستای توسعه کمی وکیفی و 
همچنین نظارت بر واحدهای اقامتی استان داشته باشد.

گفتنی است انتخابات جامعه حرفه ای هتلداران خراسان 
رضوی آذرماه سال گذشته و از بین 140 نفر اعضای جامعه 
بودند  انتخابات  در  شرکت  به  مجاز  که  استان  هتلداران 
برگزار و در نتیجه آن آقایان: امیر سزاوار، عباس باقرزاده 
صفاریان، محمد تقی مجاور زرگر، احمد ارفع رحیمیان، 
محمد رضا توکلی زاده، محمود مادرشاهیان و سید محمد 
جعفر  آقایان:  و  مدیره  هیات  اعضای  عنوان  به  حسینی 
عرفانیان نوغانی وسید محمد رضا وزیری به عنوان بازرس 

انتخاب شدند.

خبر

رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار 
یک  نشینی  حاشیه  گفت:  مشهد  شهر  شورای 
گذشته  ادوار  در  ریشه  که  است  اجتماعی  پدیده 

دارد.
از  پیش  در نطق  روز گذشته  رمضانعلی فیضید 
با  دستورجلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد 
تبریک فراسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: 
خدمت همکارانم در شورای اسالمی شهر مشهد که 
روزی سعی در حل معضالت شهر  با تالش شبانه 
شهرداری  خدوم  کارمندان  به  نیز  و  دارند  مشهد 
مخصوصًا پاکبانان این قشر زحمت کش که در ایام 
از  برای میزبانی  را  بارندگی های اخیر شهر  و  نوروز 
زائرین و مجاورین امام رضا )ع( مهیا نمودند، خدا 

قوت عرض می نمایم. 
نشینی  حاشیه  که  این  بیان  با  وی  ادامه  در 
ادوار  در  ریشه  که  است  اجتماعی  پدیده  یک 
گذشته دارد در باره نسبت حاشیه نشینی در شهر 
از  هکتار  هزار   140 از  بیش  داشت:  اظهار  مشهد 
قرار  ناکارآمد  بافت های  در  ما  شهری  زمین های 
این  در  کشور  جمعیت  درصد   30 حدود  و  دارند 
بافت ها زندگی می کنند که 4290 هکتار آن متعلق 
به شهر مشهد )معادل 3 درصد از کل کشور( است. 
 500 حدود  در  چیزی  هکتار  هزار   140 این  برای 
بدون  که  است  الزم  اعتبار  تومان  میلیارد  هزار 
امکان  عمالً  شهرداری  و  خصوص  بخش  مشارکت 

پذیر نخواهد بود.
با  برخوردار  کم  مناطق  ویژه  کمیسیون  رئیس 
گفت:  حاشیه ای  مناطق  گسترش  علل  به  اشاره 
اعتبارات و خدمات در  توزیع  امر در نظام  متولیان 
سطح کشور دچار بی نظمی هستند و اعتبارات به 
درستی در کشور هزینه نمی شود در نتیجه موجب 
کمبود شغل در روستاها و شهرهای کوچک و میانی 
می شود و این قشر از بیکاران به امید یافتن شغل 
شهرهای  راهی  بهتر  خدمات  دریافت  و  مناسب 
و  اقلیمی  وضعیت  میان  این  )در  می شوند  بزرگ 

خشکسالی های اخیر نیز مزید بر علت می شود.(
وی همچنین افزود: متولیان محلی در شهرهای 
و  ننموده  درک  را  موجود  وضع  خوبی  به  بزرگ 
وظایف قانونی خود را با به درستی انجام نمی دهند 
و یا سهوًا موجب اختالل در نظام شهری می شوند. 
نتیجه شاهد گسترش روزافزون مناطق حاشیه  در 
هزار  چند  باغات  و  مزارع  بهترین  تخریب  و  شهر 
ساله ما در آبرفت های حاشیه کشف رود و باغات در 

ارتفاعات جنوب شهر هستیم.
فیضی با بیان این که مهاجرت فی نفسه مذموم 
پدیده  این  نادرست  مدیریت  نحوه  افزود:  نیست 
است که در شهرها ایجاد مشکل و بحران می نماید، 
تازه وارد را وارد چرخه  نتوانیم مهاجر  زمانی که ما 
اقتصاد نماییم عمالً با نیروهای مازاد روبرو خواهیم 

شد. 
در  برخوردار  کم  مناطق  ویژه  کمیسیون  رئیس 
خصوص عدم مدیریت یکپارچه و وظایف قانونی هر 
چند  به  را  ذیربط  نهادهای  داشت:  اظهار  سازمان 

دسته می توان تقسیم کرد.:
قانونی  لحاظ  از  که  حاکمیتی  دستگاهای   .1
منطقه ای،  آب  )سازمان  دارند  اختیار  در  زمین 
جهاد کشاورزی )جهاد کشاورزی بعنوان دبیر حفظ 
زمین های  از  حفاظت  متولی  و  المال  بیت  حقوق 
کشاورزی در محدوده و حریم شهر مشهد( و محیط 

زیست، فرمانداری و ....( 
اقدام  که  دولتی  غیر  و  دولتی  سازمان های   .2
تعاونی هایشان  از طریق  و  به خرید زمین می کنند 
در  کارمندانشان  برای  زمین  تفکیک  به  اقدام 

حاشیه شهر می کنند.
و  قدس  آستان  همچون  وقفی  ارگان های   .3

اوقاف که دارای زمین هستند.
و  محدوده  کنترل  و  نظارت  که  شهرداری   .4
حریم را بعهده دارد و همچنین زمین هایی را برای 
جابه جایی صنوف مزاحم و برخی دیگر از کاربریها 

در اختیار می گیرد

در  قضایی  ضابط  عنوان  به  قضاییه  قوه   .5
جلوگیری از ساخت و سازهای غیر محاز و برخورد 

سریع و قاطع با زمین خواران و دالالن.
ارگان های  اساسی  مشکل  به  اشاره  با  فیضی 
دخیل در حاشیه شهر که دارای زمین نیز هستند 
به  کارآمد  و  صحیح  نظارت  توانایی  عدم  گفت: 
صورت هماهنگ و یکپارچه که از ساخت و ساز غیر 
قانونی در زمین های خود جلوگیری نمایند و فقدان 
برنامه اقدام مشترک از مشکالت عمده در مدیریت 

شهری محسوب می شوند.
فیضی افزود: به منظور حاشیه شهر مشهد بیش 
غیر  و  مستقیم  دولتی،  غیر  و  دولتی  ارگان   32 از 
مستقیم درگیر هو فعالیت می کنند. که البته از سال 
پایدار شهری  بازآفرینی  1393 در قالب ستادهای 
و  مشخص  خروجی  ولی  می شود  برگزار  جلساتی 

اقدام مشترکی تاکنون دیده نشده است.
در  برخودار  کم  مناطق  ویژه  کمیسیون  رئیس 
پنجم  شورای  در  گرفته  انجام  اقدامات  خصوص 
از  ماه  این 20  و در  این دوره  ما در  اظهار داشت: 
عمر شورا سعی کردیم با در نظر گرفتن چهار محور 
برخوردار  کم  محالت  در  بازآفرینی  فرایند  کلیدی 
شهری،  فقر  کاهش  شهری،  آوری  تاب  )ارتقای 
حکمروایی  تحقق  مکانی،  منزلت  و  هویت  ارتقای 
را  خودمان  فعالیت های  حوزه  دو  در  شهری( 
پیگیری  برخوردار  کم  و  پیرامونی  مناطق  در 
نمودیم:1- پیش گییری از طریق نظارت و کنترل 

2- برنامه ریزی و مدیریت

فیضی درباره نحوه پیش گیری از طریق نظارت و 
کنترل گفت: صویب الیحه ساماندهی اراضی بزرگ 
سکونتگاه های  ایجاد  عمده  علل  از  )یکی  مقیاس 
بزرگ  زمین های  مجاز  غیر  تفکیک  رسمی  غیر 
خواران  زمین  و  دالل ها  و  مالکان  بزرگ  توسط 
موظف  را  شهرداری  مصوبه  این  با  ما  که  می باشد 
نمودیم تا با توافق با بزرگ مالکین که )حدود 4.6 
دیگر  بزرگ  اراضی  شدن  دانه  ریز  از  هکتار(  هزار 
بزرگ  با  توافقاتی  میان  این  در  نماید.(  جلوگیری 
مالکین از جمله اوقاف با 49 درصد )2253 هکتار( 
از اراضی بزرگ مناطق پیرامون شهر و آستان قدس 
بزرگ  اراضی  از  از  هکتار(   1977( درصد   43 با 
پیگیری  و در حال  پیرامون شهر داشته ایم  مناطق 
کاربریهای  تعدیل  و  نمودن  احسن  به  تبدیل  و 

