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گزارشی از نمایشگاه گروهی نقاشی «مثل
طبیعت است که تکرار میشود»؛
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یک لحظه چشمهایت را ببند

ریاضی :پیشرفت خوبی داشتهایم

احزاب فقط در زمان انتخابات فعال میشوند
چگونه انتخابات حزب محور به شخصیت محور تبدیل شد

به مناسبت روز جهانی عصای سفید
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حتی یک روز به عمر مجلس
باقی مانده باشد
استیضاح میشوید

قیمت  ۲۷قلم کاال
در خراسان رضوی
کاهش یافت
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حاشیه درکانون توجه
نماینده تربتجام خطاب به اسالمی

ضربه سهمگین سپاه پاسداران
به سرویسهای اطالعاتی دشمن

روحانی:

گزارش صبح امروز از حاشیه نشینان
که اکنون مورد توجه مسئوالن شهری و
استانی قرار گرفتهاند:

در این شماره میخوانید

سه شنبه

r

i

z .

o

m r o

e

-

e

s o b h

w w w .

23
07
98

روحاهللزمبازداشتشد

7

روزهای پُرفروغ در انتظار
کشتی استان
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نماینده مردم تربت جام ،تایباد و باخرز در مجلس خطاب به وزیر راه و شهرسازی،
گفت :آقای اسالمی در صورتی که اقدامات الزم برای ایمنی سازی جادههای را
انجام ندهید حتی یک روز به عمر مجلس باقی مانده باشد ،استیضاح میشوید.
جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست علنی نوبت عصر روز (دوشنبه 22 ،مهرماه)
مجلس شــورای اسالمی در تذکر شــفاهی ،گفت :در جادههای حوزه انتخابیه
اینجانب  14انسان کشته و مجروح شدند ،ارزش جان انسانها چه قدر است؟ چرا
شــما به جادهای که بخش عمدهای از مرزنشینان از آن تردد میکنند ،اعتبارات

نماینده تربتجام خطاب به اسالمی

سیاست

سه شنبه 23مهر ماه  /1398سال سوم /شماره558

Vol.3.No.557 / Oct.14.2019

w w w . s o b h e - e m r o o z . i r
sobhe.emrooz.news@gmail.com

2

حتی یک روز به عمر
مجلس باقی مانده باشد،
استیضاح میشوید

چگونه انتخابات حزب محور به شخصیت محور تبدیل شد

مجلسبان

جنگ ترکها علیه کرد ها مغایر صلح
مشترک منطقه است

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت :آنچه در این شــرایط حســاس،
ضروری به نظر میرســد؛ تالش در جهت رونق فضای کسب و کار ،تولید و اشتغال،
تسهیل شــرایط ســرمایه گذاری ،وحدت و اتفاق نظر بین مسئوالن نظام در قوای
سهگانه ،همت و تالش مضاعف و جهادی برای کاستن از مشکالت اقتصادی مردم
اســت.محمود نگهبان سالمی در نشست علنی نوبت صبح روز (دوشنبه 22،مهرماه)
مجلس شورای اســامی ضمن عرض تسلیت به مناســبت فرا رسیدن ایام اربعین
حسینی (ع) خدمت ملت شریف ایران ،حمله ترکیه به سوریه و کشتن مردم بیگناه آن
را محکوم کرد.نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه افزود :نظام
جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب ،تاکنون مورد هجمهها و توطئههای دشمنان قرار
داشته است؛ نظام ســلطه و استکبار ،به ویژه آمریکا هر روز طرح و نقشه جدیدی را
برای فشــار بر مردم ایران طراحی کرده است ،آنچه در این شرایط حساس ،ضروری
به نظر میرســد؛ تالش در جهت رونق فضای کسب و کار ،تولید و اشتغال ،تسهیل
شــرایط سرمایه گذاری ،وحدت و اتفاق نظر بین مســئوالن نظام در قوای سهگانه،
همت و تالش مضاعف و جهادی برای کاستن از مشکالت اقتصادی مردم است ،تا
بتوانیم بخشی از آالم مردم را کاهش دهیم.

انتخابــات و مشــارکت
سیاســی مردم یکی از
رویدادهــای سیاســی
مهم در جوامــع مردم
ساالر است که عالوه بر
نماد دموکراســی و آزادی
مدنی؛ شاخص و معیاری
گویا از میزان مشارکت و
همبســتگی سیاسی یک
کشور به شــمار میرود.
اما در جوامع مردم ســاالر
آنچــه به انتخابات معنا میدهد و اهمیت آن
را دوچندان میکند ،وجود احزاب سیاســی و
نقش و جایگاه آنها در پویایی این رویداد مدنی
اســت .با این حال این روند در ایران اینگونه
پیش نمیرود و مشــارکت باالی مردم برای
احزاب و جریانهای سیاسی فقط محدود در
یک زمان خاص شــده اســت .این حضور و
مشارکت تا قبل از انتخابات مهمترین اصل
و دغدغههای احزاب موجود در ایران اســت
اما درســت بعد از انتخابات ،منتخبان مردم
همــه چیز را از یاد میبرند .انتخابات مجلس
یازدهم در اسفند ماه ســال جاری به جرات
مهمترین یا یکــی از مهمترین رویدادهای
سیاسی کشور اســت و جریانهای سیاسی
برای حضور بهتر و قدرتمندتر در این انتخابات
درصدد برنامهریزی هستند .از طرف دیگر در
این شرایط فشارها به حداکثر رسیده و اینکه
مشارکت مردم در انتخابات در چه حدی باشد
قطع ًا از این شرایط سخت و دشواری که مردم
در آن قرار دارند تأثیر خواهد پذیرفت .حضور
مردم در انتخابات سال جاری میتواند مسیر
را به سمت بهتری تغییر دهد .بهنظر میرسد
آنچه در مشارکت مردم تاثیرگذار است ،فقط
به تغییر شرایط اقتصادی و یا تغییر رویکرد و
استراتژی و یا گفتمانسازی نیست بلکه باید
شــرایط به گونهای در جامعه فراهم باشد که
علی روغنگران

تالش برای کاستن از مشکالت اقتصادی
مردم ضرورت دارد

احزاب فقط در زمان انتخابات فعال میشوند

خبرنگار

عضو فراکســیون مستقلین والیی مجلس میگوید :ادامه جنگ افروزی ترکها علیه
کردهای سوری خروج منطقه از بحران را طوالنیتر میکند.
حســین مقصودی با اشاره به حمله نظامی ترکیه به کردنشینهای سوری ،گفت :در
ایام اهلل اربعین حسینی ،باید اوضاع و احوالی که در حمله ترکیه به جمعی از کردهای
مسلمان سوریه اتفاق می افتد ،بررسی شود.
عضو کمیســیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه جنگ
افروزی در هر حالی ،به هر بهانهای و از سوی هر گروهی محکوم است ،تاکید کرد:
این جنگ افروزی میخواهد از طرف عربستان به یمن ،از ترکیه به سوریه یا از عراق
علیه ایران باشد در هر حالتی جنگ افروزی را محکوم میکنیم.
نماینده مردم سبزوار ،جغتای ،جوین و خوشاب در مجلس دهم شورای اسالمی بیان
داشــت :جنگ افروزی اخیر ترکیه به بهانه حمله به داعش مخالف صلح مشــترک
منطقه و خاورمیانه اســت ،ضمن محکوم کردن حمله ترکیــه به مردم مظلوم کرد
سوریه از طرفین خواهشمندیم با رعایت متقابل مصالح منطقه و حقوق بشر نسبت به
اتمام این جنگ افروزی اقدام کنند.
وی اظهار داشت :پارلمان جمهوری اسالمی ایران ضمن احترام به روابط حسنه خود
با کشــور ترکیه اما اقدام به کشته شــدن و آواره شدن مردم مظلوم شمال سوریه را
محکوم میکند.

کافی پرداخت نکرده و از مرمت آن خودداری کنید؟ و پس از کشته شدن انسانها
به دنبال نصب تابلوی ایمنی هســتید.نماینده مردم تربت جام ،تایباد و باخرز در
مجلس شــورای اسالمی افزود :آقای اسالمی در صورتی که اقدامات الزم برای
ایمنی ســازی جادههای حوزه انتخابیه اینجانب را انجام ندهید حتی یک روز به
عمر مجلس باقی مانده باشد ،استیضاح میشوید.وی خطاب به وزیر نیرو ،اظهار
کرد :اعتبارات آبرسانی حوزه انتخابیه اینجانب حتی اعتبارات در اختیار نماینده نیز
هنوز ابالغ نشده ،خواهشمند است نسبت به این امر توجه کنید.

مشــارکت مردم همیشه و در هر زمانی مهم
باشــد ،نه اینکه فقط در ایام انتخابات مورد
توجه قرار گیرد .قطع ًا مشارکت سیاسی مردم
در بعد از انتخابات به شکل دیگری خواهد بود
و همانگونه که نظریهپردازان و جامعهشناسان
میگوینــد همراهــی مــردم در برنامهها و
اســتراتژیها ،دنباله همان مشارکت سیاسی
اســت که این امر اعتماد مــردم را میطلبد.
کاهش اعتماد و امید جامعه مسئلهای نیست
که بتوان به راحتی از کنار آن گذشــت و باید
برای حل این مشــکالت چارهاندیشی کرد.
لذا جریانها و احزاب سیاســی باید این مهم
را مد نظــر قرار دهند تا بــاز هم از حمایت
سرمایه اجتماعی خود بهرهمند شوند.بنابراین
وقتی مردم احساس میکنند حضورشان فقط
معطــوف به یک رأی بوده و دیگر به آنها در
تصمیمگیریها ،تصمیمســازیها ،اجراها و
نظارت ،ارجاعی نمیشــود دلسرد میشوند.
همچنین وقتــی میبینند به نیازهای روزمره
و حقوق شهروندیشــان توجه نشــده دلسرد
میشــوند .درواقع در نظام سیاسی و حزبی
ما ســاختارها باید به گونهای تعریف شود که
فعالیت مردم مستمر باشد و حضور آنها فقط
در حد انتخابات نباشــد .نظامهای سیاســی
بر پایه اعتماد عمومی و اراده مردم اســتوار
میشوند و اســتمرار و اقتدار آنها وابسته به
مشارکت و دخالت مردم است .این مشارکت
در قالبهای مختلفی شکل میگیرد؛ از جمله
شــرکت مردم در انتخابات و همهپرســیها
و حساســیت نســبت به نوع جریان امور در
کشور .در جوامع مدرن این مشارکت در قالب
احزاب سیاســی و نهادهای اجتماعی هدایت
میشود .اما متاسفانه احزاب در ایران به مثابه
ماشــینهای برگزاری انتخابات ایفای نقش
میکنند به نحوی که معموالچندی قبل از هر
انتخابات نمایندگان خود را معرفی و از مردم
تقاضای رأی میکنند .درواقع رشد قارچگونه

احــزاب در ایران نشــات گرفتــه از تعریف
نادرست از فعالیت حزبی است .مردم و حتی
شخصیتهای سیاسی تا به امروز متوجه این
موضوع نبودهاند که حزب عالوه بر شــرکت
در انتخابــات باید در ســالهای حدفاصل
دو انتخابات نیز بــه تبیین نظریهها ،تعریف
مفاهیم ،نقد رویکرد موجــود و ارائه راهکار
علمی و عملی منســجم بپردازنــد .بنابراین
تعدد احزاب در ایران تنها به دلیل شرکت در
انتخابات است و اگر چنین نبود ،در تمام این
سالها باید شاهد ارائه یک مانیفست روشن از
احزاب موجود بودیم .چرا که تعدد احزاب لزوم ًا
به معنای توسعه سیاسی نیست بلکه کیفیت
احزاب مهم است .در کشور ما کارکرد احزاب
در انتخابات بیش از آنکه مبتنی بر حزب باشد،
با شخصیتها پیش میرود و حتی اگر مردم
به یک فهرست مشترک رأی بدهند ،معمو ًال
به درخواست یک شــخصیت مورد پذیرش
اعتنا کردهاند .با این تفاســیر روشن میشود
که انتخابات در ایران شــخصیتمحور و نه
حزبمحور پیش مــیرود و این میتواند در

بلندمدت ســایق فردی را جایگزین اندیشه
سیاسی کند .از این رو الزم است که به جای
تعدد احــزاب و کمیت ،قدری هم در کیفیت
آنها تأمل کنیم .احزاب سیاســی با توجه به
جایگاهی که در جوامع مدنی دارند ،نقش مهم
و تعیین کننده در انتخابات دارند ،زیرا احزاب
به نوعــی برآمده از جوامع مدنی هســتند و
درواقع در بطن مدنیت مدرن معنا مییابند و از
دیگر سو عاملی تقویت کننده و بستری برای
مدنیت به شمار میآیند .در همین راستا احزاب
و جریانهای سیاسی در کشور ما نزدیک ایام
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،مجلس
و همچنین انتخابات شوراهای اسالمی شهر و
روستا ،فعالیتشان در کشور پررنگتر میشود.
به رغم پویایی احــزاب در ایام انتخابات ،اما
برخی کارشناسان ،ادعا میکنند که احزاب در
ایران هنوز از جایگاه واقعی خود فاصله دارند.
این کارشناســان معتقدند :احــزاب در ایران
تالش نمیکنند که به عنوان سازمان طبقاتی
اقشار یا طبقات خاص عمل کنند .در حالی که
در کشورهای پیشرفته ،حزب؛ سازمان طبقاتی

یک طبقه خاص اجتماعی -اقتصادی و بیانگر
تمایالت سیاسی آن طبقه است .در ایران اما
احزاب نه به عنوان یک سازمان طبقاتی که
پوپولیسم محور هستند و میخواهند نماینده
همه اقشار باشند و از جانب همه حرف بزنند.
درواقع احزاب در ایــران کارکردهای واقعی
خود را ندارند .با توجه به مواردی که اشــاره
شــد ،به نظر میرســد که تحزب به معنای
واقعی در کشــور ما رخ نداده است .این یعنی
نهادینه نشدن تحزب و تشکلهای سیاسی
در کشــور که این امر آسیبهایی را به ویژه
در بزنگاههــای انتخاباتــی به کشــور وارد
میکند؛ آسیبهایی چون اقبال دورهای مردم
به جریانهای سیاســی اصلــی که به جای
اتکا بر برنامه و اهداف سیســتمی ،به افراد و
چهرههای سیاسی وابسته هستند .بنابراین تا
زمانی که توسعه سیاسی و تحزب به معنای
واقعی در کشــور رخ ندهد جریانها و احزاب
سیاســی نه تنها جدی گرفته نمیشوند بلکه
در درازمدت مردم نســبت به آنها بیاعتماد
میشوند.
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اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی .
برابر رای شــماره  139860306271001698مورخ  1398/5/15هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد پنج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای فیض اله لبیب فرزند غالم حسن به شماره شناسنامه  142صادره از اردبیل در ششدانگ اعیان یک باب
منزل به مساحت  88/90متر مربع پالک  5270فرعی از  4885فرعی از  3اصلی بخش  9مشهد واقع در عبدالمطلب
 7نرســیده به هنرور یک پالک  7اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه سادات رضوی محرز گردیده است..
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد .م.الف215
تاریخ انتشار نوبت اول1398/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/23 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
**********************************************
511/اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی2
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی .
برابــر رای شــماره  139860306271001341هیات اول  /موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای  /قاســمعلی کاظمی اوغاز فرزند محمد کاظم به شــماره شناسنامه  2صادره از قوشخانه در ششدانگ اعیان یک
باب خانه به مســاحت  189/72متر مربع قسمتی از پالک  74اصلی بخش  9واقع در خواجه ربیع مهر مادر  15چهار
راه اول ســمت راســت پالک  100اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه کفش فروز محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر
خواهد شد.م.الف213
تاریخ انتشار نوبت اول1398/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/23 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
*************************************************
511/اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی3
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی .
برابــر رای شــماره  139860306271001813هیــات اول /موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای محمد نمازی بایگی فرزند قاســم به شــماره شناســنامه  34صادره از بایگ در یک ســهم مشاع از پنج سهم
ششــدانگ یک باب کارگاه به مســاحت  688/30متر مربع قسمتی از پالک  3679فرعی از  15اصلی بخش  9مشهد
واقع در آخر بلوار میرزا کوچک خان ـ بلوار اســماعیل پور ـ بن بســت اسماعیل پور  12متعلق به خود متقاضی (سهم
مشاعی خودش) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف211
تاریخ انتشار نوبت اول1398/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/23 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی .
برابــر رای شــماره  139860306271001810هیــات اول /موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای علی اکبر نمازی بایگی فرزند قاســم به شماره شناسنامه  4701صادره از بایگ در یک سهم مشاع از پنج سهم
ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت  668/30متر مربع قســمتی از پالک  3679فرعی از  15اصلی بخش  9واقع
در آخر بلوار میرزا کوچک خان بلوار اســماعیل پور ـ بن بست اسماعیل پور  12متعلق به خود متقاضی (سهم مشاعی
خودش) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م.الف209
تاریخ انتشار نوبت اول1398/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/23 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
***************************************************

آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی .
برابــر رای شــماره  139860306271001793هیــات اول /موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای /جعفر یوسفی مقدم بایگی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  7452صادره از بایگ در یک سهم مشاع از پنج
ســهم ششدانگ یک باب کارگاه به مســاحت  688/30متر مربع قسمتی از پالک  3679فرعی از  15اصلی بخش 9
مشــهد واقع در آخر بلوار میرزا کوچک خان ـ بلوار اســماعیل پور ـ بن بست اسماعیل پور  12متعلق به خود متقاضی
(سهم مشاعی خودش) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف203
تاریخ انتشار نوبت اول1398/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/23 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
************************************************

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

آگهــی موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی نظر به دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابــر رای شــماره  139860306005004054مورخ  98/07/10هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نیشــابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای حمید منظوری فرزند عباســعلی نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  191/84مترمربع از پالک شماره  21فرعی از  4اصلی واقع در اراضی گذر ده
ترک بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای علی حسین زاده محرز گردیده است.لذا بموجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی
در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شــهرها 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 مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل رذا 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  98/07/23تاریخ انتشار نوبت دوم 98/08/08
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*******************************************

511/اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی5

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی .
برابــر رای شــماره  139830306271001804هیــات اول /موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
آقای هادی نمازی بایگی فرزند قاســم به شــماره شناســنامه  236صادره از بایگ در یک سهم مشاع از پنج سهم
ششــدانگ یک باب کارگاه به مســاحت  688/30متر مربع قسمتی از پالک  3679فرعی از  15اصلی بخش  9مشهد
واقع در آخر بلوار میرزا کوچک خان ـ بلوار اســماعیل پور ـ بن بســت اسماعیل پور  12متعلق به خود متقاضی (سهم
مشاعی خودش) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م.الف207
تاریخ انتشار نوبت اول1398/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/23 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
***************************************************
511/6اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی .
برابر رای شماره  139860306271001805هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهد پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر
نمازی بایگی فرزند قاسم به شماره شناسنامه  7204صادره از بایگ در یک سهم مشاع از پنج سهم ششدانگ یک باب
کارگاه به مساحت  688/30متر مربع قسمتی از پالک  3679فرعی از  15اصلی بخش  9مشهد واقع در آخر بلوار میرزا
کوچک خان ـ بلوار اســماعیل پور ـ بن بســت اسماعیل پور  12متعلق به خود متقاضی (سهم مشاعی خودش) محرز
گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد205.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/23 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/8 )4054

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/9 )4067

آگهــی موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی نظر به دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابــر رای شــماره  139860306005004067مورخ  98/07/13هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای محمدرضا یاوری فرزند محمدامین نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  501/70مترمربع قسمتی از پالک  229فرعی و کل پالک  1384فرعی از 236
اصلی واقع در اراضی فرحبخش بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای سیدرضا حسینی مقدم
محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده
 13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شهرها 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 مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه اســت و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه
عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/07/23تاریخ انتشار نوبت دوم 98/08/08
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
مفقودی

برگ ســبز خودرو سواری پژو تیپ  PARS XU7مدل  1392به شــماره پالک  427ص  83ایران 11شماره موتور
 124K0186634و شــماره شاســی  NAAN01CA2DH676374مربوط به محمود رضا عربی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

مشهد -تهران :روزانه
شنبهها :ساعت 1500 :و 2210
يكشنبهها :ساعت1830 :
دوشنبهها :ساعت 1230و 2210
سه شنبهها :ساعت2100
چهارشنبهها :ساعت 183 0 :و 2145
پنج شنبهها :ساعت 0945 :و 2210
جمعهها :ساعت 1350 :و 2210
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هواپیمایی آسمان

قیمت  ۲۷قلم کاال در خراسان رضوی کاهش یافت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
خراســان رضوی گفت :مقایســه وضعیت
بازار این اســتان در فاصله بیستم مهر ماه
جاری با بیســتمین روز شــهریور گذشته
نشــان میدهد قیمت  ۲۷قلم کاال به ویژه
در حوزه محصوالت پروتئینی و غذایی به
میزان  ۱۱.۳درصد کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا ،علی رسولیان روز دوشنبه
در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار خراسان
رضوی طی گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود:
در همین مدت قیمت هشــت قلم کاال در
بازار این استان  ۱۴.۱درصد افزایش یافته
و قیمت  ۱۸قلم کاال نیز هیچگونه تغییری
نداشته است.
وی ادامه داد :هماینک قیمت گوشت مرغ،
تخممرغ و الشه گوسفندی نیز در خراسان
رضوی نســبت به متوسط قیمت کشوری
این اقالم پایینتر است.
معاون اســتاندار خراسان رضوی همچنین
گفت :نرخ خرید و فروش برنج پاکســتانی
به دلیل افزایش تقاضا در این اســتان در
مقایســه با متوســط قیمت کشــوری آن
در هر کیلوگرم حدود هزار تومان بیشــتر
است .بر این اســاس کارگروه تنظیم بازار
خراســان رضوی مقرر کرد مجوز دریافت

و توزیع انواع برنج پاکســتانی که در انبار
گمرک موجود است گرفته شود .برنجهایی
که از محل احتکار کاال توقیف شــده نیز
گردآوری و در سطح بازار خراسان رضوی
توزیع میشود.
وی افــزود :همچنیــن هــزار و  ۳۰۰تن
برنج پاکســتانی با نرخ ستاد تنظیم بازار به
زودی وارد شــبکه توزیع خراسان رضوی
میشــود تا قیمــت آن بــرای عرضه به
مصرفکنندگان کاهش یابد.
رســولیان ادامه داد :انــواع برنج محصول
کشور هند نیز با قیمت هر کیلوگرم حدود
 ۶۰هزار ریال به میزان کافی در خراســان
رضوی موجود و آماده توزیع در سطح بازار
است.
وی به وضعیــت تأمین کاالهــای مورد
نیــاز در ایام اربعین و دهــه آخر ماه صفر
نیز اشــاره و بیان کرد :به منظور کمک به
هیاتهــای مذهبی و موکبها در دهه پایانی
مــاه صفر همه اقالم مــورد نیاز آنها نظیر
برنج ،شــکر و گوشــت با قیمت مصوب
کارگروه اســتانی تنظیم بازار موجود است.
هیــاتداران و موکــبداران میتوانند با
مراجعــه به نهادهای ذیربــط این اقالم را
دریافت نمایند.
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بازار

طال و ادامه روند کاهش قیمت

قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تحت تأثیر خوش بینی سرمایهگذاران
به مذاکرات تجاری آمریکا و چین که ریســک پذیری آنها را بهبود بخشــید و رشد
مالیم ارزش دالر کاهش پیدا کرد.هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز
جاری بازار ســنگاپور  ۰.۲درصد کاهش پیدا کرد و به  ۱۴۸۵دالر و  ۸۶سنت رسید.
بهای معامالت این بازار هفته گذشته یک درصد کاهش پیدا کرده بود و قیمتها برای
ســه روز متوالی روند نزولی داشــتند.در بازار معامالت آتی آمریکا ،هر اونس طال با
 ۰.۱درصد افزایش ،به  ۱۴۹۰دالر و  ۲۰ســنت رسید.به گفته جفری هالی ،تحلیلگر
ارشد شــرکت  ،OANDAطال تحت تأثیر عوامل بنیادین بازار قرار ندارد بلکه تحت
تأثیر وضعیت تجاری اســت .توافق تجاری اخیر میان آمریکا و چین جزییات چندانی
نداشت اما برای بهبود ریسک پذیری کافی بود و این امر برای طال منفی خواهد بود.
دونالد ترامپ ،رییس جمهور آمریکا روز جمعه نخستین فاز توافق برای پایان گرفتن
مناقشــه تجاری آمریکا و چین را اعالم و تهدید برای افزایش تعرفهها را معلق کرد
که بزرگترین اقدام از سوی دو کشور در  ۱۵ماه اخیر بود.
قیمت طال

معاون استاندار خراسان رضوی در ادامه به
دیگــر اقدامات برای تنظیم بازار و حمایت
از تولیدکننگان بخش کشــاورزی در این
استان اشاره و بیان کرد :با هدف جلوگیری
از کاهــش قیمت گوجهفرنگی و کمک به
کشــاورزان تا دیروز  ۲۱مهر ماه  ۳۱هزار
تــن گوجهفرنگی از ســه واحد تولیدی در
خراسان رضوی خریداری شده است .خرید
این محصول تا زمان رسیدن قیمت آن به

حد معقول ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد :همچنین از ابتدای امســال
تاکنون  ۹۳هزار تن نهاده دامی در ســطح
خراسان رضوی توزیع شده که در مقایسه
با  ۳۰هــزار تن نهاده دامی توزیع شــده
طی مدت مشــابه پارســال ،افزایش قابل
مالحظهای دارد.
رســولیان گفت :هماینک تمامی انبارهای
دولتی و حتــی انبارهای بخش خصوصی

فعال در خراســان رضوی پر از نهادههای
دامی مورد نیاز هســتند و بر همین اساس
پیرامــون تأمین چنیــن اقالمی هیچگونه
مشکلی در استان وجود ندارد.
وی افزود :مقادیری حبوبات به ویژه عدس
نیز بــا قیمت مصوب در اختیــار کارگروه
تنظیم بازار خراســان رضوی قرار دارد که
در اختیار نهادهای حمایتــی مانند کمیته
امداد و بهزیستی قرار میگیرد.

در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادیفرهنگی؛

استاندار خراسانرضوی عملکرد  ۵معین اقتصاد مقاومتی را بررسی کرد

استاندار خراســانرضوی در راستای رفع موانع پیشروی
توســعه مناطق مورد هدف الگوی مثلث توسعه اقتصادی
فرهنگی ،عملکرد  ۵معین اقتصاد مقاومتی را در جلسهای
با حضــور مدیران ذیربط بررســی کرد.به گزارش اداره
کل روابط عمومی اســتانداری خراسان رضوی ،علیرضا
رزمحســینی در ادامه سلسله جلســات بررسی اقدامات
معینهــای اقتصــادی مقاومتی ،در جلســهای با حضور
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اقتصاد

مشهد -زاهدان :همه روزه ساعت1130 :
مشهد -يزد :روزانه
(شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت 1715 :و سه
شنبه و چهارشنبهها ساعت 2015 :يكشنبه ساعت)1945 :
مشهد -نوشهر :يكشنبهها و چهار شنبهها ساعت1430 :
جمعهها ساعت0945 :
مشهد -اهواز :شنبه ساعت 1225 :و دوشنبه و
پنجشنبههاساعت1125 :

مشهد -شيراز :يكشنبه ساعت 1830 :و سه شنبهها ساعت:
 2145پنجشنبهها ساعت1745 :
مشهد -ايالم :يكشنبه و چهارشنبهها ساعت0845 :
مشهد  -آبادان :يك شنبهها ساعت 1930 :چهارشنبهها
ساعت1510 :
مشهد  -ساري :چهارشنبهها ساعت1710 :
مشهد  -اردبيل  :پنج شنبهها ساعت1255 :

معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری و فرماندار
کاشمر ،اقدامات معینهای اقتصاد مقاومتی این شهرستان
را مورد بررسی قرار داد.استاندار خراسان رضوی در بخشی
از این جلســه گفت :یکی از اهداف طرح مثلث توســعه
اقتصادی فرهنگی استان تقویت اقتصاد روستا با محوریت
روستائیان است.وی با اشاره به اینکه ایجاد رغبت فعالیت
در روستاها برای افراد جوان و تحصیلکرده نیازمند مدرن

سازی و صنعتی شدن کســب و کارهای گوناگون است،
افزود :در حوزههایی مثل دامپروری اگر فعالیتها به شکل
صنعتی دنبال شــود ،فرد شــاغل رغبت بیشتری به کار
کردن پیدا خواهد کرد و این مهم باعث مهاجرت معکوس
از شهرها به روســتاها خواهد شد.رزم حسینی تاکید کرد:
افراد تســهیل گر قبــل از حضور در روســتاها ابتدا باید
آموزشهای الزم را ببینند و اطالعات روستائیان را جمع

آوری کنند.استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه پای کار
بودن بخش خصوصی یکی از امتیازات طرح مثلت توسعه
اقتصادی فرهنگی استان است ،تصریح کرد :باید به دنبال
کاهش آسیبهای اجتماعی در روستاها باشیم ،از طرفی
مشــاغل خرد را باید مورد توجه دقیق قرار دهیم چراکه
نوســانات اقتصادی کالن بر روی مشاغل اقتصادی خرد
کمتر تأثیر میگذارد.

بازارهای سهام آسیا از این خبر استقبال کردند و شاخص  MSCIبازارهای سهام آسیا
اقیانوسیه بجز ژاپن  ۰.۵درصد رشــد کردند.تحلیلگران بانک  OCBCدر یادداشتی
نوشــتند :اخبار اخیر دلگرم کننده بود با این حال ماه پیش از این در آوریل نیز شاهد
اقدام مشــابه بودیم .این بار ممکن اســت قضیه فرق داشــته باشــد و دو طرف به
مذاکراتشــان ادامه دهند.در این بین ،بازارها منتظر مذاکرات انگلیس و اتحادیه اروپا
در روز دوشنبه هســتند .هر دو طرف اعالم کردهاند پیش از رسیدن به توافق درباره
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باید کارهای زیادی انجام شود.طال معمو ًال در شرایط
ابهام سیاســی و مالی به پناهگاه امن دارایی برای سرمایه گذاران تبدیل میشود.در
بازار ســایر فلزات ارزشــمند ،هر اونس نقره برای تحویل فوری  ۰.۱درصد رشد کرد
و به  ۱۷دالر و  ۵۵ســنت رسید .هر اونس پالتین برای تحویل فوری با  ۰.۳درصد
افزایش ۸۹۲ ،دالر و  ۹سنت معامله شد .هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ۰.۳
درصد کاهش ،به  ۱۶۹۳دالر و  ۲۹سنت رسید.
آخرین قیمت قیمت قبلی
نام محصول
ردیف
1

گرم طالی  18در مشهد

405,800

2

سکه امام

3,980,000

3

سکه بهار آزادی

3,965,000

4

سکه نیم

2,000,000

5

سکه ربع

1,200,000

6

نقره هر مثقال  995عیار

31,500

7

نقره هر گرم  995عیار

6,835

8

نقره هر گرم  925عیار

6,323

جامعه
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استقرار
 ۱۲۰پایگاه هالل احمر در
جادههای خراسان

به مناسبت روز جهانی عصای سفید

گزارش

رشد  12درصدی پرداخت صدقات به
کمیته امداد خراسان رضوی

 ۱۲۰پایگاه ثابت ،ســیار و موقت هالل احمر برای خدمت رسانی به زائران
پیاده ایام پایانی ماه صفر در جادههای اســتان خراســان رضوی مســتقر
شدهاند.
به نقل از ایرنامدیر عامل جمعیت هالل احمر خراســان رضوی افزود :در
این ایام هزار و  ۳۰۰پزشــک ،پرستار ،نجاتگر ،امدادگر و کادر پزشکی به
زائران پیاده رضوی در جادههای منتهی به مشهد خدمات ارائه میکنند.

ســید مجتبی احمدی اظهار داشــت :در مدت مشــابه ســال گذشــته
 ۱۲۰هــزار خدمت به کاروانهای پیــاده در جادههای این اســتان ارائه
شد.
وی گفت :پیش بینی میشــود در پایان ماه صفر بیش از  ۵۰۰هزار نفر با
پای پیاده به مشــهد عزیمت کنند و بیش از چهار میلیون و  ۵۰۰نفر نیز با
وسایل نقلیه وارد مشهد شوند.

