
جانداری: 

آقایان برای حضور پیام در لیگ 
برتر سنگ اندازی می کردند

پیشکسوت  و  ورزشکار  بانوان  از  یکی  جانداری ،  مهری 
والیبال خراسان رضوی است كه بسیاری از بازیکنان و مربیان 
موفق استان و حتی كشور از شاگردان سال ها دور و نزدیك وی 
هستند و مدت هاست لقب مادر والیبال استان خراسان را به 

وی داده اند. او كه به عنوان نایب رئیس...

رژیم صهیونیستی با نگرانی تحرکات تهران و واشنگتن را 
دنبال می کند

نقش موساد در باال گرفتن 
تنش میان ایران و آمریکا 

دولت باید مسائل کشور را
 با مردم در میان بگذارد

عامل اوباش گری
 درچنگ قانون

شهردار مشهد اعالم کرد:

افتتاح کامل طرح جلوخان 
آرامگاه فردوسی تا 6 ماه دیگر

گزارش ویژه 7

تحلیل روز 2

2

6

4

در این شماره می خوانیم

شاهنامه 
کتاب پیوندها

گذرگاه  در  شاهنامه  المللی  بین  همایش 
جاده ابریشم با حضور استادان، صاحبنظران، 
و  شاهنامه  عرصه  محققان  و  پژوهشگران 
مشهد  در  خارجی  و  داخلی  شناسی  فردوسی 
آغاز به كار كرد.دبیرعلمی همایش بین المللی 
شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم در مراسم آغاز 
این همایش گفت: این همایش با هدف پیوند 

دادن شاهنامه با خارج از مرزهای ایران 
برگزار  ایران  تمدنی  حوزه  و  زمین 

می شود.
افزود:  قیامتی  دكترعلیرضا 
پیوندهاست  كتاب  شاهنامه، 

است  سندی  بزرگترین  زیرا 
كه هویت ملی و مذهبی 

می  پیوند  هم  به  را  ما 
دهد.

داد:  ادامه  وی 
عشق  با  فردوسی 
و  فرهنگ  به 

ایرانی  هویت 
با  آن  درآمیختن  و 

خاندان  به  محبت 
طهارت  و  عصمت 
ساخت  معجونی 
فرهنــــــگ  كه 
آور  پیام  را  ایرانی 
آشتی  و  امید 

بین  همایش  كرد.دبیرعلمی  معرفی  صلح  و 
المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم گفت: 
و  است  مركزی  آسیای  پیوند  كتاب  شاهنامه 
جاده  مسیر  در  شاهنامه  اندازه  به  كتابی  هیچ 
افزود:  نیست.قیامتی  و  نبوده  معتبر  ابریشم 
از  غمگساری  بر  و  است  داد  كتاب  شاهنامه 

مردمان تاكید فراوان دارد.
وی با بیان این كه فراخوان مقاله برای ارائه 
به این همایش در مهر ماه سال گذشته منتشر 
به 52 كشور  فراخوان  این  شد اضافه كرد: 
دنیا و تمامی مراكز دانشگاهی و فرهنگی 
كشور ارسال شد كه در نتیجه 328 مقاله 
 49 كه  رسید  همایش  این  دبیرخانه  به 
خارجی  مقاالت  تعداد  این  از  مورد 
بین  همایش  هستند.دبیرعلمی 
المللی شاهنامه در گذرگاه جاده 
ابریشم گفت: در نهایت تعداد 
109 مقاله توسط هیات 
داوران برگزیده شد كه 
كتاب  در  مقاله   56
چاپ  مقاالت  مجموعه 
مقاله   53 و  شود  می 
دیگر در نسخه اینترنتی 
در  همایش  مقاالت 
مندان  عالقه  دسترس 

است....
در صفحه 7 بخوانید

» همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم« آغاز به کار کرد

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده موسوم به شرکت پدیده در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی منصوری در مشهد 
برگزار شد.در ابتدای جلسه یکی از مالباختگان پس از قرار گرفتن در جایگاه شکات از اقدامات قوه قضاییه در خصوص احقاق حقوق سهامداران شرکت پدیده تقدیر کرد.پس از اعالم 

رسمیت دادگاه توسط قاضی منصوری و ارائه تذکرات الزم قانونی توسط وی، رییس دادگاه از نماینده ستاد تدبیر مستقر در استانداری خراسان رضوی، نماینده سازمان امور اراضی کشور و 
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی خواست تا به بیان مطالب خود بپردازند.

برگزاری دومین جلسه دادگاه شرکت پدیده؛

 صداوسیما بازخواست شد
در صفحه 3 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

گزارش   از شیوع خشونت در جامعه 

جامعه    در  نشاط  کمبود 
فیزیکی! خشونت های  تولد  و  

در صفحه 6بخوانید

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد 
برای ابالغ مدل قرارداد گروه های تسهیلگر منطقه ثامن اعالم کرد:

 ضرب االجل 2 هفته ای
 به سازمان بازآفرینی شهرداری

سه شنبه24    اردیبهشت 1398 /0 8رمضان 1440 / سال سوم  
شماره 457 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 

عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 
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512/16 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

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

سندرسمی
1-نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20 و برابر رای شماره 139860306013000080 مورخ 1398/1/18 هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی قهرمانی به 
شناسنامه شماره 112 کد ملی 0919199512 صادره گناباد فرزند محمد در شش دانگ یکباب خانه قدیمی به 
مساحت 240/93 مترمربع از پالک شماره 39 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت 
ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی. 2- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 139760306013001822 مورخ 
1397/10/1 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای علی قهرمانی به شناسنامه شماره 2959 کد ملی 0919918026 صادره گناباد فرزند 
مهدی در شش دانگ یکباب مغازه به مساحت 118/90 مترمربع از پالک شماره 876 فرعی از یک اصلی واقع در 
اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی. 3- نظر به دستور مواد 1 و 
3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 
139760306013001828 مورخ 1397/10/3 و رای اصالحی شماره 139860306013000357 مورخ 1398/2/16 
هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی آقای علی قهرمانی به شناسنامه شماره 2959 کد ملی 0919918026 صادره گناباد فرزند مهدی در شش 
دانگ یکباب مغازه به مساحت 119/26 مترمربع از پالک شماره 876 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش 
یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از خانم عفت قهرمانی. محرزگردیده است لذا به موجب ماده 3 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/6
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب
**********************************************

512/17 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  گناباد

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

سندرسمی
برابررای شماره 139760306013002174- 1397/11/6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه عبدالهی بشماره شناسنامه 0910029288 کد ملی 0910029288 صادره از گناباد فرزند 
مهدی در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 214/77 مترمربع از پالک  شماره 368 فرعی از 4 اصلی واقع در 
اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از  بانو حبیبه یعقوبیان 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: 1398/2/24، نوبت دوم: 98/3/6
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد- محمدرضا اجتهادب عرب

***************************************************
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت عمران صنعت پیمان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 27514 و   
شناسه ملی 10380429125 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محل شرکت از نشانی قبلی به آدرس جدید : استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، بخش مرکزی، 
شهر مشهد، دانشگاه فردوسی، بلوار شهید باهنر،خیابان کوثر شمالی 16 )شهید باهنر 9(، پالک 17، طبقه 1، 
کدپستی 9177945119 تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )464147(

512/18 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

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

سندرسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/9/20 و برابر رای شماره 139860306013000184 مورخ 1398/1/31 هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید علی موسوی 
به شناسنامه شماره 1995 کد ملی  0066923344  صادره تهران فرزند سید محمود در شش دانگ یکباب منزل 
به مساحت 416/69 مترمربع قسمتی از باقیمانده پالک شماره 617 فرعی از 117  اصلی واقع در اراضی خشوئی 
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقایان مهدی سمرقندی و حسن سمرقندی محرزگردیده است 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار در شهرها منتشر 
و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل تحویل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/2/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/6
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت روستایی جیم آباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 456 و شناسه ملی 10380135944 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/06/1397 و نامه شماره 1813/19/516مورخ 14/7/97 
اداره تعاون روستائی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی 
1396 مورد تصویب مجمع قرار گرفت -2 آقای علی چرخ شماره کدملی 0849645239 و آقای سید مصطفی میر 
اکبری کدملی 0848633482 و آقای محمد اسماعیل اسمعیلی زاده کدملی 1063774845 و آقای محمد کوه پیکر 
شماره کدملی 0848638190و آقای رضا عبدالهی کدملی 0848641507 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و 
آقای محمد وطن پرست کدملی 0848723562و آقای محمد نامور کدملی 0936334126 به سمت اعضای علی 
البدل هیات مدیره به مدت سه سال مالی انتخاب گردیدند -3 آقای عبدالحمید احمدیان کدملی 0849657903 و 
آقای حسین غفوری حسین آباد کدملی 0848638085 به سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)464145(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان قرارگاه منطقه شمال شرق دو شرکت تعاونی به شماره ثبت   
49202 و شناسه ملی 10380657757 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/02/1397 
ونامه شماره 97531 مورخ 16/05/1397 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه و صورت های مالی 95 و 96 به تصویب رسید. علی عارفی به شماره ملی 0902187317 به سمت 
بازرس اصلی و علی اکبر ساالری به شماره ملی 0942793528 بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 
گردیدند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)464148(

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت زرچکان مزرعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19611 و شناسه ملی 10380351412 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - مواردی به شرح 
ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: ارائه کلیه خدمات صادراتی اعم از انجام مطالعات بازاریابی غیرشبکه ای و 
غیرهرمی ،شناسایی کانال های توزیع در بازارهای صادراتی ، ایجاد ومدیریت شبکه های توزیع در بازارهای 
صادراتی ، ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان ، هماهنگی و یا ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری 
،اخذ ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی ،خدمات امور گمرکی ، ارائه خدمات انبارداری در بازارهای 
بین  مناقصات  در  باواسطه  یا  مستقیم  شرکت   ، ،مناقصات  تجاری  قراردادهای  زمینه  در  ،مشاوره  صادراتی 
المللی برای صدورکاالوخدمات شرکتهای ایرانی،اخذنمایندگی از واحدهای تولید و شرکتهای فنی و مهندسی 
جهت صادرات،تامین مواداولیه و یا ماشین آالت مورد نیاز شرکتهای تولیدی و خدماتی ،ارائه خدمات بسته 
بندی صادراتی ،ایجاد شعب در داخل و خارج ازکشور،اخذ تسهیالت از بانکهای داخل وخارج ازکشور جهت 
شرکت،برگزاری ویا شرکت در نمایشگاه های داخل و خارج ازکشور ،پذیرش و اعزام هیاتهای تجاری و بازرگانی 
پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. - محل 
شرکت به آدرس شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، زیباشهر ، خیابان امامت 1 ]آزادی 4[ ، خیابان 
استقالل 2 ]معلم 1[ ، پالک 2 ، طبقه همکف کدپستی 9188614933 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بشرح فوق اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )464149(

در هفته های اخیر تنش ها میان تهران و واشنگتن به 
سطحی رسیده است كه آمریکا با ادعای اینکه ایران برای 
انجام داده،  آمریکایی تحركاتی  و منافع  نیرو ها  به  حمله 
برای ارسال پیام به ایران تجهیزات نظامی قابل توجهی، 
بمب افکن های  و  لینکلن  آبراهام  هواپیمابر  ناو  نظیر 
ب52، به خلیج فارس اعزام كرده است. اگر خروج آمریکا 
از برجام را سرآغاز تنش زایی میان آمریکا و ایران بدانیم، 
این  شکل گیری  در  صهیونیستی  رژیم  حالت،  آن  در 
صهیونیستها  خود  است.  داشته  عمده ای  نقش  تنش ها 
رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد  كه  می كنند  تاكید  مدام 
نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین  درخواست  به  آمریکا، 
اقدامات  سایر  در  است.  شده  خارج  برجام  از  اسرائیل، 
آمریکا علیه ایران، مانند گنجاندن سپاه پاسداران انقالب 
وزارت  تروریستی  سازمان های  فهرست  در  اسالمی 
مالحظه  را  اسرائیل  پای  رد  می توان  هم  آمریکا،  خارجه 
ایران،  زمینه  در  اسرائیلی،  محافل  تصریح  طبق  كرد. 
ترامپ هر كاری كه نتانیاهو می خواست را برای او انجام 
داد. حتی در تحركات نظامی اخیر آمریکا در منطقه نیز 
اسرائیل نقش داشت. آمریکا ادعا می كند كه ایران برای 
انجام  تحركاتی  منطقه  در  آمریکایی  نیرو های  به  حمله 

می دهد، اما طولی نکشید كه معلوم شد موساد اطالعات 
وبگاه  است.  داده  سفید  كاخ  به  را  ادعایی  حمله  این 
خبری اكسیوس در گزارشی به نقل از یک مقام بلندپایه 
شابات،  بن  مئیر  پیش،  هفته  چند  كرد  اعالم  اسرائیلی 
با  سفید  كاخ  در  صهیونیستی،  رژیم  ملی  امنیت  مشاور 
همتای آمریکایی خود، جان بولتون دیدار كرد و یافته های 
موساد درباره طرح های ایران را به بولتون داد. عالوه بر 
ادعا  آن  در  كه  است  كرده  ارائه  اطالعاتی  اسرائیل  این، 
لغو معافیت های  به  پاسخ  ایران ممکن است در  می شود 
كند.اكنون  حمله  عربستان  نفتی  تاسیسات  به  نفتی 
فروش  معافیت های  لغو  خصوص  در  آمریکا،  فشار های 
كه  است  رسیده  حدی  به  كشور،  هشت  به  ایران  نفت 
تهران ناگزیر شده در برابر اقدامات آمریکا واكنشی نشان 
دهد. شواری عالی امنیت ملی جمهوری اسالمی اخیرا 
با صدور بیانیه ای ضمن اعالم كاهش تعهدات هسته ای، 
به سایر اعضای باقیمانده در برجام شصت روز مهلت داد 
كنند.  تضمین  را  توافق  این  از  ایران  اقتصادی  منافع  تا 
محدوده  از  فراتر  غنی سازی  ایران  صورت،  این  غیر  در 
مجاز در برجام را شروع خواهد كرد. چنین اقدامی، عمال 
ایران را در مسیر خروج از توافق هسته ای قرار می دهد. 
و  را نگران كرده  این تحوالت، مقامات اسرائیلی  مجموع 
موجب مطرح شدن پرسش های بزرگی در اسرائیل شده 
آغاز  را مجددا  ماه غنی سازی  دو  ایران ظرف  اگر  است؛ 

او مانند  آیا  ترامپ چه واكنشی نشان خواهد داد؟  كند، 
ماجرای كره شمالی نسبت به چالش هسته ای ایران هم 
بی عالقه خواهد شد؟ آیا ترامپ، كه عالقه ای به ورود به 
بازگرداندن  دنبال  ندارد،  در خاورمیانه  یک جنگ جدید 
آن  با  بهتر«  »توافق  یک  امضای  و  مذاكره  میز  به  ایران 
است؟ یا اینکه تندرو های دولت او، از جمله جان بولتون، 

دنبال جنگ و به تبع آن تغییر رژیم در ایران هستند؟
ذهن  روز ها  این  كه  هستند  پرسش هایی  اینها 
كرده اند.  مشغول  خود  به  را  اسرائیلی  سیاستمداران 
پرسش ها  این  به  پاسخ هایی  صهیونیست  تحلیلگران 
هستند  مشترک  چیز  یک  در  تقریبا  كه  كرده اند  ارائه 
در  تصمیم گیری«  حساس  لحظه  شدن  »نزدیک  آن  و 
كه  پاسخ هایی  نوع  از  است.  واشنگتن  و  تهران  تنش 
عمده  نگرانی  دو  می توان  داده اند  اسرائیلی  تحلیلگران 
و  ایران  میان  فعلی  تنش  زمینه  در  را  صهیونیستی  رژیم 

آمریکا استنتاج كرد.
ایران،  كه  هستند  نگران  اسرائیلی ها  آنکه  نخست 
از  را  غنی سازی  دیگر  بار  تحریم ها،  سنگین  فشار  تحت 
از  جلوگیری  برای  قاطعی  اقدام  ترامپ  ولی  بگیرد،  سر 
غنی سازی باالی ایران انجام ندهد. آنها در این خصوص 
به سابقه ترامپ با كره شمالی اشاره می كنند. به عقیده 
فراوان  اشتیاق  با  ابتدا  ترامپ  اسرائیلی،  سیاستمداران 
اینکه  از  پس  اما  آورد،  روی  شمالی  كره  با  مذاكرات  به 

شمالی  كره  به  نسبت  رسید،  بست  بن  به  مذاكرات 
برابر  در  سناریو  همین  كه  نگرانند  آنها  شد.  بی عالقه 
ایران هم تکرار شود. به عبارت دیگر، آنها نگران هستند 
كه غنی سازی در ایران دوباره شروع شود و ترامپ، كه به 
جنگ عالقه ای ندارد، اقدام قاطعی در برابر ایران انجام 
ندهد. محافل اطالعاتی اسرائیل، درباره احتمال خروج 
از  حداقل  یا  آمریکا،  فشار  به  واكنش  در  برجام  از  ایران 
بن  كرده اند.  نگرانی  ابراز  غنی سازی،  محدود  سرگیری 
این مسئله،  به  با اشاره  كاسپیت، روزنامه نگار اسرائیلی، 
و  ایران  »دوئل«  به  نگاه ها  همه  اكنون  كه  شد  مدعی 
آمریکا دوخته شده است. این روزنامه نگار طی یادداشتی 
تاكنون  اسرائیل  »طرح  شد:  مدعی  المانیتور  وبگاه  در 
تماما اجرا شده است؛ ترامپ، از برجام خارج شد، سطح 
یافت،  افزایش  تا سطوح غیرقابل تحمل  ایران  بر  فشار ها 
می دهد،  نشان  را  سریع  انحالل  عالئم  ایران  اقتصاد 
صادرات نفت ایران در حال فروپاشی است و با گنجاندن 
سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی احساس 
محاصره ایران تشدید شد. اما هیچ نشانه ای از فروپاشی 
بستن  به  حتی  ایران  مقابل،  نمی شود.در  دیده  تهران 

تنگه هرمز و از سر گیری غنی سازی تهدید می كند.«
در این شرایط، اسرائیلی ها معتقدند كه توپ دوباره به 
اسرائیلی  بلندپایه  مقام  یک  است.  برگشته  ترامپ  زمین 
بستگی  ترامپ  به  چیز  همه  »االن  گفت:  كاسپیت  به 

نشانه ها  همه  تاكنون  كه  است  معتقد  كاسپیت  دارد.« 
و  می فهمد  را  مشکل  ترامپ  كه  است  آن  از  حاكی 
می داند كه او نمی تواند اجازه دهد ایران به كره شمالی 
ترامپ  بی ثبات  منش  حال،  این  با  شود.  تبدیل  دومی 
را  اسرائیل  امور،  به  عالقه  سریع  فقدان  به  او  تمایل  و 
تصریح  كاسپیت  كه  است  دلیل  همین  به  و  كرده  نگران 
ایاالت متحده  رئیس جمهور  به  نگاه ها  می كند كه »همه 
ترامپ  تاكنون  كاسپیت،  گفته  به  است.«  شده  دوخته 
همه خواسته های نتانیاهو را برآورده كرده است، اما اگر 
قاطعیت آمریکا در چند ماه آینده ادامه نیابد، همه چیز 

تباه خواهد شد.
دومین نگرانی اسرائیل این است كه در صورت وقوع 
اسرائیل هم  پای  آمریکا، ممکن است  و  ایران  میان  نزاع 
روزنامه  خبرنگار  هارئل،  آموس  شود.  كشیده  ماجرا  به 
را  نگرانی  این  روزنامه،  این  در  یادداشتی  طی  هاآرتص، 
جبهه  وسط  در  اسرائیل  »فعال  نوشت:  و  كرد  منعکس 

ایران و آمریکا نیست.«
دستکاری  احتمال  به  خود  یادداشت  در  هارئل  اما 
شعله ور  برای  آمریکا  دولت  در  اطالعاتی  گزارش های 
كردن تقابل نظامی با ایران -نظیر آنچه دولت جورج بوش 
پسر در سال 2002 علیه عراق انجام داد - اشاره می كند. 
االن  كه  نظامی،  تقابل  چنین  »اگر  افزود:  خبرنگار  این 
بعید به نظر می رسد، اتفاق بیافتد، تبعات غیرمستقیمی 

دلیل  همین  به  ظاهرا  داشت.  خواهد  اسرائیل  برای 
است كه تقریبا همه گفتگو های مقامات بنلدپایه نظامی 
شروع  غزه  وضعیت  با  اخیر  هفته های  در  )اسرائیل( 
ختم  )فارس(  خلیج  حوادث  به  سرعت  به  اما  می شد، 
می شد. ایران ممکن است از زرادخانه های دیگر نزدیک 
یا  انحراف  عنوان  به  سوریه-  و  لبنان  غزه،   - اسرائیل  به 
برای ضربه زدن به منافع واشنگتن و متحدانش در منطقه 
استفاده كند. شاید تصمیم هفته گذشته )اسرائیل( برای 
پایان دادن سریع به دور نبرد با حماس و جهاد اسالمی، 
به رغم مرگ چهار اسرائیلی و شلیک 700 راكت به جنوب 

اراضی اشغالی، متاثر از همین محاسبه باشد.«
در نتیجه باید گفت كه اسرائیل به این دلیل درگیری 
و  ایران  میان  تنش ها  مسئله  تا  داد  پایان  را  غزه  با  اخیر 
محافل  كه  می رسد  نظر  به  بگیرد.  زیرنظر  را  آمریکا 
كنونی  حساس  برهه  در  اسرائیل  سیاسی  و  اطالعاتی 
سناریو های  و  واشنگتن  و  تهران  میان  تنش  روی  كامال 
در  گزارش ها  برخی  شده اند.  متمركز  آن  احتمالی 
رسانه های صهیونیست حاكی از آن است كه موساد، پس 
از مشاهده عناصری از حزب الله لبنان در جزیره كیش، 
آمریکا را متقاعد كرد كه ایران برای نوعی ناامنی در خلیج 
باشد،  درست  ادعا  این  اگر  می كند.  برنامه ریزی  فارس 
می تواند نشان دهنده میزان تمركز اسرائیل بر تنش های 

فعلی میان ایران و آمریکا باشد.