خدمایت در این مناطق هستیم. 
در سال 1397  ما  که  این  بیان  با  ادامه  در  وی 
برای کمربند سبز  تومان  میلیارد  به 21.4  نزدیک 
رود  از ظرفیت کشف  بهره گیری  بر  نمودیم  هزینه 
جهت  طبیعی  پارک  اکو  عنوان  به  داشت:  اظهار 
جوگیری از ساخت و ساز و ایجاد فضایی فره بخش 
کمربند  اینکه  به  توجه  با  شهر  از  بخش  این  برای 
شمالی منطبق بر کشف رود است ما شهرداری را 
قانونی  ظرفیت  از  گیری  بهره  با  تا  نمودیم  مکلف 
و  رود  نجات کشف  قالب طرح  در  دیگر سازمان ها 
با رعایت مسائل زیست محیطی اقدام به تهیه اکو 

پارک کشف همچون کال چهل بازه نماید.
در  برخوردار  کم  مناطق  ویژه  کمیسیون  رئیس 
افزایش  و  سازی  هویت  و  سازی  توانمند  بر  ادامه 
کرامت در این مناطق جهت جلوگیری از گسترش 
دایره فقر تاکید کرد و با مخاطب قرار دادن اعضای 
وکیل  ما  که  نشود  فراموشمان  گفت  شهر  شورای 
مدافع بیش از 3 میلیون نفر از مردم شریف مشهد 
و 80 میلیون زائر امام رضا هستیم و ما نباید خود را 
محدود به نظارت بر شهرداری بنمائیم. طبق اصل 
100 تا 106 قانون اساسی و بند 32 شرح وظایف 
می بایست  شهرستانی  سازمان های  تمامی  شورا 
در  مردم  نماینده های  به  را  خود  عملکرد  گزارش 
که  ماست  خطیر  نقش  این  دهند.  گزارش  شورا 
شهر  ناهماهنگی های  و  کاری ها  موازی  جلوی 
و  شدن  اداره  گران  از  و  بگیریم  را  مقدس  مشهد 
بعمل  جلوگیری  مشهد  مردم  بر  هزینه ها  تحمیل 
آوریم. در این راستا اگر شورا با ایجاد کمیته ای این 
افتخارات  از  یکی  شک  بی  نماید  پیگیری  را  مهم 

مهم این دوره از شورا خواهد بود.

رئیسکمیسیونمناطقپیرامونیوکمبرخوردارشورایشهرمشهد:

حاشیه نشینی ریشه در ادوار گذشته دارد

مشهد  شهردار  ابالغ  خصوص  در  مشهد  شهر  شورای  رئیس 
گفت:  شهرداری  بودجه های  با  افطار  مراسم  نشدن  برگزار  برای 
بودجه  از  افطار  مراسم  کردن  ممنوع  در  شهری  مدیریت  اقدام 
شهرداری که تصمیمی مشترک با شورای شهربود قابل تقدیر است.
محمدرضا حیدری در ابتدای پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای 
شهر باتبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان افزود:وی تصریح کرد: 
شهرداری مشهد از سال 97 تاکنون پویش های باارزش و موفقی را 
در سطح شهر راه اندازی کرده که تأثیر بسزایی در فضای اجتماعی 
داشته اند؛ در ماه مبارک رمضان نیز می توان پویشی با هدف جلب 
مشارکت مردمی در برگزاری مراسم افطار ویژه مناطق کم برخوردار 
می تواند  شهروند  هر  که  نحوی  به  کرد  ایجاد  شهر  پیرامونی  و 
شهر  شورای  شود.رئیس  عهده دار  را  خانواده  یک  افطاری  میزبان 
ساماندهی  و  راه اندازی  شک  بدون  اظهارکرد:  مشهدمقدس 
غیردولتی،  مختلف  نهادهای  همراهی  و  مشارکت  با  پویش  این 
ثواب  از  بهره مندی  بر  و عموم شهروندان، عالوه  سمن ها، خیرین 
انسجام  صمیمیت،  فضای  تقویت  و  ارتقا  موجب  دادن،  افطاری 
اینکه  بیان  با  شد.حیدری  خواهد  مشهد  شهر  در  همبستگی  و 
اقدام روابط عمومی شورای شهر در راه اندازی پویش های مختلف 
است،  بوده  ارزشمند  بسیار   ... و  لبخند  مهربانی،  سیل  همچون 
حقوق  با  مردم  آشنایی  پویش  شکل گیری  شاهد  هم  اخیرًا  گفت: 
شهروندی بودیم که مدیریت شهری مشهد با اکران بنرهای مرتبط 
پیش قدم  زمینه  این  در  عمومی،  و  مجازی  فضای  شهر،  سطح  در 
تقویت  را  خود  حقوق  به  نسبت  مردم  مطالبه گرایانه  نگاه  تا   شده 

کند.
گذشته  هفته  در  معلم  و  کارگر  روز  مناسبت های  به  حیدری 
فرهنگی  معاونت  ویژه  به  مشهد  شهرداری  از  داد:  ادامه  و  اشاره 
بابت برگزاری مراسم تجلیل از مقام کارگران و معلمان و اساتید هم 

قدردانی می کنیم.

خبر
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد؛

ممنوع کردن مراسم افطاراز بودجه شهرداری 
قابل تقدیر است

شهرداری جغتای به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر جغتای در نظر دارد نسبت به واگذاری 
امورات عمرانی، آبیاری و نگهداری فضای سبز و خدمات شهری از طریق مناقصه کتبی به شرکتهای 

واجد شرایط اقدام نماید. 
لذا متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد 
قیمت از تاریخ 1398/02/17 لغایت 1398/02/23 به واحد امور مالی شهرداری جغتای مراجعه و یا با 

شماره تلفن 45621970- 051 تماس حاصل فرمایند. 

آگهی مناقصه نوبت اول 

شهرداری جغتای 

شهرداری جغتای

سرویس درشهر

سامانه پیامکی روزنامه صبح امروز   آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد
1 0 0 0 8 0 8 8 8
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ملیپوشخراسانیجودو:
هیچ کس هوایم را نداشت

ملی پوش خراسانی تیم ملی جودو می گوید: 1۰ سال 
است که عضو تیم ملی هستم، اما فکر می کنم کسی از 
مصدومیتم خبر نداشت،زیرا تمام هزینه های درمانم را از 

جیب دادم. 
آمادگی  وضعیت  خصوص  در  محجوب،  جـــواد 
جسمانی اش پس از یک دوره طوالنی مصدومیت، اظهار 
کرد: هم اکنون در حال انجام تمرینات هوازی هستم و 
انشاالله اگر تا یک ماه دیگر پایم یاری کند، مبارزاتم را آغاز 
خواهم کرد. احتماال در تیم ملی اردوی مشترک خواهیم 
داشت، اما باید ببینم برنامه ها به چه شکل خواهد بود. 

انشاالله تا یک ماه دیگر به مرز آمادگی خواهم رسید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در دوران مصدومیتش 
از این ملی پوش حمایت شده، خاطرنشان کرد: با اینکه 
از  کسی  حتی  شهر  درایــن  اما  هستم،  چناران  متولد 
مصدومیتم خبر نداشت! اگر هم کسی خبر داشت، شاید 
برایش مهم نبود. 1۰ سال است عضو تیم ملی جودو ایران 
هستم. حداقل برای شهرم و مردم شهرم افتخاری کسب 

کرده ام. فکر می کنم تا کنون اسم شهرم را در ایران و در 
از وقتی  اما  هر جای دنیا که بازی کرده ام، باال برده ام، 
مصدوم شدم، انگار نه انگار 1۰ سال است که عضو تیم 
ملی و ورزشکار المپیکی هستم. انتظار داشتم حداقل در 
هزینه جراحی کمکم می کردند. تاکنون تمام هزینه  هایی 
که برای پایم انجام داده  ام، ۴7 میلیون تومان شده، اما 
داد،  ویــژه ای  تخفیف  و  داشت  را  هوایم  که  کسی  تنها 

پزشک معالجم بوده است که باید از وی تشکر کنم.
ملی پوش خراسانی تیم ملی جودو در خصوص این که 
چرا بیمه هزینه های درمانش را نپرداخته، عنوان کرد: در 
مسابقات آسیایی جاکارتا 7۰ درصد عضله پایم پاره شد و 
در مسابقات جهانی مینیسک پایم به طور کامل پاره شد. 
به فدراسیون پزشکی ورزشی مراجعه کردم. جواب شان 
بیمه می شدم.  ورزشی  باشگاه های  در  باید  که  بود  این 
در  شویم،  اعــزام  آسیایی  مسابقات  به  که  این  از  پیش 
فدراسیون پزشکی ورزشی به طور کامل چکاپ و سپس 
بیمه می شویم. اگر این چکاپ انجام نشود، به مسابقات 