دبیر سرویس

عاطفه خوافیان

تصــورش را بکنید که
یکبــار چشــمهایتان
را ببندیــد و بعــد...
خدایــادش بــرود که
دوربین را روشــن کند.
تاریکی مطلق ...نابینایی!
 ۲۳مهرماه به نام نابینایان
مزین شده اســت که به
همین مناســبت در بین
دانشآموزان دبیرســتان
امیــد تا ایــن روز به این
روشــندالن هنرمند بزرگمردان کوچک
تبریک بگیم.
بچههایی که اگر چه چشمانشــان به روی
دنیا بسته است اما با چشم دل انگشتان خود
را به هنرمندانهترین شکل ممکن روی ساز
حرکت داده و از این حرکت آواز عشــق به
گوش میرسد.مدیر مدرسه نیز مردی بلند
قامت که به تازگی کوه دماوند را فتح کرده
بود.وقتی با بچههای این مدرسه به گفتگو
نشســتم تنها چیزی که این بچهها را اذیت
میکرد نحوه برخورد جامعه با انها بود.
علــی میگوید :قبول دارم مــا کوریم و به
قول شــما به هیــچ دردی نمیخوریم اما
ماهم آدمیم و ووقتی از راننده اتوبوس سؤال
میکنیم این اتوبوس کجا میرود راننده به
تندی پاســخ داده مگر کوری خب خودت
تابلو را بخوان حمید در اینجای سخن علی
به حرف آمده و میگوید تازه گاها اشــتباه
ســوار اتوبوس میشویم و وقتی میفهمیم
راننده به جای پیاده کردن ما پایش را بیشتر
روی گاز فشار میدهد.
وقتی از بچهها در خصوص رفتو آمدشان
در سطح شهر سؤال کردم گفتند :پیادهروها
وضعیت بهتری نسبت به قبل دارد و به قول
مسئوالن مناسب سازی شده اما درست در
میانه راه وقتی از این خط استفاده میکنیم یا

«یک لحظه چشمهایت را ببند»

معـاون توسـعه مشـارکتهای مردمـی کمیتـه امـداد خراسـان رضـوی از رشـد 12
درصـدی پرداخـت صدقـات بـه ایـن نهـاد خبـر داد و گفـت :ایـن میـزان رشـد از
ابتـدای امسـال تـا  20مهرمـاه جـاری در مقایسـه با مدت مشـابه در سـال گذشـته
بود.
حسـین گیالسـی عنـوان کـرد :اکنـون نزدیک بـه  500هـزار صنـدوق صدقات در
اسـتان وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد  15هـزار صنـدوق بـزرگ در اماکـن و معابـر
نصـب و مابقـی صندوقهـای کوچـک خانگـی توزیع شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه صندوقهـای خانگـی و صندوقهـای بـزرگ اماکـن باتوجه به
موقعیتهـای اسـتقرار در زمانهـای متفـاوت تخلیـه میشـود ،ادامـه داد :صدقـات
جمـع آوری شـده مـردم نیکـوکار و زائـران در خراسـان رضـوی جهـت نیازهـای
معیشـتی ،فرهنگـی ،درمانـی ،تحصیلی ،مسـکن ،و تهیـه جهیزیه نیازمنـدان هزینه
میشـود.
معـاون توسـعه مشـارکتهای مردمـی کمیتـه امـداد خراسـان رضـوی همچنین در
جهـت پرداخـت صدقـات بـه اجـرای طرحـی بـا مشـارکت ادارات و سـازمانها در
قالـب طـرح برکـت خبـر داد و بیـان کرد :بر اسـاس این طـرح کارمنـدان وکارکنان
دسـتگاههای دولتـی ،خصوصـی ،شـرکتی و مؤسسـات ،داوطلبانـه و باهماهنگـی
سـازمان مربوطـه ،اجازه کسـر و برداشـت مبلغ مشـخصی از حقوق ماهیانـه خود را
بهعنـوان صدقـه جهـت کمـک بـه مددجویان تحـت حمایت کمیتـه امداد و اقشـار
نیازمنـد میدهنـد.
حـدود  15درصـد از اعتبـارات امـور عمرانی مددجویـان کمیته امـداد ،کمک خیران
ا ست
مدیـر تأمیـن مسـکن کمیتـه امـداد خراسـان رضوی بـا اعالم ایـن خبر گفـت :این
نهـاد در  ۶ماهـه نخسـت امسـال ،بـرای اجـرای پروژههـای عمرانـی مددجویـان
تحـت حمایـت خـود اعتباراتـی را از منابـع داخلـی ایـن نهـاد و بانکهـا ،مشـارکت
خیـران و آورده خـود مددجـو هزینـه کرده کـه حـدود  15درصد آن مربـوط به امور
خیران اسـت.
محمدصحرایـی بـا بیـان اینکـه کمک به تأمین مسـکن مناسـب بـرای مددجویان
تحـت حمایـت از اقدامـات کمیتـه امـداد و از ارکان توانمندسـازی اسـت ،عنـوان
کـرد :بـا مشـارکت خیران و صدقات جمع آوری شـده در نیمه نخسـت امسـال سـه
میلیـارد و  828میلیـون تومـان در امـور عمرانی مددجویان شـهری و روسـتایی این
نهـاد هزینـه شـد که ایـن رقـم حـدود  15درصـد از کل هزینههای صـورت گرفته
در امـور عمرانی را شـامل میشـود.
وی اظهار داشـت :از  ۲هزار و  ۵۲پروژه عمرانی اجرا شـده در نیمه نخسـت امسـال
بـرای مددجویـان ،هـزار و  888پـروژه عمرانـی بـا مشـارکت خیـران در پرداخـت
صدقـات و همراهـی در طرحهـای محتلـف ایـن نهاد صـورت گرفت.
مدیـر تأمیـن مسـکن کمیتـه امـداد خراسـان رضـوی بـا تاکید بـر اینکه مشـارکت
خیـران و نیکـوکاران در جهـت کمـک بـه نیازمنـدان و همـکاری به سـاخت منازل
مددجویـان نیازمنـد اسـت اظهـار کرد :کمیتـه امداد در همـه امور تنهـا یک مجری
و واسـطه خیـر نیکـوکاران اسـت و مردم نیکوکار و اقشـار مختلـف ،مهمترین عامل
در رفـع گرفتاریهـا و نیازمندیهـای همنوعـان هسـتند.
صحرایـی بـا بیـان اینکـه ،پروژههـای عمرانـی اجـرا شـده توسـط این نهاد شـامل
سـاخت و یـا خریـد مسـکن شـهری ،مقـاوم سـازی مسـکن روسـتایی و تعمیـرات
میشـود ،ادامـه داد :کمیتـه امـداد بـه تعمیرات تـا سـقف  ۳میلیون تومان ،سـاخت
و یـا خریـد مسـکن شـهری تـا سـقف  ۲۵میلیـون تومـان و مقاوم سـازی مسـکن
روسـتایی تـا سـقف  ۲۰میلیـون تومـان را بـه صـورت بالعـوض اعطـا میکنـد.
همچنیـن در صـورت نیـاز بـه اخـذ تسـهیالت بیشـتر ،بـه بانکهای عامـل معرفی
میشـوند.
شایسـته ذکـر اسـت :امسـال توانمنـد کـردن خانوادههـا در بعـد مسـکن یکـی از
اولویتهـای جـدی کمیتـه امـداد خراسـان رضوی اسـت کـه نیکـوکاران میتوانند
بـه منظـور مشـارکت و محقق کـردن این امر با شـماره گیری کـد 8877 * 051 #
* از دسـتگاههای تلفـن همـراه خـود و یـا مراجعـه بـه دفاتر ایـن نهاد اقـدام کنند.
اوج مراجعه به بیمارستان سیار رضوی

مدیرعامـل بیمارسـتان فـوق تخصصـی رضـوی گفـت :تعـداد زائرانـی کـه بـه
بیمارسـتان سـیار رضـوی واقـع در مسـیر نجف بـه کربال مراجعـه میکننـد به اوج
خـود رسـیده بـه طـوری کـه خدمت رسـانی به ایـن حجـم زائر فراتـر از تـوان این
مجموعه شـده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا رضـا سـعیدی افـزود ۱۳۰ :نیـروی فعال شـامل  ۳۰پزشـک۴۰ ،
پرسـتار و پرسـنل دارویـی و درمانـی و پشـتیبانی در بیمارسـتان سـیار رضـوی در
مسـیر نجـف بـه کربلا حضـور دارند.
وی ادامـه داد :یـک محوطـه  ۱۲اتاقـه در اختیار بیمارسـتان سـیار رضوی در مسـیر
نجـف بـه کربلا قـرار گرفتـه اسـت کـه متخصصـان ارتوپـدی ،قلـب ،اورژانـس،
دندانپزشـکی ،کـودکان و داخلـی بـه نوبـت در این اتاقهـا حضور یافتـه و مراجعان
را معاینـه میکنند.مدیرعامـل بیمارسـتان فـوق تخصصـی رضـوی گفـت :بیشـتر
مراجعـان بـه بیمارسـتان سـیار رضـوی ،زائـران ایرانـی اربعیـن حسـینی هسـتند و
نیروهـای این بیمارسـتان به صورت  ۲۴سـاعته مشـغول خدمات رسـانی به هزاران
زائـر در طـول روز هسـتند بـه طـوری کـه در هـر نوبـت کاری هفت پزشـک ،ماما
و پرسـتار بـه صـورت همزمان فعالیـت میکنند.سـعیدی افـزود :تاکنون چنـد بیمار
بدحـال شـامل یـک فـرد مشـکوک بـه سـکته قلبـی ،یـک فـرد دچـار شکسـتگی
اسـتخوان بـازو و کودکـی بدحـال توسـط آمبوالنس به یکـی از دو بیمارسـتانی که
در  ۱۵و  ۲۰کیلومتـری محـل اسـتقرار بیمارسـتان سـیار رضوی قـرار دارند منتقل
شدهاند.سـعیدی اضافـه کرد :بیمارسـتان سـیار رضوی بـرای ارائه خدمات سلامت
بـه همـراه چهـار اتوبـوس آمبوالنـس و اتوبـوس بیمارسـتانی بـا تجهیـزات کامـل
درمانـی ،دندانپزشـکی و اتـاق عمـل و نیـز  ۲آمبوالنس در مسـیر پیـادهروی زائران
اربعیـن حسـینی در مسـیر نجـف بـه کربال حضـور یافته اسـت.
مدیرعامـل بیمارسـتان فـوق تخصصـی رضـوی گفـت :بیمارسـتان سـیار رضـوی
ظرفیـت پذیـرش پزشـک یا پرسـتار بیشـتری را نـدارد و تاکنـون فقط بـرای تأمین
دارو و تجهیـزات بیشـتر از مشـهد درخواسـت انتقـال ایـن اقلام را داده اسـت.
بیمارسـتان سـیار رضـوی از  ۱۵تـا  ۲۸مهرمـاه در مسـیر نجـف بـه کربلا حضـور
خواهد داشـت.

دوچرخهای در حال عبور است و یا ماشینی
روی این خطوط پارک کرده است.
معاون مدرســه را به زور پیــدا کردم چون
ســرش شــلوغ بود و در حال رفت و آمد و
پذیرایــی از مهمانانی که به مناســبت روز
عصای سفید به این مدرسه میآمدند.
طباطبایی در پاســخ به ســؤال من که این
رفت و آمدها همیشــگی اســت میگوید:
طبیعت ًا حضور ادارات و سازمانها به همین
دو ســه روز در سال ختم میشود اما انصاف ًا
خیرین طی سال به این مدرسه سرزده و مارا
در اداره بهتر اینجا کمک میکنند.
او در خصوص علت و فلســفه روز عصای
ســفید توضیح میدهــد :ایــن روز برای
اهمیت دادن به روشندالن ،توجه بیشتر به
مشــکالت آنها و ایجاد محیطهای مناسب
برای این افراد« ،عصای سفید» نامگذاری
شده است.

اجباری شدن بیمه سالمت اقدامی مثبت از سمت دولت
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت :اجباری شدن بیمه سالمت اقدام مثبت دولت است و برای
انجام آزمون وســع الزم است بررسی و دقت عمل بیشتری صورت گیرد تا خطایی اتفاق
نیفتد و منابع موجود بیمهها با توجه به شــرایط کشــور و تحریمها به شکل مناسب در
اختیار کسانی قرار گیرد که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند.
آیتاهلل ســید هاشم حسینی بوشهری افزود :بسیاری از مشکالتی که در جامعه با آن
مواجه میشــویم به خاطر نبود اطالع از قوانین و ضوابطی اســت که در کشور وجود
دارد .بخش زیادی از پروندهها در محاکم قضایی به دلیل عدم آشــنایی افراد با حقوق
خود و شرایطی است که باید از آن مطلع باشند.
عضــو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد :یکی از دغدغههــای جدی مردم به خصوص برای
دهکهای پایین جامعه مساله ســامت است ،زیرا اگر به بیماری مبتال شوند درآمدی ندارند که
بتوانند صرف درمان کنند .وجود بیمه سالمت قوت قلبی برای مردم است تا احساس کنند که اگر
مشکلی در سالمت خود و خانوادهشان به وجود آمد ،جایگاهی وجود دارد که با رغبت و عالقه به
مشکل آنها رسیدگی کنند و بتوانند سالمت از دست رفته را بازگردانند.

او میگویــد :اگر چه این بچهها از داشــتن
چشم محروم بوده اما اینقدر استعداد درونی
دیگر در این بچهها نهفته که نابینایی انها
اص ً
ال به حساب نیاید.طباطبایی ابراز میکند:
این کودکان در همین سن در بعضی حوزهها
نخبه محسوب شده و ایکاش یک جایی به
کمک این بچهها آمده تا استعداد بچهها نیز
در راه درســت خود پرورش پیدا کرده و از
آنها در جامعه استفاده شود.
امید در نابینایان

از جملــه کارهای مهم و امید بخشــی که
توسط نابینایان صورت گرفته و روزنه امیدی
در دل دیگر روشــن دالن باز کرده است،
اختراع خط بریل ،تألیــف و ترجمه کتاب،
شعر ،موســیقی و . ...غیره است؛ به عنوان
نمونه ،یکی از مســلمانان نابینای آمریکا،
ترجمه انگلیســی قرآن کریم را براســاس
الفبای بریل تهیه کرده و نسخههایی از آن

را برای اســتفاده نابینایان در اختیار کتاب
خانههای مختلف قرار داده است .آن چه به
روشن دالن قدرت و امید میبخشد ،مواجه
شدن با این گونه نوآوریهاست؛ نوآوریها
و اختراعاتی که با هــوش و امید و تالش
نابینایان ساخته شده است.
درس زندگی

زندگی نابینایان و رشــد
تــاش و امید به
ِ
و پیشــرفت آنهــا در زمینههای مختلف
اختراع ،ترجمه ،تألیف و فرصتهای شغلی،
عالوه بر این که ســبب آرامش ،احســاس
ارزشــمندی ،ع ّزت نفس و اســتقالل خو ِد
نابینایان است ،میتواند درس بزرگی برای
افراد بینا باشــد؛ چرا که آنها با نداشــتن
نعمت بزرگی چون بینایی ،ثابت کردهاند که
میتوانند به زندگی خودکفا و همراه با ع ّزت
خود ادامه دهند ،مدارج علمی را بپیمایند یا
در عرصههای ورزشی بدرخشند .آنها به ما

میآموزند که آن چه مالک اصلی موفقیت
اســت ،اراده و تالش است .به ما میآموزند
که چگونه در مقابل مشــکالت کوچک و
بزرگ زندگی بایستیم و فقط به قلّه پرافتخار
موفقیت فکر کنیم .آنها به ما میآموزند که
دریای زندگی با همه سختیهایش سرشار
از شیرینیهاست.
کارشناس نابینایان بهزیستی استان خراسان
رضوی نیز از حدود  ۱۴هزار نابینا در سطح
استان که تحت پوشش بهزیستی بوده خبر
داده و میگوید :این سازمان خدمات بسیاری
از جمله کالسهای جهتیابی ،اســتفادا از
خط بریل و دیگر خدمات توانیابی را در حد
اعتبار خود به این افراد ارائه خدمت میکند.
و در پایــان جای خالی آمــوزش احترام به
عصای سفید و چگونگی مواجه با این افراد و
نحوه کمک به آنها در مدارس و جمعهای
خانوادگی احساس میشود.

اصالح سهمیههای کنکوردر «مرکز پژوهشهای مجلس»
عضو کمیســیون آموزش مجلس با اشــاره به موضوع سهمیههای کنکور سراسری و تخلفاتی
که در این زمینه صورت میگیرد ،گفت :تخلفات و مشــکالت کنکور در طرحی که توسط
مرکز پژوهشهای مجلس ارائه میشــود بررسی و اصالح میشود.سیدحمایت میرزاده
عضو کمیســیون آموزش مجلس در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس،
با اشــاره به موضوع سهمیههای کنکور سراسری و تخلفاتی که در این زمینه صورت
میگیرد ،اظهار داشــت :در این راستا به مرکز پژوهشهای مجلس مأموریت دادهایم
که طرحی را برای برطرف کردن مشــکالت کنکور طراحی کند و مشکالت این حوزه
بازنگری و برطرف شود.وی با بیان اینکه برخی از سهمیههای کنکور غیرعادالنه هستند،
اظهار داشــت :در طرح مرکز پژوهشهای مجلس ســهمیههای ورود به دانشگاه تجدیدنظر
میشوند.میرزاده اظهار داشت :به تازگی خبرهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه افرادی در دوره
کارشناسی در رشته دامپزشکی پذیرفته شدهاند و پس از ورود به دانشگاه با استفاده از سهمیههای
خاص وارد رشــتههای بهتری مانند پزشکی میشــوند که این موضوع قابل قبول نیست و ما با
این موضوع مخالفیم.

حوادث
کشف  ۱۰هزار قرص روانگردان در مشهد

جانشـین فرماندهـی انتظامـی اسـتان از کشـف  ۱۰هـزار قـرص
روانگـردان در مشـهد خبـر داد.
سـردار «ابراهیـم قربانـزاده» گفـت :در پـی کسـب اطالعاتـی مبنـی
بـر توزیـع گسـترده داروهـای روانگـردان در منطقـهای از شهرمشـهد
تحقیقـات پلیسـی آغـاز شـد.
سـردار قربانـزاده افـزود :بـا توجـه بـه اهمیت موضـوع دسـتورات الزم
صـادر و فرماندهـی انتظامـی مشـهد بـرای پیگیـری سـریع موضـوع
وارد عمل شـد.
وی گفـت :مامـوران کالنتـری شـفا در ایـن مأموریـت ضربتـی بـس
از تحقیقـات گسـترده میدانـی ،منـزل مسـکونی کـه مرکـز توزیـع این
داروهـای روانگـردان بـود را شناسـایی و پـس از هماهنگـی بـا مقـام
قضایـی ،محـل را بـه طـور ضربتـی پاکسـازی کردنـد.
سـردار قربانـزادہ خاطر نشـان کـرد :در ایـن عملیات قریب بـه  ۱۰هزار
عـدد قـرص روانگـردان و مقادیـری شـربت متـادون کشـف شـد وی
اظهـار داشـت :در ایـن رابطـه یـک مهـم دسـتگیر و به مراجـع قضایی
معرفی شـد.