دولت باید مسائل کشور را با مردم در میان بگذارد
با  مجلس،گفت:  درمان  و  بهداشت  کمیسیون  عضو 
متفاوتی  سخنان  مختلف  تریبون های  از  اینکه  به  توجه 
که  است  خوب  می شود  شنیده  جهانی  جامعه  برابر  در 
پاسخ  و  عالی  فرماندهان  توسط  دشمن  نظامیان  پاسخ 

سیاست مداران توسط متولیان سیاست داده شود
 23 دوشنبه  روز  علنی  نشست  در  بنیادی  بهروز 
میان  نطق  در  اسالمی  شورای  مجلس  ماه  اردیبهشت 
ایران  تاریخ  از  آموز  عبرت  مقاطع  ــادآوری  ی با  دستور 
زمین، گفت: آبان 1192، اسفند 1206، اسفند 1253 
به  فراوانی  دردهای  و  رنج  که  1350روزهایی  مرداد  و 
این سرزمین وارد آمده است؛ این تاریخ ها بیانگر تاریخ 
لکه  که  است  پاریس  و  ترکمنچای  قراردادهای  انعقاد 

ننگش بر دامان حاکمان در  تاریخ ماندگار شده است.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس 
به  منجر  قراردادها  این  کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای 
جدا شدن بخش های از مرزهای شمالی، هرات و بحرین 
از ایران گردید و این فجایع به دلیل ضعف سرسپردگی 
صورت  خارجی  نیروهای  دخالت  و  مرکزی  حکومت 

گرفته است.
دشمنان   1357 ســال  انقالب  از  پس  افــزود:  وی 
و  کردند  را  سرزمین  این  از  دیگری  بخش  جدایی  قصد 
از مناطق  ارتباط برخی  به مدت یک سال  موفق شدند 
جمهوری  اما  کنند  قطع  مادری  زمین  از  را  کردنشین 
پایانی بر این گونه  از نقطه  اسالمی می تواند سرافرازانه 
فجایع سخن بگوید و افتخار حفظ تمامیت ارضی کشور 

را تاکنون در تاریخ به نام خود ثبت کند.
دشمن به دنبال کشاندن میدان جنگ به داخل کشور 

است
بنیادی یادآور شد: اکنون نیز در اتاق فکری به رهبری 
مجریان  پمپئو  مائیک  و  بولتون  جان  که  صهیونیست 
اصلی آن و نتانیاهو و محمد بن سلمان خریدار محصول 
آن هستند، همان دسیسه و کینه قدیمی از ملی شدن 
صنعت ملی نفت را دنبال می کنند و هدف غایی خود را 
از تحت فشار قرار دادن بخش های اقتصادی و راهبردی 
کشور بر ایجاد بحران و دو قطبی کردن جامعه و شورش 

داخلی گذاشتند.

این  داد:  ادامه  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
به  را  نظامی  جنگ  میدان  می خواهند  افــراد  از  گروه 
از  مــردم  جدایی  تصور  به  و  بکشانند  کشور  داخلی 
بر  که  نقشه ای  یابند،  بوم تسلط  و  مرز  این  بر  حاکمیت 
مبنای معامله شوم غرب در عراق و سوریه و فلسطین و 

لیبی و مصر تاکنون عملیاتی کردند.
وجود  به  باید  ایران  ملت  و  حاکمیت  داد:  ادامه  وی 
چنین نقشه شومی آگاه باشد و در این لحظات هوشیارتر 
از  هم  حاکمان  کردار  و  گفتار  کنند،  برخورد  گذشته  از 
اهمیت بسیار برخوردار است لذا هر نوع گفتار و عملی 
که به اختالف بین بخش های مختلف حکومت و تشدید 
بی اعتمادی مردم به حاکمیت دامن زد غیر از خیانت به 

این سرزمین تعریف دیگری ندارد.
که  خارجی  دشمن  مقابل  در  است:  معتقد  بنیادی 
بین  تفکیکی  نمی توان  دارد،  را  کشور  سقوط  قصد 
حکومت و مردم قائل شد، حفظ امنیت ملی و تمامیت 
است  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  میان  این  در  ارضی 
لذا دوری از هیجان و جنجال آفرینی حیاتی است زیرا 

ایرانی  اقوام  همه  اندیشه  در  ایران  حقیقی  یکپارچگی 
تثبیت شده است و دشمن خارجی توان از هم پاشیدن 

این موج را ندارد.
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس 
از  برخی  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان  اسالمی،  شورای 
یا  با کارگران، معلمان  برخورد  نظیر  رفتارهای مسئوالن 
از تدبیر  به دور  به هر دلیلی  پیامکی شهروندان  احضار 
و همبستگی ملی بوده و خطر تجزیه ملی را دنبال دارد.
وی افزود: از سوی دیگر استیفای کامل حقوق زنان، 
مسئولیت های  در  قومیت ها  کارگیری  به  موانع  رفع 
محیط  زندانیان  مانده  زمین  بر  پرونده ها  ختم  کشور، 
و  سیاسی  زندانیان  و  ،کارگران  دوتابعیتی ها  زیستی، 

حصر می تواند قدرت درونی ملت را افزایش دهد.
بازنگری در قانون اساسی باید گام دوم حاکمیت  باشد
و  مشکالت  شفاف  طور  به  باید  دولــت  ــزود:  اف وی 
آینده  سال  دو  حداقل  تا  را  کشور  روی  پیش  مسائل 
مشکالت  سیل  در  ملت  تا  بگذارد  میان  در  مــردم  با 
حاکمیت  نکنند،  ناامنی  و  تنهایی  احساس  معیشتی 

قانون  ظرفیت های  به  توجه  با  انقالب  دوم  گام  در  باید 
اساسی راه بازنگری آن را فراهم کند تا مسیر رسیدن به 
مردم ساالری و آزادی حقیقی و طراحی ساختار جدید 
شورای  مجلس  امید  فراکسیون  شود.عضو  تعبیه  کشور 
اسالمی، تصریح کرد: از سوی دیگر هم همه می دانند 
مقام مملکت داری و رعیت پروری کار سرسری نیست ما 
با دگرگونی باید به همدلی واقعی برسیم تا این تلقی که 
تاکید دارد »نظام جمهوری اسالمی اصالح ناپذیر است 

و با امید و تدبیر میانه ای ندارد«، رفع شود.
تاکید کرد: وظیفه دیگر حفظ خطیر جایگاه  بنیادی 
گذشته  سال   200 در  است،  عمومی  افکار  نزد  کشور 
برای اولین بار شاهد قدرت نظامی هستیم که می توانیم 
برای حفظ امنیت ملی  به آن تکیه کنیم و از دشمنان این 
ایستادگی  این زمان  نهراسیم، وظیفه همه در  سرزمین 

در مقابل کاستن ارزش واالی این نیروها است.
وی در توضیح پیشنهادی به شورای عالی امنیت ملی، 
تریبون های مختلف سخنان  از  اینکه  به  توجه  با  گفت: 
خوب  می شود  شنیده  جهانی  جامعه  برابر  در  متفاوتی 

است که پاسخ نظامیان دشمن توسط فرماندهان عالی 
داده  سیاست  متولیان  توسط  سیاست مداران  پاسخ  و 
شود، در راستای رأفت اسالمی و نشان دادن ُحسن نیت 
زندانیان  آزادسازی  با  می تواند  اسالمی  جمهوری  نظام 
دو تابعیتی حتی به طور یک جانبه بر پدیده شوم تجارت 
که  بشری  حقوق  ضد  روشی  بکشد.  بطالن  خط  متهم 
می  استفاده  یکدیگر  به  تسلط  برای  ها  قدرت  توسط 
شود.بنیادی ادامه داد: پیام تمام ادیان الهی صلح برای 
رهبران  از  دعوت  جهت  ریزی  برنامه  لذا  بوده  جهانیان 
می تواند  رهبری  معظم  مقام  با  دیدار  برای  ادیان  بزرگ 
آمریکا  با  تقابل  در  همچنین  گیرد،  قرار  کار  دستور  در 
گفته های  تاثیر  تحت  نباید  نزدیک  همسایه  کشورهای 

دشمنان قرار گیرند.
وی در پایان به ترامپ سفارش کرد تا یک بار نامه امام 
مطالعه  میالدی   1988 در  گورباچف  به  خمینی)ره( 
نماید، اگر جنگی را آغاز کنید قطعا همانند شوروی بعد 
از حمله به افغانستان به فروپاشی خواهید رسید و آتش 

آن دامن بسیاری از انسان های بی گناه را می گیرد.

رژیم صهیونیستی با نگرانی تحرکات تهران و واشنگتن را دنبال می کند

نقش موساد در باال گرفتن تنش میان ایران و آمریکا 
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مفقودی
پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ  و  كمپانی  سند 
ایران   49 ص   597 پالک  شماره  به   1385 مدل  
شاسی  شماره  و   1717363 موتور  شماره    32
درجه  از  و  گردیده  مفقود   S1412285956746

اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
پیکان  سیستم  سواری  خودرو  سبز  برگ 
تیپ1600 مدل 1377 به شماره پالک 441 ق 32 
شماره  و   11127780793 موتور  شماره    12 ایران 
شاسی 77482799 مربوط به حسین كارمزد بالش 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

خبر
کارخانه کمپوست سبزوار راه اندازی 

می شود
جذب  با  گفت:  سبزوار  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
این  كمپوست  كارخانه  خصوصی،  بخش  سرمایه گذار 
ریال  میلیون   500 و  میلیارد   7 سرمایه گذاری  با  شهر 
نشست  در  محمدی  اصغر  می شود.علی  راه اندازی 
خبری كه در محل ساختمان شورای شهر سبزوار برگزار 
هدف  با  كمپوست  كارخانه  احداث  كرد:  عنوان  شد، 
با  كه  است  زیست  محیط  حفظ  و  زباله  كامل  تفکیک 
می یابد.وی  كاهش  نیز  پسماند  هزینه های  آن  اجرای 
كمپوست  كارخانه  ایجاد  از  پس  همچنین  داد:  ادامه 
واحدهای تولیدی مرتبط با تفکیک تبدیل در بخش های 
تولید نایلون، سبد میوه و كاغذ ایجاد می شود كه رونق 
روزانه  اینک  هم  گفت:  دارد.محمدی  پی  در  را  اشتغال 
كه  می شود  تولید  سبزوار  شهر  در  زباله  تن  حدود 155 
می شوند. جمع آوری  مکانیزه  صورت  به  آن  درصد   85
وی همچنین با اشاره به نبود مکان دائمی عرضه و فروش 
كاال در سبزوار گفت: احداث نمایشگاه دائمی سبزوار در 
زمینی به مساحت 30 هکتار در بلوار توحید در دستور 
كار قرار گرفته كه با ایجاد آن عالوه بر رفاه و آسایش مردم، 
عنوان  می یابد.محمدی  بیشتری  رونق  نیز  كار  و  كسب 
كرد: طرح تفصیلی این شهر مربوط به سال 84 است، 
نبود طرح تفصیلی جدید از خالهای جدی توسعه شهر 
سبزوار است بنابراین این طرح در شورای اسالمی دوره 
پنجم بر مبنای نیازهای جدید شهر تدوین و برای تصویب 
به استان ارسال شده است.رئیس شورای اسالمی شهر 
ادامه  رویکرد جذب مشاركت مردمی  به  اشاره  با  سبزوار 
داد: تاكید ما بر افزایش مشاركت مردم در ابعاد اجتماعی، 
راستا  همین  در  گفت:  است.وی  اقتصادی  و  فرهنگی 
در  شهروندان  همیاری  با  پارک ها  احداث  موضوع 
 100 گذشته  سال  در  كه  چنان  گرفته  قرار  كار  دستور 
شهر  یک  و  شده  آسفالت  مردم  مشاركت  با  شهر  كوچه 
بازی سرپوشیده به بهره برداری رسیده و ایجاد رستوران 
شورای  اجراست.رئیس  دست  در  ایرانی  باغ  در  سنتی 
ظرفیت  از  بهره گیری  به  اشاره  با  سبزوار  شهر  اسالمی 
با  نخبگان و صاحب نظران گفت: تاكنون نشست هایی 
روسای دانشگاه های این شهر، اتاق اصناف، تشکل های 
كمیته  و  برگزار  هنرمندان  و  دانشجویی  و  دانش آموزی 
بانوان نیز راه ندازی شده است.محمدی گفت: همچنین 
شورای شهر با هدف جذب گردشگران، خانه های تاریخی 
را بازگشایی كرده و با اجرای آیین های سنتی شهرستان 
گردشگران  بازدید  افزایش  زمینه  تاریخی  مکان های  در 
فراهم شده است.وی بیان كرد: احداث كمربند شرق - 
شمال - غرب شهر سبزوار به طول 10 كیلومتر با هدف 
جلوگیری از حاشیه نشینی، دسترسی آسان شهروندان به 
خدمات شهری و كاهش ترافیک در دست اجراست كه 
تاكنون بزرگراه هشت بهشت و ابریشم آن به بهره برداری 

رسیده است.

متهمین  اتهامات  به  رسیدگی  جلسه  دومین 
ویژه  دادگاه  در  پدیده  شركت  به  موسوم  پرونده 
اقتصادی  نظام  در  اخاللگران  جرائم  به  رسیدگی 
برگزار  مشهد  در  منصوری  قاضی  ریاست  به  كشور 

شد.
در ابتدای جلسه یکی از مالباختگان پس از قرار 
گرفتن در جایگاه شکات از اقدامات قوه قضاییه در 
پدیده  شركت  سهامداران  حقوق  احقاق  خصوص 

تقدیر كرد.
قاضی  توسط  دادگاه  رسمیت  اعالم  از  پس 
وی،  توسط  قانونی  الزم  تذكرات  ارائه  و  منصوری 
در  مستقر  تدبیر  ستاد  نماینده  از  دادگاه  رییس 
امور  سازمان  نماینده  رضوی،  خراسان  استانداری 
استان  كشاورزی  جهاد  سازمان  و  كشور  اراضی 
خود  مطالب  بیان  به  تا  خواست  رضوی  خراسان 

بپردازند.
به  توجه  عدم  قانونی،  الزامات  رعایت  عدم 
سازمان های  سوی  از  شده  صادر  قانونی  تذكرات 
قانونی،  الزم  مجوزهای  كلیه  دریافت  عدم  مسئول، 
گسترده  تبلیغات  سهامداران،  حقوق  رعایت  عدم 
برای  متعدد  مشکالت  بروز  به  منجر  كه  اغواگرانه  و 
شهروندان و سهامداران شده، عدم تمکین در برابر 
واهی  و  واقعی  غیر  دالیل  ارائه  شده،  داده  تعهدات 
گسترده  تغییر  قانون،  خالف  اقدامات  توجیه  برای 
و...  المال  بیت  اراضی، عدم رعایت حقوق  كاربری 
ستاد  نمایندگان  توسط  كه  است  مواردی  جمله  از 
جهاد  سازمان  رضوی،  خراسان  استانداری  تدبیر 
اراضی  امور  سازمان  و  رضوی  خراسان  كشاورزی 
پرونده  متهمان  تخلفات  از  بخشی  عنوان  به  كشور 
شركت پدیده شاندیز در صحن علنی دادگاه مطرح 

شد.
پس از بیان تخلفات متعدد متهمین توسط چند 
تن از نمایندگان ادارات و سازمان ها، رییس دادگاه 
دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  سازمان  نماینده  از 
نمایندگان  از  یکی  و  رضوی  خراسان  گردشگری  و 
جمعی از شکات حاضر در جلسه خواست تا به بیان 

مطالب و شکایت خود بپردازند.
دادگاه  رییس  از  شکات  نماینده  هنگام  این  در 
و  متهمین  مورد  در  را  عدالت  و  قانون  تا  خواست 

سهامداران اجرا كند.
یکی از مالباختگان پس از قرار گرفتن در جایگاه 
در  قضاییه  قوه  اقدامات  از  تقدیر  ضمن  شکات 
پدیده  شركت  سهامداران  حقوق  احقاق  خصوص 
تبلیغات  تأثیر  تحت  مردم  از  زیادی  جمع  گفت: 

اعتمادی  اساس  بر  و  قرار گرفتند  گسترده رسانه ها 
كه پیدا كردند در این پروژه، سرمایه گذاری كردند.