اعزام نخواهیم شد. پایم در مسابقات آسیایی تقریبا پاره 
شد و یک هفته پس از آن در مسابقات جهانی به طور 
کامل مینیسک پایم پاره شد. فدراسیون پزشکی ورزشی 
این موضوع را قبول ندارد و نمی دانم که حتی بهانه شان 
در مورد مصدومیتم چیست؟ تمام فاکتورها را به فدراسیون 
پزشکی تحویل دادم که نزدیک به 7 میلیون بازگرداندند، 

اما برای مابقی هزینه ها اقدامی صورت نگرفت.
و  ادامه سال  برای  برنامه هایش  محجوب در خصوص 
را  امتیازم  انشاالله  کرد:  عنوان  المپیک  سهمیه  کسب 
به زودی تکمیل کرده و سهمیه المپیک را کسب کنم تا 
تا آخرین مسابقه برای  همانند المپیک  قبلی، نخواهم 
کسب سهمیه المپیک بجنگم. در تالشم که چهار یا پنج 
ماه باقیمانده به المپیک، تمام تمرکزم را روی المپیک 
در  دارم  را  آن ها  در  شرکت  قصد  که  مسابقاتی  بگذارم. 
فدراسیون  ببینم  باید  و  نیست  مشخص  حاضر  حال 
مسابقات  در حال حاضر  گرفت.  تصمیمی خواهد  چه 
گرندپری کرواسی که در تیر و مرداد ماه برگزار می شود در 

پیش است. سپس هوهات چین، بوداپست مجارستان و 
مسابقات جهانی اوزکا ژاپن در شهریور ماه پیش رو است. 
آمادگی  مرز  به  تا مسابقات جهانی صد درصد  انشاالله 

خواهم رسید.
وی در خصوص نتایج ناامید کننده اخیر تیم ملی جودو 
در مسابقات قهرمانی آسیا تصریح کرد: شاکله فدراسیون 
و تیم ملی دو هفته پیش از اعزام تیم شکل گرفته است. 
نمی توان تیم را در مدت زمان کوتاه به اوج رساند. قطعا 
عملکرد تیم ملی جودو مربوط به دوره گذشته فدراسیون 
و تیم ملی است. قطعا از قبل برنامه های قدرتی، هوازی 
پنج ماه  یا  نیازمند چهار  و استقامتی گذرانده شده که 
تمرین است. باید عملکرد جودوکاران را طی این مدت 
در  آنها  عملکرد  چرایی  به  تا  دهید  قرار  ارزیابی  مورد 

مسابقات قهرمانی آسیایی برسید.
جودو  فدراسیون  بالتکلیفی  کــرد:  تاکید  محجوب 
وارد  آسیب  جودو  به  فدراسیون،  رییس  تعیین  از  پیش 
کرد. سرمربی قبلی باید پاسخگو باشد که چرا وضعیت 

جودوکاران ایران باید چنین باشد، همانطور که نباید توقع 
داشت سرمربی جدید با دو هفته تمرین بتواند عملکرد 
مثبتی داشته باشد. فقط  از سرمربی جدید توقع می رود 
در  کند.  حفظ  مسابقات  برای  را  جودوکاران  سطح  که 
طول دو هفته فقط می توان ریکاوری کرد و ورزشکاران 
را از لحاظ روحی و روانی آماده مسابقات کرد. تیم ملی، 
تیم جوانی است و باید از این پس تیم را مورد ارزیابی قرار 
دارد. اکثر جودوکاران متولد 75 هستند و فقط من و سعید 

مالیی جزو باتجربه های تیم محسوب می شویم.
این  به  پاسخ  در  جودو  ملی  تیم  خراسانی  ملی پوش 
سوال که با این وجود، تیم ملی جودو در مسابقات جهانی 
این  باشد، گفت:  ژاپن می تواند عملکرد مثبتی داشته 
این  در  پاسخگویی  و  است  فدراسیون  برنامه های  جزو 
خصوص در حیطه من نیست. ورزشکار تابع قوانین است 
انجام دهد.  فدراسیون  برنامه  باید طبق  را  تمریناتش  و 
در جایگاه سرمربی نیستم که بخواهم در این خصوص 

جواب دهم.

موفقیت  از  و جوانان سبزوار  ورزش  اداره  رئیس 
دوره  هفتمین  در  شهرستان  این  بازان  شطرنج 

مسابقات شطرنج ریتد جام شاهوار خبر داد.
گفت:  خبر  این  اعالم  با  زاده  نصراله  مجید 
هفتمین دوره مسابقات شطرنج ریتد جام شاهوار در 
دوبخش سریع و برق آسا به میزبانی شاهرود برگزار 

شد.

وی افزود : این دوره از رقابتها در دوبخش سریع و 
برق آسا با حضور شطرنج بازانی از سبزوار، شاهرود، 
سمنان طی یک روز باهم به رقابت پرداختند که تیم 
اعزامی شهرستان در دو بخش سریع و برق آسا موفق 

به کسب عناوین قهرمانی شدند.
کل  قهرمان  حجازی  میالد  سریع،  بخش  در 
جدول مسابقات شد و محمد کیهان جدیدی رتبه 

همراه  به  را  مسابقات  جدول  کل  قهرمانی  نایب 
افزایش 34 واحدی درجه بین المللی بدست آورد.

زیر  سنی  رده  سوم  مقام  داری  جامه  عمادرضا 
12 سال با افزایش 11 واحدی درجه بین المللی 
و خانم عطرا عرب قهرمان رده سنی زیر 12 سال 
المللی  بین  درجه  واحدی   43 افزایش  با  همراه 

کسب کردند.

رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان 
رضوی از پایان رقابت های جودو نونهاالن 22 باشگاه 
فعال این شهر به مناسبت گرامیداشت مقام معلم 

خبر داد.
این  گفت:  خبر  این  بیان  با  محمودی  حسین 
رقابت ها 13 اردیبهشت ماه به مناسبت گرامیداشت 
هفته مقام معلم، در سالن جودو استاد اصغر دهقان 
مشهد  گلشهر  جعفریان  مرحوم  ورزشی  مجموعه 
برگزار شد.وی بااشاره به استقبال خوب تماشاچیان، 
ها،  رقابت  این  از  آنان  های  خانواده  و  ورزشکاران 
افزود: 216 جودوکار نونهال از باشگاه های قدس، 
آباد،  منزل  اسالمی،  جوانان  هادی،  امام  طالب، 

اسماعیلی، شهدای مدافع حرم،   ، شهید وحدتی 
ملی  آکادمی  علیزاده،  عدالت،  فریزی،  شهدای 
رضا،  امام   ، چمران  خالقی،  شهرکی،  پوشان، 
برجی و گروهی در 11 وزن این مسابقات با هم به 
جوجیتسو  جودو،  هیئت  پرداختند.رئیس  رقابت 
این  پایان  در  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  کوراش  و 
مسابقات ابوالفضل حاتم پور، محمد امین بابادی، 
امین  نژاد، محمد  امیر عباس رحیمی، رضاشایان 
زحمتکش،  محمد  امیر  بابادی،  صالح  رحمانی، 
امین جهانبانی، جواد نظام دوست، عرفان سعادتی 
و امیر حسین مرادی به ترتیب در اوزان 24، 27، 30، 
34، 42، 46، 50، 55، 66 و 66+ کیلوگرم به مقام 

این  برگزاری  از  هدف  رسیدند.محمودی  قهرمانی 
مسابقات را ایجاد انگیزه در نونهاالن مستعد مشهدی 
در رشته جودو عنوان و خاطر نشان کرد: به نفرات 
اول، دوم و سوم مشترک این رقابت ها حکم، مدال و 

جوایز ارزنده ای اهداشد.
جودو،  هیئت  خوب  های  ریزی  برنامه  به  وی 
منظم  برگزاری  برای  مشهد  کوارش  و  جوجیستو 
های  مناسبت  در  باشگاهی  مسابقات  هدفمند  و 
مسابقات  برنامه،  طبق  کرد:  بیان  و  اشاره  مختلف 
بانوان مشهد نیز با نظم و ساماندهی خوبی در هفته 
گذشته برگزار شد که با استقبال جودوکاران همراه 

بود.