 ۳۰۰شاکی در پرونده سرقتهای تیزدست
خیابانی درمشهد

فرمانده انتظامی اسـتان خراسـان رضوی از دسـتگیری سـارقان خیابانی
تیزدسـت که پرونـده آنها  ۳۰۰شـاکی دارد خبر داد.
سـردار «محمـد کاظم تقـوی» گفت :در پـی گزارش گوشـی قاپیهای
سـریالی در خیابانهـای مشـهد بـا توجه بـه اهمیت موضوع دسـتورات
الزم بـرای اجرای طرح تشـدید
مقابله با سرقت به فرماندهی انتظامی مشهد صادر شد.
وی افـزود :ایـن طـرح بـا جدیـت در دسـتور کار فرماندهـی انتظامـی
ثامـن پلیـس مشـهد قـرار گرفـت و ماموران تجسـس کالنتری شـهید
آسـتانه پرسـت بـا توجه بـه سـرنخهایی که در دسـت داشـتند در حالی
بـرای دسـتگیری  ۲جـوان موتورسـوار که پلاک موتورسـیکلت خود را
بـا خـون پوشـانده بودنـد وارد عمل شـدند که آنها گوشـی تلفـن همراه

یـک راننـده تاکسـی را قاپیـده و بـا ورود بـه خـط ویـژه اتوبـوس قصد
فرار داشـتند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان خراسـان رضـوی گفـت :مامـوران انتظامـی
راه فـرار متهمـان را سـد و راننـده موتورسـیکلت را دسـتگیر کردنـد .در
بازرسـی بدنـی از ایـن متهـم یک قبضه قمه و  ۲دسـتگاه گوشـی تلفن
همراه کشـف شـد.
سـردار تقـوی خاطر نشـان کـرد :تحقیقـات از ایـن متهم  ۲۰سـاله که
بنـا بـر اظهاراتـش ،پـدر و مـادر او در زنـدان هسـتند و بـا خواهـر و
بـرادرش زندگـی میکنـد آغـاز و تحقیقـات پلیـس بـرای دسـتگیری
همدسـت فـراری او ادامـه یافـت.
فرمانـده انتظامـی خراسـان رضـوی گفـت :ردزنیهـای پلیسـی بـا
شناسـایی  ۲فـرد مرتبـط بـا سـرقتها در بلـوار خواجهربیـع وارد مرحله
جدیـدی شـد و ایـن  ۲متهـم کـه بـا خـودروی سـواری پرایـد در حال
تـردد بودنـد به محض احسـاس خطـر از این کـه پلیـس در یک قدمی
آنهاسـت بـا سـرعت زیـاد از صحنـه متواری شـدند.
وی تصریـح کـرد :مامـوران انتظامـی بـا اسـتفاده از قانـون بکارگیـری
سلاح و تیرانـدازی هوایـی این خـودرو را پس از طی مسـافتی متوقف
و یکـی از متهمـان کـه نوجوانـی  16سـاله بـود را دسـتگیر کردنـد امـا
همدسـت او بـا توجـه بـه فـرا رسـیدن تاریکی شـب متواری شـد.
وی گفـت :تیـم دایـره تجسـس کالنتـری شـهید آسـتانه پرسـت در
تحقیقـات و پـی گیریهـای بعـدی ایـن پرونـده مغـازهای کـه پاتـوق
سـارقان بـود را نیـز در محـدوده خیابـان یوسـف زاده شناسـایی و بـا
هماهنگـی مقـام قضایـی محـل را مورد بازرسـی قرار داد کـه در نتیجه
جوانـی  ۲۱سـاله دسـتگیر و  ۱۰بسـته کوچـک مـواد مخـدر از نـوع
حشـیش کشـف شد.
وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه بررسـیهای پلیسـی در ایـن بـاره حاکی از
آن اسـت کـه متهمـان تحـت تعقیـب کارآگاهـان پلیس آگاهی اسـتان
نیـز بـوده و این پرونده دارای  ۳۰۰شـاکی اسـت گفـت :تحقیقات برای
دسـتگیری دیگـر عامالن سـرقت در ایـن رابطه ادامـه دارد.
سـردار تقـوی در پایـان از شـهروندان خواسـت به توصیههـای پلیس و
نـکات مراقبتـی برای پیشـگیری از گوشـی قاپی و سـرقتهای خیابانی
توجه بیشـتری داشـته باشند.

تصادف قطار با گله بیچوپان در جوین

تصـادف قطـار بـا گلـه بیچوپـان در حوالـی شهرسـتان جویـن ،باعـث
تلـف شـدن  47رأس گوسـفند شـد.
بـه نقـل از پایـگاه اطلاع رسـانی پلیـس ،یک رمـپ قطار با یـک گله
گوسـفند برخـورد کرد و منجـر به تلفشـدن تعداد زیادی از گوسـفندها
شد .
ایـن حادثـه کـه در حوالـی شهرسـتان جویـن رخ داد ،منجـر بـه توقف
قطار شـد.
بـا اعلام موضـوع به پلیـس ،عوامـل انتظامی شهرسـتان جویـن برای
بررسـی موضـوع و تشـکیل پرونـده اولیـه در محـل حاضر میشـوند.
اظهـارات راننـده قطـار و برخـی از خدمـه نشـان از آن داشـت کـه این
گلـه بـا  ۲۰۰رأس گوسـفند ،بیچوپـان بـه حال خـود رها شـده که این
حادثه رخ داده اسـت.
بررسـیهای پلیـس نشـان میدهـد در ایـن حادثـه  ۴۷رأس گوسـفند
تلـف شـدهاند.

گزارشی از نمایشگاه گروهی نقاشی «مثل طبیعت است که تکرار میشود»؛

سرویس فرهنگ

بیانیه نمایشگاه

مدرس رســمی سازمان آموزش فنی حرفهای خراسان
رضــوی ،دارای مدرک نقاشــی از ســازمان آموزش
فنی حرفهای کشــور ،عضو انجمن بین المللی آبرنگ
( ،)IWSعضو انجمن تجسمی استان خراسان رضوی،
منتخب جشنوارههای متعدد بین المللی آبرنگ (ایتالیا،
روسیه ،مکزیک ،مالزی ،هند و )...و تا به اکنون چندین
نمایشــگاه انفرادی و دهها نمایشگاه گروهی داخلی و
خارجی در کارنامه خود دارم.

از هنر خوشنویسی فاصله گرفتهایم
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دســتی خراســان رضوی گفت :امروز از هنر
خوشنویسی که در شکل گیری هویت ما مؤثر است فاصله گرفتهایم لذا باید به گذشته پر
افتخار خود در این حوزه برگردیم.
ابوالفضل مکرمی فر در مراسم نکوداشت استاد خوشنویسی عباس اخوین که در موزه
بزرگ خراســان انجام شد ،با بیان اینکه این نکوداشــت برای قدرشناسی از فعالیت
بزرگان این حوزه اســت ،اظهار کرد :همیشه به دالیل مختلف و مشغلههای کاری از
قدرشناســی از این افرادی که به نوعی در شــکلدهی هویت ما نقش داشتهاند غافل
ماندهایم.وی افزود :پاسداشــت بزرگان نقش بســزایی در احیای هویت ما دارد ،ما هویت
خودمان را در بزرگان و اساتیدی هم چون استاد اخوین پیدا میکنیم.
مکرمیفر تصریح کرد :هنر خوشنویسی در شکل گیری هویت ما بسیار مؤثر است ،امروز ما از این
هویت فاصله گرفتهایم لذا باید به گذشته پر افتخار خود در این حوزه برگردیم.
وی گفت :خط یک ارتباط دلی و معنوی با قلم و کاغذ است لذا این ارتباط با رایانه میسر نخواهد
شد.

نگاه به طبیعت از دریچه غارها

نگاه به طبیعت را شاید ابتدا باید در نقاشی دیوار غارها
جســت و جو کرد اما اگر در طــول تاریخ هنر نگاهی
بیندازیم پی میبریم اکثراً به عنوان پس زمینه آثار بوند
و کمتر به چشــم یک اثر کامل به آن میاندیشیدند و
دلیل اهمیت شــمردن آن در دنیای مدرن را هم شاید
ارزش زیســت محیطی آن باشد که رو به زوال است و
به همین جهت امروزه بیشتر به آن توجه ویژهای داریم.

sobhe.emrooz.news@gmail.com

رئیس انجمن سینمای جوان مشهد:

در کنار این مســائل و دیگر دالیل ،هنرمندان همیشه
جذب زیباییها و اســرار طبیعت بودند و هستند .بعض ًا
به دلیل ارضای نیاز درونی خود و کشف خود شناسی و
خودآگاهی به آن گرایش دارند .زیرا از آنجایی که منشأ
حیات اســت ،پس طبیعت بهترین مربی ما است وتنها
باید در اون به دنبال پاسخ بود .این نمایشگاه متشکل
از  ۱۷اثر ،از  ۱۷هنرمند بنام خراسانی ست با موضوعی
واحــد یعنی طبیعت .و همانطور که میبینید هر یک با
نگاه خود از طبیعت یاری جسته و مکاشفات خود را به
شیوه شخصی به نمایش گذاشتهاند.
در ایننمایشــگاه هنرمندانی چون محمــد ابوترابی،
احســان احمدی ،احمد پژمــان ،رضــا خلیلی ،علی
سیدانی ،علی ســیران ،غالمحسین ســهرابی ،طاهر
موسوی ،علیرضا طباطبایی ،نوید ظفرعلیزاده ،علیرضا
علیزاده ،جواد فتحعلیزاده ،اصغر کفشــچیان مقدم،
حسین مولویان ،علیرضا میرمصطفایی ،مینو نصیرزاده
و علیرضا نیک زاده حضور دارند.
ناکفته نمانــد از حامیان این نمایشــگاه ،جناب آقای
مکرمی فر مدیر کل میراث فرهنگی و گردشــگری و
صنیع دســتی استان خراســان رضوی و اداره مربوطه
تشکر ویژهای دارم.
همچنیــن از جناب آقای اســتادی سرپرســت اداره
فرهنک و ارشاد اسالمی مشــهد مقدس ،جناب اقای
دکتر فرید جواهر زاده ریاســت انجمن طبیعت گردی
ایران ،جناب آقای دکتر جلیلی ریاست دانشگاه فردوس
مشهد و معاونت ایشان جناب آقای دکتر مجتبوی هم
بسیار سپاسگزارم که یار و یاور ما بودند.

حمایت خانواده برای نقاش شدن

من در ســال  ۷۲از یک خانــواده فرهنگی بیرجندی
هستم و به اقتضا شغل پدر در مشهد متولد شدم.
از آنجاییکه والدینم عالقهمنــد و دارای ذوق هنری
بودند در کودکی با بزرگ مرد نقاشــی ســنتی و قهوه
خانهای ایــران مرحوم حســین همدانــی (ملقب به
دســتخوش) که از اقوام و استاد پدر نیز بود ،آشنا و به
همراه پدر در محضرش حضور داشتم.
عالقه و تشــویق والدینم باعث شــد پس از دیپلم در
رشته نقاشی در دانشگاه فردوس مشهد ادامه تحصیل
دهم و در سال  ۹۶لیسانس خود را به پایان برسانم.
پس از آن هم تا به اکنون در آتلیه شخصیام شروع به
کار و تدریس مینمایم.
عضویت در موسســه توسعه هنرهای تجسمی معاصر،
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نمایش اندیشهها در آثار  17هنرمند

نقاشــی ،گاهی تبلور اندیشــهها و حاالت درونی یک
هنرمند است .یک نقاش تمام خود را روی بوم میپاشد
تــا از طریق خلق یک اثر با دیگران حرف بزند .از این
رو ،نقاشی ،هنری ارزشمند و همواره پرطرفدار است و
کمتر کســی پیدا میشود که نخواهد یک اثر خوب را
در خانه یا محل کارش داشته باشد.
نمایشگاه گروهی نقاشی «مثل طبیعت است که تکرار
میشــود» با کیوریتوری آقای علیرضــا علیزاده و با
حضور هنرمندانی چون:
محمــد ابوترابی/احســان احمدی/احمــد پژمان/رضا
خلیلی/علی سیدانی/علی سیران/غالمحسین سهرابی/
طاهر موســوی/علیرضا طباطبایی/نوید ظفرعلیزاده/
علیرضــا علیزاده/جواد فتحعلیزاده/اصغر کفشــچیان
مقدم/حســین مولویان/علیرضــا میرمصطفایی /مینو
نصیــرزاده و علیرضا نیک زاده در نگارخانه عســل در
حال بر گزاریست.
این نمایشگاه از جمعه  ۱۹مهر ماه برگزار شده است و
تا چهارشــنبه  ۲۴مهر ماه ادامه دارد .در این نمایشگاه
شــاهد آثار خالقانه و بینظیری در سبکهای انتزاعی
و طبیعتگرایانه با تکنیــک آبرنگ ،مداد رنگی و رنگ
روغن هســتیم .در ادامــه گفتگوی مــا را با علیرضا
علیزاده گرداننده این نمایشگاه میخوانید.

دوشنبه 22مهر ماه  /1398سال سوم /شماره 557

فرهنگ و هنر

نمایشگاههای خوشنویسی خط عاشــورایی (کلک سرخ) و روایت سرخ
روز گذشته با حضور مســئوالن محلی و دانشجویان در دانشگاه حکیم
سبزواری گشایش یافت.مسئول نمایشگاه خوشنویسی عاشورایی (کلک
سرخ) در این مراسم گفت :این نمایشگاه که حاوی آثار برگزیده گروهی
از اســتادان خوشنویســی شهرستان سبزوار اســت همزمان با دهه آخر
ماه صفر در ســازمان مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری بر پا شده است.
محمد مشــقی افزود :در این نمایشگاه  ۲۰تابلو خط از پنج استاد انجمن

خوشنویسان سبزوار در قالب  ۲خط نستعلیق و خط شکسته با محوریت
عاشــورا و محرم به نمایش گذاشته شده اســت.مدیر فرهنگی دانشگاه
حکیم ســبزواری نیز گفت :نمایشگاه تجسمی واقعه عاشورا با نام روایت
ســرخ نیز با هدف تببین آموزهها و نکتههای عاشورایی و ارتقای سطح
معرفت و آگاهی دانشــجویان برپا شده است.رسول شادنیا افزود :در این
نمایشــگاه صحنههایی از واقعه عظیم عاشــورا به صورت تجسمی به
نمایش گذاشته شده است.

 ۲نمایشگاه با مضامین
عاشورایی در سبزوار
گشایش یافت

طبیعت تکرار میشــود .این کام ً
ال طبیعی اســت ولی
در هر تکــرار چیزی یگانــه و منحصربهفرد دارد که
نمیگذارد طبیعت طبیعی جلوه کند چون شبیه طبیعت
قبلی نیست و همین طبیعی نبودن است که طبیعت را
از تمدن جدا میکند وگرنه تمدن هم به اندازهٔ طبیعت
طبیعی اســت .برای همین است که کشیدن طبیعت،
کشتن طبیعت نیست .یک نسخه از آنهمه تکرار است
اما خودش تکراری نیست چون به یگانگی پایبند است
نه به طبیعی بودن.

معضل اصلی خوشنویسی انجمن خوشنویسان است
استاد انجمن خوشنوسان ایران گفت :یکی از معضالت خوشنویسی ،انجمن خوشنویسان است
اما باوجود بسیاری از مشکالت ،ما همچنان دوستانه در کنار یکدیگر فعالیت میکنیم.
عباس اخوین در مراسم نکوداشــت آثار خود که در موزه بزرگ خراسان برگزار شد ،با
اشاره به معضالت امروز خوشنویسی ،اظهار کرد :یکی از معضالت خوشنویسی ،خود
انجمن خوشنویســان ایران است ،اما با تمام مشــکالت و دعواهایی که در جلسات
انجمن داریم به نظرات یکدیگر احترام گذاشته و هنوزهم با هم دوست هستیم.
وی افزود :من به هنرآموزان خوشنویسی دوری از گناه ،اعتدال در نفس و کسب صفات
حمیده را توصیــه میکنم.اخوین تصریح کرد :متنی ارزش خوشنویســی دارد که در آن
عشــق وجود داشته و دارای پیام باشد ،اما بعضی از دوستان عقیده دارند که خوشنویسی حتم ًا
نباید خوانده شود ،اما به عقیده من هر متن خوشنویسی شده باید دارای پیام باشد.
در پایان این مراسم با اهدای هدایایی از استاد عباس اخوین و چندتن دیگر از اساتید خوشنویسی
اســتان ،تقدیر شــد .هم چنین نمایشگاه آثار خوشنویسی اســتاد عباس اخوین به همراه استادان
خوشنویسی در موزه بزرگ خراسان افتتاح شد.