با اشاره به حجم  قاضی منصوری رییس دادگاه 
تخلفات انجام گرفته توسط متهمان شركت پدیده و 
نمایندگان رسانه ها در صحن علنی  از  تقدیر  ضمن 
استماع  برای  محدودیتی  هیچگونه  گفت:  جلسه 
تمامی  و  ندارد  وجود  سهامداران  و  شکات  مطالب 

سخنان را می شنویم.
از  دیگر  تن  چند  سخنان  استماع  از  پس 
نمایندگان شکات در صحن علنی جلسه، حسابرس 
ویژه پرونده، به ارائه گزارشی از نحوه تخلفات صورت 

پذیرفته توسط مسئوالن شركت پدیده پرداخت.
به  اشاره  با  منصوری  قاضی  هنگام  این  در 
شركت،  این  خصوص  در  رسانه ها  گسترده  تبلیغات 
از نمایندگان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
توسط  شده  عنوان  مطالب  راستای  در  تا  خواست 
را  خود  توضیحات  سهامداران،  و  شکات  نمایندگان 

ارائه نماید.
براین اساس نماینده صدا و سیما با تشریح روند 
گفت:  سیما  و  صدا  در  بازرگانی  آگهی های  پخش 
قانون  طبق  زمینه  این  در  سازمان  این  اقدامات 
صورت پذیرفته و پس از صدور دستور توقف تبلیغات 
و  صدا  طریق  از  قضایی  مقام  توسط  شركت  این 

سیما، تبلیغات موصوف متوقف شده است.
قاضی منصوری از دفتر دادگاه خواست تا لوایح 
و عریضه های تمامی شکاتی كه به علت محدودیت 
فضا در صحن جلسه حضور ندارند را دریافت و ثبت 
توسط  سهامداران  حقوق  حفظ  جهت  در  تا  كرده 

دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.
پس از طرح شکایت چند تن دیگر از نمایندگان 
شکات و سهامداران درصحن علنی دادگاه، قاضی 
منصوری از مدیرعامل فعلی شركت پدیده خواست 

تا شرایط فعلی این شركت را تشریح نماید.
شركت  فعلی  مدیرعامل  انتظاری  اساس  براین 
ما  حضور  و  مدیریتی  تغییرات  از  پس  گفت:  پدیده 
شدن  برطرف  برای  فراوانی  تالش  شركت،  این  در 
مشکالت موجود صورت پذیرفته است. در این مدت 
برطرف  و  الزم  قانونی  مجوزهای  كسب  دنبال  به 
كردن موانع برای ادامه فعالیت پروژه های این شركت 
بودیم بنابراین در این خصوص اقدامات خوبی انجام 
اجراست  دست  در  نیز  دیگری  اقدامات  و  شده 
درعین حال نوسانات در حوزه اقتصادی موجب شد 
به برخی تعهدات وجود نداشته باشد.  امکان عمل 
از سویی به دنبال شفاف سازی فعالیت ها، دارایی ها 
و تعهدات شركت پدیده بودیم هر چند تا رسیدن به 

شرایط ایده آل و استاندارد فاصله داریم.

تقدیر  با  نیز  شکات  از  جمعی  نماینده  وكیل 
با  برخورد  زمینه  در  قضایی  دستگاه  شجاعت  از 
دستگاه  می رود  انتظار  گفت:  اقتصادی  مفاسد 
نیز  پرونده  این  در  رضوی  خراسان  استان  قضایی 
مانند پرونده های پردیسبان و تعاونی اعتبار اعتماد 
ایرانیان با قاطعیت با متهمان برخورد كرده و حافظ 
منافع شکات و سهامداران باشد هرچند قوه قضاییه 
و  قانون  اجرای  برای  را  خود  اراده  نیز  گذشته  در 

عدالت به نمایش گذارده است.
به  الزم  قانونی  موارد  تذكر  با  منصوری  قاضی 
حاضران، ادامه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده 

شركت پدیده رابه امروز موكول كرد.
به  رسیدگی  جلسه  اولین  در  است  گفتنی 
پدیده  شركت  به  موسوم  پرونده  متهمان  اتهامات 
تخلفات  به  رسیدگی  روند  به  منصوری  قاضی 
در  پرونده  گفت:  و  كرد  اشاره  پرونده  این  متهمان 
جلد   100 از  بیش  و  متهم   22 دارای  حاضر  حال 
تخلفات  خصوص  در  قانونی  پیگیری های  و  بوده 
احتمالی برخی مسئوالن كه در انجام وظایف خود 
قصور داشته اند مفتوح است و از دادستان عمومی 
در  كه  می خواهیم  رضوی  خراسان  مركز  انقالب  و 
را  اقدامات الزم  تمامی  عامه  احقاق حقوق  راستای 

به انجام برسانند.

برگزاری دومین جلسه دادگاه شرکت پدیده؛

 صداوسیما بازخواست شد

هواپیمایی آسمان
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روزانه تهران:  مشهد- 
2210 و   1700 شنبه ها: ساعت: 

18:30 ساعت:  يكشنبه 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: 
يكشنبه ها  بجز  روزانه  مشهد-يزد: 

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

يكشنبه 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  يكشنبه  مشهد-شيراز: 

13:20 18:30 و جمعه ها ساعت: 
ساعت  چهارشنبه ها:  و  يكشنبه  مشهد-ايالم: 

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

15:10 ساعت:  چهارشنبه ها 
ساعت:17:10 چهارشنبه  مشهد–ساری: 

برنامه پروازی هواپیمایی اسمان نیمسال اول 1398
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جامعه  در  خشونت  میزان  افزایش  شاهد  امروزه 
به خصوص در شهرها هستیم. به عنوان مثال وجود 
خشونت در ورزشگاه ها و... همه نمودهای مهم این 

مساله هستند.
در تعریف خشونت می توان گفت رفتاری است كه 
باشد.  یا دیگران می  و  به خود  آن صدمه زدن  هدف 
خشم و پرخاشگری ممکن است بدنی ) زدن – لگد زدن 
– گاززدن(، لفظی ) فریاد زدن، رنجاندن( و یا به صورت 
تجاوز به حقوق دیگران ) چیزی را به زور گرفتن( باشد. 
در این خصوص دو دیدگاه عمده نظیر دیدگاه زیست 
شناسی و دیدگاه اجتماعی وجود دارد. كه بر اساس 
دیدگاه زیست شناسی خشونت ارثی و ذاتی است و بر 
اساس دیدگاه اجتماعی، خشونت در جامعه، از طریق 

مشاهده رفتار دیگران یاد گرفته می شود. 
عوامل مختلفی می تواند در این زمینه موثر باشد 
فقر،  اقتصادی،  عوامل  به  توان  می  جمله  آن  از  كه 
گرانی، تحریم و عدم توانایی در فراهم كردن اسباب 
مردم  تحمل  و  آوری  تاب  نیاز، كاهش  مورد  و وسایل 
و....  زا در جامعه  الگوهای خشونت  افزایش  جامعه، 

اشاره كرد.
به  جامعه  در  افرد  خشونت  چرایی  راستای  در 
خانواده  مشاور  كیهانیان  اصغر  دكتر  با  گفت وگو 
پرداخته تا نسبت به این رفتار آگاهی بیش تری پیدا 

كنیم.
یک مشاور خانواده گفت: منشا خشونت ناكامی، 

نرسیدن به خواسته ها و احساس تبعیض است.
اصغر  دكتر   " امروز  روزنامه"صبح  گزارش  به 
امروز  صبح  روزنامه  خبرنگار  با  گفتگو  در  كیهانیان 
پیرامون چرایی شیوع خشونت در جامعه افزود: وقتی 
فردی به خواسته خود نرسیده و بی عدالتی و تبعیض 
آستانه ی  كه  كند موجب شده  احساس  را  درجامعه 
تحمل فرد پایین آمده و به رفتارهای همراه با خشونت 

روی آورد.
به  توجه  با  وی تصریح كرد: در سال های گذشته 
اتفاقات رخ داده در سطح جامعه شاهد حركت سریع 

جامعه به سمت خشونت هستیم. 
   مهاجرت و حاشیه نشینی

كیهانیان اظهار كرد:  مهاجرت و حاشیه نشینی 
در  ازدحام  ایجاد  و  جمعیت  تراكم  افزایش  موجب 
ازدحام  این  كه  شده  عمومی  مکان های  و  شهرها 
جمعیت  سبب  ایحاد صف های طوالنی برای گرفتن 

حق و حقوقات است.

وی ادامه داد: در این صف ها افراد خواهان سبقت 
ازهم بوده و هیچکس رعایت حق دیگری را نمی كند و 
خواستار رفتن از راه میان بر و خارج شدن از صف های 

طوالنی هستند.
   عدم شناخت یکدیگر،عامل خشونت

در دهات وشهرهای كوچک  بیان كرد:  كیهانیان 
به  نسبت  مردم  كه  دیده می شود چرا  كم تر  خشونت 
یک دیگر شناخت داشته و نیز  خشونت معلوم میشود 
و فرد خاطی از سوی دیگران طرد می شود در نتیجه 

سعی بر پنهان خشونت دارد.
وی توضیح داد: در مقابل در شهرهای بزرگ كم تر 
به قوانین و حق و حقوقا یک دیگر احترام گذاشته چرا 
كه افراد نسبت دوستی و فامیلی و ایلی و قبیله ای با 

هم ندارند.
كیهانیان با تاكید بر عدم شناخت افراد بر یکدیگر در 
شهرهای بزرگ ابراز كرد: افراد به راحتی حق یکدیگر را 
پایمال كرده و رفتار های ناهنجار وپنهان كاری از قبیل 
عدم پرداخت مالیات ، عدم رعایت قوانین راهنمایی و 

رانندگی و... از خود نشان می دهند.
تبعیض و تفاوت، عامل خشونت

شکاف  جامعه  مردم  كه  زمانی  كرد:  مطرح  وی 
طبقاتی بین اغنیاء و ضعفا را به شدت احساس كرده 
جایی  ودر  شده  جمع  افراد  در  كم بینی  حس  این 
را  موجود  وضع  از  نارضایتی  بروزاحساس  امکان  كه 
پیدا كنند به مانند فنر رها شده و رفتارهای همراه با 

خشونت از خود بروز می داند. 

   عدم توجه مسولین ، عامل خشونت
كشور  یک  جمعیت  وقتی  كرد:  بیان  كیهانیان 
احساس بی پناهی و قربانی شدن كنند،و حس كند 
كه مسئولین به آنها اهمیت نمیدهند ، مانند همین 
فرو  وخشم  شده  اجحاف  دچار  اخیر.  سیل  مسئله 
به  دستیابی  دنبال  به  و  ریخته  بیرون  را  شان  خورده 

خواسته ها و آمال خود می روند.
   خانواده های نابه هنجار

دكترای مشاوره خانواده یکی دیگر از عوامل بروز 
كرد:   تشریح  و  دانست  جامعه  در  خشونت  وشیوع 
جوان و نوجوانی كه در خانواده های چند همسری، 
متشنج، طالق گرفته، گرفتار اعتیادو دارای اختالفات 
عدم  احساس  دلیل  به  می كنند  زندگی  خانوادگی 
بی  احساس  جامعه  و  خانواده  در  پذیرش  و  امنیت 
آمیز  خشونت  رفتارهای  به  متوسل  و  كرده  پناهی 

می شوند. 
نبود  علت  به  فرزندان  و  جوانان  افزود:این  وی 
پشتیبان  دست به هركاری زده و باتوسل به خشونت 
و دزدی سعی بر مرتفع ساختن چالش های اقتصادی 

زندگی خود دارند.
نا  خانواده های  كودكان  كرد:  مطرح  كیهانیان 
بهنجار اغلب در دام اعتیاد گرفته شده و برای رسیدن 

به خواسته های خود دست به هر اقدامی می زنند.
   فیلم ها و بازی های خشن

وی گفت:از عوامل دیگر در ایجاد خشونت، فیلم 
است  خطرناک  كامپیوتری  های   وبازی  اكشن  های 

كه زمانی كه بچه ها درحال تماشا و بازی كردن آن ها 
بوده به صورت ناخودآگاه روی ذهن تاثیر گذاشته و 
سبب افزایش زد و خورد و به اصطالح دعواهای كوچه 

خیابانی  بین افراد می شوند.
   مافیا عامل شیوع خشونت

و  مثال  طور  به  كرد:  اظهار  خانواده  روان شناس 
عینی وقتی دریک بازی فوتبال جوانان فکر میکنند 
و  شده  بازی  مافیا  ویا  نکرده   رفتار  عادالنه  داور  كه 
احساس میکنند در جامعه قانون نیست، خود به خود 
دچار خشم و پرخاشگری شده به طوری كه  عنوان 
مثال بعد از بازی های فوتبال صندلی های اتوبوس و 

استادیوم را می شکنند.
   گرانی ، عامل خشونت

قانون  تغییر  تورم،  گرانی،  كرد:  ابراز  كیهانیان 
قانونی هایی كه  بی  و  اختالفات مسئولین  قیمت ها، 
موجب ناایمنی مردم می شود، آنها را به خشونت وادار 

میکند.
خودرا  پول های  مردم  وقتی  داد:  توضیح  وی 
كه  می كنند  مشاهده  وبعد  میگذارند  بانک  در 
حمایت  مسئولین  از  نیستند،  خود  پول های  مالک 
خود  نمی بینند  را  حمایت  این  وقتی  می خواهند، 

میخواهند با خشونت به اهداف خود برسند.
   حال برای رفع این مشکالت چه باید کرد؟

 ، امور  اولیای   ، مسولین  وقتی  كرد  بیان  وی 
دانشگاه ها ، معلمین و روان شناس ها فرهنگ سازی 
كرده و مشکالت مردم راحل كنند، دیگر شاهد چنین 
هرگونه  از  عاری  ای  جامعه  و  بود  نخواهیم  اوضاعی 
اجتماعی  داشت.آسیب شناس  خواهیم  خشونت 
گفت: جامعه ای كه نشاط درآن كم است و از طرفی 
تولد  می شود،  مشاهده  درآن  لفظی  خشونت های 
خشونت های فیزیکی بعید نیست. از زمانی كه خانه 
در  برمی گردیم  آن  به  كه  وقتی  تا  می كنیم  ترک  را 
خشونت های  از  مختلفی  مناظر  شاهد  شهر،  سطح 

گوناگون در سطح جامعه هستیم.
رفتارشناس  و  آسیب شناس  ابهری،  مجید 
و  پرداخت  خشونت  شکل گیری  دالیل  به  اجتماعی  
رفتاری،  ناهنجاری  فرایند  عنوان  به  خشونت  افزود: 
این  در  كه  می كند  ایجاد  را  عوارضی  خود  همراه 
خصوص می توان به درگیری لفظی یا فیزیکی، ضرب  

و جرح و قتل اشاره كرد
رفتن  باال  علل  از  یکی  كرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
از  خشن  اخبار  دریافت  و  فیلم  تماشای  خشونت، 
مسائل و حوادث جاری در كشورهای مختلف است. 
در كناراین مسئله باید كاهش سطح نشاط اجتماعی 
به علت مشکالت روحی و رفتاری برخی از افراد را هم 

مورد توجه قرار داد.

گزارش صبح امروز از شیوع خشونت در جامعه 

کمبود نشاط در جامعه  و تولد خشونت های فیزیکی!    قاچاقچی مسلح به هالکت رسید

فرمانده مرزباني استان خراسان رضوي گفت:  یک 
جنگی  سالح  و  مخدر  مواد  كشف  مسلح  قاچاقچی 

توسط مرزبانان این استان به هالكت رسیدند.
پایگاه  از  نقل  به   " امروز  صبح  روزنامه"  گزارش  به 
خراسان  استان  مرزباني  فرماندهي  اطالع رساني 
مرزباني  فرمانده  جان نثار"  "ماشاالله  سردار  رضوي، 
در  افزود:  خبر  این  تشریح  در  رضوي  خراسان  استان 
از  جلوگیری  و  مرزها  از  حفاظت  و  حراست  راستای 
دو  طی  استان  این  مرزبانان  كشور  به  قاچاق  هرگونه 
و  مخدر  مواد  مقادیر  شدند  موفق  جداگانه  عملیات 

سالح و مهمات كشف نمایند .
وی در ادامه افزود: مرزبانان این فرماندهی در هنگ 
تایباد با اشرافیت اطالعاتی در مسیرهای احتمالی ورود 
قاچاقچیان اجرای كمین نموده و در عملیاتی غافگیرانه 
از قاچاقچیان مسلح به  درگیر كه در این درگیری یک 
هالكت رسید. سردار "جان نثار" در ادامه خاطر نشان 
محل  پاكسازی  در  تایباد  مرزی  هنگ  مرزبانان  كرد: 
درگیری موفق شدند یک قبضه سالح جنگی كالش به 
همراه مهمات مربوطه و بیش از 36 كیلوگرم مواد مخدر 

از نوع شیشه، تریاک و حشیش را كشف نمایند.
بر  تاكید  با  ادامه  در  استان  مرزبانی  فرمانده 
:مرزبانان  داشت  عنوان   ، استان  مرزبانان  هوشیاری 
منظور  به  نیز  دیگر  درعملیاتی  سرخس  مرزی  هنگ 
با  قاطع  برخورد  و  استحفاظی  حوزه  امنیت  تامین 
متخلفین و قانون شکنان، موفق به كشف چهار قبضه 
سالح جنگی شدند.سردار " جان نثار" در ادامه گفت: 
سرخس،  هنگ  مرزبانان  اطالعاتی  اقدامات  پی  در 
را  خودروی  یکدستگاه  غافلگیرانه  عملیات  یک  طی 
شناسایی و پس از توقیف ، سه قبضه سالح كلت و یک 
قبضه سالح وینچستر به همراه مهمات مربوطه را كشف 

و متهمین دستگیر و تحویل مراجع قضایی گردیدند.
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در پایان با 
با  برخورد مجدانه  و  قاطعانه  مبارزه ی  اینکه  به  اشاره 
قاچاقچیان از مهمترین وظایف مرزبانان این فرماندهی 
است گفت: مرزبانان در كنار مرزنشینان امنیت پایدار 
قصد  كه  افرادی  و  شکنان  قانون  با  و  زنند  می  رقم  را 
نگهداری و خرید و فروش صالح های غیر مجاز را دارند 

به شدت برخورد می كنند.

خبرخبر
آب گرم بنوشید

هنگام  در  گرم  آب  نوشیدن  شبستان  از  نقل  به   
باشد،  می  داران  روزه  به  جدی  های  توصیه  از  افطار 
آب  با  روزه داران تحت هیچ شرایطی،  تا  تاكید شده  و 
یخ و نوشیدنی های سرد افطار نکنند، چرا كه به دلیل 
طوالنی مدت،  گرسنگی  اثر  در  معده  حرارت  باالرفتن 

كاركرد معده برای هضم غذا، دچار اختالل می شود.
از فواید نوشیدن آب گرم در هنگام افطار، خوشبو 
شدن دهان، شستشوی كبد و معده، تقویت چشم و از 
بین رفتن صفرا و بلغم می باشد.مصرف مایعات مثل آب 
آشامیدنی، آب میوه، شیر كم چربی، دوغ بدون نمک 
در فاصله پس از افطار تا هنگام خوابیدن كمک می كند 
كه تعادل آب و الکترولیت های بدن در هنگام روزه داری 
حفط شود.و در كنار آن بهتر است تا در سحر افراد از 

نوشیدن چای زیاد خودداری نمایند.

عامل اوباش گری درچنگ قانون
فرمانده انتظامی مشهد گفت:  فردی كه با اوباشی 
گری در نظم و امنیت عمومی یکی از مناطق مشهد 

اخالل ایجاد كرده بود شناسایی و دستگیر شد.
پایگاه  از   نقل  به  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
اعالم  با   » بیگی  آقا  اكبر   « سرهنگ  پلیس،  خبری 
شهروند  چند  نارضایتی  اعالم  پی  در  افزود:  خبر  این 
در تماس با فوریت های پلیسی 110 مبنی بر این كه 
جوانی با اوباشی گری و تهدید چاقو در سه شب متوالی 
و  رعب  و  كرده  مزاحمت  ایجاد  آنها  محله  اهالی  برای 
وحشت به راه انداخته است، بالفاصله هماهنگی الزم 
نواب  تیم های كشتی كالنتری شهید  و  آمد  به عمل 
صفوی در محل حاضر شدند.وی تصریح كرد: ماموران 
كالنتری شهید نواب صفوی مشهد بالفاصله وارد عمل 
شده و با كنترل و مراقبت های پوششی متهم 30 ساله را 
در حالی كه چاقویی به دست داشت و اوباشی گری می 
كرد شناسایی و برای دستگیری اش وارد عمل شدند.
سمت  به  چاقو  با  شرور  فرد  این  كرد:  اظهار  آقابیگی 
ماموران انتظامی حمله ور شد و قصد مقاومت در برابر 
مجریان قانون شد كه پلیس در اقدامی ضربتی و قاطعانه 
او را زمین گیر و دستگیر كرد.فرمانده انتظامی مشهد با 
اشاره به این مطلب كه متهم پرونده كه حال مساعدی 
نداشت و به نظر می رسید از  مشروبات الکلی استفاده 
كرده به مركز درمانی انتقال یافت و تحت مراقبت های 
پزشکی قرار گرفت.سرهنگ آقا بیگی تاكید كرد: افرادی 
كه بخواهند با اوباشی گری و ایجاد رعب و وحشت، نظم 
و امنیت شهروندان را در شهر مقدس مشهد خدشه دار 
كنند بدانند پلیس با همکاری آگاهانه شهروندان وظیفه 
برای  فرصتی  و حمایت های دستگاه قضایی  شناس 
جوالن به آنها نخواهد داد و با برخورد قاطعانه و قانونی 

پلیس روبرو خواهند بود.