اخبار

دهندگان  رأی  برخی  اسامی 
خراسان  فوتبال  هیات  انتخابات 

رضوی تغییر پیدا کرد.
در اتفاقی عجیب اسامی برخی از افرادی که قرار بود در 
انتخابات هیأت فوتبال خراسان رضوی رای بدهند، از سوی 

هیأت فوتبال به نفع کاندیدایی خاص تغییر پیدا کرد!
نماینده مربیان زن و مرد، نماینده بازیکنان زن، نماینده 
مربیان فوتسال از جمله تغییرات لیست رأی دهندگان بوده 
است.اما دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی در مورد ماجرای 
تغییر اسامی رأی دهندگان انتخابات هیأت فوتبال خراسان 
دو  داشت:  اظهار  چرمچی  داد.جــواد  توضیحاتی  رضوی 
که  است  کالئی  رویا  خانم  یکی  است؛  یافته  تغییر  مورد 
ایشان فنی ترین ورزشکار زن بودند و به روسیه اعزام شدند 
و در مشهد و ایران نیستند و به ناچار ایشان را تغییر دادیم و 

کاپیتان تیم فوتسال بانوان را برای این امر انتخاب کرده ایم.
دبیر هیئت فوتبال خراسان رضوی خاطرنشان کرد: یک 
مربی نیز به نام آقای مرتضایی بوده که عنوان شد چون سال 
گذشته تیم نداشته نمی تواند به عنوان رای دهنده حضور 
داشته باشد و ما آقای عباس چمنیان را انتخاب کرده ایم که 
ایشان باالترین درجه مربیگری را دارند و حرف و حدیثی نیز 

در این زمینه به وجود نخواهد آمد.
به  تغییرات  این  شده  عنوان  اینکه  به  پاسخ  در  چرمچی 
اصال  داشت:  اظهار  گرفته  صورت  خاص  کاندیدایی  سود 
یک  آوردن  رای  هدف  با  و  ندارد  صحت  مسئله  این  ابدا  و 
کاندیدای خاص نیست؛ هر 8 کاندیدا برای ما عزیز و محترم 
هستند و حدود 7 ماه است درگیر انتخابات هستیم و حتی 
سعی کرده ام در مجالس این بزرگواران نیز حضور پیدا نکنم 

تا شائبه ای صورت نگیرد.

هافبک تیم پدیده شهرخودرو 
گفت: تیم ما فشار قهرمانی را حس 
کسب  برای  چیز  همه  اما  کند  نمی 

سهمیه آسیا دست خودمان است.
امین قاسمی نژاد پس از برتری مقابل سایپا تهران بیان 
کرد: از تمام هواداران پدیده که با وجود تمام سختی ها با 
اتوبوس برای حمایت از تیم موردعالقه شان به تهران آمدند 
تشکر می کنم. سه امتیازی که به آن نیاز مبرم داشتیم به 
دست آوردیم و برای بردن به زمین آمده بودیم. در نیمه اول 
تا حدی استرس داشتیم اما در نیمه دوم با تعویض هایی 
و  شویم  مسلط  بازی  بر  حدی  تا  توانستیم  شد  انجام  که 
حتی می توانستیم گل های بیشتری بزنیم اما خدا را شکر 

با همان تک گل یونس شاکری به پیروزی رسیدیم.
او گفت: تیم ما فشار قهرمانی را حس نمی کند چراکه 

برای قهرمانی بسته نشده است. پدیده بازی به بازی پیش 
کسب  برای  چیز  همه  که  رسیده  جایی  به  اکنون  و  رفت 

سهمیه دست خودمان است.
هافبک تیم پدیده تصریح کرد: باید با سپاهان در خانه 
خودمان بازی کنیم و در بازی خارج از خانه مقابل ماشین 
بازی  امتیاز  برای کسب 3  با حمایت هواداران  سازی هم 

می کنیم.
قاسمی نژاد درباره وضعیت قراردادش با باشگاه پدیده 
است  شده  مطرح  او  برای  که  پیشنهاداتی  و  شهرخودرو 
و  پدیده شهرخودرو هستم  بازیکن  گفت: در حال حاضر 
تاکنون خودم با هیچ تیمی صحبت نکرده ام. البته فصل 
آینده با این تیم قرارداد ندارم. در حال حاضر هم تمام فکر 
و تمرکزم روی این 2 بازی باقی مانده است و انشاالله سال 

آینده تصمیم درستی بگیرم.

سازمان  مسابقات  کمیته 
لیگ فوتبال ایران تاریخ برگزاری 
جام  فینال  و  نهایی  نیمه  مسابقات 
را   97-98 آزادسازی خرمشهر در فصل  یادواره  حذفی 

اعالم کرد.
مسابقات  مدیر  فتاحی،  سعید  ایسنا،  گزارش  به 
در  تغییراتی  احتمال  این  از  پیش  کرد:  اعالم  سازمان 
به  رمضان وجود داشت  مبارک  ماه  آغاز  و  قمری  تقویم 
نهایی  نیمه  دیدار  که  بود  شده  اعالم  رسمی  غیر  طور 
توجه  با  که  می شود  برگزار  خرداد  سوم  حذفی  جام 
 17 )سه شنبه  امروز  از  رمضان  مبارک  ماه  که  این  به 
اردیبهشت 98(  آغاز می شود، بنابراین روز سوم خرداد 
ماه مصادف با شب های قدر است. به این ترتیب بازی 
نیمه نهایی جام حذفی بعد از ایام شهادت حضرت علی 

خواهد  برگزار  خرداد   8 روز  در  و  قدر   شب های  و  )ع( 
شد.

 12 روز  هم  مسابقات  فینال  مسابقه  افزود:  وی 
بازی  برنده  و  گیالن  داماش  تیم  دو  بین   1398 خرداد 

پرسپولیس و سپاهان انجام خواهد شد.

تاریخ نیمه نهایی و فینال جام حذفی فوتبال اعالم شدبا هیچ تیمی برای فصل بعد صحبت نکرده امماجرای تغییر اسامی رأی دهندگان انتخابات هیأت فوتبال

جمع بندی  این  به  فوتبال  فدراسیون  که  حال 
انتخاب  امید  تیم  برای  ایرانی  مربی  که  رسیده 
تیم در راه  این  برنامه های  از  لزوم حمایت  کند، 
پیش  از  بیش  توکیو   2۰2۰ المپیک  به  صعود 

می شود. احساس 
المپیک  فوتبال  تیم  سرمربی  کرانچار،  زالتکو 
کنار  تیم  این  از  تاج  مهدی  اعالم  با  کشورمان 
قرار است  فوتبال  فدراسیون  گذاشته شد. حاال 
تیم  این  سرمربی  عنوان  به  را  ایرانی  مربی  یک 
انتخاب کند، اما آنچه در این بین اهمیت دارد، 
در  برای حضور  امید  تیم  از  حمایت همه جانبه 
که  مسابقاتی  است.  انتخابی  نهایی  مسابقات 
می شود  برگزار  تایلند  میزبانی  به   98 دی ماه 
به  دادن  پایان  برای  را  خود  شانس  امید  تیم  و 

کرد. خواهد  امتحان  المپیک،  طلسم 
نام های  کرانچار،  زالتکو  جانشینی  ــرای  ب
یحیی  نکونام،  جواد  می شود.  مطرح  زیــادی 
ویسی  عبدالله  و  هاشمیان  وحید  گل محمدی، 
بیشترین  می شود  گفته  که  هستند  گزینه هایی 
یا  دارنــد  المپیک  تیم  هدایت  برای  را  شانس 
جمع  به  آنها  روی  فوتبال  فدراسیون  حداقل 
ندارد  فرقی  حال  این  با  است.  رسیده  بندی 
باشد  ایرانی  المپیک،  تیم  بعدی  سرمربی  که 
هاشمیان،  یا  باشد  گل محمدی  خارجی،  یا 
اهمیت  آنچه  دیگری؛  گزینه  یا  ویسی  نکونام، 
برنامه هایش  و  تیم  این  به  دادن  اهمیت  دارد، 

است.
گزینه ای  می خواهد  فدراسیون  که  حــاال 
برگزیند،  المپیک  تیم  هدایت  برای  را  داخلی 
تا  کــنــد  مــعــطــوف  را  ــش  ــواس ح ــمــام  ت ــد  ــای ب