مدیران و سینماگران باید جان تازهای در
کالبد سینمای مشهد بدمند

رئیس انجمن سینمای جوان مشهد گفت :هم مدیران و هم سینماگران باید دست در
دست هم دهند و جان تازهای در کالبد سینمای شهر مشهد بدمند.
نســرین شــاهمحمدی در خصوص عدم رونق فیلم در مشهد و این که چرا سینمای
مشــهد به تنهایی و مستقل شناخته شــده نیست ،اظهار کرد :این مشکل به مدیران
ســینمایی برمیگردد که بســتر مناســبی را برای هنرمندان مهیــا نمیکنند .اغلب
هنرمندان گله دارند که مدیران شــهر یا آنان را نمیشناســند و یا اعتماد نمیکنند
و پروژههــای بزرگ را به هنرمندان تهرانی ســفارش میدهند؛ در صورتیکه ما در
سینمای حرفهای هنرمندان نامآور و شاخص بسیاری داریم که مشهدی هستند.
وی ادامه داد :تعداد زیادی از سینماگران ما بهعنوان عوامل تولید فیلم ،پایتختنشین
شــدهاند و اگر مدیران ما یاری نمایند و از پروژههای ســینمایی حمایت کنند ،ما هم
نویســنده و فیلمنامهنویس خوب ،هم کارگــردان کاربلد و هم عوامل حرفهای خوب
داریم.
رئیس انجمن ســینمای جوان مشهد با اشــاره به ساخت شهرک سینمایی و شهرک
انیمیشــن ،تصریح کرد :سالهاست صحبت از ساخت شــهرک سینمایی شده؛ ولی
به انجام نرســیده و یا پروژهای در خصوص شــهرک انیمیشن که بسیار در مورد آن
صحبت شد و تا حدودی هم کار انجام شد؛ اما به دلیل عدم حمایت کامل ابتر ماند.
شاهمحمدی در ادامه ،خاطرنشان کرد :همچنین نداشتن خانه سینما و یا نبود صنوف
سینمایی نیز باعث شــده که اغلب هنرمندان سینماگر بر خالف میل باطنی خود به
پایتخت مهاجرت نمایند.
وی افــزود :اغلب هنرمندان گله دارند که مدیران شــهری آنان را نمیشناســند؛ به
ویژه کسانی که کار میکنند و در بطن تولید هستند و همین بیتوجهی آنها را راهی
پایتخت میکند؛ ضمن اینکه معیشتشــان را نیز در نظر میگیرند چون پروژههای
کمی در مشهد حمایت و ساخته میشود.
*تشویق سرمایهگذاران به حمایت از پروژههای سینمایی
رئیس انجمن ســینمای جوان مشــهد ،عنوان کرد :با توجه به اینکه مشهد پایتخت
معنوی شناخته شــده و با توجه به برکت وجود امام رضا (ع) ،زائران و توریستهای
بسیاری به مشهد میآیند؛ در نتیجه میتوان سرمایهگذارانی که در پروژههای سیاحتی
و زیارتی فعالیت میکنند را به حمایت از پروژههای سینمایی به ویژه پروژههایی که
به جذب توریست کمک مینماید ،تشویق کرد.
شــاهمحمدی اضافه کرد :همچنین ســاخت فیلمهای ســینمایی که برای زائران و
توریســتها جذاب باشد و نمایش در پردیسهایی که به این منظور ساخته شدهاند و
یا حتی بازدید توریســت از مکانهای ساخت فیلمهای مذهبی و تاریخی میتواند به
این صنعت کمک نماید.
وی در تکمیل ســخنانش گفت :در این خصوص هم سرمایه الزم باید وجود داشته
باشــد و هم اینکه یک مدیریت واحد هنرمندان را شناســایی نماید و چتر حمایت
همهجانبه خویش را بر ســر هنرمند ســینماگر بگیرد .همچنین باید همدلی بیشتری
بین مسؤالن و هنرمندان باشد و به یکدیگر اعتماد کنند.

در شهر
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پرداخت یارانه
نوسازی به 3500
راننده تاکسی

مدیرعامل ســازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد از پرداخت یارانه نوسازی
ناوگان تاکسیرانی به رانندگان تاکسی تحت نظارت این سازمان خبر داد.
به گزارش صبــح امروز ،احمد محبی با اعالم این خبر به ارائه توضیحاتی
در ایــن خصوص پرداخت و گفت :برای نوبت دوم در  3ماهه دوم ســال
جاری به  3500راننده تاکســی تحت نظارت این سازمان ،یارانه نوسازی
تعلق خواهد گرفت.

گزارش صبح امروز از حاشیه نشینان که اکنون مورد توجه مسئوالن شهری و استانی قرار گرفتهاند:

حاشیه درکانون توجه

خبر
با حضور معاونان استاندار انجام شد؛

معارفه مدیرعامل جدید سازمان
همیاری شهرداریهای خراسان رضوی

محمدعلی علی نژاد

 ۱۱درصـد مسـاحت
شـهر مشـهد جـزء
سـکو نتگا ه ها ی
غیررسـمی بـوده و
 ۷.۶درصـد آن بافـت
تاریخـی و  ۶.۵درصـد
مسـاحت ایـن کالنشـهر
بافت فرسـوده محسـوب
میشـود ،در کالنشـهر
مشـهد  ۶۶محلـه هـدف
طرحهـای بازآفرینـی
هسـتند و مقیـاس برنامه ریـزی در این طرح
«محلـه محـور» اسـت.
بـرای اجـرای طـرح بازآفرینـی  ۲۰محلـه در
مرحلـه نخسـت بـه عنـوان محلات اولویت
دار در مناطـق مختلـف شـهری مشـهد
انتخـاب شـدهاند کـه  ۵۵درصـد جمعیـت
بافـت فرسـوده و  ۴۱درصـد مسـاحت بافـت
فرسـوده را در خـود جـای دادهانـد .بـرای
شـتاب ایـن رونـد  ۲۰دفتـر تسـهیلگری بـه
منظـور اجـرای طرحهـای بازآفرینی در شـهر
مشـهد فعـال شـدهاند.
پنـج میلیـون و  ۷۰۰هـزار واحد مسـکونی در
 ۱۴۱هـزار هکتـار بافـت فرسـوده شـهرهای
ایـران وجـود دارد که سـهم خراسـان رضوی
از بافـت فرسـوده و ناکارآمـد شـهری کشـور
 ۷.۸درصد و از سـکونتگاههای غیررسمی ۱۰
درصد اسـت.
سـکونتگاههای غیررسـمی بـا گسـترهای
شـامل  ۱۳درصد مسـاحت مشـهد  ۳۲درصد
جمعیـت این کالنشـهر را در خود جـا دادهاند.
بالـغ بـر یـک میلیـون و  ۲۰۰هـزار نفـر در
 ۶۶پهنه حاشـیه شـهر مشـهد سـاکن هستند
کـه  ۳۰۰هـزار نفر از ایـن تعـداد را مهاجران
خارجـی تشـکیل میدهنـد.
ایـن آمارهـا و اعـداد و ارقـام وضعیـت
مناطـق پیرامونـی شـهر مشـهد کـه در
اصطلاح بـه آن حاشـیه شـهر مـی گوینـد
را نشـان میدهـد ،امـا چـه حاشـیه شـهرها
چـه ویژگیهایـی دارنـد؟ حاشـیه شـهر یـا
همـان سـکونتگاههای غیررسـمی مناطقـی
هسـتند کـه مهاجـران روسـتایی و محرومان
جامعـه شـهری را در خـود جـای داده و خارج
از برنامـه ریـزی رسـمی و قانونـی توسـعه
شـهری بـه طـور عمـده بـدون مجـوز در
درون یـا خـارج از محدوده قانونی شـهرها به
وجـود آمدهانـد .فقدان سـند مالکیت رسـمی،
محرومیـت از خدمـات و زیرسـاختهای
شـهری از شـاخصهای ایـن مناطـق اسـت.
شـرایط حاکـم بر ایـن گونـه نواحـی در بروز
ناهنجاریهای اجتماعی بسـیار مسـاعد اسـت.
 ۴۲درصـد جمعیـت کشـورهای در حـال
خبرنگار

آئین تکریم و معارفه مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی با
حضور معاونان سیاســی امینتی و هماهنگی امور عمرانی استانداری در این سازمان
برگزار شد.
به گــزارش صبح امروز ،جلســه تودیــع و معارفــه مدیرعامل ســازمان همیاری
شــهرداریهای خراســان رضوی روز گذشته با حضور سید حســن جعفری معاون
سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان رضوی به عنوان رییس هیات مدیره،
دیگر اعضا آن و همچنین مدیران ســتادی و مسئوالن مؤسسات و شرکتهای تابعه
در سالن جلسات این نهاد برگزار شد.
در این مراســم میثم کرمانی که طی حکمی از ســوی استاندار به عنوان مدیرعامل
جدید سازمان همیاری شهرداریهای استان منصوب شده است ،معرفی و از زحمات
احمد یزدان پناه مدیرعامل پیشین که هم اکنون مسئولیت معاونت هماهنگی عمرانی
استانداری و عضویت در هیات مدیره این سازمان را برعهده دارد ،تقدیر شد.
معاون سیاســی امنیتی استانداری خراســان رضوی در این جلسه ضمن تسلیت به
مناســبت نزدیک شدن به ایام اربعین حســینی (ع) عنوان کرد :با وجود تحریمها و
شرایط خاص اقتصادی کشور به ویژه در حوزههای معیشتی مردم با برنامه ریزیهای
انجام شــده و طبق گزارش صندوق بین المللی پول ،شرایط جمهوری اسالمی ایران
با رشد خوبی همراه بوده و امیدواریم با تالش و مقاومت مردم در سایه هدایت مقام
معظــم رهبری در ســال  2020اتفاقات خوبی در حوزه اقتصادی برای کشــور رقم
بخورد.سید حسن جعفری با اشاره تفکر و برنامههای اقتصادی استاندار و انتخاب بالغ
بر  100معین اقتصادی در استان خراســان رضوی گفت :یکی از افتخارات سازمان
همیــاری قرارگرفتن در بیــن معینهای اقتصادی اســتان و کمک کردن به چرخه
اقتصادی اســتان اســت که انتظار داریم در ادامه در چرخه اقتصاد مقاومتی اســتان
پرنگتر نقش آفرینی کند.رئیس هیات مدیره ســازمان همیاری شهرداریهای خراسان
رضوی به تعامالت خوب با شهردایها به ویژه شهرداری کالنشهرمشهد و تالشهای
انجام شــده در دوره مدیریت مهندس یزدان پناه که رشد بهره وری و سودآوری در
ســازمان همیاری شهردایهای استان به همراه داشته است ،اشاره و بیان کرد :دیدگاه
اصلی مادر هیئت مدیره ســازمان ســود آوری نیست بلکه انتظار میرود با خالقیت،
نوآوری در مجموعههای وابســته به سازمان و ایجاد طرحها و پروژههای جدید ،بهره
وری در سازمان و کمک به شهرداریهای استان افزایش یابد.
احمد یزدان پناه مدیرعامل پیشــین این سازمان که کمتر از یک ماه است به عنوان
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری در حال فعالیت میباشد نیز در این جلسه،
عنــوان کرد :با توجه حضور در بخشهای مختلف ســازمان همیــاری ،تعلق خاطر
خاصی به این ســازمان دارم و همواره تالش کردهام به عنوان یک هماهنگ کننده
دراین نهاد اقتصادی مؤثر عمل کنم.
وی با اشــاره به وضعیت رو به رشد سازمان همیاری در چند سال اخیر ،بیان کرد :با
تعامات خوبی که با شــهرداریهای استان به ویژه شهرداری مشهد انجام شد در سال
 96توانســتیم با حدود  10میلیارد سودآوری روند نزولی سازمان را مثبت کنیم و در
ســال گذشته نیز با تالشهای تمامی کارکنان سازمان در همه سطوح با  40میلیارد
تومان سود آوری ،شاهد دوبرابر شدن پیش بینی سود برای سال  97بودیم.
عضو هیئت مدیره ســازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی در ادامه با تاکید
بر لــزوم تداوم این روند خاطر نشــان کرد :امیدواریم با مدیریت جدید ســازمان و
ادامه مســیر ،برنامهها و پیشرفتهایی که هیات مدیره سازمان ترسیم میکند به نحو
مطلوبتری عملیاتی شــود و با اســتفاده از فرصتهای بوجود آمده ،رشد و شکوفایی
بیش از پیش را برای این نهاد اقتصادی در خدمات دهی بهتر به شهرداریهای استان
شاهد باشیم.
میثم کرمانی مدیرعامل جدید ســازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی نیز در
این جلســه با ارزشمند خواندن ایجاد رشــد توسط مدیریت پیشین سازمان همیاری،
ادامه داد :در ادامه مســیر ،کسب و کارهای انتفاعی ،استراتژیک و توجه به طرحهای
دانش بنیان در اولویت و دستور کار همه سازمان قرار خواهد گرفت؛ امیدواریم بتوانیم
در کنار یکدیگر آثار مثبتی را خلق کنیم و بتوانیم به آن ببالیم.
شــایان ذکر است ،کرمانی سابقه عضویت در کمیســیونهای صادراتی و همچنین
مدیرعاملی چندین شــرکت گردشگری و سرمایه گذاری صادرات محور در استان و
کشور را در کارنامه دارد.

وی با اشــاره به همت شورای اسالمی شهر مشهد که با مصوبات مختلف
سعی در کمک به تاکسیرانان دارد ،ادامه داد :اعتبار کلی در نظر گرفته شده
برای اعطای یارانه به رانندگان 400 ،میلیون تومان است.
گفتنی اســت؛ یارانه مد نظر تنها به رانندگانی تعلق میگیرد که بدهیهای
معوقه خود را پرداخت کرده باشند.

توسـعه در سـکونتگاههای غیررسـمی زندگی
میکننـد .بـر اسـاس گـزارش سـازمان ملـل
سـکونتگاههای غیررسـمی (حاشـیه نشـینی)
چالـش اصلـی هـزاره سـوم معرفـی شـدهاند
بـه طـوری کـه در جهـان از هـر شـش نفـر
یـک نفـر در سـکونتگاههای غیررسـمی
زندگـی میکنـد .همچنیـن سـکونتگاههای
غیررسـمی بـه دلیـل ریزدانـه بـودن و فقدان
اسـتحکام در ردیـف بافتهـای فرسـوده قرار
میگیرنـد.
تالش آستان قدس برای برطرف کردن
مشکالت

آسـتان قـدس رضـوی یکـی از نهادهـای
اثـر گذار در شـهر مشـهد و اسـتان خراسـان
رضـوی اسـت ،تولیت آسـتان قـدس رضوی
در جلسـهای کـه مردادماه امسـال بـا فعاالن
فرهنگی حاشـیه شـهر داشـت ،گفته است :با
تأکیـد بـر اینکه برای رفع مشـکالت حاشـیه
شـهر مشـهد بایـد نـگاه ملـی وجـود داشـته
باشـد گفـت :اکنـون بسـیاری از مسـئوالن
کشـور نسـبت بـه ایـن موضـوع دغدغـه و
حساسـیت پیـدا کردهانـد و تلاش مـا نیز در
همـراه کـردن بخشها و ارگانهـای مختلف
بـرای خدمترسـانی شایسـته به ایـن مناطق
ا ست .
وی افـزود :ایـن نخسـتین جلسـه در آسـتان

قـدس رضـوی در خصـوص حاشـیه شـهر
مشـهد بـود امـا آخریـن جلسـه نخواهـد بود
و بـرای رفـع مشـکالت حاشـیه شـهر حتمـ ًا
جلسـات منظـم برگـزار میکنیـم و بـه طـور
جـدی بـه دنبـال برطـرف کـردن مشـکالت
ایـن مناطـق خواهیـم بـود.
وی ادامـه داد :از امکانـات آسـتان قـدس
رضـوی بـرای برطـرف کـردن مشـکالت
حاشـیه شـهر مشـهد اسـتفاده خواهیم کرد و
بـه میـزان تـوان و امکانـات بـه ایـن مقولـه
خواهیـم پرداخـت.
ساماندهی تدریجی و در گرو مشارکت
مردم

اسـتاندار خراسـان رضـوی معتقـد اسـت:
حاشـیه شـهر مشـهد در طـول زمـان ایجـاد
شـده اسـت لذا اقدامـات در حوزه سـاماندهی
آن هـم تدریجـی خواهد بود کـه موفقیت آن
در گـرو مشـارکت و همراهـی مـردم اسـت.
علیرضا رزم حسـینی میافزاید :دفاتر تسـهیل
گـری بـا هـدف افزایش مشـارکت مـردم راه
انـدازی و ایـن دفاتـر نقـش اعتمـاد سـازی
را بـر عهـده دارنـد و موفقیـت ایـن دفاتـر در
گروی مشـارکت مردم اسـت از ایـن رو دفاتر
بـرای جلـب اعتمـاد و مشـارکت مـردم بایـد
تلاش کنند.
او تاکیـد میکنـد :بـا همراهـی مـردم بـرای