کلینیک" سپیده سالمت" تلفیقی از طب سنتی و کالسیک 
گسترش انجام حجامت و خون گیری در طب اسالمی و غربی بر پایه طب اخالطی 
كه بیماری ها را ناشی از اختالل در اخالط چهار گانه بدن یعنی خون، بلغم، صفرا و 
با حجامت  ازدیاد خون  از  ناشی  بیماری های  این اساس  بر  سودا می دانست، است. 
درمان می شدند و امروزه حجامت جایگاه خود را در بین طب كالسیک و طب اسالمی 
جایگاه  پزشکی  كلینیک های  از  بسیاری  در  طوریکه  به  كرده  است،  حفظ  خوبی  به 

خاصی را به این بخش اختصاص داده اند.
به سراغ یکی از كلینیک های مجهز شهر مشهد رفتیم كه مجموعه ای كامل از طب 

سنتی و طب كالسیک را در كنار هم مدیریت می كند.

كلینیک »سپیده سالمت« به مدیریت خاتم مریم توزیعی كه در سال 1395 تاسیس 
جراحی های  اورژانسی،  و  پرستاری  پزشکی،  خدمات  كلیه  دهنده  ارائه  شده است، 
صغیر، دندانپزشکی، پوست و لیزر، طب اسالمی و پایگاه بهداشت و سالمت در همه 
ایام است.این مركز با بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح و 
بیمه های تکمیلی از جمله بیمه بانک صادرات، بیمه ایران، دی، دانا، كار آفرین، رازی 
قرارداد دارد. مراجعینی كه از بیمه های تکمیلی استفاده می كنند در خصوص خدمات 

پزشکی و پرستاری هیچ هزینه ای پرداخت نمی كنند.
وجود  سالمت  و  بهداشت  پایگاه  عنوان  با  بخشی  سالمت«  »سپیده  كلینیک  در 

نوزادان،  كنترل  به  مربوط  خدمات  صبح،  شیفت  در  و  غیر تعطیل  ایام  در  كه  دارد 
واكسیناسیون، كنترل فشار و دیابت سالمندان، مشاوره پیش بارداری و كنترل مادر 

باردار را ارائه می دهد.
در بخش طب سنتی هم مشاوره و هم خدمات، تحت نظر پزشک طب سنتی انجام 

می شود.
دندانپزشکی  بخش  سالمت«  »سپیده  كلینیک  كامل  و  مجهز  بخش های  از  یکی 
است كه كلیه خدمات مربوط به دندان از جمله جرم گیری، عصب كشی، جراحی های 
دندان عقل، پر كردن، ایمپلنت، پروتز ثابت و متحرک، خدمات زیبایی دندان و روكش 

و... را انجام می دهند.
از ویژگی های متمایز كننده قسمت دندانپزشکی كلینیک از سایر دندانپزشکی ها 
بیمه های طرف قرارداد با این مجموعه است كه عالوه بر بیمه های تامین اجتماعی و 
بیمه های تکمیلی رازی، كار آفرین و دانا با بیمه فرهنگیان قرارداد دارد كه فرهنگیان 
و  چک  بدون  ماهه،   6 اقساط  در  را  خود  دندانپزشکی  خدمات  كلیه  می توانند  عزیز 

ضامن به صورت كسر از حقوق پرداخت كنند.
 دیگر امتیاز این بخش بیمه نیرو های مسلح است كه كلیه خدمات برای جانبازان و 

ایثارگران كامال رایگان و برای سایرین با 30٪ فرانشیز انجام می شود.
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سرویس فرهنگ
جاده  گذرگاه  در  شاهنامه  المللی  بین  همایش 
ابریشم با حضور استادان، صاحبنظران، پژوهشگران 
و محققان عرصه شاهنامه و فردوسی شناسی داخلی 

و خارجی در مشهد آغاز به كار كرد.
در  شاهنامه  المللی  بین  همایش  دبیرعلمی 
همایش  این  آغاز  مراسم  در  ابریشم  جاده  گذرگاه 
با  با هدف پیوند دادن شاهنامه  گفت: این همایش 
ایران  تمدنی  حوزه  و  زمین  ایران  مرزهای  از  خارج 

برگزار می شود.
كتاب  شاهنامه،  افزود:  قیامتی  دكترعلیرضا 
هویت  كه  است  سندی  بزرگترین  زیرا  پیوندهاست 

ملی و مذهبی ما را به هم پیوند می دهد.
و  فرهنگ  به  عشق  با  فردوسی  داد:  ادامه  وی 
خاندان  به  محبت  با  آن  درآمیختن  و  ایرانی  هویت 
عصمت و طهارت معجونی ساخت كه فرهنگ ایرانی 

را پیام آور امید و آشتی و صلح معرفی كرد.
در  شاهنامه  المللی  بین  همایش  دبیرعلمی 
پیوند  كتاب  شاهنامه  گفت:  ابریشم  جاده  گذرگاه 
آسیای مركزی است و هیچ كتابی به اندازه شاهنامه 

در مسیر جاده ابریشم معتبر نبوده و نیست.
بر  و  است  داد  كتاب  شاهنامه  افزود:  قیامتی 

غمگساری از مردمان تاكید فراوان دارد.
وی با بیان این كه فراخوان مقاله برای ارائه به این 
اضافه  منتشر شد  ماه سال گذشته  مهر  در  همایش 
و تمامی مراكز  به 52 كشور دنیا  این فراخوان  كرد: 
دانشگاهی و فرهنگی كشور ارسال شد كه در نتیجه 
 49 كه  رسید  همایش  این  دبیرخانه  به  مقاله   328

مورد از این تعداد مقاالت خارجی هستند.
در  شاهنامه  المللی  بین  همایش  دبیرعلمی 
 109 تعداد  نهایت  در  گفت:  ابریشم  جاده  گذرگاه 
مقاله توسط هیات داوران برگزیده شد كه 56 مقاله 
در كتاب مجموعه مقاالت چاپ می شود و 53 مقاله 
دیگر در نسخه اینترنتی مقاالت همایش در دسترس 

عالقه مندان است.
و  تقلیدناپذیر  خود  نوع  در  فردوسی  شاهنامه    

بی نظیر است
شاهنامه  گفت:  اكو  فرهنگی  موسسه  رئیس 
تاریخ  از  انعکاسی  شورانگیزش،  داستان های  با 
و  آداب  روایت گر  و  ایرانی  قوم  اساطیر  و  داستانی 
سال همانند  هزار  مدت  در  و  است  ایرانیان  فرهنگ 
مثنوی موالنا، گلستان سعدی و دیوان حافظ در نوع 

خود هم چنان تقلیدناپذیر و بی نظیر است.
در  حضور  كرد:  اظهار  مظاهری  محمدمهدی 

رویداد فرهنگی شاهنامه در گذرگاه ابریشم در جوار 
امام رضا)ع( در  و دانش  امام فرهنگ  بارگاه ملکوتی 
مغتنمی  فرصت  ادیبان  و  خارجی  مهمانان  حضور 

است تا نکاتی را هر چند خالصه مطرح كنیم.
وی افزود: گسترش زبان فارسی به عنوان حامل 
ابریشم است.  راه  مولفه های  از  یکی  ایرانی  فرهنگ 
آهنگ  دراز  كاروان  ابریشم،  راه  مولفه های   از  یکی 
ساله  هزار  چند  گذرگاه  از  كه  است  داستان  و  شعر 
و  می دهد  پیوند  آینده  به  را  گذشته  می گذرد،  زمان 
پاک  فرزندان  برای  نیاكان  از  مایه ای  گران  پندهای 
گوهر و نیک اندیش به همراه دارد كه پرتو روشن آن 
تیرگی ها را می شکند و راه پیش روی آیندگان را فروغ 
می بخشد؛ این فرایند به برخورد تمدن ها می انجامد 
نیز  بین الملل  روابط  در  افزایش همکاری  به  و منجر 

می شود.
میان  از  داد:  ادامه  اكو  فرهنگی  موسسه  رئیس 
»حکیم  اكو،  بزرگ  منطقه  تمدنی  و  فرهنگی  مفاخر 
زبان  و  فرهنگ  گستره  در  فردوسی«  ابوالقاسم 
جایگاهی  جهان  حماسه سرایان  پرآوازترین  درشمار 
بخش  سه  در  شاهنامه  سرودن  با  او  دارد.  واال 
اساطیری، پهلوانی و حماسی سرگذشت قوم ایرانی 
را بیان می كند، هویت ملی و تاریخی ایران را سندیت 
می بخشد و افکار، فرهنگ، آداب، روحیات و خلقیات 
آن ها را به تصویر می كشد؛ او حیات فرهنگی ایران را 

احیا می كند و زبان فارسی را از افول می رهاند.
اشعار  اصلی  كانون  كرد:  خاطرنشان  مظاهری 
ایران،  یعنی  فارسی  زبان  قلمرو  تمام  فردوسی 
تابش  و  می گیرد  بر  در  را  افغانستان  و  تاجیکستان 
اشعه آن از مرزهای ایران چون شبه قاره هند، قفقاز، 
فراتر  زبان  ترک  سرزمین های  اغلب  و  قفقاز  ماورای 

می رود و آن ها را روشنی می بخشد.
فرهنگی  پیوند  درایجاد  شاهنامه  كرد:  بیان  وی 
مركزی،  آسیای  منطقه  كشورهای  و  ایران  میان 
شهرهای  ازبکستان،  تركمنستان،  افغانستان،  مردم 
سمرقند، بخارا و برخی از مردم قزاقستان از نقش و 
جایگاه بسیار موثری برخوردار است و یکی از منابع 
مهم برای درک روابط بین ایران باستان و چین و تاثیر 

روابط است.
بهره برداری  به  فردوسی  آرامگاه  جلوخان  طرح    

می رسد
گفت:  مراسم  این  در  مشهد  شهر  شورای  عضو 
بهره برداری  به  فردوسی  آرامگاه  جلوخان  طرح 

می رسد.
سید مسعود ریاضی اظهار داشت: امروز جلوخان 
روز  در  و  رسیده  بهره برداری  مرحله  به  فردوسی 
بزرگداشت فردوسی رونمایی می شود. پروژه پردیس 
استارت خورده و امیدواریم تا آخر سال وارد فاز اجرا 

شود.
پیگیری  كرد:  بیان  مشهد  شهر  شورای  عضو 
مسائل دیگری با ارگان های ذی ربط هستیم و یکی از 
چالش های ما این است، كه طرح شهری در منطقه 
یک  فاز  طرح  كه  است  ماهی  چند  نداریم.  توس 
پیگیر  و  است  تعلیق  در  آن  اجرای  اما  شده  مصوب 

اجرای این مصوبه هستیم.  
ریاضی خاطرنشان كرد: ما در آستانه یک گذرگاه 
در  درخشان  و  بارز  نقطه  یک  در  توس  هستیم، 
جاده ابریشم است و مورد دیگر این است كه وجود 
فردوسی و شاهنامه گذرگاهی است كه ما را از تاریخ 
و تمدن نیکو در گذشته می تواند به آینده درخشانی 

برساند.

فارسی زبان  کشورهای  اتصال  حلقه  شاهنامه    
است

مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
با بیان اینکه شاهنامه هویت و باور ایرانی و اسالمی 
جاودانه  بزرگ  فردوسی  به قلم  كه  است  ما  مردم 
اتصال  حلقه  كه  است  كتابی  شاهنامه  گفت:  شد، 

كشورهای فارسی زبان است.
جعفر مروارید تأكید كرد: شاهنامه كتابی جامع 
معارف  زمینه  در  باید  كه  را  آنچه  تمام  كه  است 
ایرانی و اسالمی داشته باشد در خود دارد، با دقت 
یک  كه  درمی یابیم  به نیکی  بی بدیل  اثر  این  در 
و  اخالق  حکمت،  از  كه  است  جامع  دایره المعارف 
از  اسالمی،  ـ  ایرانی  زندگی  سبک  تا  پهلوان پروری 
جشن های ایرانی تا سوگواری ها و مراثی و اتفافات 

دیگر را در بر دارد.
اتفاقات  و  این كتاب ذكر وقایع  وی تشریح كرد: 
به  فردوسی  كه  است  ابریشم  جاده  در  تأمل  قابل 
كنونی  به جغرافیای  متعلق  شاهنامه  پرداخته،  آن 

نیست، بلکه متعلق به فرهنگ ایرانی است.
خراسان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیركل 
یک  به اندازه  همتی  اگر  امروز  شد:  یادآور  رضوی 
هزارم تالش های هزار ساله فردوسی داشته باشیم، 
و  برسانیم  اوج  به   را  فرهنگی  دیپلماسی  می توانیم 
تالش برای معرفی شاهنامه به  جهانیان، تالش برای 
معرفی عظمت و فرهنگ غنی ایرانیـ  اسالمی است.
فرهنگی  هویت  از  جدایی ناپذیر  بخش  شاهنامه    

ما است
فرهنگی  سازمان  رئیس  و  فرهنگی  معاون 
دارای  كه  ملتی  هر  اینکه  بیان  با  مشهد  شهرداری 
در  ریشه  كه  است  ماندگاری  حماسی  اسطوره های 
ادب و فرهنگ خود دارد، گفت: در این میان اساطیر 
ایرانی از جایگاه واالتری برخوردار هستند و شاهنامه 

ریشه در فرهنگ غنی ایران دارد.
اثر  شاهنامه  اینکه  به  اشاره  با  زارعی  مهدی 
و   انسانی  ارزش های  بلکه  نیست،  صرف  داستانی 
خردمندانه ای در آن نهفته است، افزود: امروز بیش 
هستیم،  نیازمند  شاهنامه  به شناساندن  چیز  هر  از 
چراكه شاهنامه گنجینه اخالق و بخش جدایی ناپذیر 

از هویت فرهنگی ما است.
اعتقادات  با  باورمند  ایرانی  یک  را  فردوسی  وی 
كرد  عنوان  طهارت  و  عصمت  به خاندان  خالصانه 
و  انسانی  ُبعد  به  توجه  نکته  دو  به  باید  داد:  ادامه  و 
میان  در  شاهنامه  ترویج  و  شاهنامه  انسان دوستانه 
خانواده ها به خصوص كودک و نوجوان توجه كرد كه 

در این همایش به آن ها توجه شده است.

» همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم« آغاز به کار کرد؛

شاهنامه، کتاب پیوندها  نشست نخستین جشنواره ملی نمایشنامه نویسی 
اقتباسی گام دوم برگزار شد

اقتباسی  نویسی  نمایشنامه  نخستین جشنواره ملی 
نویسان  نمایشنامه  حضور  با  امروز  ظهر  دوم  گام 
محل  در  تشکری  سعید  و  قادری  نصرالله  كشورمان 

برگزار شد. نمایشی مشهد  انجمن های 
جشنواره  این  دبیر  ملتجی  مرتضی  جلسه  این  در 
همزمان  گفت:  جشنواره  این  برگزاری  توضیح  در 
مقام  دوم  گام  بیانیه  و  انقالب  پنجم  دهه  آغاز  با 
سازمان  مشاركت  با  جشنواره  این  رهبری  معظم 
پایه  كشور  سراسر  در  فرهنگی  نهادهای  و  ها 
بر  جشنواره  اجرای  و  خانه  دبیر  و  شد  گذاری 
رضوی  خراسان  در  استان  نمایشی  انجمن  عهده 

شد. گذاشته 
در  اجرا  به  مرحله  دو  طی  جشنواره  این  افزود:  وی 
ایده  و  طرح  ارسال  اول  مرحله  در  كه  آمد  خواهد 
جشنواره  این  در  دارند  تمایل  كه  كسانی  كه  است 
خرداد   30 تا  توانند  می  باشند  داشته  حضور 
آثارشان را ارائه كنند كه بعد از آن آثار رسیده توسط 
می  بررسی  ها   ایده  و  طرح  كمیته  و  داوران  هیات 
به نویسنده ها ابالغ  تیرماه   20 تا  و نتیجه كار  شود 

خواهد شد.
بعد از آن نمایشنامه نویس ها بر اساس طرح و ایده 
را  خود  نمایشی  متون  بودند  كرده  ارسال  كه  هایی 
خانه  دبیر  به  شهریورماه   پایان   تا  كامل  صورت  به 
بخش  دو  در  جشنواره  این  كه  كرد.  خواهند  اعالم 
صورت  به  نوجوان  های  نامه  نمایش  و  ای  صحنه 

مجزا برگزار می شود.
این  دیگر  بخش  كرد:  اضافه  جشنواره  این  دبیر 
افراد  كه  است  خیابانی  های  نمایشنامه  جشنواره 
بدهند  ارائه  محتوایی  و  ساختاری  های  طرح  باید 
خیابانی  های  نمایش  های  طرح  روی  بر  رقابت  كه 
قرار می گیرند. این شکل مورد قضاوت  به  و  است 

توسط  مجزا  صورت  به  نمایشنامه    5 بخش  هر  در 
جشنواره  این  شد.  خواهد  چاپ  خانه  دبیر 
به  توان  می  آن  از  كه  است  محور  چندین  دارای 
اسالمی  نهضت  تاریخ  مقاومت،  و  پایداری  ادبیات 
فرهنگ  و  اسالمی  ایرانی  سبک  و  خانواده  ایران، 
بخش  آزادی  های  نهضت  و  سلطه  نظام  شهروندی، 
و  اسالم  های  تاریخ  انقالب،  دستاوردهای  جهان، 
توجه  با  باید  افراد  كه  كرد  اشاره  نوجوان  و  كودک 
ارائه  خانه  دبیر  به  را  آثارشان  شده  اعالم  منابع  به 

بدهند.
ارشاد  اداره  مشاركت  و  همکاری  با  جشنواره  این 
قدس  آستان  های  آفرینش  موسسه  اسالمی، 
و...برگزار  هنری  حوزه  مشهد،  شهرداری  رضوی، 

خواهد شد.