و  داخلی  مربی  انتخاب  نشود.  سرمایه سوزی 
عدم حمایت از برنامه های او یا عدم توجه به تیم 
کند.  خراب  را  چیز  همه  است  ممکن  المپیک، 
داخلی  جوان  مربی  یا  فعلی  گزینه های  اینکه 
قبول  را  المپیک  تیم  هدایت  بخواهد  دیگری 
روبه رو  ناکامی  با  حمایت  عدم  دلیل  به  و  کند 
سرمایه سوزی  سرمایه سوزی.  یعنی  ــود،  ش
دایی  علی  زودهنگام  انتخاب  به  شبیه  درست 
تیم ملی در مقدماتی جام جهانی  برای هدایت 
حمایت  عدم  به  شبیه  سرمایه سوزی  یا   2۰1۰
عدم  و  مسابقات  قبلی  دور  در  المپیک  تیم  از 
علیرضا  و  ــون  آزم ــردار  س حضور  بــرای  تــالش 
المپیک  انتخابی  نهایی  مرحله  در  جهانبخش 
همراه  به  خاکپور  محمد  ناکامی  که  ریو   2۰16

این تیم را رقم زد.
تیم  کروات  سرمربی  که  گالیه هایی  از  یکی 
المپیک پیش از این داشت، نادیده گرفته شدن 
بود.  لیگ  تقویم مسابقات  و  برنامه ها  در  تیمش 
جاری  فصل  در  هم  المپیک  تیم  که  حالی  در 
آسیایی  بازی های  رویــداد  دو  لیگ  مسابقات 
داشت،  را  المپیک  انتخابی  نخست  مرحله  و 
برگزاری  برای  کادرفنی  مدنظر  برنامه های  اما 
اردوها و تمرینات، در تقویم سازمان لیگ دیده 
بازی های  آستانه  در  که  مسئله ای  بود.  نشده 
آمد و جلسات  به چشم  بیشتر  المپیک  انتخابی 
هم  لیگ  سازمان  مسئوالن  با  کادرفنی  متعدد 
که  شکلی  هر  به  و  حال  این  با  نداشت.  ثمری 
بود، تیم المپیک به سختی راهی مرحله نهایی 
خواهد  دشوارتر  آنجا  در  کار  مطمئنًا  اما  شد، 
آسیا  بهترین های  که  تیم   16 حضور  با  بود. 

ترکمنستان  و  یمن  چون  رقبایی  دیگر  و  هستند 
سید  در  ایران  امید  تیم  اینکه  و  ندارند  حضور 
چهارم مسابقات قرار گرفته و احتمال حضورش 
و همین مسئله  باال می برد  را  در گروهی سخت 

شود. مشکل ساز  می تواند 
سرمربی  انتخاب  از  بیشتر  اکــنــون  آنچه 
تقویمی  انتخاب  دارد،  اهمیت  امید  تیم  برای 
فصل  ــرای  ب لیگ  ســازمــان  ســوی  از  مناسب 
تیم  بازیکنان  تا  است  برتر  لیگ  مسابقات  آینده 
دردسر  بدون  و  مشکل  بدون  بتوانند  المپیک 
اینکه  کنند.  پیدا  حضور  تمرینات  و  اردوها  در 
که  بگیرد  صــورت  تعاملی  و  شود  پیدا  راهــی 
گرو  ریش  یا  مخالفت  حاشیه،  بدون  باشگاه ها 
المپیک  تیم  به  را  خود  بازیکنان  گذاشتن ها، 
بعدی  سرمربی  برنامه های  مشخصًا  بدهند. 
زمان بندی  و  اردوهــا  برگزاری  برای  امید  تیم 
ــت.  داش خــواهــد  ــادی  زیـ اهمیت  تمرینات 
برنامه های  باید  حــاال  از  فوتبال  فدراسیون 
گزینه های مدنظر خود را گرفته باشد و سازمان 
برنامه های  و  باشد  ملی  تیم  کنار  در  هم  لیگ 

تیم المپیک را در تقویم خود جای دهد.

کنید! حمایت  را  امید  تیم  ایرانی   مربی  سوژهخبر

درخشش شطرنج بازان سبزواری در مسابقات شطرنج ریتد کشور

برگزاری مسابقات جودوی نونهاالن مشهدی

شنای  های  رقابت  دوره  چهارمین  و  بیست 
جانبازان و معلوالن قهرمانی کشور با سومی خراسان 

رضوی به پایان رسید.
شنای  های  رقابت  دوره  چهارمین  و  بیست 

جانبازان و معلوالن قهرمانی کشور با حضور 23 تیم 
و 120 ورزشکار و مربی در مجموعه شهید شیرودی 
تهران برگزار شد.در این دوره از مسابقات تیم تهران 
با کسب 353 امتیاز در رده نخست ایستاد و عنوان 

قهرمانی رقابت ها را از آن خود کرد.
و  شد  قهرمان  نایب  امتیاز   337 با  کرمان  تیم 
خراسان رضوی با 335 امتیاز در جایگاه سوم قرار 

گرفت.

رتبه سوم استان در مسابقات شناى جانبازان و معلوالن کشور

از  بعد  ثانیه   10 تنها  مشهد  پدیده  تیم  مهاجم 
مقابل  برتری  گل  توانست  مسابقه  زمین  در  حضورش 

سایپا را به ثمر برساند.
نتیجه یک بر صفر مقابل سایپا  با  تیم پدیده مشهد 
به برتری رسید و به رتبه چهارم لیگ برتر صعود کرد. گل 
شاکری  یونس  مسابقه  این  در  را  پدیده  بخش  پیروزی 
در دقیقه 65 به ثمر رساند و این در حالی بود که هنوز 
نمی  پدیده  ترکیب  در  مهاجم  این  از حضور  دقیقه  یک 

گذشت.
  تعویض طالیی یحیی

زمانی که در این لحظات داور یک کرنر به سود پدیده 
اعالم کرد، یونس شاکری به عنوان یار تعویضی به زمین 
رفت و سریعا خودش را به محوطه جریمه رساند. او بعد 
روی  زمین مسابقه  در  از حضورش  ثانیه  از گذشت 10 
ارسال کرنر با ضربه سر دروازه سایپا را باز کرد تا تعویض 

طالیی یحیی گل محمدی لقب بگیرد.
شاکری با این گل نه تنها جمع امتیازات پدیده را به 
پله در  و یک  نیز 9 گله شد  عدد 52 رساند که خودش 
جدول گلزنان صعود کرد. او حاال در رده چهارم جدول 
گلزنان قرار دارد و امیدوار است در دو بازی پایانی لیگ 

برتر هم تعداد گلهایش را افزایش بدهد.
یکی از دالیل موفقیت تیم پدیده در فصل جاری این 
است که روی نیمکت هم مهره های خوب و کلیدی در 
اختیار دارد و از همه مهمتر این مهره ها وقتی وارد میدان 
می شوند همانند بازیکنان فیکس با انگیزه فوتبال بازی 

می کنند.
  جانشینی برای برزای

بازی  در  است.  یونس شاکری  ها  نمونه  این  از  یکی 
با سایپا یحیی گل محمدی ترجیح داد در شروع بازی 
تصمیم  یک  این  که  بفرستد  میدان  به  را  برزای  بهنام 

منطقی بود. به این خاطر که بهنام در بازی با استقالل 
گل سه امتیازی و سرنوشت ساز برای پدیده به ثمر رساند 
و موجب شد هم تیمی هایش هم چنان امیدوار به کسب 
سهمیه لیگ قهرمانان آسیا باشند. اما در بازی با سایپا 
وقتی تالش های بهنام به جایی نرسید یحیی به یونس 

شاکری دستور آماده باش داد و جالب اینکه این مهاجم 
بلند قامت و تنومند ثانیه هایی بعد از ورود به میدان روی 
ضربه ایستگاهی و با ضربه سر دروازه سایپا را گشود تا 
سه امتیاز شیرین دیگر به حساب پدیده واریز شود. حاال 
شاگردان یحیی با امیدواری هر چه بیشتر منتظر بازی 

سپاهان هستند تا با عبور از یک حریف سخت دیگر به 
تر  نزدیک  و  نزدیک  آسیا  قهرمانان  لیگ  سهمیه  کسب 

شوند.
   گل محمدی در پدیده دوباره قد علم کرد

پدیده به طور حتم شاکر از حضور یونس در ترکیب تیم 
است و قطعا یحیی خوشحال است چنین بازیکنانی در 
تیمش دارد و شاید به همین بهانه قید تیم امید را بزند و 
یک فصل دیگر در پدیده بماند. چرا که تیم مشهدی هنوز 
به همه ظرفیت هایش در لیگ برتر نرسیده است. این 
تیم انگیزه دارد در لیگ برتر یک بار دیگر برای رسیدن 
به جام تالش کند و از همه مهمتر در لیگ قهرمانان آسیا 
بهانه  بهترین  اهداف  این  باشد.  ماجراجویی  دنبال  به 
ادامه حضور در مشهد مقدس است.  برای  یحیی  برای 
به واقع بازیکنانی چون یونس شاکری بهترین بهانه برای 
ماندن یحیی گل محمدی در تیم پدیده مشهد هستند. و 
البته باید به این نکته اشاره کرد یحیی با پدیده دوباره به 
روزهای خوب مربیگری اش برگشته است. گل محمدی 
پدیده  در  اما  نداشت  خوبی  روزهای  تراکتورسازی  در 
دوباره قد علم کرد. همان طور که فوتبال مشهد بعد از 

سال های سال به دنبال خودنمایی است.
و اما یونس شاکری که در دقیقه 65 بازی وارد میدان 
شد دراین بازی جدا از گلی که به ثمر رساند یک شوت و 
یک دفع توپ داشت. حضور او در دو نبرد هوایی موفق 
بازی های  که  فوتبال  یازده  از سایت  و  است  ثبت شده 

لیگ برتر را آنالیز می کند نمره فنی 7.1 گرفته است.