سـاماندهی حاشـیه شـهر اقداماتـی انجـام
خواهیـم داد کـه وضعیـت ایـن مناطـق بهتر
از گذشـته شـود.
اختصاص بودجه بدون محدودیت

اگـر چـه کمبـود بودجـه مهمتریـن عامل به
بـن بسـت رسـیدن طرحهـا بـوده اسـت امـا
شهردارمشـهد اعلام کرده اسـت کـه از نظر
اختصـاص بودجـه محدودیتی قائـل نخواهیم
شد .
محمـد رضـا کالیـی ادامـه میدهـد :بـرای
برخـی از محورهـای بازآفرینـی در بودجـه،
سـاالنه مبالغـی در نظرگرفتـه شـده اسـت
امـا بـا توجـه بـه نقـش دفاتـر تسـهیل گـر
امیدواریـم اثـر بخشـی تملـک نیـز افزایـش
پیـدا کند و مشـارکت مردم به کارها سـرعت
بخشـد.
وی اضافـه کـرد :شـهرداری نیـز بـه دسـتور
اسـتاندار اعلام میکنـد در تخصیـص بودجه
محدودیتـی نداریم.
تسریع در اجرای طرح بازآفرینی محله
امام هادی (ع)

شـهردار منطقـه  10مشـهد گفـت :پیگیری و
تسـریع در اجـرای طرح بازآفرینـی محله امام
هـادی (ع) در خصـوص اقتصـاد ،فرهنـگ،
بافـت قدیمـی و جدیـد ایـن محلـه و نحـوه
مشـارکت پذیـری شـهروندان در طرحهـای

تسـهیل گـری مـورد تاکید قـرار دارد.
بـه گـزارش صبـح امـروز ،احمـد حافـظ بـا
بیـان این مطلب افزود :بهسـازی و بازسـازی
بافتهـای فرسـوده و ناکارآمـد در قالب اقدام
مشـترک توسـط چندیـن دسـتگاه اجرایـی و
بـا ترکیبـی از فعالیتهـای کالبـدی و غیـر
کالبـدی بـا رویکـرد فرهنگـی ،اجتماعـی و
اجرایـی در ایـن نشسـت در دسـتور کار قـرار
گرفته اسـت.
وی اضافـه کـرد :همچنیـن وضعیت سلسـله
مراتبـی دسترسـی محله ،محـل تجمع اهالی،
تعـداد مـدارس و مسـاجد ،آسـیب شناسـی
محلـه و نیـاز سـنجی اولویتهـای محله امام
هـادی (ع) نیـز مـورد بررسـی قـرار گرفتـه
ا ست .
شـهردار منطقـه  10یـادآور شـد :دفتـر
تسـهیلگری محلـه امـام هـادی (ع) نیـز در
خیابـان سـعادت  -سـعادت  – 5سـاختمان
کیمیـا فـام – طبقـه چهـارم راه اندازی شـده
اسـت کـه متقاضیـان میتواننـد از سـاعت 9
صبـح الـی  5بعدازظهر برای دریافت مشـاوره
و خدمـات مراجعـه نماینـد.
گفتنـی اسـت :محله امام هـادی (ع) از میدان
قائـم آغـاز و بـه خیابـان شـهید حشـمتی
منتهـی میشـود کـه بالـغ بـر  33795نفـر
جمعیـت و  295هکتـار وسـعت دارد.
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ریاضی :پیشرفت خوبی داشتهایم

روزهای پُرفروغ در انتظار کشتی استان

کشــتی خراسان رضوی در ســالهای اخیر
تالشهای بسیاری در راستای احیاء جایگاه
خود صــورت داده و این تالشها در حال به
ثمر نشستن است.کشتی در خراسان رضوی
به ویژه در سال جدید به جایگاه خوبی دست
یافته و ورزشکاران این رشته ورزشی از انگیزه
کافی برخوردارند ،خراسان رضوی همیشه در
مسابقات کشوری مقامهای نخست تا سوم
را کسب میکند و از این سطح پایین نیامده
است.ورزشکاران با انجام تمرینات مناسب و
پی در پی و همچنین داشتن برنامه منظم و
مفید تاکنون افتخارات بسیاری را برای کشور
خود کسب کردهاند و مسئوالن استان نیز به
این ورزش رســیدگی میکنند ،این ورزش
در خراســان رضوی در حال پیشرفت بوده و
ورزشکاران نیز سطح خود را ارتقاء میدهند.
مسعود ریاضی؛ رئیس هیئت کشتی خراسان
رضوی در ارتباط با وضعیت کشتی خراسان
رضوی اظهار داشت :رشد بسیاری در زمینه
کشتی در خراســان رضوی به ویژه در توس
شاهد هستیم ،ما در استان دارای لیگ دسته
یک هســتیم و این دســته در لیگ برتر نیز
حضور دارد.وی بیان کرد :برای تحقق اهداف

در توس نام تیم خود را «تا ثبت جهانی توس»
گذاشتهایم و در مســابقات مختلفی حضور
داریم ،در آیندهای نزدیک اهداف ما در ارتباط
با تیم توس محقق میشــود ،ما در خراسان
رضوی تاکنون با ســرعت خوبی پیشــرفت
داشتهایم و باید برنامهها به همین روال ادامه
داشته باشــد.ریاضی گفت :مالکیت تیم «تا
ثبت جهانی توس» با هیئت کشتی خراسان
رضوی است ،این تیم از ابتدای فعالیت خود
قدرتمنــد بوده و در لیگ دســته یک خود را
جای داده اســت ،در حال حاضر نیز در لیگ
برتر حضور دارد ،شــهرداری مشهد تمایل به
حمایت از این تیم را داشته و امکان اسپانسری
این ارگان وجود دارد.سهیل یوسفی ،مدالآور
مسابقات جهانی و ملی کشتی نیز در ارتباط
با وضعیت ورزش کشتی در خراسان رضوی
اظهار داشت 17 :سال سن دارم و از  8سالگی
وارد رشته کشتی شدم ،پس از انجام تمرینات
متعدد و تالش در مســابقات توانستم به این
جایگاه دست یابم ،از ابتدای فعالیتم تاکنون
 9سال میگذرد.وی تصریح کرد :چهار سال
بــه صورت متوالی در تیم ملــی نونهاالن و
نوجوانــان بودم و فعالیتــم را زیر نظر هیئت

کشــتی خراســان رضوی ادامه میدهم ،از
حسن یزدانی الگو گرفتم و در حال حاضر به
این نقطه رســیدهام ،تالشم برای رسیدن به
موفقیت بســیار زیاد بود و نتیجه داد.مدالآور
مسابقات جهانی و ملی کشتی ساکن خراسان
رضوی ادامه داد :رســول خــادم نیز الگوی

میکنید یا خیر ،گفت :به دنبال این هستیم و روی آن کار
میکنیم تا اگر شــرایط مالی اجازه داد ،جذب
کنیم.سرپرست تیم بسکتبال آویژه صنعت
مشــهد با اشــاره به اینکه فدراسیون
بســکتبال باید بخش خصوصی را
ویژهتــر از تیمهــای دولتی ببیند
گفت :اگــر ورزش ما به دنبال این
اســت که بخش خصوصی حضور
مستمر داشــته باشد باید مسئوالن

باشگاهها همکاری نکنند به مشکل میخوریم

رئیــس هیئت کوهنــوردی و صعودهای ورزشــی
خراسان رضوی گفت :ورزشکاران ما در باشگاههای
کوهنوردی سطح استان فعالیت دارند و در این رابطه
باید برای باشــگاهها تسهیل گری کنیم تا موفقیت
بیشتری برای استان کسب شــود.احمد زحمتکش
در نشست مشترک موسسان و مدیران باشگاههای
کوهنوردی و صعودهای ورزشی خراسان رضوی که
با حضور فتاحی ،مدیر کل ورزش و جوانان اســتان
برگزار شــد ،اظهار کرد :باشگاههای ورزشی بازوان
اصلی همهٔ هیئتهای ورزشی هستند .این موضوع
در رشــته کوهنوردی نیز صدق میکند .شاید تعداد
زیادی باشــگاه در استان وجود نداشــته باشد ولی
همین تعداد کمک کننده ما در هیئت هستند.
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سالن آویژه صنعت برای میزبانی در
لیگبرتر بسکتبال تغییر کرد

سالن آویژه صنعت پارسا مشهد برای حضور در لیگ برتر بسکتبال تغییر کرد.
تیم بســکتبال آویژه صنعت مشــهد که دومین حضور خــود را در لیگ برتر تجربه
میکند ســالن خود را برای میزبانی تغییر داده اســت.این تیم فصل گذشته در سالن
مرحوم حمیدی از تیمها میزبانی میکرد ،اما مسئوالن این تیم امسال تصمیم گرفتند
بازیهای خود را به خانه بســکتبال مشهد منتقل کنند.آویژه صنعت در این فصل با
هدایت سرجان ایوانوویچ در لیگ برتر حضور دارد و در هفته اول به مصاف توفارقان
آذرشهر میرود.لیگ برتر بسکتبال با حضور  14تیم از نهم آبان آغاز میشود.

آغاز مسابقات تنیس قهرمانی کشور در
مشهد

رفتاریام بوده است ،در مناطق حاشیهای شهر
و محلههای کمبرخوردار ظرفیت برای فعالیت
در هر یک از رشتههای ورزشی فراهم است؛
چرا که در این مناطق استعدادهای بیشتری
کشــف میشود.یوسفی بیان کرد :باید از این
افراد در مناطق حاشیه شهر حمایت شود ،در

غیر این صورت نمیتوان آینده درخشانی را
برای خراســان رضوی پیشبینی کرد ،این
استعدادها نیاز به شناسایی دارند و باید فعالیت
آنها توسط مسئوالن دیده شود ،با تحقق این
امــر میتوان جایگاه خراســان رضوی را به
حالت پیشین بازگرداند.

امسال شاهد لیگ خوبی خواهیم بود
سرپرســت تیم بســکتبال آویــژه صنعت مشــهد گفت:
فدراسیون بسکتبال باید بخش خصوصی را ویژهتر ببیند و
حمایت بیشتری کند.جلیلی ،در مورد شرایط تیم بسکتبال
آویژه صنعت مشــهد برای حضور در لیگ برتر بســکتبال
اظهار داشــت :حدود یک ماه است تمریناتمان را زیر نظر
مربی صربســتانی آغاز کردیم و برای حضور در لیگ آماده
میشویم .تقریب ًا  11-10بازیکن جذب کردهایم و در حال
تالش و تکمیل لیستمان هستیم.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا بازیکن خارجی هم جذب
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ورزشی

مهاجم شهر خودرو میگوید از شنیدن شایعه کنار گذاشته شدنش از لیست این تیم
خندهاش میگیرد.روح اهلل باقری گفت :نمیدانم این شایعات از کجا مطرح میشود
و من از شــنیدن این اخبار خندهام میگیرد .وقتی در اســتقالل بودم برایم حاشیه
میساختند و حاال نوبت به شهر خودرو است .آقایان اجازه بدهید من نفس بکشم و
در آرامش کارم را بکنم.بعد از هفته دوم که در ترکیب پدیده بازی کردم در یکی از
تمرینها مصدوم شدم و تا بازی با پرسپولیس شرایط بازی کردن نداشتم .در بازی
با پرسپولیس آقا یحیی گفت هنوز شرایط تو صد در صد نیست و به همین دلیل 20

دقیقه بازی کردم .برای بازیهای بعدی هم آماده هستم و تالش میکنم در ترکیب
بازی کنم.وی افزود :متاسفانه یکسری از رسانهها برای اینکه مورد توجه قرار بگیرند
هر خبری را منتشر میکنند ،ولی من به آنها می گویم این مسائل در کار من تاثیری
ندارد .مــن در آرامش به کارم ادامه میدهم و تالش میکنم به چیزی که هدفم
است برسم.باقری در پایان در مورد ادامه دو هفته اولش هم گفت :من در دو هفته
اول خوب بودم ولی مصدوم شدم .مطمئن باشید به روند روبه رشدم ادامه میدهم
و شک نکنید تواناییهایم را نشان میدهم.

واکنش جالب باقری
به شایعه کنار گذاشتنش
از شهرخودرو

وی با بیان اینکه  70باشــگاه کوهنوردی در سطح
خراســان رضوی فعال هســتند ،عنوان کرد :از این
تعداد  40باشگاه در ســطح مشهد و  30باشگاه در
شهرســتانها به ارائــه خدمــات میپردازند.رئیس
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی خراســان
رضوی تصریح کرد :اگر جامعه کوهنوردی اســتان
توفیقاتی را بدســت آورده ،مرهــون تالش همین
باشــگاهها اســت ،همچنین در بخش همگانی اگر
همکاری باشگاهها نباشد ،با مشکالت زیادی مواجه
خواهیم شد.زحمتکش با اشاره به اینکه باشگاههای
کوهنوردی ،افتخار اســتان هســتند ،ادامه داد :ما
در ســال  96طالی جهان را کسب کردیم و سال
گذشــته نیز  4نقــره بین المللی را بــرای ایران به

آن حمایت بیشــتری انجام دهند .وقتی بخش خصوصی
وارد ورزش میشــود نیــاز دارد کــه کاال یا
برندش دیده شــود .فدراسیون بسکتبال
گفته  20درصــد تبلیغات محیطی به
باشــگاهها میرسد که به نظرم باید
عادالنهتــر باشــد و نگاهها فرق
کنــد .چطور میتوانیــم به بخش
خصوصــی بگوییم فقط  20درصد
تبلیغــات مال شماســت .امیدوارم

یــک بازنگری در این مورد صورت بگیرد.جلیلی با اشــاره
به شــرایط این فصل لیگ برتــر و تیمهای حاضر گفت:
مطمئن ًا امسال شاهد لیگ خوبی خواهیم بود چون تیمهای
قدرتمندی آمده و برنامهریزی مناسبی صورت گرفته است.
سرپرست تیم بسکتبال آویژه صنعت مشهد در مورد اینکه
بــازی تدارکاتی هم دارید یا خیر ،گفت :قرار بود در گرگان
یک بازی دوستانه داشــته باشیم اما با توجه به اینکه چند
بازیکنمان مصدوم بودند نتوانستیم این کار را انجام دهیم.
احتما ًال تا شروع لیگ چند بازی را برگزار خواهیم کرد.

ارمغــان آوردیم.وی اضافه کرد :ورزشــکاران ما در
باشگاههای کوهنوردی سطح استان فعالیت دارند و
در این رابطه باید برای باشگاهها تسهیل گری کنم
تا موفقیت بیشــتری برای استان کسب شود.رئیس
هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشــی خراســان
رضوی در خصوص تأســیس و تمدید باشگاهها نیز
اظهار کرد :روال کار تأســیس و تمدید باشــگاهها
از ادارات ورزش و جوانــان میگــذرد و ناظر اصلی
اداره کل ورزش و جوانان اســتان است که در این
رابطه تکیه باشگاهها به هیئت و این اداره کل است.
زحمتکش در خصوص لیگ ســنگنوردی نیز گفت:
خراســان رضوی پایه گذار لیگ سنگنوردی کشور
است که سال گذشته برای اولین بار برگزار شد.

ایران  -بحرین؛ نبرد با «کی روش جدید» در منامه!

شهرخودرو راه را درست رفته است

تیم ملی ایران در سومین مسابقه
مرحله مقدماتی جام جهانی امروز
ســه شــنبه میهمان تیم بحرین
است.
بحرین حریف چغری برای فوتبال
ایران محســوب میشوند .یکی از
تلخترین خاطرههای فوتبالدوستان
ایرانی در بحرین رقم خورد همان
شــبی که همه منتظر بودند تا تیم
ملی بــا یک مســاوی راهی جام
جهانی  2002کره و ژاپن شود اما
با شکســت  3بر صفر این کشور را ترک کرد .فوتبال بحرینی در ادبیات رسانهای فوتبال ایران معنایش
وقت کشی! بازی ناجوانمردانه و ...است .بحرین تیمی است که هنوز موفق به حضور در جام جهانی نشده
است .در رده بندی فیفا روی پله  105ایستاده و  80پله پایینتر از تیم ملی ایران است .با این حال دلیل
نمیشود که نتواند ملی پوشان ایرانی را متوقف کند.
بحرین از دو مســابقه قبلی خود یک برد یک بر صفر مقابل کامبوج و یک مساوی یک بر یک با عراق
داشــته اســت .این تیم در حال حاضر در رده سوم جدول گروه  Cقرار دارد .هلیو سوسا سرمربی پرتغالی
بعد از جام ملتهای آسیا هدایت بحرین را برعهده گرفته است مربی پرتغالی که مثل کارلوس کی روش
ســرمربی تیمهای پایه پرتغال هم بوده اســت .برخی او را کارلوس کی روش جدید مینامند! بحرین با
هدایت این مربی پرتغالی  4برد 2 ،تســاوی و یک باخت داشته است .شکست بحرین مقابل آذربایجان
در بازی دوستانه با نتیجه  3بر  2رقم خورد .هر  4برد بحرین با این مربی هم با نتیجه یک بر صفر بوده
اســت.تیم ملی ایران اما از نظر توانایی فردی به هیچ عنوان قابل مقایســه با بحرین نیست .ملی پوشان
ایرانی فوتبالیســتهای توانمندی هستند که برخی از آنها در باشــگاههای اروپایی توپ میزنند .ضمن
اینکــه تیم ملی با دانش مربی خود مارک ویلموتس به دنبال ارائه یک بازی هجومی و تماشاگرپســند
اســت .ســرمربی بلژیکی تیم ملی ایران بعد از برد  14بر صفر مقابل کامبوج گفت فلســفه فوتبال من
تهاجمی است و حتی اگر بازنده هم بشوم این شرایط تغییر نخواهد کرد .برد پرگل مقابل کامبوج روحیه
و اعتماد به نفس ملی پوشــان را باالتر برده اما بحرین قابل مقایســه با آن تیم بی آزار نیست .شکست
دادن بحرین با مربی پرتغالی هم میتواند برای فوتبالدوستان ایرانی دلنشین باشد.
تیم ملی در صورت پیروزی در این مســابقه  9امتیازی خواهد شــد و در صدر جدول باقی میماند البته
مســاوی در خانه حریف هم نتیجه بدی محسوب نخواهد شد بخصوص اینکه همچنان تیم ایران را در
صدر گروه نگه میدارد.
اشکان دژاگه به احتمال زیاد در بازی با بحرین به دلیل مصدومیت غایب خواهد بود .به جز او سایر نفرات
تیم ملی ظاهراً مشکل خاصی ندارند.
با اعالم فیفا والنتین کوالنکوف ازبکســتانی با کمکهای آندری ســانپکو و تیمور جانیولین این بازی را
قضاوت خواهند کرد .ایلجیز تانتاشــو از ازبکستان نیز به عنوان داور چهارم برای این دیدار انتخاب شده
است .ناظر داوری از استرالیا و نماینده مسابقه از کشور چین تایپه است.

گفت و گو

مالک باشــگاه شهر خودرو گفت:
تیمی که به گواه کارشناسان ،یکی
از بهترینهای لیگ است و عالوه
بر نتایج خوب ،کیفیت فنی باالیی
دارد ،لیاقت داشت که در تیم ملی
نماینده داشته باشد.
فرهاد حمیداوی در خصوص نتایج
تیم شــهرخودرو خراسان در شش
هفته نخســت لیگ برتــر و جام
حذفی اظهار داشــت :بــا عنایت
امام مهربانیها ،دانش کادرفنی و
تالش بازیکنان خوشبختانه موفق شدیم مقتدر و ثابتقدم کارمان را در فصل فوتبالی آغاز کنیم .کسب
 4پیروزی ،یک تســاوی و ثبت تنها یک شکست در لیگ برتر نشان داد که راه را درست رفتهایم و با
همدلی و اتحاد به این روند استمرار میبخشیم.
وی افزود :در لیگ جزو مدعیان هســتیم و در آخرین مســابقه توانستیم با حضور گسترده هواداران و
حمایت همهجانبهای که از تیم شــد ،پرسپولیس را شکست دهیم تا طلسم این تیم هم شکسته شود.
باید از هواداران خوب فوتبال خراســان و باشــگاه شهرخودرو خراسان تشکر کنم که در این فصل هم
مثل کوه پشــت تیم و بازیکنان محبوبشــان هســتند .امیدوارم این موضوع تا آخرین بازی لیگ نیز
ادامهدار باشد تا با کسب نتایج شیرین ،بتوانیم دل یار دوازدهم را که الحق مالک اصلی باشگاه هستند،
شاد کنیم.
حمیــداوی تاکیــد کرد :به دانش و کارآمدی یحیــی گلمحمدی و کادرش از ابتدا ایمان داشــتیم و
خوشــحالم که توانستیم سال دوم همکاری را شــیرین آغاز کنیم .در جام حذفی نیز قطع ًا هیچ رقیبی
دســت کم گرفته نخواهد شد و همانطور که در قائمشهر ،نساجی را توانستیم شکست دهیم ،در دیدار
حساس مقابل نفت مسجدسلیمان نیز با پیروزی زمین مسابقه را ترک خواهیم کرد تا روند خوبمان در
فوتبال ایران ادامه یابد.مالک باشگاه شهرخودرو خراسان با گالیه از کادرفنی تیم ملی ایران خاطرنشان
کرد :فکر میکنم حق ماســت که از دوستان خوبمان در کادرفنی تیم ملی گالیه کنیم .تیمی که به
گواه کارشناسان ،یکی از بهترینهای لیگ است و عالوه بر نتایج خوب ،کیفیت فنی باالیی دارد ،لیاقت
داشت که در تیم ملی نماینده داشتهباشد .حداقل  3بازیکن شهرخودرو خراسان باید در اردوی تیم ملی
حضور میداشتند ،به هر حال به دانش باالی کادرفنی تیم ملی کشورمان ایمان داریم و تنها خواهش
ما این است که تمام بازیهای لیگ را رصد کنند تا انگیزه بازیکنان شهرخودرو از بین نرود و از حضور
در تیم ملی با وجود کیفیت باال ،ناامید نباشند.
وی در پایان نســبت به فراهم شدن شرایط سختافزاری مناســب برای تیم شهرخودرو خراسان در
مشهد اظهار امیدواری کرد و گفت :با وجود تالش فراوانی که داشتیم و قولهایی که دادهشد ،متاسفانه
همچنان با مشــکالت مختلفی در خصوص زمین چمن مناسب روبهرو هستیم .امیدوارم همه در کنار
تنها نماینده خراسان رضوی باشند و با کمک به موقع به تیم ،شرایط را برای استمرار موفقیتهای ما
در فوتبال ایران فراهم کنند.

سرپرســت هیئت تنیس خراسان رضوی گفت :مســابقات تنیس قهرمانی کشور در
ردههای سنی  8تا  ۱۰سال و  ۱۲تا  ۱۴سال در دو بخش پسران و دختران در مشهد
آغاز شد.ســلطنت حق نظر در خصوص میزبانی مشــهد از مسابقات تنیس قهرمانی
کشور اظهار کرد :مسابقات تنیس قهرمانی کشور در ردههای سنی هشت تا  ۱۰سال
و  ۱۲تا  ۱۴سال در دو بخش پسران و دختران از روز شنبه  20مهرماه در مشهد آغاز
شــد.وی افزود :در این مسابقات  ۶۴ورزشــکار پسر و  ۳۳ورزشکار دختر در ردههای
سنی هشت تا  ۱۰سال و  ۱۲تا  ۱۴سال تا  ۲۶مهر ماه با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
سرپرســت هیئت تنیس خراســان رضــوی بیان کــرد :در این دوره از مســابقات
ورزشکارانی از استانهای خراســان رضوی ،فارس ،مازندران ،تهران ،البرز ،قزوین،
اصفهان و بوشــهر حضور دارند.گفتنی است؛ مســابقات پسران در زمین تنیس هتل
ثامن و مسابقات دختران در زمین تنیس هتل توریست توس مشهد برگزار میشود.

پیشکسوت ورزشهای رزمی خراسان
رضوی درگذشت

سید حسن یحیوی پیشکسوت ورزشهای رزمی خراسان رضوی روز یکشنبه در سن
 ۷۲سالگی در مشهد درگذشت.
معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت :مرحوم یحیوی
دی ماه  ۱۳۲۶در بروجرد به دنیا آمد و از  ۲۰سالگی به همراه خانواده خود در مشهد
ســاکن شــد.امیر زارعی افزود :این مرحوم در سال  ،۴۶کشتی کج را در باشگاه امام
رضا (ع) مشهد راهاندازی کرد ،بعدها به عنوان مربی شرکت برق مشهد استخدام شد
و ســپس به ورزش جودو روی آورد.وی ادامه داد :این پیشکسوت ورزشهای رزمی
به خاطر توانایی در این رشــته در چند فیلم ســینمایی نیز هنرنمایی کرد و به عنوان
مسئول کمیته پیشکسوتان هیات ورزشهای رزمی نیز فعالیت داشت.

مسابقات پرش با اسب خراسان رضوی
در مشهد پایان یافت

شــانزدهمین دوره رویداد پرش با اسب خراســان رضوی به همت هیئت سوارکاری
استان به میزبانی باشگاه سوران مشهد برگزار شد.
در این دوره از مســابقات در رده اسب مبتدی ،امیررضا آیت اللهی به همراه آوالون از
باشگاه سوران ،حسن عرب به همراه اسبش آتش از باشگاه فردوسی ،رضا بخشی به
همراه الفاست از باشگاه ساالر خراسان ،مقداد عسگری به همراه جیکوسان از باشگاه
ارشــاد ،کاظم مقیمی به همراه انر از باشگاه سوران ،حبیب نکویی به همراه آلکاپو از
باشــگاه ارشــاد و امیررضا آیت اللهی به همراه کاملیا از باشگاه سوران ،در رده سوار
مبتدی ،امیر محمد آزادی همراه با جان تاتار از باشــگاه فردوســی و عرفان غفاری
همراه با ایننا از باشگاه ساالر خراسان و در رده  ،Eمقداد عسگری همراه با جیکوسان
از باشگاه ارشاد همگی موفق شدند مسیر مسابقه را بدون خطا طی کنند.
همچنین در رده اســب زایچه ایران ،علیرضا بخشی با ایننا از باشگاه ساالر خراسان،
محمدرضا وجدانی با نایت مر از باشــگاه سوران و کاظم مقیمی با اسکای از باشگاه
ســوران ،در رده  O1مالکین ،محمدرضا پزشــکی همراه با اســبش جولیا از باشگاه
ســوران و مهران محرابی همراه با اسبش جینیال از باشگاه ارشاد و در رده  ،C1فربد
فیالبی همراه با گلوما اس بی از باشگاه حسام ،جواد امامی همراه با بوآلین از باشگاه
ســوران و حامد مرتضایی همراه با فنسی از باشــگاه ارشاد به ترتیب عناوین برتر را
از آن خود کردند.

رقابت اتومبیلرانان در جام پلیس تربت
حیدریه

سرپرســت اداره ورزش و جوانــان تربت حیدریــه از برگزاری یک دوره مســابقه
اتومبیلرانی اساللوم به مناسبت هفته نیروی انتظامی با عنوان “جام پلیس” خبر داد.
مجیدرضایی در تشــریح این خبر گفت ۱۸ :اتومبیلران در این مســابقات شــرکت
داشــتند که در بخش اســالوم و در دو کالس منفی  ۱۵۰۰سی سی و مثبت ۱۵۰۰
سی ســی با یکدیگر به رقابت پرداختند.رضایی در خصوص نتایج این رقابتها بیان
کرد :در کالس منفی  ۱۵۰۰ســی ســی احســان قاضی زاده به مقام نخست دست
یافت ،سعید عباس زاده دوم شــد و مهران عباس علیپور در جایگاه سوم ایستاد.وی
افزود :در کالس مثبت  ۱۵۰۰ســی ســی نیز سیدعلی نظام بر سکوی قهرمانی قرار
گرفت ،منصور کیانی و مهدی حدادی به ترتیب دوم و ســوم شدند.گفتنی است؛ در
آئین اختتامیه مســابقات اتومبیلرانی جام پلیــس در تربت حیدریه ،با حضور رضایی،
سرپرست اداره ورزش و جوانان ،سرهنگ کیانی ،فرمانده انتظامی شهرستان و جمعی
ازمسئوالن از نفرات برتر تقدیر شد.

پایان مسابقات دارت دستگاههای
اجرایی خراسان رضوی در مشهد

مسابقات دارت دستگاههای اجرایی خراسان رضوی در قسمت آقایان و در دو بخش
دولتی و نیمه دولتی در مشــهد برگزار شد.مسابقات دارت قهرمانی ادارات ،سازمانها
و نهادهای خراســان رضوی در قسمت آقایان و در دو بخش دولتی و نیمه دولتی با
همکاری انجمن دارت هیئت انجمنهای ورزشــی در ســالن جهاددانشگاهی مشهد
برگزار شــد.در این دوره از مسابقات تیم علوم پزشــکی الف قهرمان شد و تیمهای
علوم پزشــکی ب و تیم اداره کل دادگســتری به ترتیب دوم و سوم شدند ،همچنین
کاپ اخالق به تیم صداوسیما رسید.
در تیمهای برتر نیمه دولتی نیز شــرکت مخابرات ،شــرکت آبفا و مجتمع والیت به
ترتیب رتبههای اول تا ســوم را از آن خود کردند و جام اخالق به شرکت گاز قوچان
اهدا شد.

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی خراسان رضوی
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آمادهام قربانی شوم

بازداشت کند.
نامبرده بهرغم اینکه تحت هدایت سرویس اطالعاتی فرانسه
و حمایت و پشتیبانی ســرویسهای اطالعاتی آمریکا و رژیم
صهیونیســتی و مرتبط با سایر ســرویسهای اطالعاتی قرار
داشــت و بهصورت شــبانهروزی با روشهای پیدا و پنهان و
در پوشــشهای گوناگون و چندالیهای مــورد حفاظت قرار
میگرفــت ،در دام فرزندان ملت ایران در ســازمان اطالعات
سپاه افتاد.
با ســپاس به درگاه کبریایی و آرزوی قبولــی طاعات و ابراز
ارادت عاشــقان اهلبیــت عصمت و طهارت(ع) به ســاحت
مقدس شــهدای کربال در این ایام نورانی و معنوی؛ اطالعات
تکمیلی پیرامون این عملیات بزرگ ــ که بیانگر شکســت و
جا ماندن ســرویسهای اطالعاتی دشمن از قدرت اطالعاتی
سپاه اســت ــ و نیز شبکه پوششی گسترده و پیچیده مذکور،
متعاقب ًا بهاستحضار ملت قهرمان و بصیر ایران اسالمی رسانده
خواهد شد.
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
واکنش پدر روح اهلل زم به بازداشت پسرش

محمدعلی زم ،پــدر روح اهلل زم میگوید که در جریان آمدن
فرزندش به ایران و بازداشــت او نبوده اســت و موضوع را از
زیرنویس تلویزیون متوجه شــده است .حجت االسالم زم در
پاســخ به اینکه آیا در جریان آمدن فرزنــدش به ایران بوده
اســت یا نه به انصاف نیوز ،گفت :من اصال در جریان جزییات
نیســتم و کلیت موضوع را هــم از زیرنویس تلویزیون خبردار
شدم .ما تقریبا با ایشــان در این مدتها حالت قهر داشتیم و
تنها گهگاهی نصیحت و پیغامی برایش میفرســتادیم .او در
پاســخ به اینکه در فیلم مستند چند ماه پیش صداوسیما آنچه
نشــان داده شد این بود که با شما در ارتباط بوده است ،گفت:
در آن مستند به ما و خانوادهی ما ظلم شد ،ولی ما ،چون نظام
را از خودمان میدانیم و دوســت داریــم نه اعتراض کردیم و
نه چیزی گفتیــم؛ معتقد بودیم که این را هم خدا خودش هم
میبیند و هم میشنود .زم در پاسخ به این سوال که «فرزندش
پیش از آمدن به ایران آیا پیامی نداده اســت و چیزی دربارهی
دلیل آمدنش که عجیب هم هست نگفته است؟» ،گفت :دنیا
دار مکافات و مجازات اســت؛ ایــن را خداوند متعال و همهی
بزرگان گفتهاند .باالخره این دنیا ،دنیای امتحان آدمهایی است
که رد آن زندگی میکنند .خوب و بد باید امتحان دهند و آنها
که بد کردند مجازات شوند.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/11 )4118

آگهــی موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی نظر به دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابــر رای شــماره  139860306005004118مورخ  98/07/17هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نیشــابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای حســین طوسی فرزند علی اصغر نسبت به
ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  57/75مترمربع از پالک شماره  576فرعی از  41اصلی واقع در اراضی کاظم اباد
بخش  12حوزه ثبت ملک نیشــابور خریداری از مالک رسمی اقای سیدحسین حسینی محرز گردیده است.لذا بموجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی
در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شــهرها 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 مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل رذا 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  98/07/23تاریخ انتشار نوبت دوم 98/08/08
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
******************************************
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/12 )4077

آگهــی موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی نظر به دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابــر رای شــماره  139860306005004077مورخ  98/07/14هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای سیدیوسف حسینی فرزند سیدکاظم نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  234/65مترمربع از پالک شماره  71اصلی واقع در اراضی جوداشی بخش 9
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای سیدمصطفی حسن ابادی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی
در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شــهرها 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 مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل رذا 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  98/07/23تاریخ انتشار نوبت دوم 98/08/08
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
مفقودی

برگ ســبز خــودرو وانت زامیاد مدل  1391به شــماره پــاک  427ن  64ایران 32شــماره موتــور  638266و
شــماره شاســی  NAZPL140BC0352542مربــوط به فرزاد شــاه ولی مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط
میباشد.

Sobh _E mrooz

نمابر  051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

ضربه سهمگین سپاه پاسداران به سرویسهای اطالعاتی دشمن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (511/10 )4052

Sobhe.emrooz.news

آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک 4

روحاهلل زم بازداشت شد

آگهــی موضوع ماده  3قانون و مــاده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رسمی نظر به دســتور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شــماره  139860306005004052و  139860306005004053مورخ  98/07/10هیات
اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای رضا بیاضی فرزند
علی اکبر و خانم حمیده ســادات مرزانی فرزند عبدالحســین هر کدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ســاختمان به مســاحت  151/14مترمربع از پالک شماره  262فرعی از  231اصلی واقع در اراضی مرتضی اباد بخش
 2حوزه ثبت ملک نیشــابور خریداری از مالک رســمی اقای غالمحسن خیرابادی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی
در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشــار در شــهرها 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 مدت یک
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل رذا 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  98/07/23تاریخ انتشار نوبت دوم 98/08/08
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
********************************************

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.

سازمان آگهی ها051-38929823 :

آخرین خبر آمد نیوز

سپاه پاســداران انقالب اسالمی از گرفتارشدن «روحاهلل زم»،
سرشبکه سایت وابسته و ضدانقالب «آمدنیوز» توسط سازمان
اطالعات سپاه خبر
داد.
به گزارش تســنیم ،سپاه پاســداران انقالب اسالمی با انتشار
بیانیــهای با اعالم خبر دســتگیری «روحاهلل زم» سرشــبکه
سایت ضدانقالب موســوم به «آمدنیوز» طی عملیات پیچیده
و حرفهای ســازمان اطالعات ســپاه ،بر شکست و جا ماندن
سرویسهای اطالعاتی دشمن از قدرت اطالعاتی سپاه تأکید
کرده است.
متن اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ملت شریف و عاشورایی ایران اسالمی!
در ایام پر شور و شعور اربعین حسینی و تجدید میثاق رهروان
کربال با آرمانهای جاودان ســید و ســاالر شهیدان حضرت
اباعبداهلل الحسین(ع) که دشمنان امت اسالمی مقهور عظمت
و شــکوه راهپیمایی و اجتماع عظیم و میلیونی زائران ،با حقد
و حســد نظارهگر تجلی قدرت اسالم و جبهه مقاومت اسالمی
شــدهاند؛ خدای بزرگ را شــاکریم که در سایه الطاف خفیه و
بیکرانش ،پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطالعات
ســپاه را یاری بخشید تا یکی از سرشاخههای سراب رسانهای
دشــمن و جنگ روانی علیه نظام مقدس جمهوری اســامی
ایــران را طی یک عملیات پیچیده بــا حربه فریب اطالعاتی
گرفتار ســازند و با غافلگیری و دســتگیری این عنصر پلید و
مزدور ،دست برتر و ابتکار عمل خود را در مقابل سرویسهای
اطالعاتی دشمن نشان دهند.
ســازمان اطالعات سپاه ،در این عملیات حرفهای ،هوشمندانه
و چندوجهــی با بهکارگیــری روشهای نویــن اطالعاتی و
شــگردهای ابتکاری ،سرویسهای بیگانه را مدیریت و فریب
داد و «روحاهلل زم» سرشــبکه ســایت ضدانقــاب و معاند
«آمدنیوز» را که در سالهای اخیر با هدایت ،تأمین و پشتیبانی
مســتقیم آنان و نیز حمایت ضدانقالب خارجنشــین و عوامل
داخلی آنها ،بهعنوان یکی از آبشــخورهای محوری دشــمن،
عملیات روانی گســتردهای برای اختالفافکنی در ارکان نظام
اســامی ،ایرانهراســی ،دروغپردازی ،القای شبهه در نسل
جوان نســبت به عقاید و باورهای دینی و تبلیغ و فراهمسازی
زمینههای اقدامات خشــونتبار و تروریســتی؛ ایجاد آشوب و
ناآرامی در کشــور را اداره میکرد به داخل کشــور هدایت و

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.

رئیس جمهور در نشست خبری خود با اصحاب
رســانههای داخلی و بین المللی ،به ســواالتی
پیرامون برجام ،کاهــش تورم و درصد بیکاری،
ســفر عمران خان به ایران ،حملــه به نفتکش
ایرانی و  ...پاسخ داد.
نشســت خبری حجتاالســام و المسلمین با
خبرنگاران داخلی و خارجی امروز برگزار شــد.
روحانی ســخنان ابتدایی خــود را به راهپیمایی
اربعیــن اختصــاص داد و از همــه نهادهــای
دولتی و غیردولتی و نیروهای مســلح در جهت
خدمترســانی به زائــران قدردانــی کرد .وی
همچنین از دولت و ملت عراق به دلیل میهمانی
از زائران ایرانی تشکر کرد.
حســن روحانی گفــت :حضور ملــت ایران در
راهپیمایــی اربعین از هر ســال دیگر پررنگ تر
و شکوهمندتر است .وی افزود :بسیار خوشحالم
در هفته ای در محضر اصحاب رسانه هستم که
ما یک شرایط بسیار سخت و تاریخی اقتصادی
و سیاســی و امنیتی را پشت سر گذاشتیم .دولت
تدبیر و امیــد در  ۵۵ماه اول یعنی از آغاز دولت
یازدهم در خرداد  ۹۲تا دی  ۹۶مســیری را طی
کرد که همه شــاخص های سیاســی امنیتی و
منطقه ای و به ویژه اقتصادی مســیر صحیح و
درست و مثبت داشته است.وی افزود :اما از دی
ماه  ۹۶ما وارد شرایط جدیدی شدیم ،کبریت این
شــرایط ابتدا در داخل و سپس از خارج زده شد
و ما با شــرایط بسیار سخت و مشکل وارد سال
 ۹۷شدیم.حسن روحانی با اشاره به پیشبینیها
درباره اقتصاد ایران گفت :در سال  ۹۷پیش بینی
های خارجی ها و برخــی تحلیلگران اقتصادی
داخل این بود که ســال بســیار سختی داریم و
سال بسیار ســخت تری در  ۹۸خواهیم داشت.
حتی برخی تحلیلگران اقتصادی بحث تورم سه
رقمی را برای ایران مطرح کردند .اما خوشبختانه
در این  ۱۸ماه ملت بزرگ ایران دولت و ســایر
ارکان نظام توانســتند از این طوفان عبور کنند.
امروز به طور قاطعانه اعالم می کنیم که توطئه
های امریکا و اســتکبار جهانی و صهیونیسم و

ارتجاع منطقه برای آســیب جدی زدن به نظام
پایان یافته است .همه آنها اعتراف می کنند که
با هوشمندی و صبر و مقاومت و ایستادگی ما از
این شرایط بحرانی یا شبه بحرانی عبور کردیم.
صداوسیما برخی مواقع از سخنان ما
خوششان نمیآید

وی با اشــاره بــه برگزاری نشســت خبری با
اصحاب رســانه گفت :همیشه برای این جلسات
اهمیت قائلم و روال ما این بوده که من روزهای
چهارشنبه در دولت خدمت مردم اعالم میکند.
صدا و سیما گاهی ما را یاری میکند ولی ممکن
اســت برخی هفته ها ما را یــاری نکند .برخی
مواقع صدا و سیما از ســخنان ما خوشش نمی
آید ،باالخره بایستی باهم بسازیم.
سفرهایی از امارات به ایران انجام شده
است

سپس نوبت به شبکه الجزیره رسید .خبرنگار این
شبکه پرســید «با توجه به تحرکات دیپلماتیک
ایران در منطقه مخصوصا با کشــورهایی که با
آنان اختالف دارد و حضور آقای عمران خان در
ایران بفرمایید طرح ایران برای میانجیگری چه
بود؟ آیا تایید میکنید یک مقام بلند پایه امارات
به ایران سفر کرده است؟»
روحانی در پاســخ گفــت :بله یکــی از اهداف
نخســت وزیر پاکســتان صحبت درباره منطقه
بود ،چون ایشان سه شنبه عازم عربستان هستند
و خوشبختانه ایشــان با مقام معظم رهبری نیز
دیــدار کردند .برای ایران و عربســتان موضوع
یمن مساله مهمی است ،یکی از گرههای منطقه
مساله یمن است.
او ادامه داد :ما هیچ وقت نخواستیم با همسایگان
رابطه بدی داشــته باشیم ،ما طرح صلح هرمز با
عنوان ائتالف امید در ســازمان ملل ارایه کردیم
و برای  ٨کشور منطقه هم ارسال شده است که
امیدواریم میسر شود .ما معتقدیم مسائل منطقه
باید توسط کشورهای منطقه حل شود اما برخی
می گویند این مسایل را دیگران باید حل کنند.
رییس جمهور تاکید کرد :ما مشــکلی نداریم که

511/13اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی .
برابر رای شماره 13986030600700472ـ  1398/7/3کالسه پرونده  98/165هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای /خانم امید مرجانی فرزند کریم به شــماره شناســنامه  628صادره از تربت جام در یک باب
منزل به مساحت  179/45متر مربع پالک  2فرعی از  845ـ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  13مشهد حوزه ثبت
ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی خانم کم خواه عزت احمدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/23 :
سید مجتبی جوادزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام
************************************************
511/14اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی .
برابر رای شــماره 139860306007000470ـ  1398/7/3کالســه پرونده  98/164هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امید مرجانی فرزند کریم به شماره شناسنامه  68صادره از تربت جام در یک باب خانه
به مساحت  179/70متر مربع پالک  2فرعی از  845ـ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  13مشهد حوزه ثبت ملک
تربت جام خریداری از مالک رســمی خانم حیات عزت احمدی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1398/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/23 :
سید مجتبی جوادزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام
*******************************************

511/15هیات موضوع قانوت تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رســمی نظر به دســتور مواد  1و  3موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/9/20مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی پارس گوشت
در یک ساختمان ( پرورش و تولید فرآورده های گوشتی) به مساحت  15446متر مربع در قسمتی از پالک  118اصلی
بخش  3زبرخان واقع در اراضی حریم آباد خریداری از مالک رسمی آسیه معین الغربایی و حسن حریمی و احمد معین
الغربایی و حســن زارعی و میرزا جواد حســینی محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از
طریق روزنامه محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند و در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعــه متضرر به دادگاه نخواهد برابر مــاده  13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب
را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و
فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول98/7/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم98/7/23 :
سید حسن پور موسوی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان

از طریق گفت و گو مســایلمان را با کشــورها
مخصوصا عربســتان حل کنیــم .البته آنچه در
دریای سرخ اتفاق افتاد مشکلی برای گفت وگو
ایجاد کرد و آنچه مشــخص است یک رژیم با
کمک چند کشور این کار را کرده است.
او همچنین دربــاره ارتباط ایران و امارات گفت:
بله ســفرهایی از امارات به ایران انجام شــده و
روابط ما بهتر شده است.
قربانی شدن برای منافع ملت ایران افتخار
آمیز است

روحانی به حضورش در نیویورک نیز اشاره کرد
و گفت :ما در ســفر سازمان ملل دو پیام رسا به
جهان دادیم .یک پیــام این بود که ایران دنبال
صلح در منطقه است که پذیرفته شد ،گفتیم که
ما دنبال جنگ نیســتیم .پیــام دوم این بود که
گفتیم از مذاکره نمی ترســیم .حتی در این سفر
آماده بودیم اجالس سران  ۱+۵در سطح سران
برگزار شود به شــرطی که جلسه  ۱+۵باشد نه
جلســه انتخاباتی برای ترامپ .به سران اروپایی
هــم گفتم که هرگاه مطمئن شــوم منافع ملت
ایران در جلســه ای تامین میشود ،در آن جلسه
شرکت خواهم کرد ولو اینکه خود قربانی شوم و
در آینده هم این کار را خواهم کرد.
وی گفــت :به اروپایی ها هم گفتم که اگر بدانم
هر زمان منافع ملت ایران تامین میشــود وارد
مذاکره می شــوم و همه تبعــات آن را هم به
جان می خرم و حاضر به فداکاری برای رسیدن
مردم به منافع شان هستم هرچند که فداکاری و
هزینه دادن در این زمینه قطعا افتخار آمیز است.
تحریم ها لغو شود ،حاضر به مذاکره هستیم

روحانی همچنین در پاســخ به پرسش خبرنگار
ســی بی اس آمریکا درباره موضوع اســتیضاح
ترامپ و اینکه در صورت تغییر ترامپ حاضر به
مذاکره با آمریکا هســتید؟ اظهار کرد :مشکل ما
مواجه با رئیس جمهور آمریکا یا مذاکره نیست،
این اســت که آیا در مذاکره خواســته مردم ما،

مشــکالت آنان و مسائل شــان تامین می شود
یا نه.
وی تصریح کرد :برای ما مهم نیست که رئیس
جمهوری در آمریکا چه کسی باشد .البته ویژگی
های آقای ترامپ هم هســت که هر روز حرف
خود را عوض می کند و یک روز کسی را واسطه
مــی کند و فردا می گوید من به او چیزی نگفته
ام! یا توییت مــی کند و در آن چیز دیگری می
گوید که این ویژگیهای اخالقی کار را نه صرف ًا
برای ما بلکه برای همه دنیا کار را ســخت کرده
اســت.روحانی یادآور شــد :ما پیش از این هم
گفتیــم که هر وقت آمریکا تحت آن شــرایطی
کــه گفتیم اگر تحریم ها را لغــو کرد حاضر به
مذاکره هستیم.
روحانی همچنین در پاســخ به پرسش خبرنگار
روســیه امروز درباره تاثیر حمله ترکیه به سوریه
و پیشــنهاد ایران برای این موضوع ،اظهار کرد:
ما امروز با حادثهای مواجه هســتیم که خوشایند
نیســت .نه برای منطقه و نه بــرای مردم کرد
سوریه و دولت آنجا .همه باید تالش کنیم روند
آســتانه که تاکنون بهترین روند برای برقراری
صلح در سوریه بوده حفظ شود.وی خاطر نشان
کرد :ترکیه نگرانی هایی در شــمال سوریه دارد
که مــا در اصل این نگرانی با ترکیه مشــکلی
نداریم و آن را می پذیریم اما شــیوه ای که آنان
انتخــاب کردهاند را نمی پذیریــم .ترکیه دولت
دوست ماســت ،اما شیوه های بهتری هم برای
رسیدن به هدف وجود دارد.وی یادآور شد :بارها
گفته ام کــه همه باید کمک کنیــم که ارتش
سوریه در این منطقه مستقر شود اما االن ترکیه
وارد خاک ســوریه شده اســت و ما نگران این
وضع هستیم ،چرا که در آن عدهای مجدداً کشته
میشوند و عدهای دیگر آواره می شوند و تاکنون
خیری از این حرکت ندیــده ایم.رییس جمهور
همچینیــن تصریح کرد :ترکیــه زودتر باید این
روند را پایان دهد که منافع منطقه در آن تامین
شود و روند اصلی که بازگشت آوارگان ،برقراری
صلح و برگزاری انتخابات آزاد است انجام شود.

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی 511/16
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شــماره  139860306021000568هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای
فاقد سندرســمی مستقر در واحد ثبت ملک بردســکن تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم زینب اسکندرزاده به شناسنامه
شماره  1094کد ملی  0386253145صادره قم فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  200/66مترمربع مفروز
و مجزاشــده از پالک  3154فرعی از  2اصلی در بخش  4شهرســتان بردسکن خریداری مع الواسطه از مالک رسمی عباسعلی
حیرانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک ماه اعتراض خودرا به این اداره
تســلیم وپس ازاخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/7/23تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/8/8
غالمرضا گنج بخش -رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن
**********************************************
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی 511/17
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شــماره  139860306021000567هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد مهدی سیفی به شناسنامه
شــماره  35کد ملی  5729467982صادره بردســکن فرزند علی در ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت  295/6مترمربع
مفروز و مجزاشــده از پالک 1030فرعی از  4اصلی در بخش  4شهرســتان بردســکن خریداری مع الواســطه از مالک رسمی
زهرا عیدی احدی از ورثه محمد عیدی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شــود
درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت یک ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/7/23تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/8/8
غالمرضا گنج بخش -رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن
************************************************
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی 511/18
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
برابر رای شماره  98000576هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
مستقر در واحد ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم صدیقه فخرغالمی به شناسنامه شماره 27کد ملی
 5729425562صادره بردسکن فرزندغالمرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  328/50مترمربع مفروز و مجزاشده
از پالک 1023فرعی از  4اصلی در بخش  4شهرســتان بردسکن خریداری مع الواسطه از مالک رسمی عباس قانعی فرزندعلی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم
وپس ازاخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواســت خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/7/23تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/8/8
غالمرضا گنج بخش -رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن
******************************************************
اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی 511/19
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی
برابر رای شــماره  98000575هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وســاختمانهای فاقد سندرسمی
مستقر در واحد ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای مهدی مقنی باشی فیض آبادی به شناسنامه شماره
251کد ملی  5729492588صادره بردسکن فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  122/75مترمربع مفروز
و مجزاشــده از پالک 1191فرعی از  4اصلی در بخش  4شهرســتان بردسکن خریداری مع الواسطه از مالک رسمی زهرا غالمی
ثانی فرزند غالمحســین محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت آگهی می شود درصورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک ماه 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/7/23تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/8/8
غالمرضا گنج بخش -رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