خبرخبر
بخاطر داشتن خیام بر خود می بالیم

معاون استاندار ،فرماندار و رییس ستادبزرگداشت 
امروزه  كرد:  اظهار  نیشابوری  خیام  حکیم  ملی  روز 
حکیم  همچون  جامع  شخصیتی  شناخت  و  معرفی 
عمر خیام نیشابوری می تواند نمونه ای شایسته فراروی 
تمام پژوهندگان علم و دانش و ادب به ویژه نسل جوان 
و  غنی  برپیشینه  تکیه  با  تا  دهد  قرار  اسالمی  كشور 
پرافتخار بزرگی و عظمت این مرز و بوم مقدس را به گوش 
جهانیان برسانند و نقشی فراخور نام ایران و ایرانی بر 

صحیفه علم و معرفت جهان نوین رقم زنند.
سعیدشیبانی گفت: نیشابور بزرگ برخود می بالد 
كه در دامانش مشاهیر وشخصیت هایی همچون خیام ، 
عطار ، فضل بن شاذان و گوهرهای دردانه ای را پرورش 
داده است كه موجب معرفی كشور به جهان شده اند  
حوزه  در  ویژه  به  فرهنگی  های  برنامه  احیای  ولذا  
تمدنی بسیار حائز اهمیت است .وی خاطر نشان كرد : 
جشنواره  ادبی »چله چارانه« )حفظ رباعیات حکیم عمر 
خیام نیشابوری( ویژه پیش دبستانی ها و دانش آموزان 
دوره ی اّول  مقطع ابتدایی)سال اّول تاسوم( در سطح 
شهرستان نیشابور انجام خواهدشد.نایب رییس شورای 
فرهنگ عمومی نیشابور یادآورشد:  روز پنجشنبه  ٢٦ 
خیام  بزرگداشت  ملی  روز  با  همزمان   ٩٨ اردیبهشت 
شاعر  حیدریغما  بزرگداشت  مراسم   ویژه  نیشابوری 
خشتمال نیشابوری با حضور اساتید كشوری در محل 
سالن همایش  پردیس دانشگاه  دولتی نیشابور برگزار 
می گردد.فرماندار ویژه نیشابور تاییدكرد:  :روز جمعه 
٢٧ اردیبهشت ٩٨ همزمان با روز ملی بزرگداشت خیام 
معنوی  مراسم   ویژه  رمضان   مبارک  ماه  و  نیشابوری 
وفرهنگی وهنری بزرگداشت روز ملی خیام نیشابوری  
ویژه عموم مردم فرهنگ دوست نیشابور ساعت ٩شب 
برگزار  و  پس از گلباران آرامگاه حکیم فرزانه ی نیشابور 
دراین  و  خواهدشد    برپا  خیام  مصفای  باغ  محل  در 
مراسم از تمبر یاد بود روز ملی حکیم خیام نیشابوری 
نیشابور عنوان  در  عالی دولت  رونمایی می گردد.مقا 
كرد: روز شنبه   ٢٨  اردیبهشت ٩٨ ساعت  ٧/٣٠ صبح 
ماندگار  دبیرستان  در  نیشابور«  صبح  »آفتاب  مراسم 
آثار  بررسی  علمی  نشست  و  شد  خواهد  برگزار  خیام 
واحوال خیام نیشابوری باعنوان»همایش دوزبانه حکیم 
خیام نیشابوری« باحضوراندیشمندان و محققین خیام 
شناس  ساعت ٩ صبح در محل سالن همایش  پردیس 
دانشگاه  دولتی نیشابور با حضور دكتر احمد شیرخانی 
حسین  دكتر   ، وبلوچستان  سیستان  دانشگاه  استاد 
مباركی  محسن  دكتر  یزد،  دانشگاه  استاد  تیغ  جهان 
استاد دانشگاه بیرجند،دكتر مریم خلیلی جهان تیغ 
استاد دانشگاه سیستان وبلوچستان، معصومه دادپور 
خیام  از  چند  تنی  و  دهلی   دانشگاه  التحصیل  فارغ 

شناسان برگزار می گردد .

فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
صنایع دستی و گردشگری خواف 
در  ایتالیایی  گردشگر  هشت  گفت: 
سفر به جنوب خراسان رضوی امروز از جاذبه های تاریخی و 

گردشگری این شهرستان دیدن کردند.
های  جاذبه  دیدن  به  افــراد  این  افــزود:  باعقیده  محمود 
آسبادهای  قدیم(،  )بافت  رود  شهر  ماند  خواف  گردشگری 
نشتیفان، مدرسه غیاثیه، مسجد ملک زوزن، مجموعه تاریخی 

سنگان، مزار حافظ ابرو و کارگاههای صنایع دستی رفتند.
سفر  با  خارجی  گردشگر  امسال 50  ابتدای  از  گفت  وی 
به خواف از جاذبه های تاریخی و گردشگری این شهرستان 
دیدن و در اقامتگاههای بوم گردی و اماکن اقامتی آن سکونت 

کرده اند.
شده  شناسایی  تاریخی  اثر   400 مجموع  از  مــورد   92

مرکز  اند.  شده  ثبت  ملی  آثار  فهرست  در  خواف  شهرستان 
شهرستان 140 هزار نفری خواف در فاصله 267 کیلومتری 

جنوب شرقی مشهد واقع است.
و  تاریخی  جاذبه های  از  اروپایی  14گردشگر  همچنین 

گردشگری این شهرستان دیدن کردند.
و گردشگری  اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی  رئیس 
گناباد گفت: این گردشگران که از کشورهای آلمان، ایتالیا، 
بلژیک، انگلستان و مالت هستند از جاذبه های تاریخی گناباد 
و  تاریخی  و روستای هدف  به خصوص قنات جهانی قصبه 

گردشگری ریاب دیدن کردند.
با توجه به ظرفیتهای تاریخی و  علیرضا شناسایی افزود: 
گردشگری گناباد به ویژه پس از ثبت قنات قصبه در فهرست 
آثار جهانی سازمان یونسکو، بازدید گردشگران بین المللی از 

این جاذبه ها افزایش یافت.

به  اشاره  با  روس  هنرمند 
اشعار  و  فردوسی  به  عالقه اش 
حماسی شاهنامه گفت: خلق آثاری با 
مضمون فردوسی و شاهنامه برایم یک افتخار است."سرگی 
فئو فانوف"هنرمند روس در مراسم افتتاح نمایشگاه آثارش 
در نگارخانه شهر مشهد افزود: برای من افتخار است كه در 

بزرگداشت فردوسی در ایران و شهر مشهد حضور دارم.
و  فردوسی  به  كه  به عالقه ای  توجه  با  كرد:  اضافه  وی 
شاهنامه داشتم سعی كردم آثاری را در خور نام و شخصیت 
قردوسی خلق و در اختیار دوست داران این شاعر حماسی 

قرار دهم.
y ظروف سنگی ،شعر وفرش سوغات مشهد است

همچنین در ادامه این مراسم نرگس شالچیان، معاون 
گردشگری و زیارت سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری 

مشهد نیز اظهاركرد: در این نمایشگاه در كنار آثار ارزشمند 
سنگ  عنوان  تحت  سنگی  نگاره  قاب  روس، 80  هنرمند 
نگاره های صلح نیز به نمایش درآمده و تابلو فرش دستبافی 
نیز با اشعار شاهنامه رونمایی شد.وی افزود: با وجود شاعران 
بزرگی همچون فردوسی، اخوان ثالث و...، ظروف سنگی و 
تابلو فرش های زیبا می توان گفت كه شعر، ظروف سنگی و 

فرش سوغات مشهد هستند.
تاریخ 23  از  آثار هنرمند روس  نمایشگاه  است  گفتنی 
الی 26 اردیبهشت صبح ها از ساعت 9 الی13 و عصرها از 
ساعت 17 الی 19 در نگارخانه شهر پذیرای بازدید كنندگان 

خواهد بود.

فرهنگ  شورای  رئیس 
عمومی تربت حیدریه گفت: در 
شرایط كنونی كشور، هنرمندان باید با ابتکار عمل خود، 
مردم را به سوی كار و تالش و رونق تولید هدایت نموده و 

در مسیری كه نظام به آنها نیاز دارد، سوق دهند.
حجت االسالم محمدرضا عصمتی در نشست شورای 
در  افزود:  حیدریه  تربت  شهرستان  عمومی  فرهنگ 
شاهد  مشکالت،  رفع  بر  عالوه  مهم  این  تحقق  صورت 
بهبود فضای كسب و كار و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه 

خواهیم بود.
در  موسیقی  اجرای  زمینه  در  داشت:  اظهار  وی 
بر مطرب  انقالب مبنی  نیز، نظر رهبر معظم  شهرستان 
نبودن اجراها و همچنین رعایت قوانین مالک و مد نظر 

است و نظر افراد نباید مالک و معیار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مشکل اساسی برگزاری این مراسم 
قبل  افراد  است  ممکن  گفت:  آنهاست  اجرای  نحوه  در 
اما  بدهند  نیز  شفاهی  و  كتبی  تعهد  مراسم  برگزاری  از 
این تعهد در عمل اجرایی نمی شود و تبعات ناخوشایند 

ایجاد می كند.
امام جمعه تربت حیدریه افزود: باید بررسی شود كه با 
توجه به مشکالت معیشتی و نرخ 130 هزار تومانی بلیت 
برای این اجراها، چند درصد مردم این منطقه عالقه مند 

به حضور در كنسرت هستند.
اندیشمند  و  توانا  خطیب  نکوداشت  آیین  برگزاری 
نیمه  در  تربتی'  راشد  'حسینعلی  مرحوم  اسالم  جهان 
جمله  از  شهرستان  این  در  امسال  ماه  آبان  نخست 

مصوبات این نشست بود.

بازدید گردشگران خارجی از جاذبه های گناباد و خواف
هنرمند روس در مراسم افتتاح نمایشگاه آثارش در نگارخانه شهر مشهد؛

هنرمندان باید در مسیر هدایت مردم به کار و تالش حرکت کنندخلق آثاری با مضمون فردوسی و شاهنامه برایم یک افتخار است



6 s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rVol.3.No.457  MAY.14.2019457 در شهرسه شنبه 24 اردیبهشت ماه 1398- سال سوم -  شماره

جلوخان  بازپیرایی  طرح  كامل  افتتاح  گفت:  مشهد  شهردار 
آرامگاه فردوسی 6 ماه دیگر انجام خواهد شد.

به گزارش صبح امروز، محمدرضا كالئی با بیان این مطلب افزود: 
با اهتمامی كه اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
نقشه های  است،  داشته  جلوخان  بازپیرایی  برای  رضوی  خراسان 
اداره كل میراث فرهنگی استان و سپس در  و اجرایی در  تفصیلی 

شورای فنی سازمان میراث فرهنگی كشور به تصویب رسید.
حدود  از  جلوخان  بازپیرایی  اجرایی  عملیات  داد:  ادامه  وی 
در  جلوخان  و  است  شده  آغاز  مشهد  شهرداری  توسط  قبل  ماه   7
چند مرحله آماده بهره برداری خواهد شد كه فاز نخست هم زمان با 

سالروز بزرگداشت فردوسی بهره برداری می شود.
كالئی افزود: فاز دوم جلوخان نیز تا 6 ماه دیگر بهره برداری و به 

طور كامل جلوخان بهره برداری خواهد شد.

شهردار مشهد تصریح كرد: بعد از جلوخان نیز پردیس در دستور 
كار قرار دارد كه در حال حاضر مطالعات توسط مشاور در حال انجام 

است و بعد از پایان مطالعات وارد فاز اجرایی خواهیم شد.
هم چنین ابوالفضل مکرمی فر مدیركل میراث فرهنگی، صنایع 
به  توجه  با  باره گفت:  این  در  و گردشگری خراسان رضوی  دستی 
این كه در آستانه فصل تابستان و ورود گردشگران قرار داریم برای 
تسهیل در تردد گردشگران در این مسیر، فاز نخست جلوخان بهره 
برداری می شود و فاز دوم نیز تا 6 ماه آینده آماده بهره برداری و به 

صورت یکپارچه افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: برای پردیس توس نیز تفاهم نامه بین شهرداری 
و شماور  مبادله  اداره كل میراث فرهنگی خراسان رضوی  و  مشهد 
نیز انتخاب شده است كه پس از پایان مطالعات قرارداد واگذاری به 

شهرداری امضا خواهد شد.

پردیس،  و  در جلوخان  برهمکاری  یادآورشد: عالوه  فر   مکرمی 
پیشنهاداتی از سوی اداره كل میراث فرهنگی استان به شهرداری 
مشهد ارائه شده است و ظرفیت هایی كه برای سرمایه گذاری وجود 

دارد معرفی شده است.

صدور  و  پیشگیری  از  مشهد   5 منطقه  شهردار   / نژاد  علی 
اخطاریه برای بیش از 6 هزار و 200 تخلف ساختمانی این منطقه 

در سال 97 خبر داد.
 حسین عبدا... زاده در گفت و گو با صبح امروز با اعالم این 
خبر افزود: بیش از 2 هزار تخلف ساختمانی در سال گذشته به 
كمیسیون ماده 100 ارسال شده است كه تعداد 1172 مورد آراء 
مربوطه صادر و به متخلفان ابالغ قانونی شده و 75 مورد از این 

آراء منجر به قلع بنا گردیده است.
موارد  كنترل  بنا،  استحکام  عدم  كرد:  تصریح  زاده  عبدا... 
پاركینگ،  تأمین  غیرمجاز،  طبقات  احداث  نظیر  پروانه  مغایر 
پیشروی طولی از جمله مهمترین تخلفات ساختمانی در منطقه 

5 بوده است.وی با بیان اینکه همواره رویکرد شهرداری در مقابله 
با تخلفات ساختمانی پیشگیرانه بوده است خاطرنشان كرد: در 
صورت بروز تخلف و براساس قانون مرجع رسیدگی به این تخلفات 
كمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها است و ما در برخورد با این 

تخلفات و حفظ حقوق شهر و شهروندان قانون را اجرا می كنیم.
شهردار منطقه 5 بیان داشت: ساخت و ساز اصولی، ضابطه 
سیمای  كیفیت  حفظ  عامل  شهرسازی  قوانین  رعایت  و  مند 
است. آینده  در  شهری  مشکالت  از  جلوگیری  و  شهر  بصری 
مهمترین  از  یکی  متناسب  شهری  توسعه  افزود:  زاده  عبدا... 
در  ابنیه  هرگونه  ساز  و  ساخت  و  است  شهرداری ها  اهداف 
خاص  مقررات  و  اصول  رعایت  مستلزم  شهری  محدوده  داخل 

اینکه مدیریت  بیان  با  ادامه  مهندسی و شهرسازی است.وی در 
شهری در منطقه پنج به دنبال تسهیل و تسریع در پاسخگویی به 
مواردی  از  بسیاری  شد:  یادآور  است  شهروندان  درخواست های 
فنی  كمیته  در  دارند  قانون  در  شده ای  پیش بینی  شرایط  كه 
رسیدگی و پاسخگویی می كنیم تا مطالبات شهروندان با كمترین 

هزینه و اتالف وقت انجام شود.
بسیار  ما  برای  مردمی  سرمایه های  حفظ  افزود:  زاده  عبدا... 
تعاملی  و  ایجاد فضایی سازنده  با  تا  مهم است و تالش می كنیم 
زندگی  كیفیت  ارتقا  و  توسعه  رشد،  به  سازندگان  و  شهروندان  با 
شهرنشینی در این منطقه كمک كنیم و با نظارت دقیق و مستمر 

از بروز هرگونه تخلف ساختمانی جلوگیری نماییم.

اخبار
احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت

 10 کیلووات در آبفار مشهد

اندازی  راه  و  احداث  از  مشهد  آبفار  امور  مدیر 
ارزش  به  با ظرفیت 10 كیلووات  نیروگاه خورشیدی 
این  محل  در  ریال  میلیون  دویست  و  میلیارد  یک 
امور خبر داد.به گزارش روابط عمومی شركت آب و 
با  روغنی  بهزاد  رضوی،  خراسان  روستایی  فاضالب 
اعالم این خبر گفت: خورشید به عنوان منبع عظیم 
دیگر  انرژی های  منشاتمام  و  حیاب  سرآغاز  انرژی 
روستایی  فاضالب  و  آب  امور  منظور  همین  به  است 
مشهد با نصب 32 عدد پنل خورشیدی پلی كریستال 
32 واتی و یک عدد اینورتر خورشیدی 3 فاز به همراه 
موهبت  این  از  استفاده  جهت  در  نگهدارنده  سازه 
از  برداری  بهره  و  انرژی  مصرف  سازی  بهینه  الهی 
انرژه های نو گام برداشت.روغنی افزود: بهره برداری 
برق  هزینه های  در  جویی  صرفه  باعث  پروژه  این  از 
نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته در حدود 

30 درصد شده است.

بازدید 1۴ گردشگر اروپایی از جاذبه های 
تاریخی گناباد

14 گردشگر اروپایی امروز از جاذبه های تاریخی و 
گردشگری این شهرستان دیدن كردند. رئیس اداره 
گناباد  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
گفت: این گردشگران كه از كشورهای آلمان، ایتالیا، 
جاذبه های  از  هستند  مالت  و  انگلستان  بلژیک، 
و  قصبه  جهانی  قنات  خصوص  به  گناباد  تاریخی 
دیدن  ریاب  گردشگری  و  تاریخی  هدف  روستای 
كردند.علیرضا شناسایی افزود: با توجه به ظرفیتهای 
تاریخی و گردشگری گناباد به ویژه پس از ثبت قنات 
قصبه در فهرست آثار جهانی سازمان یونسکو، بازدید 
گردشگران بین المللی از این جاذبه ها افزایش یافت.

از مجموع 250 اثر تاریخی شناسایی شده در این 
به ثبت رسیده  آثار ملی  اثر در فهرست  منطقه 144 
ثبت  اثر  تنها  عنوان  به  قصبه  قنات  میان  این  در  كه 
شده خراسان رضوی در فهرست آثار جهانی یونسکو 

از جایگاه خاصی برخوردار است. 
از مجموع آثار تاریخی و گردشگری گناباد 60 اثر 

سابقه چند هزار ساله دارند.

شهردار مشهد اعالم کرد:
افتتاح کامل طرح جلوخان آرامگاه فردوسی تا 6 ماه دیگر

شهردار منطقه اعالم کرد:
پیشگیری و صدور اخطاریه برای بیش از 6 هزار و 200 تخلف ساختمانی در منطقه 5

خبر

خبر

خبر

گفت و گو

نظارتی  كمیته  رئیس  نایب 
شهر  شورای  یک  شماره 
پروژه های  گفت:  مشهدمقدس 
حال  در  مشهد  شهرداری   4 منطقه  در  مختلفی  عمرانی 
استخر  به  می توان  آنها  جمله  از  كه  هستند  شدن  اجرایی 
شهید قربانی، سالن ورزشی محله میثم و گود كشتی باچوخه 
اشاره كرد و در سال جاری امیدواریم به بهره برداری برسند.
به گزارش صبح امروز، رمضانعلی فیضی در حاشیه برگزاری 
شهرداری   4 منطقه  در  یک  شماره  نظارتی  كمیته  جلسه 
شامل  منطقه  این  از  اعظمی  بخش  اینکه  بیان  با  مشهد 
اظهاركرد: در منطقه 4  مناطق كم برخوردار شهر می شود، 
پروژه های عمرانی زیادی در جریان هستند؛ به ویژه از لحاظ 
ایجاد فضای سبز چه به صورت پارک های درون محله ای و یا 
به صورت پارک های خطی و حاشیه ای این منطقه رتبه اول 

است. داده  اختصاص  به خود  مناطق شهرداری  بین  در  را 
شهید  استخر  را   4 منطقه  مهم  پروژه های  از  یکی  فیضی 
قربانی در محله پنجتن عنوان كرد كه با پیگیری های شورای 
پنجم، عملیات عمرانی آن از سر گرفته شده و خوشبختانه 
رئیس  داشته است.نایب  نیز  قبولی  قابل  فیزیکی  پیشرفت 
كمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد، احداث سالن 
ورزشی در محله میثم را یکی دیگر از پروژه های مهم منطقه 
برشمرد و خاطرنشان كرد: این سالن نیز پیشرفت خوبی از 
لحاظ فیزیکی داشته و امید است تا پایان تابستان امسال به 
بهره برداری برسد.فیضی همچنین خاطرنشان كرد: تعریض 
خیابانی كه از انتهای پنجتن به بلوار طبرسی شمالی منتهی 
می شود، در دستور كار قرار داده شده و ایجاد یک پل دیگر بر 
روی كشف رود هم از دیگر اقدامات شهرداری برای تسهیل 

رفت و آمد ساكنان و شهروندان است.