مشهدیهاشاکرازیونس؛

نیمکت نشینان تاثیرگذار پدیده
میدان

این پدیده شگفت انگیز!
خودرو  شهر  پدیده  برای  نتیجه  گرفتن  روزها  این 
بازی ها  امتیاز  سه  فقط  است؛  زیبا  بازی  از  مهمتر 
است که می تواند پدیده شهر خودرو را برای نخستین 

آسیایی شدن خودش کمک کند.
چیزی شبیه به معجزه برای پدیده شهر خودرو در 
حال رقم خوردن است؛ تیمی که تا هفته پایانی فصل 
پیش برای نیفتادن تقال می کرد اینک در آستانه کسب 

سهمیه آسیایی برای فصل آینده است.
تیم  برابر  گل  یک  با  شد  خودروموفق  شهر  پدیده 
که  سایپایی  برسد؛  برتری  به  کرج  سایپای  فوتبال 
صادقی  ابراهیم  و  بود  کرده  برکنار  را  دایی  علی  تازه 
نکرد  عمل  موفق  خود  مربیگری  تجربه  نخستین  در 
را  شکست  محمدی  گل  یحیی  شاگردان  مقابل  و 

پذیرفت.
پدیده اینک در حساس ترین شرایط فوتبالی خود 
در تمامی تاریخ خودش قرار دارد؛ آنها هفته آینده یک 
دیدار فوق حساس برابر سپاهان اصفهان در ورزشگاه 
امیدواری  می تواند  آنها  برتری  و  دارند  رضا)ع(  امام 
زیادی را به این تیم برای کسب سهمیه آسیایی بدهد.

در  و  است  امتیازی   52 اینک  خودرو  شهر  پدیده 
صورتی که مقابل سپاهان 54 امتیازی در دیدار هفته 
آینده خود به برتری برسد همه چیز برای آسیایی شدن 
در اختیار خودش است و دیگر نیازی ندارد به نتایج 
برتر  لیگ  رقابت های  پایانی  هفته  در  تیم های  سایر 
چشم بدوزد و البته که باید در جدالی حساس مقابل 
شاگردان مربی سابقش یعنی رضا مهاجری در ماشین 
خودرو  شهر  پدیده  بگیرد.هواداران  قرار  تبریز  سازی 
و  دارند  آینده  فصل  برای  زیادی  رویاهای  روزها  این 
قامت  در  را  خود  تیم  بار  نخستین  برای  می خواهند 
آسیایی مشاهده کنند و البته که آنها برای فصل بعد 
دیگر به کسب سهمیه رضایت نخواهند داد و در پی 

این خواهند بود که به مقام قهرمانی برسند.
این  حساسیت  به  نیز  خود  محمدی  گل  یحیی 
واقف  بسیار  تیمش  آینده  بازی های  و  پدیده  روزهای 
است و در نشست خبری پس از دیدار مقابل سایپای 
کرج نیز به این مسئله اذعان کرد.وی در این نشست 
اینکه  و  برتر  لیگ  در  تیمش  پایانی  بازی  دو  درباره 
می تواند سهمیه آسیایی بگیرد یا نه، گفت: باید همین 
بعد یک  آینده حفظ کنیم، هفته  بازی  دو  را در  روند 
دیدار خانگی با سپاهان داریم که بسیار حائز اهمیت 
است و از همین االن باید تمرکزمان را روی آن مسابقه 
است  مهم  خیلی  می گوید:  محمدی  دهیم.گل  قرار 
که در این مسابقه نتیجه خوبی کسب کنیم و بعد از 
آن نیز در تبریز به مصاف ماشین سازی خواهیم رفت. 
مهمترین وظیفه ما این است که بتوانیم در این دو بازی 

نتیجه الزم را بگیریم.
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 احتمال رقابت باهنر و الریجانی در انتخابات ۱۴۰۰
و  باهنر  است  داده  احتمال  اصالح طلب  روزنامه  یک 
الریجانی این روز ها دارند به صندلی پاستور فکر می کنند.

اکبر  مانند  نیز  الریجانی  علی  آیا  نوشت:  شرق  روزنامه 
ناطق نوری می خواهد چهار گوشه زمین عملی سیاست 
را ببوسد و کنار برود یا در ظاهر کنار می رود، اما ناگهان 
رفت؟  خواهد  شیرجه  قدرت  زمین  وسط  یکباره  کنار  از 
نیز  باهنر  محمدرضا  درباره  که  است  گمانه ای  البته  این 
نزدیک  و  پیشین  مجلس  نایب رئیس  باهنر،  دارد.  وجود 
به علی الریجانی بود که بعد از سال ها حضور در مجلس، 
ثبت  از  رفقایش،  اطالع  بدون  خودش  قول  به  و  یکباره 
زمان  همان  کشید.  کنار  دهم  مجلس  انتخابات  در  نام 
گمانه زنی ها بر این بود که باهنر خودش را برای انتخابات 
ریاست جمهوری بعدی آماده می کند؛ اگر چه خودش در 
ظاهر این را تکذیب می کند. احتماالً باهنر و الریجانی این 

روز ها دارند به صندلی پاستور فکر می کنند.
 

 عاقبت اعتماد به طالگرام و هاتگرام از نظر 
سردار جاللی

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در کانال شخصی 
و  بازی های بچه گانه  پیام رسان سروش نوشت:  خود در 
عالیق حزبی و گروهی را در برابر مولفه های الزامی امنیت 
ملی در فضای سایبری کنار بگذاریم چراکه نتیجه اعتماد 

به طالگرام و هات گرام، شکل گیری وضع موجود است.
 

 امیدوارم برخی ها منافع خود را در جنگ نبینند
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  حیدری،  غالمرضا 
اعتمادآنالین  با  گفتگو  در  اسالمی،  شورای  مجلس 
نظام  که  است  این  می کنم  حس  من  آنچه  می گوید: 
حس  و  است  ماندنی  حاال ها  حاال  اسالمی  جمهوری 
ایجاد  با  برخی  نمی دهد.  رخ  جنگ  که  است  این  دیگرم 
پیش بینی  و...  نفتی  و  بانکی  تحریم های  و  محدودیت ها 
کردند جنگ می شود، اما من فکر نمی کنم که جنگی رخ 
دهد. در سال های گذشته آتش زدن سفارت عربستان و 
سفارت انگلیس اشتباه بود، که البته موضع امور خارجه 
ما تایید آن کار ها نبود، اما ای کاش همه آتش زدن سفارت 
را  را محکوم می کردند، آتش زننده ها  انگلیس  و  عربستان 
پیدا و رسمًا معرفی می کردند و مجازات واقعی می کردند، 
بغل  در  را  عربستان  عمالً  خوردیم.  خسارت  خیلی  چون 
می گویند  وقت  همه  این  خالصه  و  گذاشتیم  اسرائیل 
جاسوس  آن ها  که  شد  روشن  آیا  اسرائیل...  جاسوس 

افکار  نبود؟  اسرائیل  آن ها  پشت صحنه  نبودند؟  اسرائیل 
عمومی باید آگاه باشد، رصد کند و اجازه ندهد تندرو ها 
که  جایی  هر  در  داخل  تندرو های  این  شوند.  میدان دار 
مشرب  که  تندرو هایی  آمریکا  در  نمی کند.  فرقی  هستند 
جنگ دارند منافع خود را در جنگ می بینند. در داخل، 
اما امیدوارم تندرو ها منافع خود را در جنگ و دامن زدن به 

تحریم ها نبینند که قطعًا ضدمنافع ملی است.