شورای  نظارتی  كمیته  رئیس 
شهر مشهدمقدس گفت: براساس 
بر  مبنی  مشهد  شهر  شورای  رویکرد 
اخیر  سال  دو  طی  شهر،  متوازن  و  عدالت محور  توسعه 
پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 4 در حوزه های فضای 
سبز و ترافیک و خدمات شهری و فرهنگی اجتماعی در 2 
سال اخیر رشد 87 درصدی داشته است.به گزارش صبح 
امروز محمدحسین ودیعی در حاشیه جلسه كمیته نظارتی 
شماره یک كه در منطقه 4 شهرداری برگزار شد، اظهاركرد: 
جلسات كمیته نظارتی به صورت هفتگی در مناطق مختلف 
پیگیری  و  رصد  و  شهروندان  مشکالت  بررسی  هدف  با  و 
در  اینکه  بیان  با  می شوند.وی  تشکیل  منطقه  پروژه های 
این جلسات شهروندانی كه به هر دلیلی درگیر مشکالت 
با شهرداری هستند، ارتباط مستقیمی با اعضای شورای 

بازگویی مشکالت خود می پردازند  به  شهر داشته و در آن 
اقدام شود، تصریح كرد: مشکالت  آن ها  رفع  تا در جهت 
مردم در منطقه 4 غالبًا مربوط به حق و حقوقات شهرداری 
و پرداخت معوقات در خصوص پایان كارها و بهره برداری ها 
شورای  یک  شماره  نظارتی  كمیته  مجوزهاست.رئیس  و 
شهر مشهدمقدس ابراز كرد: در جلسه امروز به 15 پرونده 
موقت  بهره برداری های  و  تخفیف  درخواست  و  اعتراض 
رسیدگی و نیز گزارشی از وضعیت فیزیکی پروژه های منطقه 
توسط شهردار منطقه 4 ارائه شد.ودیعی همچنین با بیان 
اینکه یکی از تاكید شورای پنجم شهر مشهد توسعه عدالت 
محور و متوازن شهر است، افزود: براساس همین رویکرد، 
پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 4 در حوزه های فضای 
سبز و ترافیک و خدمات شهری و فرهنگی اجتماعی در 2 

سال اخیر رشد 87 درصدی داشته است.

شماره  نظارتی  كمیته  عضو 
مشهدمقدس  شهر  شورای  یک 
دارد  سعی  نظارتی  كمیته  گفت: 
و  شهرسازی  ضوابط  و  قوانین  رعایت  بر  عالوه  تا 
ضابطه،  بی  سازهای  و  ساخت  كنترل  و  شهرداری 

رعایت حال شهروندان را داشته باشد.
حاشیه  در  رمارم  شهناز  امروز  صبح  گزارش  به   
برگزاری جلسه كمیته نظارتی شماره یک كه در منطقه 
4 شهرداری برگزار شد، اظهاركرد: بودجه اختصاصی 
عدد،  این  از  كه  بوده  میلیارد   40 حدود  منطقه  این 
اجرای  برای  تومان  میلیارد   17 حدود  در  اعتباری 

پروژه های عمرانی درنظر گرفته شده است.
شهروندان  مطالبات  عمده  اینکه  بیان  با  رمارم 
كم برخوردار  مناطق  نظارتی  كمیته  جلسات  در  كه 

تقاضای بخشودگی جرائم  به  مطرح می شود، مربوط 
و تخفیف و یا مراعات حال افراد برای ادامه فعالیت در 
واحدهای تجاری موقت است، گفت: كمیته نظارتی 
اگر  از طرفی  با اهمیتی دارد چرا كه  و  وظیفه سخت 
قائل  امتیازی  یا  و  شود  داده  مهلتی  شهروندان  به 
اجرای  ماندن  معطل  موجب  است  ممکن  شویم، 
مقررات شهرسازی شده و از سوی دیگر اگر همراهی 
مناسبی نداشته باشیم، احتمال قطع شدن روزی یک 

سرپرست خانواده وجود دارد.
عضو كمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد 
از 15 پرونده ای كه امروز در كمیته  خاطرنشان كرد: 
به  مربوط  پرونده   3 گرفت،  قرار  بررسی  مورد  نظارتی 
زنان سرپرست خانوار بود كه از طریق شغل هایی مانند 

آرایشگری و خیاطی به كسب درآمد می پردازند.

نایب رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد:

توجه ویژه به عمران و آبادانی منطقه 4 شهرداری مشهد در سال 98
رئیس کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهد:

رشد 87 درصدی پروژه های عمرانی منطقه 4
عضو کمیته نظارتی شماره یک شورای شهر مشهدمقدس مطرح کرد؛

کمیته های نظارتی، بستری برای حفظ حقوق متقابل شهروندان و شهرداری

در منطقه 11 برگزار شد؛
کارگاه آموزشی حقوق شهروندی

بانوان  ویژه  شهروندی  حقوق  آموزشی  كارگاه  اولین 
سرپرست خانوار تحت حمایت موسسه كرانه برگزار شد.به 
گزارش روابط عمومی منطقه 11، اولین كارگاه آموزشی 
با موضوع حقوق شهروندی، با عنوان حقوق شهروندی 
كارشناسان  و  وكال  حضور  با  خانوار  سرپرست  زنان  و 
دادگستری در موسسه كرانه حضور برگزار شد.این دوره 
باالبردن  و  شهروندی  حقوق  ارتقاء  هدف  با  آموزشی 
سطح آگاهی زنان سرپرست خانوار، به ارائه موضوعاتی 
و...  ازدواج  به  مربوط  قوانین  و  خانواده  نظیرحقوق 
روز  این  خانواردر  سرپرست  زنان  است  پرداخت.گفتنی 
میهمان ضیافت افطار خیرین موسسه كرانه حضور بودند 

و بسته های موادغذایی به آنها اهدا شد.

در محله آزادشهرصورت گرفت؛
اعالم اسامی منتخبین مجمع داوطلبین 

ساکنین محله آزادشهر

شوراهای  داوطلبی  مجمع  انتخابات  فرایند 
گزارش  به  شد.  آغاز  یازده  منطقه  محالت  اجتماعی 
روابط عمومی منطقه 11، درفرایند انتخاباتی مجمع 
یازده،  منطقه  محالت  اجتماعی  شوراهای  داوطلبی 
كه از روز پنج شنبه 19 اردیبهشت ماه آغاز شد، محله 
و اعضای  انتخاب شد  اولین محله  به عنوان  آزادشهر 
معرفی  محله  این  ساكنان  داوطلبی  مجمع  جدید 
شدند.مرضیه بدیعی جوان، مهران متحدیان تبریزی، 
محمود زاهدی، صبا نوروزی، ریحانه بارانی و مسعود 
امینی به عنوان اعضای اصلی و مریم نعیمی و سعید 
به  مجمع  این  البدل  علی  اعضای  عنوان  به  زری نیا 
مدت دوسال انتخاب شدند.گفتنی است برگزاری این 

انتخابات در محالت دیگر منطقه یازده نیز ادامه دارد.

اخبار

شهر  شورای  بودجه  و  برنامه  كمیسیون  رئیس 
ثامن  منطقه  ارتباط  و  تعامل  گفت:  مشهدمقدس 
به  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  بازآفرینی  سازمان  با 
 2 مدت  ظرف  شده  مکلف  سازمان  منظور  همین 
هفته مدل قراردادها را به منطقه ثامن ابالغ و فرآیند 
فوریت  با  نیز  تسهیل گر  بررسی صالحیت گروه های 

طی و تعیین تکلیف شود.
حاشیه  در  گندمی  بتول  امروز  صبح  گزارش  به   
ثامن  منطقه  در  كه   4 شماره  نظارتی  كمیته  جلسه 
بافت  نوسازی  و  بهسازی  اینکه  بیان  با  شد،  برگزار 
پیرامونی حرم مطهر رضوی كه بیش از 2 دهه قدمت 
پنجم  از سیاست های شورای  یکی  اظهاركرد:  دارد، 
در این خصوص، توجه به ماندگاری و حفظ ساكنان 
بهسازی  و  نوسازی  در  مردم  مشاركت  و  منطقه  در 

باقیمانده بافت است.
حضور  به  منجر  رویکرد  این  افزود:  گندمی 
بدین  تا  می شود  منطقه  در  تسهیل گر  گروه های 
و  مشاركت  برای  گروه ها  این  ظرفیت  از  ترتیب 

ماندگاری مردم در راستای بهسازی استفاده كنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری منطقه ثامن 
همزمان با تصمیم شهرداری مشهد در راستای ایجاد 
سازمان بازآفرینی و تهیه دستورالعمل های گروه های 
داده است، گفت:  انجام  ویژه ای  اقدامات  تسهیلگر 
محله بندی،  به  اقدام  سال  یک  طی  منطقه  این 
جلب  فراخوان  انتشار  و  بافت ها  كردن  مشخص 
گروه های تسهیل گر نموده و ضمن برگزاری جلسات 

مختلف، تعامالت نزدیکی ایجاد كرده است.
كار  به  آغاز  از  ماه   3 گذشت  به  اشاره  با  گندمی 
نوسازی  و  بهسازی  هدف  با  بازآفرینی  سازمان 
بافت های فرسوده و ناكارآمد شهر مشهد، خاطرنشان 

باید  سازمان  این  معتقدیم  كالن،  سطح  در  كرد: 
سیاست های مربوط به حوزه فعالیتی خود را تدوین 
ارائه دهد؛ این  از كانال شهرداری به شورای شهر  و 
و  با گروه های تسهیل گر  نوع قراردادها  لوایح شامل 
باید در سطوح مختلف مالک  مشوق هایی است كه 
عمل قرار گیرد.عضو كمیته نظارتی شماره 4 شورای 
شهر مشهد افزود: نظر به اقدامات انجام شده توسط 
منطقه ثامن در موضوع تسهیل گری، تعامل و ارتباط 
بازآفرینی بسیار حائز اهمیت  با سازمان  این منطقه 
ظرف  شده  مکلف  سازمان  منظور  همین  به  است؛ 
مدت 2 هفته مدل قراردادها را به منطقه ثامن ابالغ 
و فرآیند بررسی صالحیت گروه های تسهیل گر نیز با 

فوریت طی و تعیین تکلیف شود.
گندمی با بیان اینکه اساس كار و فعالیت منطقه 

همین  گفت:  است،  بهسازی  و  نوسازی  ثامن، 
و  حضور  بازآفرینی  سازمان  تا  می شود  سبب  امر 
ارتباط  و  باشد  این منطقه داشته  بیشتری در  تمركز 

تنگاتنگی بین دو بخش شکل گیرد.
شورای  بودجه  و  برنامه  كمیسیون  رئیس 
و  پیش بینی  لزوم  به  ادامه  در  مشهدمقدس  شهر 
درنظرگرفتن مشوق هایی در بحث نوسازی و بهسازی 
اظهاركرد:  و  پرداخت  ناكارآمد  و  فرسوده  بافت های 
تحقق مشاركت حداكثری مردم و فعالیت گروه های 
برای  مشوق هایی  گرفتن  درنظر  مستلزم  تسهیلگر 
محالت  و  شهر  سطح  فرسوده  بافت های  تمامی 
خاطرنشان  است.گندمی  شهری  بازآفرینی  هدف 
خواسته  بازآفرینی  سازمان  از  راستا  همین  در  كرد: 
شده مشوق ها را تدوین و برای تصویب آن را صحن 

محالت  از  برخی  زمینه،  این  در  بیاورد؛  شورا  علنی 
نیاز به مشوق های بیشتر و یا ویژگی های خاص تری 
از  لذا  شد  قائل  آنها  بین  تمایزی  وجه  باید  و  دارند 
سازمان انتظار داریم این الیحه را سریعتر ارائه دهد.

وی با بیان اینکه در منطقه ثامن تفاوت خاصی بین 9 
محله موجود احساس نمی شود و مشوق های یکسان 
نیازها خواهند بود، گفت: در بخش ها و  پاسخگوی 
و   5  ،4 مناطق  محالت  مثال  بعنوان  دیگر  محالت 
حمایت های  و  بیشتر  مشوق های  باید  شهرداری،   6
تعریف  شهروندان  برای  مالی  حوزه  در  را  بیشتری 
شامل  مشوق ها  كرد:  تصریح  كنیم.گندمی 
دریافتی  عوارض  و  پروانه  بحث  در  بخشودگی 
تعداد  افزایش  و  اشغال  سطح  افزایش  شهرداری، 

واحد و یا تأمین میزان پاركینگ و ... خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد برای ابالغ مدل قرارداد گروه های تسهیلگر منطقه ثامن اعالم کرد:

 ضرب االجل 2 هفته ای به سازمان بازآفرینی شهرداری

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانی شهرداری 
مشهد از اعالم فراخوان و آغاز تأیید صالحیت مدیریت سرویس 

مدارس برای سال تحصیلی آینده خبرداد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، سید مهدی 
 6 ماده  اجرای  راستای  در  گفت:  خصوص  این  در  مقدم  علوی 
این   ،97 سال  مصوب  دانش آموزی  نقل  و  حمل  دستورالعمل 
صالحیت  تعیین  و  شناسایی  به  نسبت  دارد،  نظر  در  سازمان 
منظور  به  شرایط  واجد  شهری  درون  نقل  و  حمل  شركت های 
مدیریت سرویس مدارس مشهد در سال تحصیلی 99-98 اقدام 

كند.
تا  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ارزیابی  اسناد  واگذاری  افزود:  وی 

پایان وقت اداری مورخ دوم خرداد 98 تعیین شده است.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاكسیرانی شهرداری 
مشهد ادامه داد: آخرین مهلت تسلیم اسناد تا پایان وقت اداری 
مورخ 2 خرداد 98 خواهد بود لذا متقاضیان می توانند با مراجعه 
به آدرس انتهای خیابان فداییان اسالم، ساختمان معاونت حمل 
و نقل و ترافیک، طبقه اول – واحد حقوقی و قراردادها نسبت به 

تحویل مدارک مورد نیاز اقدام كنند. 

رفع  از  و شهرسازی سبزوار  راه  اداره  رییس  و  معاون مدیركل 
تصرف از حدود 197.6 هکتار از اراضی ملی شهرستان سبزوار 
در سال 97 خبر داد.به گزارش صبح امروز علی اصغر استیری 
با اعالم این خبر گفت: در راستای صیانت و حفاظت از اراضی 
ملی و دولتی و توجه ویژه به دفاع مؤثر در پرونده های حقوقی و 
كیفری مربوطه و پیگیری در جهت صدور اجراییه و رفع تصرفات 
از این اراضی از تیرماه سا ل گذشته تا كنون حدود یکصد رأی در 
حوزه صیانت از اراضی ملی به نفع این اداره صادر شده كه نتیجه 
آن ابقاء و مصون ماندن حدود 197.6 هکتار از اراضی ملی این 

شهرستان به ارزش حدود سیصد میلیارد تومان بوده است.
حوزه  در  گرفته  انجام  اقدامات  خصوص  در  ادامه  در  وی 
كردن  كوتاه  جهت  به  همچنین  گفت:  جرم  وقوع  از  پیشگیری 

 16 برای  آنان  از  بهانه  گونه  هر  گرفتن  و  خواران  زمین  دست 
هکتار از اراضی ملی و دولتی سند تک برگ اخذ و 70 مورد نیز 

درخواست سند صورت گرفته است.
خواران  زمین  با  برخورد  در  قضایی  دستگاه  حمایت  به  وی 
هزار   33 از  فوری  تصرف  رفع  همچنین  گفت:  و  كرد  اشاره 
مترمربع از اراضی ملی، موجب جلوگیری از افزایش پرونده های 

ورودی به دستگاه قضا و اطاله دادرسی شده است.
این  در  شده  انجام  اقدامات  دیگر  از  كرد:  تصریح  استیری 
شهرسازی  و  راه  اداره  در  دبیرخانه ای  ایجاد  به  می توان  زمینه 
جهت اجرای طرح شمیم با هدف ثبت اسناد با هدف ساماندهی 
و یکپارچه سازی اراضی ملی و دولتی محدوده و حریم شهر نام 

برد كه گامی مثبت در زمینه صیانت از اراضی ملی است.

خبر

خبر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد اعالم کرد؛

آغاز تأیید صالحیت مدیریت سرویس مدارس برای سال تحصیلی آینده

رفع تصرف از حدود 197.6 هکتار از اراضی ملی سبزوار

سرویس درشهر

تأمین 62 میلیارد ریال برای بازآفرینی شهری سبزوار
بازآفرینی محالت هدف  مسئول دبیرخانه ستاد 
و  راه  وزارت  اعتبارات  محل  از  گفت:  سبزوار  شهر 
بازآفرینی  برای  ریال  میلیارد   62 مبلغ  شهرسازی 

محالت هدف شهری سبزوار تأمین شد.
فرد  سنایی  ابوالقاسم  امروز  صبح  گزارش  به 
در جمع خبرنگاران  این مطلب  بیان  با  روز گذشته 
و  عمرانی  طرح  هشت  افزود:  مطلب  این  بیان  با 
هدف  با  اعتبارات  این  محل  از  شهری  خدمات 
هدف  محالت  در  شهری  عدالت  و  متوازان  توسعه 

سبزوار اجرا می شود. 
بهزیستی در  توانبخشی  و مجتمع  وی كالنتری 
محله عیدگاه سبزوار را با هزینه 21 میلیارد ریال از 
یک  همچنین  كرد:  بیان  و  ذكر  طرحها  این  جمله 
اعتبار 9  با  نیروگاه  در محله  كتابخانه  و  خانه محله 
سیفر  كالته  محله  در  ورزشی  سوله  و  ریال  میلیارد 
ستاد  اعتبارات  محل  از  ریال  میلیارد   20 اعتبار  با 
ساخته  سبزوار  هدف  محالت  در  ملی  بازآفرینی 
می شوند. مسئول دبیرخانه ستاد بازآفرینی محالت 

هدف شهر سبزوار ادامه داد: از محل این اعتبارات 
بهسازی و آسفالت خیابان بهاران و تأمین روشنایی 
ریال  میلیارد   12 اعتبار  با  نیز  میانی  كال  حاشیه 
اجرا می شود. همچنین 300 تن قیر رایگان جهت 
ستاد  محل  از  شهرسبزوار  حاشیه  معابر  آسفالت 
رتبه دوم  بازآفرینی ملی دریافت شده است.سبزوار 
از مشهد در خراسان رضوی  حاشیه نشینی را پس 
است  میانی  شهرهای  جمله  از  سبزوار  شهر  دارد. 
است.  مواجه  غیررسمی  سکونتگاه  مسئله  با  كه 

در  شهر  این  جمعیت  از  نفر  هزار   30 به  نزدیک 
فرا  را  آن  دور  تا  دور  كه  غیررسمی  سکونتگاههای 
گرفته زندگی می كنند. محدوده شرق كال عیدگاه 
بزرگ ترین كانون اسکان غیررسمی شهر سبزوار هم 
از نظر جمعیت و هم وسعت محسوب می شود. 800 
هکتار از گستره سه هزار و 754 هکتار شهر سبزوار 
محسوب  شهر  این  حاشیه  یا  غیررسمی  سکونتگاه 
فاصله  در  سبزوار  نفری  هزار   274 شهر  می شود. 