 باالترین سطح حداقل دستمزد متعلق به کدام 
کشور است؟

کرد  اعالم  جنوبی  کره  اقتصادی  تحقیقات  مؤسسه 
این کشور با پرداخت دستمزد 10 هزار و 30 وونی در هر 
تعطیل  روز های  احتساب  با  دالر(   8.61 )معادل  ساعت 
دارای بیشترین سطح حداقل دستمزد در بین کشور های 
این  است.  اقتصادی  همکاری  و  توسعه  سازمان  عضو 
وون   8350 تعطیل  روز های  احتساب  بدون  دستمزد 
)معادل 7.17 دالر( است. در بین 36 کشور عضو سازمان 
توسعه و همکاری اقتصادی، 8 کشور فاقد نظام حداقل 
از: نروژ، دانمارک،  اند  سطح دستمزد هستند که عبارت 

سوئد، سوئیس، اتریش، ایتالیا، فنالند و ایسلند. /ایسنا

 انتقاد تند از موضع گیری های سیاسی رئیس 
پیشین قوه قضائیه

حسین میرمحمدصادقی سخنگوی اسبق قوه قضاییه 
میان  عجیبی،  شکل  به  قوه قضاییه  قبل  دوره  در  گفت: 
مختلف  مسائل  درباره  که  بود  مرسوم  قوه  این  سران 
سیاسی از داخلی گرفته تا خارجی به اظهارنظر بپردازند 
که همین موضوع و اطالعاتی که از سوی سران این قوه در 
اختیار مردم قرار می گرفت، موجب این شد که امروز عموم 
جامعه به این قوه به چشم یک قوه سیاسی و نه حقوقی 
این  جلوی  قوه قضاییه  جدید  دوره  در  باید  کنند.  نگاه 
قبیل مسائل گرفته شود تا وقتی کسی از طرف دستگاه 
را مطرح می کند، مردم احساس کنند  قضایی موضوعی 
قضایی  و  حقوقی  مسائل  براساس  صرفا  او  اظهارات  که 
/ ندارد.  قضا  دستگاه  در  جایی  سیاسی  مسائل  و  است 

روزنامه اعتماد

 دلیل واقعی کاهش قیمت خودرو در روز های 
گذشته چه بود؟

روز  قیمت خودرو های داخلی در حالی طی یکی، دو 
گذشته و بنا به روایت برخی رسانه ها روندی کاهشی پیدا 

از  قیمت  حذف  پی  در  اتفاق  این  می شود  ادعا  که  کرده 
و  ادعا  این  صحت  در  هرچند  است.  داده  رخ  سایت ها 
تردید وجود  نزولی شده،  واقعا  اینکه قیمت خودرو  حتی 
دارد، با این حال حتی اگر چنین نیز باشد، اثر این گونه 
اقدامات دستوری )مجبور کردن سایت ها به حذف قیمت 

خودرو( محدود و کوتاه مدت خواهد بود. /دنیای اقتصاد

 ادعای جنجالی زرینچه درباره شرط بندی 
فوتبالی ها

جواد زرینچه گفت: زمان ما هم شرط بندی در فوتبال 
هم  و  می کردند  شرط بندی  مربیان  هم  داشت.  وجود 
ما  زمان  بود.  کم  خیلی  واقعًا  تعدادشان  البته  بازیکنان. 
شرط بندی ها سر ماشین، زمین و ویال بود، اما االن همه 
 / است.«  استوار  یورو  و  دالر  پایه  بر  و  شده  نقدی  چیز 

روزنامه خبرورزشی

 باج گیری آمریکا از عراق؛ قرارداد مقابل معافیت 
از تحریم ایران

روزنامه »العرب« چاپ لندن نوشت: آمریکا نمی خواهد 
»زیمنس«  مانند  اروپایی  شرکت های  آغوش  در  را  عراق 
مانند  آمریکایی  شرکت های  رقیب  که  دهد  قرار  آلمان 
گفته  عبدالمهدی  به  پامپئو  هستند.  الکتریک«  »جنرال 
علیه  تحمیلی  تحریم های  از  بغداد  صورتیکه  در  است 
در  آمریکایی  شرکت های  که  شد  خواهد  مستثنی  ایران 
برق  انرژی  بخش  در  تا  آورند  دست  به  تسهیالتی  عراق 

قرارداد هایی را اجرایی کنند. / فارس
 

 نماینده تندروی اسرائیلی: "باید در ازای هر 
موشک یک فلسطینی کشته شود"

امروز )دوشنبه(  تندروی اسرائیلی  و  نماینده راست گرا 
سوی  به  غزه  نوار  از  که  موشکی  هر  ازای  در  باید  گفت: 
شود.  کشته  فلسطینی  یک  می شود،  شلیک  "اسرائیل" 
این نماینده اسرائیلی از جمله چهره های ضد عرب بوده 
کابینه  در  دادگستری  وزارت  کرسی  کسب  دنبال  به  و 

بنیامین نتانیاهو است. / ایسنا
 

 مدیرمسئول کیهان، 2 سال پس از فوت یک 
شاکی به بازپرسی احضار شد

شریعتمداری،  حسین  دیروز  صبح  داد:  خبر  کیهان 
مدیر مسئول کیهان برای تفهیم اتهام درباره 25 شکایت 
به دادگاه رفت. این روزنامه نوشت: چند شکایت از سوی 

اشخاص حقیقی و غیردولتی مطرح شده است که مرحوم 
دکتر یزدی، مهناز افشار و مهدی هاشمی از جمله آن ها 
می باشند. گفتنی است ابراهیم یزدی اوایل شهریور1396 

با بیماری سرطان درگذشت.

 تاج آرایش دفاعی گرفت
مهدی تاج در واکنش به این مسئله که انتخاب سرمربی 
خارجی  مربی  به دنبال  همچنان  آیا  و  شده  دیر  ملی  تیم 
هستند، اظهار داشت: ما از ابتدا هم دنبال مربی خارجی 
بودیم و هنوز اتفاقی هم رخ نداده است که دیر شود. فقط 
کی روش  زمان  آن  و  رفت  دست  از  که  بوده  اول  فیفادی 
تازه رفته بود. بعد از آن نه فیفادی و نه بازی دوستانه در 
خودمان  باید  هم  اکنون  بدهیم.  دست  از  که  بوده  میان 
با سوریه و کره جنوبی آماده کنیم.  را برای بازی دوستانه 
انتخاب  برای  اینکه  فوتبال در خصوص  فدراسیون  رئیس 
سرمربی تیم المپیک خیلی شفاف اعالم شد مربی ایرانی 
ملی  تیم  سرمربی  انتخاب  برای  آیا  و  می شود  انتخاب 
یا  شد  خواهد  انتخاب  داخلی  مربی  که  می گوید  شفاف 
کردند  اعالم  رهبری  معظم  مقام  کرد:  عنوان  خارجی، 
برای مقابله با تحریم ها باید آرایشی بگیریم و این آرایش در 
کشور وجود دارد، ما هم گفته ایم در فوتبال باید این آرایش 
دفاعی مقابل تحریم ها را داشته باشیم. به همین دلیل دو 
روز پیش 16 تیم لیگ برتری را جمع کردیم و گفتیم که ما 
هم باید آرایشی داشته باشیم. با مدیران باشگاه ها صحبت 
کردیم که اگر هم می خواهند بازیکن خارجی بیاورند، باید 

کیفیتش بسیار باالتر از بازیکنان داخلی باشد.

 نتیجه کپی کاری تهمینه میالنی مشخص شد
دلیل  به  نگارخانه ها  فعالیت  ارزیابی  و  نظارت  شورای 
نمایشگاه  به  مربوط  مسایل  و  آریانا  گالری  تخلف  بررسی 
»آن دیگری« از آثار تهیمنه میالنی، جلسه گذاشت و در 
این مورد تصمیماتی اتخاذ کرد. شورای نظارت و ارزیابی 
با حضور هادی مظفری  یکشنبه  روز  نگارخانه ها  فعالیت 
مدیرکل هنر های تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
هنر های  کل  اداره  هنری  معاون  میرمنگره  اردشیر  و 
با  شد.  برگزار  تجسمی  هنر های  کل  اداره  در  تجسمی 
اجازه  صدور  نامه  آئین  سوم  فصل   10 ماده  به  استناد 
نگارخانه ها مصوب  فعالیت  بر  نظارت  و  انحالل  تأسیس، 
درآمده  نمایش  به  آثار  بازبینی  از  پس   97 بهمن   ٢٣
نمایشگاه »آن دیگری« از تاریخ هفتم لغایت ٩ اردیبهشت 
از منظر  این مجموعه  آریانا، اعالم کرد که  ٩٨ در گالری 

جستار های  صرفًا  و  نیست  تأمل  قابل  تجسمی  هنر های 
شخصی در این حیطه است. شورا درباره کپی بودن آثار 
آئین  قانون  دو  ماده  از  مستفاد  دیگری«  »آن  نمایشگاه 
برای شاکی،  دادرسی مدنی، در خصوص داشتن سمت 
و  خصوصی  شاکی  شکایت  به  منوط  را  تصمیم گیری 
آریانا  گالری  فعالیت  نحوه  مورد  در  و  دانست  اثر  صاحب 
در  را  حرفه ای  قواعد  آریانا،  گالری  مدیر  که  کرد  اعالم 
و  نداده  انجام  درستی  به  آثار  کیفیت  و  اصالت  تشخیص 
انگاری  سهل  و  دقت  عدم  دلیل  به  و  است  نکرده  رعایت 
با توجه به سابقه پیشین  آثار در وهله نخست  انتخاب  در 
در  و  داده  او  به  کتبی  تذکر  تخفیف،  رعایت  با  گالری، 

پرونده گالری مذکور درج خواهد شد.