230 كیلومتری غرب مشهد واقع است. 
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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

برابررای شماره 1397/60306271004334 مورخ 1397/12/1 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 غالمرضا رفائی 
سادات فرزند میرزا محمد بشماره شناسنامه 189 صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 200 مترمربع قسمتی از 
پالک 54 فرعی از 14 اصلی بخش 9 مشهد واقع در علیمردانی 43 شهید رحیمی 8 خشنودی 4 پالک 18 اعیان متعلق به خود متقاضی و 
عرصه موقوفه عبداله- میرزای ناظر 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1517تاریخ 

انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا 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

رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره 139760306271003974  برابررای 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد خوش گفتار ماهر فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 51552 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 مترمربع قسمتی از پالک 2 فرعی از 61 اصلی بخش 9 واقع 
در بلوار طبرسی شمالی بین 24 و 26 پالک 574 خریداری از مالک رسمی آقای علی مختاری امیر محمدی 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. 1539 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

512/15 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

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

1-نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 139860306013000101 مورخ 
1398/1/22 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا فرخی به شناسنامه شماره 
20 کد ملی 0919542921 صادره گناباد فرزند محمد علی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت کل 488/30 مترمربع تمامت پالک شماره 
2607 فرعی )به مساحت 470/72 مترمربع( و قسمتی از پالک 2605 فرعی )به مساحت 17/58 مترمربع( از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد 
خریداری شده مع الواسطه از محمد علی شمس )پالک 2607 فرعی( و محمد حسین ذبیحی )پالک 2605 فرعی(. 2- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 139860306013000104 مورخ 1398/1/22 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم منیژه گل اندام به شناسنامه شماره 0910075212 کد ملی 0910075212 صادره گناباد فرزند 
حمیدرضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت کل 488/30 مترمربع تمامت پالک شماره 2607 فرعی )به مساحت 470/72 مترمربع( و قسمتی 
از پالک 2605 فرعی )به مساحت 17/58 مترمربع( از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از محمد علی شمس )پالک 
2607 فرعی( و محمد حسین ذبیحی )پالک 2605 فرعی(. محرزگردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ 

انتشار نوبت اول: 1398/2/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/3/6
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

512/12 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

رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات  شماره 139760306271004871  برابررای 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه نجفی محمد رضائی فرزند علی اکبر بشماره 
شناسنامه 7671 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 95/70 مترمربع قسمتی از پالک 251 فرعی از 3 
اصلی بخش 9 واقع در شهید کامیاب 9 پالک 32 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه حاج اسداله تاجر همدانی 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. 1537 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

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

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

برابررای شماره 139760306271004873 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 وحید کاوید فرزند علی بشماره شناسنامه 662 
صادره از سنندج در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 95/70 مترمربع قسمتی از پالک 251 فرعی از 3 اصلی بخش 9 
واقع در شهید کامیاب 9 پالک 32 اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه حاج اسداله تاجر همدانی 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. 1535 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

512/14 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 139760306012003661 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد قاسمی فرزند جانعلی بشماره شناسنامه 14950 صادره از کاشمر در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 151/50 مترمربع از پالک 2477 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس بلوار جانبازان 23 
خریداری از مالک رسمی آقای سید علی سیادتی 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: 1398/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک کاشمر- محمد محمدزاده

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

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

سندرسمی
برابررای شماره 139760306271004873 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 وحید کاوید 
فرزند علی بشماره شناسنامه 662 صادره از سنندج در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 
95/70 مترمربع قسمتی از پالک 251 فرعی از 3 اصلی بخش 9 واقع در شهید کامیاب 9 پالک 32 اعیان متعلق به خود 
متقاضی و عرصه موقوفه حاج اسداله تاجر همدانی 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. 1535 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت مجتمع انبارهای پایبار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26759 و شناسه   
ملی 10380421696 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
صورتهای مالی سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری مشهد )464146(

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

برابررای شماره 139760306271003250 و رای اصالحی 139860306271000497  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 نازگل بخشی بهلولی فرزند درویش بشماره شناسنامه 3 صادره از  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 133/10 مترمربع قسمتی 
از پالک 1 فرعی از  66 اصلی بخش 9 واقع در رسالت 72 سلمان فارسی 2 پالک 255 خریداری از مالک آقای غالمرضا اورعی عربدخت 
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. 1543 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 

98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا 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

برابررای شماره 139760306271003252 رای اصالحی 139860306271000496 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 
کنیز احمدی مقدم  فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 2 صادره از درمیان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 97/69 مترمربع قسمتی 
از پالک 1 فرعی از 66 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابان رسالت 72 ده متری عطار 5 متری 15 خرداد پالک 16 خریداری از غالمرضا 
اورعی عربدخت 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. 1541 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8

رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار
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شهرداري جغتاي

شهرداری جغتای

قوچان نژاد در راه تراکتورسازی!

حضور  شایعه  هم  هجدهم  برتر  لیگ  ابتدای 
قوچان نژاد در تبریز به گوش می رسید.

تراكتورسازی تبریز در این فصل در چیدن ستاره 
آنها  گرفت.  سبقت  ها  باشگاه  باقی  از  نامدار  های 
حاج  احسان  مثل  بزرگی  بازیکنان  جذب  به  موفق 
آنتونی  دژاگه،  اشکان  شجاعی،  مسعود  صفی، 
ساسان  سوگیتا،  یوكیا  ایمانی،  اكبر  استوكس، 
در  توانند  می  شان  كدام  هر  كه  شدند  و...  انصاری 
علت  همین  به  و  باشند  داشته  درخشش  تیم،  یک 
بود كه آنها عملکرد بسیار خوبی در این فصل از خود 

نشان دادند.
به  زیرا  نیست  سرخپوشان  كار  پایان  این  البته 
است  قرار  بعدی  لیگ  باشگاه،در  این  مدیران  گفته 
به  نیاز  رو  این  از  بجنگند  قهرمانی  كسب  برای  آنها 
ستاره های بیشتری دارند. در همین زمینه شایعاتی 
این ستاره ها  از  اینکه یکی  بر  به گوش رسید مبنی 
رضا قوچان نژاد است. رضا دو فصل اخیر نتوانست 
داشته  دقت  هایش  تیم  انتخاب  در  كافی  اندازه  به 
ولی  استرالیاست  ملبورن  تیم  بازیکن  حاال  او  باشد. 
اگر شایعاتی كه در تبریز به راه افتاده صحت داشته 
باشد، رضا با قراردادی خوب، فصل آینده برای اولین 
باشگاه  به  او  مسیر  البته  و  آید  می  برتر  لیگ  به  بار 

تراكتورسازی تبریز می رسد.
تا  گرفت  تصمیم  جهانی  جام  از  بعد  نژاد  قوچان 
از بازی های ملی خداحافظی كند و قطعا دلش می 
باشگاهی  های  بازی  از  جذابی  خداحافظی  خواهد 
آینده  را فصل  اگر رضا  به هر حال  باشد.  نیز داشته 
نکته  نکنید.  تعجب  زیاد  دیدید،  تراكتورسازی  در 
دیگر اینکه چند فصل قبل عقیل اعتمادی پسر خاله 
تراكتور  برای  است،  بان  دروازه  یک  كه  نژاد  قوچان 
شرایط  از  چندان  رضا  رو،  این  از  و  كرد  می  بازی 
رفقای  كه  خصوص  به  نیست  ناآگاه  تراكتورسازی 
بسیار نزدیکش یعنی شجاعی و دژاگه نیز تقریبا هر 
های  ستاره  بازگشت  هستند.  تماس  در  او  با  هفته 
ایرانی خارج از كشور به لیگ برتر اتفاق بسیار خوبی 
تلقی می شود و لیگ ایران را چند برابر جذاب تر می 

كند.

در حاشیه

مهری جانداری ، یکی از بانوان ورزشکار و پیشکسوت 
و  بازیکنان  از  بسیاری  كه  والیبال خراسان رضوی است 
از شاگردان سال ها  مربیان موفق استان و حتی كشور 
دور و نزدیك وی هستند و مدت هاست لقب مادر والیبال 
استان خراسان را به وی داده اند. او كه به عنوان نایب 
ترجیح  روزها  این  فعالیت می كرد  استان  رئیس هیات 
داده چمدان خود را ببندد و از دنیای والیبال و این هیات 

خداحافظی كند. 
  برخی خانه والیبال را ملک شخصی تلقی می کنند

نایب رئیس سابق هیات والیبال استان درباره علت 
خودم  سال   38 از  بیش  گوید:  می  اش  خداحافظی 
از ابتدای انقالب با  و خانواده ام را وقف هیات كردم و 
هیات والیبال عجین شدم و بارها از من درخواست شد 
خاطر  به  اما  بگیرم  بردست  را  هیات  هدایت  سکان  كه 
و  داشتم  پرورش  و  آموزش  در  كه  زیادی  های  مشغله 
همچنین عالقه مند بودم كه تجربیات و دانش ورزشی 
خود را در اختیار جوانان و نوجوانان عالقه مند قرار دهم 
مربی بودن را بر ریاست ترجیح دادم و از این كه امروز 
وارد  والیبال  غیر  دنیای  از  برخی  كه  هستم  این  شاهد 
عرصه شده اند و خانه والیبال را ملک شخصی تلقی می 
كنند و هیات را سکوی پرتابی برای رسیدن به امیال خود 
می دانند رنجیده می شوم و 4ماه پیش از نایب رئیسی 
هیات استعفا دادم تا شاید این دوستان از خر شیطان 
نمی  اما  باشند  والیبال  اعتالی  فکر  به  و  بیایند  پایین 
توانستم این همه تبعیض و نامالیمات را دیگر در هیات 

تحمل كنم و صالح دیدم خداحافظی كنم.
جانداری ادامه داد: سرپرست هیات والیبال كه نامزد 
وعده  رسانه  اصحاب  حضور  در  باشد  می  نیز  ریاست 
های زیادی در رونق و توسعه والیبال و همچنین هدایت 
كرد  تاكید  بارها  حتی  و  داد  هیات  برای  مالی  حامیان 
نیازی به بودجه حامیان مالی نداریم و خود ما می توانیم 
درآمد زایی داشته باشیم و تیم های لیگی را در سطح 
پیام  گذشته  بودیم سال  اما شاهد  كنیم  كشور هدایت 
خراسان نماینده والیبال استان در لیگ برتر با شایستگی 
سوم  جایگاه  شد  موفق  فنی  كادر  و  مدیران  و  مردانش 
كشور را كسب كند در حالی كه سرپرست هیات بارها 
سنگ  تیم  این  ازموفقیت  شدن  مانع  برای  كرد  تالش 
و  شهرداری  حمایت  و  ورود  با  البته  كه  كنند  اندازی 
شورای شهر شرایط عوض شد و این تیم با موفقیت های 

كسب شده ورق را برگرداند.
این  بنابر  كرد:  اظهار  استان  والیبال  پیشکسوت 

با این طرز تفکر كه در میان مسئوالن هیات  نمی توان 
وجود دارد برای توسعه، پیشرفت و رونق والیبال استان 
از طرف دیگر جایگاه پیشکسوتان در  قدمی برداشت. 
هیات نادیده گرفته شده و صالح است همانطور كه با 

افتخار آمدم با افتخار هم از هیات جدا شوم. 
     مسئوالن هیات والیبال فقط تماشاچی بودند

بانوان  و  آقایان  تیم های  تشکیل  داد:  ادامه  وی 
و  مسابقات  منظم  برگزاری  سنی،  رده های  تمامی  در 
تیم داری هیات در لیگ  و  اعزام ها در تمامی بخش ها 
های والیبال كشور از دیگر وعده های سرپرست هیات 
بود كه متاسفانه  این وعده ها جامه عمل به خود نگرفت 
سطح  در  شهرداری  حمایت  با  و  جوش  خود  ها  وتیم 
بانوان و آقایان موفق به كسب عناوین افتخار آمیز برای 
استان بودند و مسئوالن هیات غیر از تماشا نقش دیگری 

نداشتند.
از  خود  ارزیابی  درباره  استان  والیبال  پیشکسوت 
نامزدهای ریاست هیات والیبال استان گفت: به نظرمن 
اگر چه  وارد گود شوند  باید  والیبال  خاک خورده های 
در  خالقی  و  ،شایسته  الیق  مدیران  نامزدها  از  برخی 
نیست  مالک  بودن  خوب  اما  هستند  مدیریت  بحث 
پروری و  بتوانیم در كوران رقابت ها نخبه  این كه  برای 
استعدادیابی رشد و توسعه یافتگی را تجربه كنیم، باید 
حرفه ای عمل كنیم و درد آشنای توپ و تور باشیم. اگر 
مسئولیت هیات به مدیران ورزشی واگذار شود و حامیان 
و افراد دل سوخته در كنار آنان قرار گیرند هیات و ورزش 
احیاء می شود و برنامه هایش ساختاری و بنیادی باقی 

خواهد ماند.
     اداره کل مانع سقوط آزاد والیبال خراسان شود

وی خاطر نشان كرد: داستان زمانی تلخ تر می شود 
كه بشنویم از هیات والیبال استان افرادی به فدراسیون 

اطالعات غلط داده اند 
سوال اینجاست كه آیا یک كاندیدا می تواند صرفا با 

دادن وعده هایی كه البته به سرانجام نمی رسد به ریاست 
نظر  به  نباشد؟  پاسخگو  هم  آن  از  بعد  و  برسد  هیات 
می رسد وظیفه اداره كل ورزش و جوانان و البته معاونت 
آزاد  از سقوط  موقع  به  ورود  با  كه  است  ورزشی   توسعه 

والیبال خراسان پیشگیری كنند. 
جانداری تصریح كرد: مشکالت و كمبودها درهیات 
را  هیات  گاه  هیچ  اما  است  شده  تکرار  بارها  والیبال 
اینگونه تصور نکردم كه بسیاری از پیشکسوتان و خاک 

خورده های والیبال هیات را ترک كنند.
وی در باره حمایت شورای شهر و شهرداری از والیبال 
بانوان بیان داشت: در باره حامیان مالی جلسه ای را با 
شهناز رمارم عضو شورای شهر برگزار كردیم و وی وعده 
پرداخت 350 میلیون تومان بودجه برای رشد و توسعه 
والیبال بانوان در رده های مختلف  سنی را به ما دادند 
اما مطلع نشدم آیا این بودجه به حساب هیات واریز شد؟ 
یا اگر واریز شده است در كجای هیات هزینه شده است؟ 
فقط می دانم والیبال بانوان از این سهم كمک ها محروم 
است و اگر بودجه ای وارد هیات می شود آقایان به صالح 
سرمایه  دیگر  طرف  از  كنند.  می  هزینه  خودشان  دید 
از  بانوان در حد صفر است چون ما  والیبال  گذاری در 
پخش سیما در هنگام برگزاری مسابقات محروم هستیم 
و حامیان مالی نیاز به دیده شدن دارند و طبیعی است 
گود  وارد  بانوان  والیبال  وحمایت  گذاری  سرمایه  برای 
عنوان  خراسان  بانوان  والیبال  سابق  مربی  شود.  نمی 
ریشه  و  بسیار كهنه  استان  این  والیبال  كرد: مشکالت 
دار است. تا به خاطر دارم در این استان مربی به جای 
آنکه روی تمرینات تیم تمركز كامل كند، به دنبال جذب 
اسپانسر و جور كردن هزینه ها بوده است. ما باید باشگاه 
پول  نباشد  مجبور  مربی  كه  داشتیم  می  ساختارمند 

بازیکنان را خود شخصا از بیرون قرض و پرداخت كند.
نایب رئیس سابق هیات والیبال استان خاطر نشان 
كرد: خراسان از استان های صاحب والیبال است و باید 

در باالترین سطح حضور داشته باشد اما می بینیم كه 
تیم های استان ما در رده های سنی مختلف در سطح 
نباشند جایگاه  آكادمی ها  اگر  و  كشور مطرح نیستند 

والیبال به صفر می رسد.
     کار در هیات والیبال دشوار است

تا  با  توجه به زمان كم باقی مانده  وی اضافه كرد: 
آغاز برگزاری مجمع انتخابات هیات امیدوارم منتخبین 
و  جمعی  خرد  یک  با  شوند  می  انتخاب  كه  مجمع 
هیات  جدید  ریاست  تا  كنند  عمل  گروهی  همفکری 
بتواند استارت قدرتمندی برای اعتالی والیبال استان 
داشته باشد. به صورت كلی كار دشوار است اما با یک 

مدیریت خوب حتما موفق خواهیم شد  
ورزشکاران،  نیازهای  به  باید  كرد:  تاكید  جانداری 
مربیان، پیشکسوتان و شهرستان ها توجه شود و از آن ها 
در تمام برنامه ها و تصمیم گیری ها استفاده كنیم و فضا 

را برای حضور و فعالیت آن ها مهیا كنیم. 
*والیبال ایران نمی تواند همگام با جهان رشد کند

ملی  تیم  مربیگری  سابقه  خود،  كارنامه  در  كه  وی 
با  موفق شد  و  دارد  نیز  را  بانوان كشور  نشسته  والیبال 
این تیم مدال نقره بازی های آسیایی كره را كسب كند 
و سهمیه پاراالمپیک را به دست آورد درخصوص جایگاه 
بین  عرصه  و  كشور  استان،  سطح  در  بانوان  والیبال 
المللی گفت: والیبال ایران به دلیل برخی محدودیت ها، 
نمی تواند همگام با والیبال جهان رشد كند عالوه بر آن، 
نه تنها در والیبال بلکه در هر رشته ورزشی بدون وجود 
تجهیزات و امکانات مناسب سیر تحول و رشد بسیار كند 

و در پاره ای از موارد متوقف می شود. 
نایب رئیس سابق هیات والیبال خراسان رضوی در 
و عمل  برسد كه حرف  فرا  روزی  امیدوارم  پایان گفت: 
تمامی مسئوالن ورزش یکی باشد و افرادی سکان دار 
هدایت هیات باشند كه خالصانه و بدون قید و شرطی 

برای اعتالی والیبال استان قدم بردارند.

میدان

خبر

مشهد میزبان احتمالی فینال جام حذفی
در  فصل  این  قوی  احتمال  به  حذفی  جام  فینال 

مشهد مقدس و در استادیوم امام رضا برگزار می شود.
سعید فتاحی رییس كمیته مسابقات چند روز پیش 
در مصاحبه ای به صراحت اعالم كرد كه دیدار پایانی 
جام حذفی این فصل در خرمشهر برگزار نمی شود چرا 
كه هوای خرمشهر در زمان برگزاری دیدار پایانی جام 
حذفی گرم است و این مسئله كیفیت بازی را كاهش 

می دهد.
دیدار  برگزاری  مکان  خصوص  در  گیری  تصمیم 
پایانی جام حذفی به زودی انجام خواهد شد و شاید 
سازمان لیگ برتر دراین باره با تیم های صعود كننده 
به بازی پایانی هم صحبتی داشته باشد. اما بر اساس 
خبرهای رسیده از فدراسیون فوتبال تمایل سازمان لیگ 
رضای  امام  استادیوم  در  دیدار  این  برگزاری  برای  برتر 
پایانی  بازی  به  یافته  راه  تیم  دو  از  است.یکی  مشهد 
روزها  این  كه  داماش گیالنیان است  تیم  جام حذفی 
به دلیل قضاوت ضعیف داور در بازی پلی آف با نیروی 
پایانی جام حذفی حاضر  زمینی اعالم كرده در بازی 
نخواهد شد! هر چند قرار است مهدی تاج در روزهای 
آتی میزبان مدیران داماش باشد و آنها را از تصمیمی 
پایانی جام حذفی  اند، منصرف كند.دیدار  كه گرفته 
می  برگزار  خرمشهر  استادیوم  در  اخیر  های  سال  در 
شده است. جدا از گرمی هوا كیفیت چمن استادیوم 
این شهر مورد اعتراض تیم های شركت كننده در بازی 
پایانی بود و حاال سازمان لیگ برتر تصمیم گرفته هر 
ساله بازی پایانی جام حذفی را در یک شهر برگزار كند 
كه البته یک تصمیم حرفه ای و منطقی است و در خیلی 

از كشورها اجرایی می شود.

خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  جدید  نام 
مشخص شد

برتر  لیگ  در  رضوی  خراسان  استان  نماینده  نام 
فصل  آینده تغییر می كند.

از نیم فصل لیگ برتر تیم فوتبال پدیده مشهد به 
شركت شهر خودرو واگذار شد تا در ادامه مسابقات با 
نام پدیده شهر خودرو در رقابت های لیگ برتر بازی 

كند. 
فرهاد حمیداوی مالک باشگاه پدیده شهرخودرو 
در نیم فصل  اعالم كرد كه نام این تیم در فصل آینده 
تغییر می كند و قرار است از فصل  آینده این تیم با نام 

جدیدی در رقابت ها حاضر شود. 
قرار  خودرو  شهر  شركت  مدیره  هیات  تصویب  با 
است تیم پدیده شهر خودرو در فصل آینده تنها با نام 

شهر خودرو در لیگ برتر حاضر شود. 

جانداری: آقایان برای حضور پیام در لیگ برتر سنگ اندازی می کردند

انتقاد تند مادر والیبال خراسان از مسئوالن هیات
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 جزئیات تجمع دانشگاه تهران از زبان معاون 
فرهنگی دانشگاه

تهران حضور  ارشاد" در دانشگاه  یا "گشت  امنیتی  نیرویی  هیچ 
را  اخباری  عامدانه  یا  و  جاهالنه  عده ای  متأسفانه  ندارد،  و  نداشته 

منتشر می كنند كه موجب تشنج فضای دانشجویی می شود.
صراحتًا اعالم می كنم اگر دانشجویی به دلیل پوشش حجاب به 

كمیته انضباطی دانشگاه احضار شده است، موضوع را اعالم كند.
 هیچ آئین نامه و یا بخشنامه جدیدی در حوزه برخورد با بی حجابی 
و یا روزه خواری در سال جاری به دانشگاه اعالم نشده است و آنچه 
كه اتفاق افتاده فقط روندی است كه هر ساله با هدف حفظ حرمت 

ماه رمضان روی داده است.
پیدا  ورود  ارشاد"  تهران "گشت   اینکه گفته می شود در دانشگاه 
واقعی  به دانشجویان تذكر می دهند یک شوخی كامالً غیر  و  كرده 

است و چنین چیزی اتفاق نیفتاده است./ایسنا

 واکنش انگلیس به محکومیت عامل نفوذی این 
کشور در ایران

به  كشور  این  كه  كرد  اعالم  دوشنبه  روز  انگلیس  خارجه   وزارت 
زن  یک  شدن  محکوم  درباره  كه  است  گزارش هایی  نگران  شدت 
نفوذی  سرویس های  با  همکاری  جرم  به  حبس  سال   10 به  ایرانی 

بریتانیایی شنیده می شود.
مرحله  این  در  كرد:  عنوان  انگلیس  خارجه  وزارت   سخنگوی 
تأیید كنیم و فورًا به دنبال اطالعات  نمی توانیم جزئیات بیشتری را 

بیشتر هستیم./ایسنا

 سخنگوی قوه  قضاییه: جاسوس بازداشت شده یک 
دختر دانشجوی ایرانی است که با گروه های تئاتری 

ارتباط گرفته است
و  می آمده  ایران  به  مستعار  اسم  با  دختر  این  گفته   اسماعیلی 
حکم  صادرشدن  و  تحقیق  روند  در  چون  و  است  بازداشت  یک سال 

بوده، خبری از آن داده  نشده است.
گروه های  با  فرهنگی،  شبیخون  و  نفوذ  اجرای  برای  فرد   »این 

مختلف هنری و تئاتری ارتباط گرفته. است«
 دفتر شورای فرهنگی بریتانیا در ایران در 1387 تعطیل شده ولی 
این شورا با »پوشش گفت وگوی ایرانی-ایرانی« برای نفوذ فرهنگی از 

ایرانی های مقیم بریتانیا بهره می گرفته است/ فارس

 رییس قوه قضاییه: نه مذاکره می کنیم و نه تسلیم 
می شویم

حجت االسالم رئیسی گفت:آنچه امروز با آن مواجهیم، شیطنتها، 
راه  به  دشمن  كه  است  سیاسی  و  روانی  اقتصادی،  جنگ  و  فتنه ها 
انداخته و در مقابل این اقدامات خصمانه، آنچه موجب پیروزی ملت 

بزرگ ایران خواهد شد، نه مذاكره، نه تسلیم و نه پیام های نادرستی 
با  مذاكره  از  استقبال  یا  نشینی  عقب  گونه  هر  متضمن  كه  است 

متجاوزان به حقوق مردم باشد 
كه  است  واالیی  آموزه های  همان  گرو  در  صرفا  ما  پیروزی    بلکه 
الزكیه(  نفسه  الله  )قدس  خمینی  امام  حضرت  خود  بزرگ  معلم  از 
خامنه ای  الله  آیت  حضرت  اسالمی  انقالب  فرزانه  و  بصیر  رهبر  و 
)حفظه الله تعالی( در طول 40 سال گذشته آموخته ایم و آن چیزی 
نیست جز ایستادگی، مقاومت، اتکال به خدا، اعتماد به داشته های 
»ما  راهبری  شعار  به  عمیق  اعتقاد  كالم،  یک  در  و  معنوی  و  مادی 

می توانیم«./میزان

 عباس عبدی: گفت وگو با ترامپ در اتاق های 
دربسته مشکلی را حل نمی کند

زبانی  تنش  افزایش  با  نوشت:  اعتماد  روزنامه  در  عبدی   عباس 
میان ایران و امریکا و نیز حضور بیشتر نیروی نظامی آنان در منطقه، 
غیرقابل  نحو  به  و  كرد  رو  دیگر  تبلیغاتی  برگ  یک  ترامپ  دونالد 
انتظاری اعالم كرد كه تلفن خود را برای مسووالن ایران فرستاده تا 
اینکه 12 شرط قبلی وزیر خارجه اش را  یک تماس بگیرند و جالب 
كنار گذاشت و گفت فقط از ایران یک درخواست دارد و آن نداشتن 

سالح هسته ای است.
برتر قرار گرفته است و  از یک جهت در موضع  ایران  با  رابطه   در 
اینکه  گو  می كند،  گفت وگو  برای  آمادگی  اظهار  سخن  در  اینکه  آن 
مردم  ولی  است  دیگران  شنیدن  و  او  گفتن  گفت وگو،  از  منظورش 
لزوما چنین برداشتی ندارند. از این رو باید برای خارج كردن او از این 

موضع؛ پیشنهادی جدی ارایه كرد.
 در این باره ایده زیر را پیشنهاد می كنم. برای خلع سالح ترامپ، 
ایران پیشنهاد كند كه نیازی به گفت وگوی رو در رو در اتاق های بسته 

نیست، توییتر بهترین وسیله است.

 دروازه های ترانزیت مواد مخدر به اروپا و آمریکا 
را باز کنید

تجهیزات  انتقال  از  تنها  نه  آمریکا  و  اروپایی  كشورهای   امروزه 
می  خودداری  ایران  به  مسلح  قاچاقچیان  با  مبارزه  برای  پیشرفته 

كنند بلکه آمریکا مدعی است كه نباید نفت ایران صادر شود! 
 مگر آن ها نمی دانند بخشی از درآمد نفت صرف هزینه مبارزه بی 
امان جان بركفان ایران زمین برای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر از 

مرزهای ایران به كشورهای اروپایی می شود؟
در  آیا حاضرند  كه  بگیرند  باید تصمیم مهمی  و غرب  اروپا   امروز 
برابر سیل ترانزیت مواد مخدر از مرزهای ایران قرار بگیرند و با عواقب 
آن دست به گریبان شوند یا این كه مسئولیت های خود  رادر قبال 

این مسئله می پذیرند./خراسان

 عارف: پیام افطاری  روحانی با جریانات سیاسی 
همدلی و وفاق بود

فعلی  مقطع  »در  كه  این  بیان  با  امید  فراكسیون  رئیس  عارف، 
تفاهم و همدلی ضرورت حیاتی برای كشور است«گفت:

ببینیم  را  وفاق  این  نمود  آینده  انتخابات  در  می توانیم   معتقدیم 
رئیس  با  سیاسی  جریانات  اخیر  جلسه  و  كردیم  شروع  ما  كه  كاری 

جمهور در راستای وفاق بود
كردیم  برگزار  را  جلساتی  چنین  گذشته  سال های  و  ماه ها  در   ما 
به خصوص كه از بركت ماه مبارک رمضان و افطاری های داده شده 
با  كه هر سال  افطاری های  پیام  شاهد چنین حركت هایی هستیم، 
وفاق  و  برگزار می شود، همدلی  نخبگان  و  حضور جریانات سیاسی 

است./ایسنا

 موگرینی خواستار پرهیز از افزایش تنش با ایران 
شد

 هماهنگ كننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت 
كه باید از هر نوع افزایش تنش با ایران اجتناب شود.

در  اروپا  اتحادیه  وزیران  شورای  نشست  آغاز  از  پیش   موگرینی 
بروكسل در جمع خبرنگاران تاكید كرد اتحادیه اروپا با تمام ابزارهایی 

كه دارد از این توافق حمایت می كند./ ایرنا

 وزیر ارتباطات: سناریوهای الزم برای قطع 
اینترنت در ایران اندیشیده شده است

 ترخیص 600 هزار گوشی تلفن همراه، مانده در گمرک به جلسه 
سران قوا ارجاع شد.

شده  اندیشیده  ایران  در  اینترنت  قطع  برای  الزم   سناریوهای 
است، بنابراین به زودی ابتکارات وزارت ارتباطات در برابر تحریم ها 

اطالع رسانی می شود./ ایسنا

 هشدار آمریکا درباره تردد در نزدیکی 
بندر »فجیره«

عمان،  دریای  در  كشتی  چند  برای  یکشنبه  روز  حادثه  از   بعد 
آمریکا در خصوص امنیت تردد دریایی در این منطقه هشدار داد.

در  تردد  خصوص  در  كشتیران ها  به  آمریکا  دریایی  امور   اداره 
دریای عمان هشدار داد و از آنها خواست تا به هنگام عبور از بندر 

»فجیره«، نهایت احتیاط را به كار گیرند/ فارس

 بهنام صفوی درگذشت 
تحمل  سال ها  از  پس  پاپ  موسیقی  خواننده  صفوی،  بهنام 

بیماری در سن 36 سالگی درگذشت.
 بر اساس آنچه رضا فوادیان - مدیر برنامه های بهنام صفوی - در 
اینستاگرام خود اعالم كرده است این خواننده پاپ دقایقی قبل در 
اصفهان برای همیشه آرام گرفته است.گفته می شود پیکر آن مرحوم 
به  )س(  زهرا  بهشت  هنرمندان  قطعه  یا  اصفهان  شهر  شاهین  در 

خاک سپرده می شود و تصمیم نهایی بر عهده خانواده خواهد بود.
عمران  مهندسی  رشتٔه  در  كارشناسی  مقطع  در  صفوی  بهنام 

به  پیانو  ساز  با  كودكی  دوران  از  را  موسیقی  او  بود.  كرده  تحصیل 
كوبه ای  سازهای  فراگیری  به  سپس  و  كرد  آغاز  خودآموز  صورت 

پرداخت.
بهنام صفوی در سال 1385 قطعه »تمنا« را منتشر كرد كه مورد 
استقبال قرار گرفت و همین انگیزه ای برای تولید آلبوم اولش »عشق 

من باش« در سال 1388 شد.
از  آلبوم هایی است كه  و »معجزه« دیگر  »آرامش«، »فوق العاده« 

این خواننده پاپ به بازار عرضه شده است.
با پیشرفت  بود كه  از سال 1392 دچار ضایعٔه مغز شده  صفوی 
جراحی  عمل  به  مجبور   1394 ماه  تیر   29 صبح  در  بیماری  این 
ایران بهتر شده بود و حتی  شد. حال بهنام صفوی بعد از عمل در 
آلبوم جدید خودش به نام )معجزه( را هم منتشر كرد و كنسرت ها و 
اجراهای زیادی را هم برگزار كرد. همچنین چندین تک آهنگ را هم 
بعد از عمل خود منتشر كرد ولی در سال 1396 دوباره بیماری بهنام 
صفوی تشدید شد و این دفعه برای درمان به آلمان سفر كرد و توسط 
INI هانوفر آلمان تحت عمل جراحی  مجید سمیعی در بیمارستان 
ایران  به  جسمی  شرایط  بهبودی  از  پس  صفوی  گرفت.  قرار  دوباره 
بازگشت، اما دی ماه 97 بار دیگر عالئم بیماری در وی پدیدار و در 
بیمارستان بستری شد و در نهایت خواننده جوان پاپ كشورمان این 

بار نتوانست در مقابل بیماری تاب بیاورد./ ایسنا

 توافق نهایی یک و نیم میلیون دالری فدراسیون با 
ویلموتس

نکته روشن این بار اعالم عمومی قرارداد سرمربی تیم ملی است 
افکارعمومی  اختیار  در  افشاگری  بدون  گذشته  موارد  خالف  بر  كه 
 1.5 ملی  تیم  جوان  و  جدید  سرمربی  قرارداد  است.  گرفته  قرار 
میلیون دالر است و دو دستیار بلژیکی به ایران خواهد آورد كه تقریبا 
همان مبلغی است كه كی روش پرتغالی از ما می گرفت. امید زیادی 
می رود كه این بار فدراسیون اجازه تکرار دخالت های سرمربی، شبیه 
آنچه در دوره كی روش رخ داده بود، ندهد و سرمربی در چهارچوب 

وظایف و اختیارات خود رفتار كند.
پس از اینکه رسانه های فوتبالی بلژیک پیش از ظهر امروز به وقت 
تهران از نهایی شدن پیوستن مارک ویلموتس به تیم ملی فوتبال ایران 
خبر داده بودند ساعاتی قبل توافق 1.5 میلیون دالری فدراسیون با 
بر  و  یافت  رسمیت  هم  كشورمان  ای  رسانه  فضای  در  سرمربی  این 
خالف چندماه اخیر فدراسیون با گذشت چند ساعت تکذیب نکرد.

سایت voetbalnieuws نوشت مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی 
فوتبال  ملی  تیم  از  جدایی  از  بعد  و  است  بوده  تیم  بدون  مدتی  كه 
ساحل عاج، فعالیتی در زمینه مربیگری نداشته، با فدراسیون ایران 
سایت  این  رسید.  جانبه  همه  توافق  به  روش  كی  حایگزینی  برای 
عنوان  به  آینده  ساعات  تا  است  قرار  ویلموتس  مارک  شد  مدعی 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رسما نامش اعالم شود.

 دیدار عراقچی و نماینده ویژه وزارت خارجه چین

هیأت  و  افغانستان  امور  در  چین  خارجه  وزارت  ویژه  نماینده 
خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معاون  با  دوشنبه  امروز  همراهش 

كشورمان دیدار و گفتگو كردند.
امور  در  چین  خارجه  وزارت  ویژه  نماینده  شیجون«  »دنگ 
با مقامات كشورمان و در  برای گفتگو  افغانستان و هیأت همراه كه 
چارچوب مشورت های مستمر و دوره ای بین دو كشور در موضوع 
سیدعباس  با  دوشنبه  امروز  است،  شده  تهران  وارد  افغانستان، 
عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه كشورمان دیدار و گفتگو 

كردند.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه كشورمان در این دیدار بر نقش 
كشورهای منطقه برای كمک به دولت افغانستان جهت دستیابی به 

توافق صلح پایدار در آن كشور تاكید كرد.
امنیتی  و  سیاسی  وضعیت  آخرین  طرفین  مالقات  این  در 
افغانستان و نیز تالشهای جاری برای ایجاد صلح در آن كشور را مورد 
افغانستان،  در  ثبات  و  صلح  اهمیت  به  توجه  با  و  داده  قرار  بررسی 
با محوریت، مالکیت و هدایت  از روند صلح  مشتركا بر لزوم حمایت 
به  توجه  با  همچنین،  دیدار  این  در  كردند.  تاكید  افغانستان  دولت 
لزوم  افغانستان  با  رابطه  در  كشور  دو  مشترک  نگرانیهای  و  منافع 

توسعه همکاریها در این رابطه را مورد توجه قرار دادند./تسنیم

 مخالفت هلند با »شرط های جدید ایران«
ضمن  بروكسل  در  خبرنگاران  جمع  در  هلند  خارجه  امور  وزیر 
تاكید بر اهمیت مذاكره درباره وضعیت برجام اظهار كرد شرط های 

جدید مطرح شده از سوی ایران "عاقالنه" نیست.
آن  توییتری  رسمی  صفحه  در  اروپا  اتحادیه  در  هلند  نمایندگی 
به نقل از استف بالک، وزیر امور خارجه این كشور كه برای شركت 
است  رفته  بروكسل  به  اروپا  اتحادیه  خارجه  امور  وزیران  نشست  در 
مضاعفی  شرط های  ایران  داد.  بسیاری  اهمیت  مذاكره  نوشت: 

مطرح كرده است كه عاقالنه نیست.
وی افزود: مهم است كه ایران به توافق پایبند باشد. ما اقداماتی 

را برای ادامه مذاكرات شروع كرده ایم.
 وزیران امورخارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود قرار است 
درباره تالش ها برای نگه داشتن ایران در برجام بحث و رایزنی كنند. 
كاهش  برای  ایران  تصمیم  اعالم  زمان  از  آن ها  دیدار  اولین  این 

تعهدات برجامی اش است.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیش 
از برگزاری این نشست در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت 
اروپا  اتحادیه  موضع  از  كه  همان طور  داشت:  اظهار  برجام  پیرامون 
حمایت  آن  كامل  اجرای  و  توافق  این  از  كماكان  ما  هستید  مطلع 
امورخارجه  وزیران  با  دیداری  نشست  این  حاشیه  در  من  می كنیم. 
ادامه  چگونگی  درباره  تا  داشت  خواهم  آلمان  و  فرانسه  و  انگلیس 

حمایت از اجرای این توافق گفتگو كنیم.

میز خبر
////
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511/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 13976030206271004288 مورخ 1397/11/30 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد  منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد شرفی سقفی فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 1 صادره از گناباد  در سه  دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 
44مترمربع  قسمتی از پالک 71-اصلی بخش 9 مشهد واقع در مشهد –مسلم 3 پالک 416-اعیان 
متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهارقلی میرزا محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1463 تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/9 ، نوبت دوم 

 98/2/24:
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

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

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

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

قانون تعیین  برابررای شماره 139760306271004287 مورخ 1397/11/30 هیات اول موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد  منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه اله یاری فرزند رمضان  بشماره 
شناسنامه 14 صادره از گناباد  در سه  دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 44مترمربع  
قسمتی از پالک 71-اصلی بخش 9 مشهد واقع در مشهد –مسلم 3 پالک 416-اعیان متعلق به خود 
متقاضی و عرصه موقوفه قهارقلی میرزا محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد .1465 تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/9 ، نوبت دوم :98/2/24 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

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

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

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

قانون تعیین  برابررای شماره 139760306271003894 مورخ 1397/11/10 هیات اول موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مشهد  منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود پاشائی کالهدوز فرزند صمد  
بشماره شناسنامه 60887  صادره از تبریز  در شش دانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 
33/33 مترمربع  قسمتی از پالک 148-اصلی که با قسمت دیگر از ساختمان به مساحت 86/67 
مترمربع که عرصه و اعیان می باشد جمعا به مساحت 120 مترمربع تشکیل یک باب منزل را میدهند 
واقع در جاده سیمان-بلوار کشمیری-کشمیری 11 تقاطع اول سمت چپ قطعه دوم اعیان متعلق به 
خود متقاضی و عرصه آن موقوفه میرزا ابوالصالح رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1469 تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/9 ، نوبت دوم 

 98/2/24:
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

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

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

وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271003895 مورخ 1397/11/10 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشهد  منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود پاشائی کالهدوز فرزند 
صمد  بشماره شناسنامه 60887 صادره از تبریز در شش دانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به 
مساحت 86/67 مترمربع  قسمتی از پالک 148-اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان 
به مساحت 33/33 مترمربع که به صورت اعیان می باشد جمعا به مساحت 120 مترمربع تشکیل 
یک باب منزل را می  دهند واقع در جاده سیمان –بلوار کشمیری –کشمیری 11 تقاطع اول سمت 
چپ قطعه دوم خریداری از ابراهیم کشمیری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .1467 تاریخ انتشارنوبت اول:98/2/9 ، نوبت 

دوم :98/2/24 
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار

***************************************************
512/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

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

برابررای شماره 139860306022000079 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای هادی کربالئی رخنه فرزند محمد بشماره شناسنامه 271 صادره 
از فریمان به دریک باب ساختمان به مساحت 124 مترمربع پالک 4271 فرعی از 276 اصلی واقع 
در بخش 13 خریداری از بنیاد مستضعفان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 98/2/10، نوبت دوم: 

98/2/24
رئیس ثبت اسنادوامالک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

***************************************************
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

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

برابررای شماره 139760306271004359 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا پور عباس فرزند محمد بشماره شناسنامه 13369 
صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 339/40 مترمربع قسمتی از پالک 
176 اصلی بخش 9 واقع در بد از روستای کنه بیست- روستای قاسم آباد جنب مسجد حضرت 
قاسم اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه آستان قدس 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 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1519 تاریخ انتشارنوبت 

اول: 98/2/24، نوبت دوم: 98/3/8
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد- حمید رضا افشار