 رئیسی: دنبال مچ گیری نیستیم
قضائی:  عالی  مسئوالن  جلسه  در  قضائیه  قوه  رئیس 
گفت: هدف ما از اجرای این قانون، مچ گیری نیست بلکه 
واقع،  در  هستیم.  پیشگیرانه  اقدامات  و  شفافیت  پی  در 
این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئوالن 
و مقامات جمهوری اسالمی است؛ به نحوی که با تدوین 
بر دارایی کارگزاران  و کار های مناسب، عمالً نظارت  ساز 
نظام به گونه ای صورت گیرد که مسئوالن مدام از سوی هر 
شخص یا رسانه ای در معرض اتهام نباشند و شبهه ای در 

خصوص دارایی هایشان وجود نداشته باشد.

 اعتراض حسام الدین آشنا به تخریب علی دایی 
در خبر 20:30

نماینده  و  دکتر حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهور 
در  صداوسیما  سازمان  بر  نظارت  شورای  در  مجریه  قوه 
نامه ای خطاب به آقای محمدحسین صوفی دبیر شورای 
نظارت، اعتراض خود را نسبت به پخش گزارش یک طرفه 
 20:30 خبری  بخش  در  #علی_دایی  علیه  تخریبی  و 
شبکه دو اعالم کرد. دکتر آشنا از دبیرخانه شورای خواست 
تا در اسرع وقت گزارش مذکور از منظر #رتوریکی تحلیل 
و نتایج آن ارسال شود. هم چنین از دبیرخانه شورا خواسته 
در  نظارت  شورای  اعتراض  مراتب  مکاتبه  یک  طی  شده 
علیه  #یک_طرفه  و  #تخریبی  گزارش  پخش  خصوص 
علی دایی به سازمان صداوسیما ابالغ شود. بخش خبری 
20:30 در تاریخ 14 اردیبهشت 1398 و پس از کنفرانس 
درباره  او  افشاگری های  و  دایی  علی  جمعه  روز  خبری 
باشگاه سایپا، اقدام به پخش گزارشی #یک_جانبه علیه 

علی دایی کرد
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511/1    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
برابر رای شماره 139760306271004214 مورخ 1397/11/27 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه نیک قدم دلوئی فرزند 
حسینعلی بشماره شناسنامه 1325 صادره از تهران در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 174/5 
مترمربع قسمتی از پالک 860  فرعی از 3 اصلی بخش 9 مشهد واقع در حر عاملی 45 بیست متری 
حجت 1 پالک 10 خریداری از سید محمد افخمی 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. 1447 - تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/2، 

نوبت دوم : 98/2/17
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

**********************************************************
511/2 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
برابر رای شماره 139760306271003953 مورخ 1397/11/14 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 احمد مقدس 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 5440 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه 
به مساحت 165 مترمربع قسمتی از پالک 6129  فرعی از 3 اصلی بخش 9 مشهد واقع در 
عبدالمطلب 15 یاس 3 پالک 82 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه سادات 
رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1402 - تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/2، نوبت دوم 

98/2/17 :
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

***************************************************
511/3 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
برابر رای شماره 139760306271003247 مورخ 1397/09/28 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی ظفر شایسته فرزند 
اصغر بشماره شناسنامه 600 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 94/25 
مترمربع قسمتی از پالک 11719  فرعی از 10 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مطهری شمالی 49 
پالک 42/3 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه آستانقدس 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. 1400 - تاریخ انتشارنوبت 

اول: 98/2/2، نوبت دوم : 98/2/17
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/4 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
برابر رای شماره 139760306271003978 مورخ 1397/11/15 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 رحمت اله  سوختانلو فرزند 
نعمت اله بشماره شناسنامه 1651 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 
73/5 مترمربع قسمتی از پالک 60 اصلی بخش 9 مشهد واقع در 100 متری- بزرگراه بابا نظر 
22- خیابان افسر شمالی سمت چپ روبه روی افسر 49 پالک 248 اعیان متعلق به خود متقاضی 
و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان 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. 1406 - تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/2، نوبت دوم 

98/2/17 :
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

*****************************************************
511/5 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
برابر رای شماره 1397114406003000081 مورخ 1397/11/15 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی بهادری قلعه شیری 
فرزند محمدجان بشماره شناسنامه 3062 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به 
مساحت 179/30 مترمربع قسمتی از پالک 6  فرعی از 61 اصلی بخش 9 مشهد واقع در پنجتن 
48 شهید قربانی 4 پالک 79 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه کربالیی حسن دربان 
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. 1425 - تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/2، نوبت دوم : 98/2/17
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

********************************************************
511/6 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
برابر رای شماره 139660306003003694 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/خ نوروز  عزیزنیا کریق فرزند نصیب بشماره شناسنامه 
1677 صادره از اردبیل در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 162/35 مترمربع قسمتی از 
پالک 963  فرعی از 69 اصلی بخش 9 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه میر نقیبی 
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. 1420 - تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/2، نوبت دوم : 98/2/17
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/7 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
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139760306271004802 شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی ماجدی فرزند 
یعقوبعلی بشماره شناسنامه 3396 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
116/5 مترمربع قسمتی از پالک 980  فرعی از 2 اصلی بخش 9 واقع در ابوطالب 19 پالک 
31/1 خریداری از مالک رسمی آقای محمد بهبود 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. 1418 - تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/2، نوبت دوم : 98/2/17
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

***************************************************
511/8 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
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139760306271004800 شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی ماجدی فرزند 
یعقوبعلی بشماره شناسنامه 3395  صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
126/30 مترمربع قسمتی از پالک 980  فرعی از 2 اصلی بخش 9 واقع در ابوطالب 19 پالک 
31 خریداری از مالک رسمی آقای محمد بهبود 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. 1422 - تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/2، نوبت دوم : 98/2/17
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

****************************************************
511/9 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
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139760306271004661 شماره  رای  برابر 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا پور عباس فرزند 
از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه  محمد بشماره شناسنامه 13369 صادره 
به مساحت 116/48 مترمربع قسمتی از پالک 18 اصلی بخش 9 واقع در میرزا کوچک 
خان 15 شهید رحیمی 34 پالک 68 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه اوقاف 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 
انتشار تاریخ   -  1433 شد.  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض   وصول 

نوبت اول: 98/2/2، نوبت دوم : 98/2/17
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/10 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
برابر رای شماره 139760306271003753 و رای اصالحی 139860306271000136 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید صادق 
محمدی سرشت فرزند سید غالمحسین بشماره شناسنامه 3068 صادره از مشهد در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 208/75 مترمربع قسمتی از پالک 937 فرعی از 14 اصلی بخش 9 واقع 
در مفتح 37 چهارراه دوم سمت چپ پالک 49 خریداری از مالک رسمی اکبر حسین زاده یزدی 
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو 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.

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  بدیهی است درصورت 
صادرخواهد شد. 1435 - تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/2، نوبت دوم : 98/2/17

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار
*******************************************************

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
برابر رای شماره 139760306271004687 شماره 1397/12/16 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 محمدرضا عباسی فرزند حجی 
بشماره شناسنامه 643 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 137/26 مترمربع 
قسمتی از پالک 79 فرعی از 3 اصلی بخش 9 واقع در بلوار ابوطالب – 20 متری حجت- حجت 
1- پالک 51 خریداری از سید محسن رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
 اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1437 - تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/2،

 نوبت دوم : 98/2/17
رئیس ثبت اسناد و امالک 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
برابر رای شماره 13946030600301870 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا قانع جواد زینلی فرزند علی 
اکبر بشماره شناسنامه 4 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 87/82 
مترمربع قسمتی از پالک 755 فرعی از 2 اصلی بخش 9 واقع در ابوطالب 36- گلبرگ 10- 
سمت راست کوچه 6 متری پالک 11 خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی شاهریزی 
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. 1431 - تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/2، 

نوبت دوم : 98/2/17
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار


