عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهدمقدس در بازدید از توس
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در صفحه 6بخوانید

عوامل فروش و شهرستان ها  1000تومان
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وزیر کشور در بازدید از قطار شهری با جایگاه شهر مشهد مطرح کرد

پروژ ه های مشهد
نیازمند اعتبار ملی

گزارش ویژه

وزیر کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی

ساختار جدید بودجه ریزی
کشور تا دو ماه آینده
تکمیل میشود
2

تحلیل روز

انتخابات هیات رئیسه مجلس
بار دیگر با پیروزی الریجانی بر عارف همراه بود

از
روایت
روزی که با دانش آموزان
هنرستانپسرانهفاطمه
الزهرا (س) گذشت

«مطهری»
قربانی فراکسیون امید
در این شماره می خوانیم

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی در شورای
اداری استان اعالم کرد:

 950هزار دالر صادرات
صنایع دستی استان
در ابتدای امسال

6
ترکیب هیات رئیسه اجالسیه چهارم مجلس دهم
مشخص شد

سهمیه یک نفری خراسان

2
سرمربی مشهدی تیم ملی فوتسال زیر 20سال:

به چیزی غیر از قهرمانی
فکر نمیکنیم
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در صفحه  4بخوانید

میزگرد هیئت موسس انجمن هنرهای تجسمی در دفتر

برگزار شد

هنرهای تجسمی زیر یک چتر

هنرهای تجسمی حوزه وسیعی از فعالیتهای هنری شامل نقاشی ،عکاسی ،کاریکاتور ،گرافیک ،مجسمهسازی ،نگارگری ،تصویرسازی،
هنرهای جدید و ...است و مجموعه گستردهای از افراد شامل هنرمندان ،گالری داران ،فروشندگان و خریداران آثار هنری را شامل میشود
که از فرایند تولید تا خرید و مصرف آن نقشآفرینی میکنند...
در صفحه  5بخوانید

عکس :ناهید قلی زاده

دست هایی
که حرف
می زنند

پس از بازدید چند روز قبل استاندار خراسان
رضوی از خطوط قطار شهری مشهد ،وزیر کشور
نیز در سفر به شمهد از قطارشهری مشهد بازدید
کرد .وزیر کشور در بازدید از قطار شهری مشهد
گفت :با توجه به این که پروژه های مربوط به
شهر مشهد فقط به مردم این شهر تعلق ندارد و
در اصل خدمت رسانی به زائران امام رضا (ع) به
شمار می رود ،می توان گفت این پروژه ها ملی
است.
عبد الرضا رحمانی فضلی دوشنبه این هفته
در حاشیه بازدید از خطوط قطار شهری
مشهد افزود :اگر تخصیص اعتبار و
تسهیالتی به این پروژها تعلق می
گیرد متعلق به همه مردم ایران است
تا زائران ،به نقاط مختلف مشهد به
سهولت دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد :ویژگی پروژه
های قطار شهری مشهد به گونه
ای است که بار ترافیکی مسیر
منتهی به حرم رضوی از چهار
سمت تامین شود و امیدوارم
تمام افرادی که به عنوان بهره
بردار این خطوط هستند تعهد
خود را در کمک به شهرداری
انجام دهند.
وزیر کشور با اشاره به
پیشنهاد ساخت خط  ۴قطار
شهری در مشهد گفت :اگر
این مسیر نیز توجیه و زمان
بندی مناسب داشته باشد و

از نظر کارشناسی تائید شود به آن نیز کمک
خواهیم کرد.
شهرداری مشهد با برنامه ریزی نسبت به
برنامه زمان بندی پروژه عقب نیست
رحمانی فضلی افزود :شرایط مالی کنونی
و تغییر قیمت ارز و مشکالت ناشی از آن باعث
افزایش قیمت تمام شده پروژه ها شده است اما
شهرداری مشهد با برنامه ریزی های انجام شده
نسبت به زمان بندی پروژه عقب نیست ضمن این
که شهرداری مشهد نسبت به این پروژه ها بدهی
ای نیز ندارد.وی ادامه داد :مسئوالن قول
داده اند که خط  ۲قطار شهری در مشهد
که اکنون بیش از  ۹۵درصد پیشرفت
داشته است در تیر ماه امسال بهره
برداری شود و این حرکت بسیار بزرگی
به شمار می رود تا با توجه
به حجم ترافیک شهری،
سهولت دسترسی و جا
به جایی مسافر راحت تر
انجام شود.
وزیر کشور گفت:
خط سوم قطار شهری
مشهد نیز که  ۲۸و نیم
کیلومتر است و کارهای
عمرانی آن به طول ۱۲
کیلومتر در حال انجام
است و بقیه پروژه ها
در صورت تامین منابع
مالی با سرعت انجام
خواهد شد.
در صفحه  6بخوانید
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انتخابات هیات رئیسه مجلس بار دیگر با پیروزی الریجانی بر عارف همراه بود

«مطهری»قربانیفراکسیونامید
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مشهد -تهران :روزانه
شنبهها :ساعت 1700 :و 2210
يكشنبهها :ساعت18:30 :
دوشنبهها :ساعت  13:45و 22:10
سه شنبهها :ساعت12:40:و 21:25
چهارشنبهها :ساعت 18:3 0:و 21:45
پنج شنبهها :ساعت 13:45 :و 22:10
جمعهها :ساعت 13:50 :و 22:10
مشهد-زاهدان :همه روزه ساعت11:30 :
مشهد-يزد:روزانه بجز يكشنبهها
(شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت:
 17:15و سه شنبه و چهارشنبهها ساعت)2015 :
مشهد-نوشهر :شنبه ساعت 12:55 :يكشنبهها
و چهار شنبهها ساعت 14:30 :و جمعهها ساعت:
09:45

اصالح طلبان به قیمت حذف «علی مطهری» از
هیات رئیسه مجلس و همچنین قربانی کردن او برای
ریاست عارف تالش کردند تا اگر به هدف رسیدند برگ
برنده ای در سال آخر مجلس دهم داشته باشند و اگر
هم به این مهم نرسیدند بازهم از این موضوع استفاده
کنند و بگویند که عملکرد مجلس دهم را نباید تماما
به پای فراکسیون امید و اصالح طلبان نوشت چون
انتخابات هیات رئیسه نشان داد ،آنها اکثریت نیستند.
روز یکشنبه انتخابات هیات رئیسه مجلس برگزار شد و
علی الریجانی برای دوازدهمین بار پیاپی رئیس مجلس
شورای اسالمی شد .در این انتخابات علی مطهری
نیز جایگاه خود به عنوان نایب رئیس دوم مجلس را
از دست داد .در این روز اعضای آخرین هیات رئیسه
مجلس دهم معین شدند ،علی الریجانی با کسب
 155رای رئیس مجلس شد .محمد رضا عارف که
کاندیدای فراکسیون امید بود  105رای کسب کرد و
محمد جواد ابطحی نزدیک به جبهه پایداری نیز 9
رای به دست آورد .برای انتخاب نایب رئیس اول و دوم
مجلس نیز هر کدام چهار نامزد وجود داشت که نهایتا
مسعود پزشکیان نامزد اصالح طلبان توانست با 148
رای نایب رئیس اول مجلس شود ،عبدالرضا مصری
نامزد اصولگرایان با  143رای نایب رئیس دوم شد.
علی مطهری نامزد اصالح طلبان و نایب رئیس پیشین
مجلس نتوانست آرای الزم را کسب کند و با  128رای
از حفظ کرسی خود باز ماند .مطهری سه سال نایب
رئیس مجلس بود .محمد حسین فرهنگی دیگر نامزد
اصولگرایان برای نایب رئیسی نیز  121رای کسب کرد.
در ادامه انتخابات هیات رئیسه مجلس محمدعلی
وکیلی ،سیدامیرحسین قاضیزادههاشمی ،علیاصغر

پنجشنبهها :ساعت 11:25
 18:30و جمعهها ساعت13:20 :
مشهد-ايالم :يكشنبه و چهارشنبهها :ساعت
07:30
مشهد–آبادان :يك شنبهها ساعت19:30:
چهارشنبهها ساعت15:10 :

مجلسبان
ترکیب هیات رئیسه اجالسیه چهارم مجلس دهم
مشخص شد
مجلس رسید .مهمترین رقیب او محمدرضا عارف نیز
 105رای به دست آورد که قابل پیش بینی بود ،آرایی
که متعلق به فراکسیون امید بودند .آرای الریجانی واجد
معنای ویژهای نیست او همچنان مورد قبول اصولگرایان
مجلس است .اما نامزد سوم برای کسب ریاست مجلس
یعنی محمد جواد ابطحی نماینده تندرو نزدیک به
جبهه پایداری  9رای ناامید کننده کسب کرد .این رای
نشان میدهد که تندروها کمترین جایگاه را در مجلس
دارند با این حال سروصدای آنها بسیار بلند است و در
هر طرح جنجالی ردپایشان دیده میشود.
با کمی احتیاط می توان گفت نتایج انتخابات هیات
رئیسه مجلس در واقع نمایش اتحاد اصولگرایان نیز
بود ،آنها علی مطهری که چهرهای دردسر ساز برایشان
بود را حذف کردند و از سوی دیگر با رای بسیار پایین
به ابطحی ،به تندروها نیز باج ندادند .نتایج انتخابات
نشان میدهد نمایندگان والیی و مستقل خواسته یا
ناخواسته با یکدیگر ائتالف کرده بودند .آنها دو گزینه
معتدل برای نایب رئیسی مجلس معرفی کردند و نهایتا
توانستند پس از سه سال یکی از کرسیهای نایب
رئیسی را از اصالحطلبان بگیرند .هر چند مطهری در
دسته بندیهای سیاسی اصولگرایان معتدل به حساب
میآید ولی در سه سال اخیر نامزد اصالح طلبان بوده
است .به هر حال به نظر می رسد که اگرچه انتخابات
مجلس اسفند ماه برگزار می شود و بیش از  8ماه تا
فرارسیدن آن زمان باقی است ،اما گروه های سیاسی
به ویژه در داخل مجلس از هم اکنون یارگیری های خود
را آغاز کرده و از طرفی طرح و برنامه هایشان را برای
جلب نظر مردم مطرح کرده و پیش خواهند برد .حذف
«علی مطهری» از ترکیب هیات رئیسه مجلس اقدامی
بود که نشان داد ،کسب کرسی و قدرت در هیات رئیسه
مجلس بر هر نوع تعامل سیاسی برای جریانات سیاسی
و سیاسیون حاضر در مجلس نظیر «محمد رضا عارف»
مهم تر است.

آمریکا منابع اعراب را برای توسعه اقتصادی خود به تاراج می برد

مشهد-اهواز :شنبه ساعت  12:25و دوشنبه و
مشهد-شيراز :يكشنبه و پنجشنبهها ساعت:

یوسفنژاد ،علیرضا رحیمی ،احمد امیرآبادیفراهانی
و اکبر رنجبرزاده به عنوان دبیران هیات رئیسه مجلس
انتخاب شدند .ترکیبی که نسبت به دوره قبل تغییری
نداشت .در این ترکیب وکیلی ،یوسف نژاد و رحیمی
از فراکسیون امید و دیگر اعضا از فراکسیون والیی
هستند .بهروز نعمتی ،محمد آشوری و اسدالله عباسی
نیز به عنوان سه ناظر هیات رئیسه انتخاب شدند که
هر سه از نمایندگان اصولگرا و مستقلند .به این ترتیب
میتوان گفت در این انتخابات مهمترین نکته حذف
علی مطهری بود .او نامزد اصالحطلبان بود و در واقع
با حذفش موقعیت اصالح طلبان در هیات رئیسه
تضعیف شد .این اتفاق نمیتواند برای فراکسیون
امید خوشایند باشد .چرا که چند ماه دیگر انتخابات
مجلس یازدهم برگزار میشود و این تضعیف موقعیت
پیام خوبی برای اصالح طلبان ندارد .حذف مطهری،
در واقع حذف یکی از مهمترین بازوها و صداهای
اصالح طلبان در هیات رئیسه مجلس است .البته از
زاویه دیگری نیز میتوان این اتفاق را دید .مطهری از
ابتدای مجلس دهم نایب رئیس مجلس بوده است .این

پست برای او محدودیتهایی در وظایف نمایندگیش
ایجاد کرده و علی مطهری مجلس دهم با مطهری
مجلس نهم تفاوتهایی دارد .مطهری در مجلس نهم
با صراحت بیشتر و قدرت مانور گسترده تری عمل کرد.
همین مسئله محبوبیت او را افزایش داد .اما در مجلس
دهم به واسطه موقعیتش در برخی موارد چارهای
جز سکوت و یا مصلحت سنجی نداشت .شاید با این
تغییر در هیات رئیسه حاال مطهری بتواند در چند ماه
باقیمانده با محدودیت کمتری در مجلس فعالیت کند.
حذف مطهری قطعا خوشایند اصولگرایان است چرا
که حضور در هیات رئیسه و جایگاه نایب رئیسی باعث
شد در مواردی او مقابل تندرویهای برخی نمایندگان
اصولگرا بایستد.از دیگر موارد مهم انتخابات هیات
رئیسه مجلس ،رای علی الریجانی رئیس مجلس در
رقابت با عارف بود .الریجانی در دو سال اول مجلس
دهم بیش از  200رای برای ریاست مجلس کسب کرد.
اما در سال سوم با افت شدید آرای خود مواجه گردید و
فقط با  147رای رئیس مجلس شد .امسال هشت رای
به آرای الریجانی اضافه شد و او با  155رای به ریاست

نمایندهمردمکاشمردرمجلسشورایاسالمیاظهار
داشت:آمریکا با طرح ادعای دروغین ایران هراسی و به
بهانه حفظ امنیت کشور های عربی از منابع آنها برای
توسعهاقتصادیخوداستفادهمیکند.
بهروز بنیادی تصریح کرد:کشورهای عربی و به
خصوص عربستان و امارات ثروت ملی خود را از روی
جهل در اختیار آمریکا قرار می دهند و در سالهای
طوالنی همیشه حیات خلوت آمریکایی ها بودن و روزی

 512/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
-1نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و
برابر رای شماره  139860306013000101مورخ  1398/1/22هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا فرخی به شناسنامه شماره  20کد ملی 0919542921
صادره گناباد فرزند محمد علی در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت کل  488/30مترمربع
تمامت پالک شماره  2607فرعی (به مساحت  470/72مترمربع) و قسمتی از پالک  2605فرعی (به مساحت  17/58مترمربع)
از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از محمد علی شمس (پالک
 2607فرعی) و محمد حسین ذبیحی (پالک  2605فرعی) -2 .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139860306013000104مورخ  1398/1/22هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم منیژه گل
اندام به شناسنامه شماره  0910075212کد ملی  0910075212صادره گناباد فرزند حمیدرضا در دو دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب ساختمان مسکونی به مساحت کل  488/30مترمربع تمامت پالک شماره  2607فرعی (به مساحت  470/72مترمربع) و
قسمتی از پالک  2605فرعی (به مساحت  17/58مترمربع) از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد
خریداری شده مع الواسطه از محمد علی شمس (پالک  2607فرعی) و محمد حسین ذبیحی (پالک  2605فرعی) .محرزگردیده
است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 1398/2/24 :تاریخ
انتشار نوبت دوم98/3/7 :
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب
*********************************************************
 512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  1397/11/6 -139760306013002174هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه
عبدالهی بشماره شناسنامه  0910029288کد ملی  0910029288صادره از گناباد فرزند مهدی در ششدانگ یک باب منزل به
مساحت  214/77مترمربع از پالک شماره  368فرعی از  4اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری
شده مع الواسطه از بانو حبیبه یعقوبیان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/2/24 :نوبت دوم98/3/7 :
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد -محمدرضا اجتهادب عرب
******************************************************
 512/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر
رای شماره  139860306013000184مورخ  1398/1/31هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید علی موسوی به شناسنامه شماره  1995کد ملی 0066923344
صادره تهران فرزند سید محمود در شش دانگ یکباب منزل به مساحت  416/69مترمربع قسمتی از باقیمانده پالک شماره 617
فرعی از  117اصلی واقع در اراضی خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقایان مهدی سمرقندی و حسن
سمرقندی محرزگردیده است لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و
ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل تحویل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 1398/2/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/7 :
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب

خواهد رسید که از این رفتار خود پشیمان می شوند و
هزینه اشتباهات خود را پرداخت می کنند.
وی افزود:استقالل ایران مشکل اصلی آمریکا است
و او نگران است مدل جمهوری اسالمی در سایر کشور
ها پیاده شود و آن وقت نه گاو شیردهی برای آمریکا می
ماند نه سالح های دست دوم آنها را کسی میخرد لذا
همواره به دنبال تبلیغ علیه ایران بودند.عضوفراکسیون
امید مجلس تاکید کرد:ایران هرگز تهدیدی علیه هیچ

کشوری در دنیا و منطقه نبوده و آغاز کننده هیچ جنگی
نبوده است و توان ایران در جهت صلح و امنیت بوده
است اما باید بپذیریم جنگ رسانه ای را باخته ایم و
نتوانستیم حقانیت و مظلومیت کشور را به گوش ملت
های جهان برسانیم و توریست های خارجی ای که به
ایران می آیند همواره اذعان داشتند با ایرانی متفاوت
از آنچه می دانستند مواجه شده اند.به گزارش خانه
ملت،مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایــاالت متحده

 512/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
-1نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره
 139860306013000080مورخ  1398/1/18هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات
مالکانهوبالمعارضمتقاضیآقایعلیقهرمانیبهشناسنامهشماره 112کدملی 0919199512صادرهگنابادفرزندمحمددرششدانگیکباب
خانه قدیمی به مساحت  240/93مترمربع از پالک شماره  39فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از
محل مالکیت مشاعی خود متقاضی -2 .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139760306013001822مورخ  1397/10/1هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی قهرمانی به شناسنامه شماره  2959کد ملی  0919918026صادره
گناباد فرزند مهدی در شش دانگ یکباب مغازه به مساحت  118/90مترمربع از پالک شماره  876فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد
بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی -3 .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139760306013001828مورخ  1397/10/3و رای اصالحی شماره
 139860306013000357مورخ  1398/2/16هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی قهرمانی به شناسنامه شماره  2959کد ملی  0919918026صادره گناباد فرزند مهدی در شش دانگ
یکباب مغازه به مساحت  119/26مترمربع از پالک شماره  876فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد
خریداری شده مع الواسطه از خانم عفت قهرمانی .محرزگردیده است لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و
در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 1398/2/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/7 :
رئیسثبتاسنادوامالکگناباد-محمدرضااجتهادیعرب
********************************************************
512/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای
شماره  139860306013000084مورخ  1398/1/19هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم معصومه نیک پور بجستانی به شناسنامه شماره  17کد ملی  0942429095صادره
مشهد فرزند محمد علی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  354/53مترمربع از پالک های شمارات  406و  1608فرعی از 4
اصلی واقع در اراضی نوقاب خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی خود متقاضی (پالک 1608
فرعی) و خریداری شده مع الواسطه از خانم فاطمه اسماعیل زاده (پالک  406فرعی) مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت
به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 98/2/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/7 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب
******************************************************************
512/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  1397/10/1 -139760306013001817هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید ابوالفضل کوچکی بهابادی
به بشماره شناسنامه  0910097933کد ملی  0910097933صادره از گناباد فرزند سید رضا در ششدانگ یک باب منزل به مساحت
 252/06مترمربع از پالک شماره  585فرعی و خیابان که قبال جزء محدوده سند پالک  585فرعی بوده است از  117اصلی واقع دراراضی
خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی متقاضی و خریداری شده از شهرداری گناباد محرزگردیده است لذا
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،98/2/25 :نوبت دوم 98/3/7 :
رئیس ثبت اسنادوامالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب

سیاست 2

با صدور بیانیهای ضمن تایید بر فروش اضطراری
تسلیحاتبهکشورهایعربستانسعودی،اماراتعربی
متحده و اردن اعالم کرد که هدف از این کار بازداشتن
ایران از ستیزهجویی است.
پامپئو در این بیانیه با اشاره به ارزش  ۸.۱میلیارد
دالری این فروش عجوالنه سالح به کشورهای عربی
مذکور ،مدعی شد این کار برای بازدارندگی در برابر آن
چه ستیزه جویی ایران خوانده است انجام می شود.

سهمیه یک نفری خراسان

با رای نمایندگان اعضای هیات رئیسه مجلس برای
اجالسیه چهارم مجلس دهم شورای اسالمی انتخاب
شدند.
نمایندگان در جلسه علنی روز (یکشنبه5 ،
خردادماه) برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس را در
دستور کار قرار دادند که در نتیجه آن اعضای هیات
رئیسه مجلس برای اجالسیه چهارم دور دهم انتخاب
شدند.
بر اساس این گزارش نمایندگان با  155رای از 274
رای ماخوذه دکتر علی الریجانی را به عنوان رئیس
مجلس در چهارمین سال دوره دهم مجلس شورای
اسالمی انتخاب کردند.
همچنین در ادامه برگزاری انتخابات هیات رئیسه
مجلس ،مسعود پزشکیان ،با کسب  148رأی موافق و
عبدالرضا مصری با کسب  143رأی موافق از مجموع
 280رای ماخوذه به عنوان نواب اول و دوم هیات
رئیسه مجلس در چهارمین سال مجلس دهم انتخاب
شدند.
گفتنی است نمایندگان مردم در خانهملت در
ادامه برای انتخاب دبیران هیات رئیسه دائم نهاد
قانونگذاری در سال چهارم دهمین دوره مجلس رأی
گیری کردند که سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
با  160رای ،محمدعلی وکیلی با  153رای ،علی اصغر
یوسف نژاد با  151رای ،اکبر رنجبرزاده با  138رای،
احمد امیرآبادی فراهانی با  132رای ،علیرضا رحیمی
با  126رای از مجموع  277رای ماخوذه توانستند
اکثریت آرا را به دست آورند.
همچنین نمایندگان در نشست علنی روز (یکشنبه
 5خرداد) مجلس شورای اسالمی و در جریان برگزاری
انتخابات هیات رئیسه مجلس بهروز نعمتی با 165
رای ،محمد آشوری تازیانی با  144رای و اسدالله
عباسی با  134رای از مجموع  279رای ماخوذه را
به عنوان ناظران هیات رئیسه مجلس برای اجالسیه
چهارم مجلس دهم انتخاب کردند.

 512/7اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
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
برابررای شماره  139760306021000710هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محسن محمد پور فرزند حسن بشماره
شناسنامه  2989کد ملی  5729933762صادره از مرکزی در یک باب ساختمان به مساحت  192مترمربع پالک  1288فرعی از  4اصلی
واقع در خراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی ورثه مرحوم عبدالرضا مشیری محرزگردیده است
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/2/22 :نوبت دوم.1398/3/7 :
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
******************************************************************
512/8اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  1397/10/12 -139760306006001007هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمود عباس زاده
خرقی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه  341صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ( 120/22یکصد
وبیست متر و بیست و دو صدم مترمربع) قسمتی از پالک  432فرعی واقع در اراضی دیزقند پالک  231اصلی دهستان اربعه واقع در
بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی متقاضی و همچنین خریداری از مالک رسمی آقای محمد عباس زاده محرزگردیده
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/2/22 :نوبت دوم:
.1398/3/7
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه -محمد کاظم باقرزاده
*************************************************************
512/9اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  1398/1/29 -139860306006000215هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قربان اسدی فرزند علی
جمعه بشماره شناسنامه  1982صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  107/77مترمربع (یکصد و هفت
متر و هفتاد و هفت صدم مترمربع) قسمتی از پالک  101فرعی واقع در اراضی ضیاء الدین سفلی پالک  126اصلی دهستان اربعه واقع
در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای مجید صادقی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/2/22 :نوبت دوم.1398/3/7 :
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه -محمد کاظم باقرزاده
*************************************************************
512/17اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره
 139860306013000082مورخ  1398/1/19هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مجید شرافتی به شناسنامه شماره  5کد ملی  0919869467صادره گناباد فرزند یحیی در ششدانگ یکباب
منزل به مساحت  153/92مترمربع پالک شماره  3356فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری
شده مع الواسطه از آقای محمد قلی قلی زاده مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر
االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد
یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند
مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/22 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب

 3اقتصاد
مجلسبان
دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو
بساط دالالن را از بازار جمع میکند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی معتقد است دریافت مالیات از خرید و فروش
خودرو میتواند دست دالالن را از بازار این کاال کوتاه
کند.حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن
مجلس شورای اسالمی با اشاره به تأثیر درج قیمت
در آگهیهای فروش خودرو در سایتهای اینترنتی و
اپلیکیشنها ،گفت :درج قیمتهای غیرکارشناسی
در آگهیها به داللی دامن میزند و افراد سودجو با
آگهیهای دورغین زمینه افزایش قیمت خودرو در بازار
را رقم میزنند.
yyدالالن با گل آلود کردن شرایط سود بیشتری به دست
میآورند
نماینده مردم فیروزه و نیشابور در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه دالالن با گل آلود کردن شرایط
در تالشاند سود بیشتری به دست آورند ،افزود :اعالم
قیمتهای غیرواقعی در آگهیهای خرید و فروش ،درج
گروهی قیمتهای دروغین ،قیمتسازی غیرواقعی و
جهتدهی به بازار خودرو از جمله اقدامات دالالن در
سایتهای خرید و فروش اینترنتی با هدف دامن زدن به
قیمتها در بازار خودرو است.
yyدرج قیمت در آگهیهای اینترنتی باعث افزایش قیمت
خودرو در بازار میشود
وی با بیان ایکه درج قیمت در آگهیهای اینترنتی باعث
افزایش قیمت خودرو در بازار میشود ،اظهار کرد :با حذف
قیمتها زمینه فعالیت سوداگران از بین رفت در نتیجه
قیمت چهارچرخها تا حدودی در بازار کاهشی شد.عضو
کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسالمی درباه
تأثیر دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو ،خاطرنشان
کرد :اگرچه اخذ مالیات میتواند تاحدودی دست دالالن
را از بازار کوتاه کند اما در صورتی که به درستی اجرا نشود
مالیات به عاملی برای گرانی مجدد خودرو تبدیل میشود
چراکه راههای فرار مالیاتی بسیار است و دالالن از راههای
غیررسمی خودرو خرید و فروش میکنند.این نماینده مردم
در مجلس دهم ادامه داد :در یک سال اخیر به دلیل افزایش
تقاضا در بازار و نوسانات ارزی قیمت خودرو افزایش چشم
گیری پیدا کرد و دالالن نیز توانستند از شرایط سوءاستفاده
کرده و سودهای کالنی به دست آورند.
yyبرای اخذ مالیات از فرآیند خرید و فروش خودرو
سازوکاری طراحی شود
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای
اسالمی تصریح کرد :در این میان کسانی هستند که
دائم در حال خرید و فروش خودرو هستند و به نوعی
مصرف کننده نهایی خودرو نیستند و با هدف کسب
سود دربازار حضور دارند در نتیجه بهتر است سازوکاری
برای اخذ مالیات از آنها طراحی شود.
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وزیر کشور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی

ساختارجدیدبودجهریزیکشورتادوماهآیندهتکمیلمیشود

وزیر کشور گفت :با توجه به مهلت تعیین شده از سوی رهبر معظم
انقالب اسالمی ،ساختار جدید بودجه ریزی کشور تا دو ماه آینده
کامل میشود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی استان که در محل دفتر استاندار برگزار شد ،اظهار کرد:
حضور آقای رزم حسینی در استانداری خراسان رضوی فرصت خوبی
برای ایجاد تحول و توسعه است چرا که ایشان هم انگیزه الزم را برای
کار دارد و هم برای پیگیری موضوعات زمان میگذارد.
وی با بیان اینکه به رغم بروکراسی اداری و تمرکزگرایی ،طر حهای
ابتکاری آقای رزم حسینی در استان کرمان نتایج بسیار خوبی داشت،
افزود :امیدواریم طر حهای اقتصادی در خراسان رضوی هم به نتیجه
برسد؛ البته گزارشها حکایت از این دارد که وحدت ،هم نظری و
همفکری خوبی در استان ایجاد شده است.
وزیر کشور ادامه داد :اگر در شرایط حساس کنونی ،بدانیم که
ً
در حوزههای مختلف اقتصادی هدف و مسیر چیست ،قطعا از عدم
همکاریها یا موازی کاریها جلوگیری خواهد شد؛ امروز ناخواسته
وارد یک شرایط بین المللی شدهایم که به ما تحمیل شده است.
وی با اشاره به بدعهدی آمریکا در عمل به تعهدات خود مطابق
برنامه جامع اقدام مشترک هستهای خاطرنشان کرد :نه اروپا و نه
آمریکا هیچ یک به صورت کامل تعهدات خود را اجرا نکردند درحالی
که برجام یک میثاق بین المللی بود و میتوانست در مسیر اجرای
آن ،اعتمادها افزایش یابد و مسائل روانتر پیش برود.رحمانی فضلی
گفت :آمریکا برخالف تعهدات و میثاق بین المللی به صورت یک
جانبه از برجام خارج شد اما در عرصه سیاسی به موفقیت دست
پیدا نکرد؛ موضع گیری کشورهای اروپایی نشان میدهد که آمریکا
در حوزه سیاسی نتوانست آنها را با خود همراه کند اما در حوزه
اجرایی و عملی همراهی آنها را جلب کرده است .اروپاییهای این
بهانه را مطرح میکنند که ما در بازار جهانی حضور داریم و به دلیل
فعالیت شرکتهای ما با آمریکا امکان همراهی نکردن با سیاستهای
این کشور وجود ندارد.وی بیان کرد :با توجه به اعمال فشارهای بین
المللی علیه کشورمان ،ضرورت دارد که متناسب برای شرایط موجود
در حالت دفاع و مقاومت قرار گرفته و متناسب با این شرایط برنامه
ریزی و تصمیم گیری داشته باشیم .دشمن برای تأمین منابع خود
ممکن است هرکاری انجام دهد؛ هرچند در داخل کشور اراده بر این
است که موضوعات با مکانیزم های حاکم بر روابط بین الملل حل شود
و همیشه به دنبال احقاق حق از این طریق بودهایم.
وزیر کشور با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران نه به حق کسی
تجاوز کرده و میکند و نه اجازه تجاوز به حقوق خود را به کسی
میدهد ،افزود :موضع ما همکاری بر مبنای روابط بین الملل با تمامی
کشورها به جز رژیم صهیونیستی است .همواره یکی از خطوط قرمز
نظام جمهوری اسالمی این بوده است که هیچ گاه شروع کننده هیچ
اقدامی مبتنی بر شرایط سخت نباشد اما این رویکرد به معنای آن
نیست که اگر کسی به دنبال تقابل به صورت سخت بود ،آمادگی دفاع
از خود را نداشته باشیم.وی تصریح کرد :این حق هر کشوری است

که از مرز ،منافع ،حقوق و امنیت خود دفاع کند و بر همین اساس
جمهوری اسالمی در صورت آغاز هرگونه تهاجمی با همه امکانات و
تجهیزات از خود دفاع خواهد کرد اما در عین حال بارها اعالم کردهایم
که اراده ما بر تقابل سخت با هیچ کشوری نیست.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه اسرائیل همیشه در منطقه به
عنوان یک عنصر تنش زا و آشوب آفرین بوده است ،خاطرنشان کرد:
این رژیم همواره به دنبال جنگ افروزی بوده و بعید نیست که بخواهد
در منطقه مشکل جدیدی ایجاد کند؛ ما دخالت رژیم صهیونیستی
در مسائل منطقه را عوامل ثالث مینامیم و ضرورت دارد که اروپا و
آمریکا مراقب این مسئله باشند.وی افزود :آمریکا تالش میکند که آثار
فشارهای اقتصادی و سیاسی را در قالب رفتارهای جمعی مردم ،دولت
و حاکمیت و در حوزههای اجتماعی و امنیتی کشور شاهد باشد .به
عبارت دیگر دشمن به دنبال ایجاد تنش اجتماعی و نارضایتی عمومی
در داخل کشور است چرا که میداند که شاید تعیین کننده زمان آغاز
هرگونه اقدام نظامی در منطقه باشند اما زمان پایان جنگ با آنها
نخواهد بود.وی ادامه داد :همه باید بدانند که جمهوری اسالمی
ایران به مسئله امنیت در منطقه به صورت یکپارچه نگاه میکند
و اعتقاد دارد هر عاملی که امنیت منطقه را بهم بزند ،ممکن است
دامن همه را بگیرد.رحمانی فضلی مهمترین اولویت کشور در شرایط
فعلی را مقاومت در برابر تحریمها برشمرد و گفت :البته ایستادگی در
برابر تحریمها این به معنای ایستادگی فیزیکی نیست بلکه معنای
آن ،حرکت در جهت دفع این تهدید و فعال کردن حوزههای سرمایه
گذاری ،خدماتی ،اشتغال و تولید است .همانطور که رهبر معظم
انقالب و ریاست جمهوری بار تاکید کردهاند ،باید تحریمها را به یک
فرصت برای پیشرفت و توسعه تبدیل کرد.وی ادامه داد :در شرایط
امروز که با فشارهای گسترده بین المللی مواجه هستیم باید مثل
ً
همیشه به توانمندیها و ظرفیتهای داخلی کشور توجه کنیم؛ قطعا
ً
اگر مدیران برای حل مشکالت در بخش مختلف اراده کنند ،قطعا
اقدامات در این زمینه به نتیجه خواهد رسید.وزیر کشور برنامه ریزیها

در راستای توسعه اقتصادی فرهنگی در خراسان رضوی را خوب و
ارزشمند توصیف کرد و در عین حال گفت :توقع این است که برای
شرایط کنونی برنامه ریزیهای ویژهای انجام گیرد و ضمن بازنگری
در اولویتها ،در راستای ایجاد منابع جدید درآمدی و کاهش هزینهها
گام برداشته شود.
وی با تاکید بر اینکه کاهش درآمدهای نفتی کشور باید از محل
صرفه جویی در هزینهها یا تعریف منابع درآمدی جدید جبران شود،
خاطرنشان کرد :مدیران استانی باید در راستای خلق منابع درآمدی
جدید از محل جذب سرمایه گذاری داخلی یا خارجی و استفاده از
منابع مالی در اختیار مردم برنامه ریزی انجام دهند.
وزیر کشور با بیان اینکه باید از تولید و سرمایه گذاری حمایت کرد،
اظهار کرد :در برخورد با سرمایه گذاران نباید سیاست یک بام و دو
هوا را دنبال کرد .از یک طرف می گوییم سرمایه گذاری خوب است و
از طرف دیگر به عناوین مختلف مانع بر سر راه سرمایه گذاران ایجاد
میشود .به عبارت دیگر با قوانین موجود که از مشروطیت تاکنون
تنقیح نشده است ،میتوان با هرگونه سرمایه گذاری شرعی و مباحی
مخالفت کرد اما در مقابل این امکان وجود دارد که سختترین موانع
را از جلوی پای سرمایه گذاران برداشت.رحمانی فضلی از مدیران
دستگاههای اجرایی درخواست کرد که با حفظ جایگاه نظارتی خود،
موانع پیش روی سرمایه گذاری را برطرف کنند و افزود :نحوه توزیع
گوشت و شکر و مشکالتی که در این زمینه ایجاد شد ،نشان داد نظام
توزیع مناسبی در کشور نداریم و ضرورت دارد هر استان متناسب
با شرایط خود ،نظام توزیع مناسبی را درنظر بگیرد.وی بر ضرورت
تسهیل شرایط برای واگذاری پروژههای نیمه تمام عمرانی به بخش
خصوصی خاطرنشان کرد :شاید نیاز باشد که این پروژهها  10درصد
زیر قیمت کارشناسی واگذار شود و دولت تاحدودی ضرر کند اما نباید
این پروژهها را بالتکلیف گذاشت .قانون اجازه صرف و صالح میدهد
بنابراین باید شرایط را برای واگذاری پروژهها فراهم کرد.
وزیر کشور گفت :در برخی از سیستمهای دولتی میل به واگذاری

پروژههای نیمه تمام عمرانی وجود ندارد به طوریکه برخی دستگاهها
در مقابل این کار مقاومت میکنند در حالی که کشور را باید در حوزه
توسعه و رشد در مسیر سریعتری قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد :افغانستان و ایران ویژگیهای مشترکی دارند
و میتوان از این ظرفیت برای جذب سرمایههای سرمایه گذاران
افغانستانی استفاده کرد .شاید برخی مالحظات یا در نتیجه بخل
ورزیدن از این ظرفیت استفاده نشود.وی در بخش پایانی سخنان
خود گفت :با توجه به مهلت تعیین شده از سوی رهبر معظم انقالب
اسالمی ،ساختار جدید بودجه ریزی کشور تا دو ماه آینده کامل
میشود.معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور هم در این
جلسه گفت :در سال  97حدود  30هزار میلیارد تومان تسهیالت رونق
تولید پیش بینی شده بود که  37هزار واحد صنعتی موفق به جذب
مبلغ  25هزار میلیارد تومان از مبلغ مذکور شدند.
بابک دین پرست افزود :از مجموع تسهیالت پرداختی طی سال
 97با عنوان رونق تولید ،یک هزار و  734میلیارد تومان در قالب
 1772پرونده به واحد صنعتی خراسان رضوی پرداخت شد.
وی ادامه داد :صیانت از وضعیت موجود واحدهای فعال تولیدی،
تالش در جهت احیای واحدهای راکد ،برنامه ریزی در راستای
بازگشت واحدهای تملک شده توسط بانکها به چرخه تولید و ارتقای
ظرفیت واحدهای تولیدی از جمله مأموریتهای فرمانداران در حوزه
اقتصادی است.
yyتالش برای ایجاد همدلی در بین ارکان حاکمیت برای دستیابی به
توسعه اقتصادی
استاندار خراسان رضوی گفت :با اجرای مثلث توسعه اقتصادی
فرهنگی در استان طی ماههای اخیر تالش کردهایم که به منظور
دستیابی به توسعه اقتصادی ،همدلی و همزبانی در بین ارکان
حاکمیت اعم از دولتی و قضایی ایجاد شود.
علیرضا رزم حسینی در ادامه این جلسه ،اظهار کرد :مسئولیت
اشتغال زایی در مناطق کمتربرخوردار و ایجاد توسعه اقتصادی
فرهنگی در شهرستانهای استان به شرکتهای توانمند بخش
خصوصی و دولتی واگذار شده است.
وی افزود :خوشخبتانه نماینده ولی فقیه ،ائمه جمعه و تمامی
نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسالمی همراهی بسیار
خوبی با مدیریت اجرایی استان در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد
مقاومتی دارند و امید داریم که نتایج درخشانی داشته باشد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :با اجرای مثلث توسعه
اقتصادی فرهنگی در استان طی ماههای اخیر تالش کردهایم که به
منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ،همدلی و همزبانی در بین ارکان
حاکمیت اعم از دولتی و قضایی ایجاد شود.
رزم حسینی با اشاره به تشکیل نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی با
مشارکت معینهای توسعه گرا بیان کرد :در این نهاد مردمی ضمن
تبادل تجربیات معینهای توسعهای به یکدیگر ،با حضور مدیران
دستگاههای اجرایی تصمیمات الزم برای رفع مشکالت پیش روی
کارآفرینان و سرمایه گذاران اتخاذ میشود.
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روایت صبح امروز از روزی که با دانش آموزان هنرستان پسرانه فاطمه الزهرا (س) گذشت
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z_hasanpuran@yahoo.com

بود.
سخنگوی سازمان ثبت احوال به آمارهای فوتیهای
ثبت شده در کشور در سال  ۹۷نیز اشاره کرد و گفت:
 ۳۷۷هزار و  ۲۴۵مورد فوتی در سال  ۹۷ثبت شد که از
این تعداد  ۲۱۱هزار و  ۵۱۸مورد مرد و  ۱۶۵هزار و ۶۷۵
مورد نیز زن بودند .نسبت جنسیت حاصل از ثبت رویداد
وفات نیز  ۱۲۷فوت مرد در مقابل  ۱۰۰فوت زن همچنین
نسبت فوت ثبت شده برای ساکنان شهرها نیز ۷۳.۸
درصد بود .از طرفی  ۹۸.۱درصد از فوتیها در مهلت
قانونی به ثبت رسیدند.

عکس :ناهید قلی زاده

اینجا رابطه معلم و شاگردی خیلی عمیق تر از دیگر
مدارس است؛ این را محسن سیدی مدیرهنرستان
می گوید ،او معتقد است ":ویژگی بچه های ناشنوا
این است که مهربان تر اند و زود وابسته می شوند .اگر
درباره فارغ التحصیلی با آن ها صحبت کنید بعضی
حتی گریه می کنند .برای آنان دل کندن از این محیط
امن و آرامش بخش دشوار است".
در ادامه گزارش گزارش «صبح امروز» از هنرستان
فاطمه الزهرا (س) مشهد را می خوانید.
هنرستان کار و دانش پسرانه فاطمه الزهرا (س) ویژه
دانش آموزان آسیب دیده شنوایی است .دانش آموزان
در  3رشته کابینت سازی چوبی ،تاسیسات حرارتی و
برودتی و برق ساختمان تحصیل می کنند .سیدی که
خود معلم دانش آموزان هم بوده است می گوید" :بچه
های ناشنوا مدرسه را خانه اولشان می دانند؛ این بچه
ها در خارج از مدرسه و در خانه غریب اند ،درک بعضی
مفاهیم برای آنان مشکل است .البته خوشبختانه
مدرسه محیط آرامش بخش و خوبی برای آنان فراهم
کرده است .حتما همه ما در زندگی با ناشوایان برخورد
داشته ایم .سختی برقراری ارتباط با آنان هنگام تدریس
چند برابر می شود چرا که دایره لغات ناشنوایان بسیار
محدود است" .معلم ناشنوایان ابتدا باید هنرپیشه
خوبی باشد و بتواند با زبان بدن مفاهیم را انتقال دهد.
انتقال مفاهیم انتزاعی به دانش اموزان سخت است
و معلم باید با پانتومیم و خالقیت خود تدریس کند و
آستانه تحمل باالیی داشته باشد ".دقت که می کنم
می بینم از دست هایش در گفت و گو زیاد استفاده می
کند ،سیدی می گوید" :ما با این بچه ها زندگی کرده
ایم و استفاده از دست ها در گفت و گو برای ما عادت
شده است".
ناشنوایان خالق النه های پرندگان پارک ملت
با دعوت مدیر مدرسه به کارگاه ها سری مزنیم
جایی که تعلیم معلمان آن گونه بوده که دانش آموزان
این جا را مانند خانه اول می دانند .در کارگاه بچه ها با
لباس فرم یکسان مشغول کار با چوب اند؛ لباس هایی
که توسط دانش آموزان هنرستان دخترانه کاردانش
ناشنوایان دوخته شده است .با ورود ما همه سالم می
کنند و هریک به نوعی ذوقش از دیدن مدیرمدرسه
را نشان می دهد .به میزهای کارشان نگاه می کنم؛
مشغول ساخت النه پرندگان هستند ،مدیرمدرسه می
گوید :این النه ها را برای نصب در پارک ملت مشهد

می سازند ،سال گذشته هم تعدادی از النه هایی که
ساختند در آن جا نصب شد.
سیدی رفتار متفاوتی با دانش آموزان دارد ،بین
صحبت ها ناخودآگاه یقه لباس دانش آموزی را مرتب
می کند یا دکمه دانش آموز را می بندد ،خودش می
گوید :رفتارمعلمان اینجا با دانش آموزان پدرانه است.
از وضعیت درسی دانش آموزان می پرسم که مدیر
مدرسه می گوید" :بچه های ناشنوا در دروس تئوری
ضعیف ،اما در مباحث عملی فوق العاده اند .یادگیری
این بچه ها از طریق بینایی است؛ این باعث معطوف
شدن تمام حواس آن ها به کار می شود.
سیدی مدیرمدرسه رشته کالم را به یاسر شبان
هنر اموز کارگاه چوب می سپارد ،او می گوید" :عالقه
ی بچه ها به مدرسه آنقدر زیاد است که بعد از ساعت
مدرسه هم با معلم شان در ارتباط اند و مدام از او پیگیر
درس شان هستند.
این معلم اگر چه تدریس به دانش آموزان ناشنوا را
مشکل می داند اما یادآور می شود با وجود مشکالت
تدریس هیچ گاه از انتخابش پشیمان نشده است.
”اگر ارتباط با ناشنوایان را یاد بگیرید ،کار با آنان حتی
از کار با بچه های عادی لذت بخش تر است؛ چرا که
ناشنوایان همه حواس شان جمع درس است و عشق به
تحصیل دارند ،دیدن پیشرفت کار این بچه ها خستگی
را از تنم می زداید".

در کارگاه تاسیسات حرارتی و برودتی امید که از
دانش آموزان نیمه شنواست را میبینم ،او می گوید:
"هر آن چه یاد گرفته ایم با زحمات زیاد معلمان بوده
است ،در حال حاضر اجرای سیستم گرمایش از کف را
به ما آموزش می دهند" .
یک مدرسه و کلی قهرمان
از دانش اموزان کارگاه خداحافظی می کنم و وارد
حیاط مدرسه می شوم .زنگ ورزش است و تعدادی از
دانش آموزان مشغول بازی فوتبال هستند .دور تا دور
حیاط وسایل ورزشی به چشم می خورد .مدیر مدرسه
می گوید" :بعضی بچه ها عضو تیم ملی ناشنوایان
والیبال ،بسکتبال ،فوتسال و کشتی اند و در مسابقات
مقام آورده اند ،بچه ها پشتکار خوبی دارند و وارد هر
رشته ای که شوند با جدیت آن را ادامه می دهند؛
اما متاسفانه گاهی به دلیل کمبود بودجه اعزام آن ها
صورت نمی گیرد.
ناصر یکی از دانش آموزان عضو تیم ملی ناشنوایان
کشتی است ،او با زبان اشاره می گوید :سال گذشته در
وزن  65کیلو مقام سوم و مدال برنز مسابقات جهانی
روسیه را به دست آورده ام.
حمیدرضا دانش آموز دیگری است که با او گفت و
گو می کنم ،او خجالتی است و گونه هایش سرخ می
شود ،با زبان اشاره می گوید :از شهرستان درگز برای
ادامه تحصیل به مشهد آمده ام و در خوابگاه زندگی می

کنم .او با همان زبان اشاره ادامه می دهد" :مدرسه را
دوست دارم و آمده ام در رشته برق تحصیل کنم".
آجر سفال؛ هدیه دانش آموز به معلم
مجتبی حسینیان پیشکسوت آموزش ناشنوایان
استان در این بازدید به ما ملحق می شود ،او می گوید:
"معلمی یک استعداد و عالقه شخصی است .من 41
سال است که معلمم و هرگز خسته نشده ام ،او از
خاطرات معلمی اش می گوید":حدود  35سال پیش
معلم  4دانش آموز استثنایی در منطقه ای محروم در
شمال خراسان بودم .هفته معلم بود و یکی از دانش
آموزان برایم هدیه ای آورده و اصرار داشت آن را باز
کنم .وقتی هدیه را باز کردم دیدم یک آجر سفالی است
که آن را از خیابان برداشته است .با زبان اشاره به من
گفت :این آجر را برایتان اورده ام تا از آن به عنوان پایه
ی شلنگ آب استفاده کنید .این بهترین هدیه روز معلم
بود چرا که تمام عشق آن دانش آموز درآن نهفته است،
هنوز پس از گذشت سال ها از آن آجر نگهداری می
کنم".
حسینیان هنوزهم عشق تدریس به دانش آموزان
استثنائی را در سر دارد ،او بدترین خاطره معلمی اش
را بازنشستگی می داند " :با آن همه تجربه می توانستم
بیشتر برای بچه های استثنایی مفید باشم ،دل کندن
از این بچه ها سخت است ،مدرسه های استثنایی
دنیایی از انرژی مثبت اند".

سهم خراسان در طرح ایران مهارت
معاون آموزش متوسطه
آموزش و پرورش خراسان رضوی
گفت :تابستان امسال  ۲۱۰هنرستان
این استان مجری طرح ملی ایران مهارت هستند.
به گزارش ایرنا رضا صابری توالیی افزود :طرح ملی
آموزش حرفه های مهارتی کوتاه مدت (ایران مهارت)
ویژه دانش آموزان دوره اول متوسطه برای نخستین سال
از تابستان امسال در این استان آغاز می شود و ۲۱۰
دبیرستان استان که شامل  ۱۰درصد دبیرستانها می
شوند مجری این طرح هستند.
وی اظهار داشت :براساس توافقنامه وزارت آموزش و
پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور طرح یاد
شده به میزان  ۶۰ساعت اجرا می شود.
وی گفت :انعطاف پذیری ،اختیاری و داوطلبانه بودن

و مشارکت پذیری نهادهای دولتی و غیردولتی از اصول
حاکم بر طرح ایران مهارت می باشد.
صابری توالیی افزود :توسعه و تقویت فرهنگ کار
و مهارت آموزی ،ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی
استعدادهای مهارتی دانش آموزان و کمک به هدایت
تحصیلی آنان ،ایجاد زمینه کسب شایستگی های فنی
مورد نیاز نیروی کار ،حرف و مشاغل گوناگون ،کمک به
خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی و ایجاد ارتباط بین آموزش
رسمی و غیررسمی در دوره اول متوسطه از مهمترین
اهداف این طرح است.
وی اظهار داشت :شرکت در این طرح اختیاری
است و دانش آموزان می توانند  60ساعت آموزش را
در طول سه سال مقطع اول متوسطه یا به صورت یکجا
فراگیرند.

بیان اینکه پس از ایمن سازی محل ،عملیات
آتشنشانان خاتمه یافت ،عنوان کرد :علت بروز
این حادثه در دست بررسی است.
وی از کارگران و مقنیهایی که در زمینه چاه
فعالیت میکنند خواست که قبل از آغاز فعالیت
خود از سالمت و تجهیزات مورد استفادهشان
به ویژه طنابها و تسمههای مهار کننده و انواع
گرههای الزم اطمینان حاصل کنند ،همچنین
اگر از موتور گیربکس برای پایین رفتن استفاده
میکنند از سالمت آن اطمینان حاصل کنند.
زورگیر چاقو «به دست» خودش را تسلیم قانون
کرد
پدر یکی از دو گوشی قاپ خشن که در شهر
مشهد سرقت های متعددی را رقم زده بود پس از
آنکه در جریان سرقت هاب فرزندش قرار گرفت ،او
را تحویل پلیس داد.
با ثبت اظهارات متهم و انتقال موتورسیکلت
سارقان به مقر پلیس ،اقدامات پلیسی برای
شناسایی هویت مالک موتورسیکلت در دستور
کار قرار گرفت .از سوی دیگر هم شاکی پرونده به
دادسرای ناحیه  2هدایت و پس از آن شکایتش در
شعبه  203مورد رسیدگی قرارگرفت.
درمورد این پرونده حدود  4شاکی شناسایی
و به پلیس آگاهی دعوت شدند .درحالی که

مالباخته ها هم هردو زورگیر را شناسایی کردند،
یکی از سارقان اعتراف کردکه گوشی های سرقتی
را در مقابل باغ خواجه ربیع به افراد معلوم الحال
فروخته است.
در ادامه متهمان به کانون اصالح و تربیت اعزام
شدند تا دیگر مراحل انتظامی و قضایی پرونده نیز
طی شود.
سارق پراید گرفتار سیل شد
فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر گفت:
سارق حرفهای خودرو که پس از سرقت در سیالب
گرفتار شده بود ،دستگیر شد.
به گزارش مشهد فوری ابوالقاسم باقری
اظهارداشت :گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک
دستگاه خودرو سواری پراید در سیالبی که بر
اثر نزوالت آسمانی در حوالی یکی از روستاهای
پایین والیت به وجود آمده بود به مرکز فوریتهای
پلیسی  ۱۱۰اعالم شد.
وی افزود :با توجه به حساسیت موضوع
بالفاصله گشت کالنتری  ۱۱جانبازان به محل
اعزام شدند و مشاهده گردید که خودرو گرفتار
در سیل بدون راننده و سرنشین در محل رها
شده و بررسیهای پلیس برای پیدا شدن راننده و
سرنشینان خودرو نیز بدون نتیجه ماند ،بنابراین
با استعالم شماره پالک خودرو مشخص شد این
خودرو روز گذشته سرقت شده است.

باقری ادامه داد :با تالش و سرعت عمل مأموران
دایره تجسس کالنتری ۱۱جانبازان متهم به
سرقت در همان حوالی شناسایی شده و با توجه به
پاسخهای ضد و نقیض وی به سواالت پلیس برای
انجام بررسیهای بیشتر به کالنتری  ۱۱منتقل
شد.
وی بیان کرد :متهم که چند فقره سرقت را در
کارنامه خود دارد در ابتدا منکر هرگونه جرمی بود
ولی بازجوییهای علمی پلیس راهی جز بیان
حقیقت برای وی نگذاشت و به سرقت این خودرو
و رها کردن آن در سیالب اعتراف کرد.
باقری افزود :متهم در بخشی از اعترافات خود
گفته است در شب حادثه پس از سرقت خودرو،
بالفاصله اقدام به سرقت سه راس گوسفند از یکی
از روستاهای این شهرستان کرده و این گوسفندان
را به یک مالخر فروخته که در برگشت گرفتار
سیالب شده و خودرو را از بیم گرفتار شدن در دام
پلیس رها و پا به فرار گذاشته است.
وی با اشاره به اعتراف سارق به سه فقره سرقت
باتری خودرو از این شهرستان گفت :ماموران
تجسس کالنتری  ۱۱مالخر گوسفند را نیز دستگیر
و گوسفندان سرقتی را به مالباخته تحویل دادند.
فرماندهی انتظامی شهرستان کاشمر یادآور
شد :متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به
منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی
شد.

رئیس ستاد دیه خراسان رضوی عنوان کرد۷۲۵ :
زندانی جرایم غیرعمد با بدهی ۱۳۳میلیارد تومانی در
استانداریم.
رئیس ستاد دیه خراسان رضوی از وجود  ۷۲۵نفر
زندانی نیازمند مرتبط با جرایم غیرعمد در استان خبر داد
و گفت :بدهی این افراد حدود ۱۳۳میلیارد تومان است.
به گزارش صبح مشهد ،جواد غفاریان طوسی در
نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در نمایندگی
ستاد دیه خراسان رضوی برگزار شد ،اظهار کرد :مشهد
با  ۴۴۳نفر و سرخس با  ۵نفر زندانی جرایم غیرعمد به
ترتیب بیشترین و کمترین زندانیان جرایم غیرعمد را در
استاندارند.
وی با اشاره به اینکه «تصادفات ،حوادث کارگاهی ،
مهریه و نفقه ،بدهکاری مالی ،ایراد صدمات بدنی و قتل
شبه عمد یا غیر عمد از جمله محکومیتهای زندانیان
جرایم غیرعمد در استان است» ،بیان کرد ۶۰۲ :نفر در
رابطه با این جرایم در خراسان رضوی زندانی هستند.
رئیس ستاد دیه خراسان رضوی تصریح کرد:هر
زندانی از کمک ستاد دیه استان تنها میتواند یک بار
استفاده کند و بازگشت دوباره زندانیان آزاد شده مرتبط با
جرایم غیر عمد به زندان نادر است.
غفاریان طوسی توضیح داد :نوجوانان کانون اصالح
و تربیت ،زنان سرپرست خانوار و ایثارگران در اولویت
استفاده از کمک مالی ستاد دیه برای آزادی هستند اما
پیش از هر اقدام دادگاه باید استعالم دین این محکومان
را تایید و برای این ستاد ارسال نماید.
وی یادآور شد :سال گذشته  ۱۲۹۰نفر در جشنهای
گلریزان خراسان رضوی آزاد شدند و  ۶۵۵نفر با پذیرش
اعسار از محاکم دادگستری  ۱۶۹ ،نفر ب ه واسطه مشاوره
مددکاران زندانهای استان و اختصاص مبالغ برنامه ماه
عسل و  ۴۶۶نفر با کمک مستقیم ستاد دیه در قالب
کمک بالعوض و تسهیالت بانکی به آغوش خانوادههای
خود بازگشتند.رئیس ستاد دیه خراسان رضوی عنوان
کرد :از ابتدای ماه مبارک رمضان و با اطالعرسانیهای
صورت گرفته  ۲میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال کمک نقدی
با مراجعه حضوری خیرین به ستاد دیه استان جمعآوری
شده است.
غفاریان طوسی در مورد برنامههای هجدهمین
جشن گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در خراسان
رضوی گفت :تاکنون جشن گلریزان در شهرستانهای
درگز ،تربت حیدریه ،قوچان ،گناباد ،کاشمر ،سرخس،
سبزوار ،خواف ،تربت جام ،تایباد و بجستان برگزار شده
و در مشهد ،کاشمر و نیشابور نیز تا  ۸خرداد ماه این
جشن برگزار خواهد شد. .مراسم اصلی جشن گلریزان
روز چهارشنبه ۸ ،خرداد ماه ساعت  ۲۱در تاالر نور مشهد
برگزار خواهد شد.

غییتمشموالنمانعازمعافیتکفالت
رئیس اداره سرمایه انسانی
ستاد کل نیروهای مسلح گفت:
مشموالنی که دارای غیبت هستند
حتی در صورتی که پدرآنها  ۷۰سال داشته باشد
شامل معافیت کفالت نخواهند شد.
سردار موسی کمالی در گفتگو با میزان
اظهارداشت:افرادی که مشمول خدمت سربازی
هستند در صورتی که تنها کفیل والدین خود باشند
با داشتن شرایطی میتوانند از خدمت سربازی معاف
شوند .یکی از شرایط استفاده از معافیت کفالت این
است که مشمول ،تنها مراقب و نگهدارنده پدر با سن
 ۷۰سال تمام یا کمتر از  ۷۰سالی که نیازبه مراقبت
دارد ،باشد.
وی افزود :سن  ۷۰سال تمام به عنوان کهولت سن

خبر

حوادث
مرگ کارگر در چاه توس
معاون عملیات آتشنشانی مشهد گفت:
حادثه سقوط در چاه در شهرک صنعتی توس جان
یک کارگر را گرفت.
به گزارش روابط عمومی و بینالملل آتشنشانی
مشهد ،آتشپاد دوم مهدی رضایی گفت :روز
گذشته یک مورد حادثه سقوط در چاه در شهرک
صنعتی توس به سامانه  125آتشنشانی مشهد
گزارش شده که بعد از گزارش این حادثه گروه
نجات ایستگاههای  43و  36آتشنشانی بالفاصله
با تجهیزات مورد نیاز به محل حادثه اعزام شدند.
معاون عملیات آتشنشانی مشهد افزود :محل
وقوع این حادثه یک کارگاه در شهرک صنعتی توس
بود که در محوطه آن یک حلقه چاه آب به عمق
حدود  120متر وجود داشت که به علت نامعلومی
فردی به انتهای چاه سقوط کرده بود.
وی با بیان اینکه در داخل این چاه مقدار زیادی
آب وجود داشت ،اظهار کرد :این کارگر داخل آب
سقوط کرده و در آن گرفتار شده بود ،با توجه به
شرایط سخت موجود ،نجاتگر آتشنشانی بهداخل
چاه اعزام شد و عملیات را آغاز کرد.
رضایی بیان کرد :بعد از خروج این کارگر از داخل
آب و انتقال وی به سطح زمین ،تحویل عوامل
اورژانس شد اما متاسفانه این کارگر جان خودش
را از دست داد.
معاون عملیات آتشنشانی مشهد با
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درصد تولد و مرگ سال97
سخنگوی سازمان ثبتاحوال
گفت ۷۰۴ :هزار و  ۶۷نوزاد پسر
و  ۶۶۲هزار و  ۴۵۲نوزاد دختر در
سال  ۹۷متولد شدند.
به گزارش ایسنا سیفالله ابوترابی به آمارهای چهار
واقعه حیاتی در سال  ۹۷اشاره و افزود :در سال  ۹۷بیش
از یک میلیون و  ۳۶۶هزار و  ۵۱۹واقعه والدت رخ داده
است که از این تعداد  ۷۰۴هزار و  ۶۷نوزاد پسر و ۶۶۲
هزار و  ۴۵۲نوزاد دختر بودند.
وی اضافه کرد :نسبت جنسیت در والدت به ازای هر
 ۱۰۶.۳پسر  ۱۰۰دختر و نسبت والدت ثبت شده برای
ساکنان شهرها  ۷۷درصد بود همچنین ثبت والدت در
مهلت قانونی حدود  ۹۸.۷و میزان عمومی (ناخالص)
والدت در کشور نیز به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۷.۱
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دستهاییکهحرفمیزنند

آپاندیسیت یک بیماری است که طی آن آپاندیس
شما ملتهب و پر از چرک می شود .آپاندیس شما یک
کیسه انگشتی شکل است که از روده بزرگ منشعب
شده و در سمت راست پایین شکم قرار دارد .برای این
ساختار کوچک هیچ گونه کارکرد ضروری شناخته
نشده است اما این به آن معنی نیست که نمی تواند
مشکالتی را ایجاد کند.
آپاندیسیت دردی را ایجاد می کند که معموالً در
اطراف ناف شما شروع شده و سپس به سمت راست
پایین شکم منتقل می شود .درد آپاندیسیت معموالً
طی یک دوره  12-18ساعته افزایش می یابد و در
نهایت بسیار شدید می شود.
آپاندیسیت هر شخصی را می تواند تحت تاثیر قرار
دهد اما اغلب در افراد سنین  10-30سال رخ می
دهد .درمان استاندارد آپاندیسیت عمل جراحی
جهت برداشتن آپاندیس می باشد.
نشانه ها
عالئم و نشانه های احتمالی آپاندیسیت عبارتند از:
• درد تیرکشنده ای که در اطراف ناف شروع می
شود و اغلب به سمت راست پایین شکم منتقل می
شود.
• دردی که طی چند ساعت شدیدتر می شود.
• حساسیت( )Tendernessدر برابر فشاری که شما
در سمت راست پایین شکم اعمال می کنید.
• هنگامی که سمت راست پایین شکم فشار داده
شده و سپس فشار به سرعت برداشته می شود،
درد شدیدی در این ناحیه رخ می دهد (حساسیت
برگشتی )rebound tenderness
• زمانی که شما سرفه می کنید ،راه می روید یا دیگر
حرکات جنبشی را انجام می دهید ،درد بدتر می شود.
• تهوع • استفراغ • از دست دادن اشتها • تب خفیف
• یبوست • ناتوانی در دفع گاز • اسهال • تورم شکم
محل درد ممکن است با توجه به سن شما و موقعیت
آپاندیس متفاوت باشد .به خصوص در کودکان و زنان
باردار ممکن است درد آپاندیسیت در مکان های
مختلف احساس شود.
علت
علل آپاندیسیت همیشه مشخص نیست .گاهی
اوقات آپاندیسیت می تواند در نتیجه یکی از علل زیر
رخ دهد:
• انسداد :باقیمانده مواد غذایی یا یک قطعه مدفوع
سخت(مدفوع سنگ مانند) می تواند سبب مسدود
شدن دهانه مجرای آپاندیس شما شود.
• عفونت :همچنین آپاندیسیت ممکن است به دنبال
عفونت مانند عفونت ویروسی دستگاه گوارش یا در
نتیجه سایر انواع التهاب ایجاد شود.

جامعه
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برای پدر در نظر گرفته شده و پدری که به سن ۷۰
سال تمام (وارد سن  ۷۱سالگی شده) رسیده باشد
به عنوان نیازمند به مراقبت تلقی میشود و با در نظر
گرفتن سایر ضوابط ،طرح پرونده به منظور استفاده
از کفالت در هیئت رسیدگی بالمانع خواهد بود.
رئیس اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای
مسلح اظهار داشت:در برخی از موراد مشمول پدری
بیمار که زیر  ۷۰سال سن دارد باشد و بنا به رای
شورای پزشکی وظیفه عمومی نیازمند به مراقبت
تشخیص داده شود میتواند از معافیت کفالت نیز
استفاده کند.
سردار کمالی اضافه کرد:طبق قانون مشموالن
غایب نمیتوانند از معافیت کفالت استفاده کنند و
باید خدمت را انجام دهند.

الکترونیکیشدنامضاپزشکان

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی
کشور با بیان اینکه نسخه الکترونیک بدون امضای
الکترونیک اصالت ندارد ،گفت :امضای الکترونیک
از سوء استفادههای احتمالی از دست خط ،مهر و
امضای پزشکان جلوگیری میکند.
دکتر محمد جهانگیری در خصوص الکترونیکی
شدن امضای پزشکان و کارت هوشمند نظام
پزشکی ،اظهار کرد :برای اینکه یک سند الکترونیک
بتواند از لحاظ مالی و حقوقی مورد استناد قرار
بگیرد و در امور مالی مؤسسات و سازمانهای بیمه
گر یا مراجع قضائی استفاده شود ،نیاز است که
استنادپذیر شود.
جهانگیری خاطرنشان کرد :زمانی که بحث
کارت هوشمند و امضای الکترونیک در سازمان
نظام پزشکی به تصویب شورای عالی نظام پزشکی
رسید ،مقرر شد سازمان نظام پزشکی کشور از سال
 ۹۸فقط کارت عضویت هوشمند نظام پزشکی که
قابلیت امضای الکترونیک برای پزشکان را دارد،
صادر کند.
معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی
کشور ادامه داد :هر پزشکی که در بستر الکترونیک
خدمت ارائه میدهد باید کارت عضویت هوشمند را
دریافت کند تا سند یا نسخه الکترونیک که تجویز
میکند ،مورد قبول واقع شود.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه در صدور کارت
هوشمند نظام پزشکی ،تکنولوژیهای برتر انتخاب
شده اند،گفت :این کارت بهصورت تماسی و
مستقیم و بهصورت غیر تماسی و از طریق قابلیت
 NFCدر تلفنهای همراه و تبلتها مورد استفاده

قرار میگیرد.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام
پزشکی کشور با بیان اینکه امکانات الزم برای صدور
این کارتها مهیا بوده و سازمان نظام پزشکی این
کارت را برای تمامی اعضای خود صادر خواهد
کرد ،اظهارکرد :کارتی که صادر میشود به دلیل
هوشمند بودن در سایر موارد مانند بازآموزیها
کاربرد دارد.
جهانگیری با بیان اینکه نسخ الکترونیک بدون
امضای الکترونیک اصالت ندارند ،گفت :وقتی
پزشکی نسخهای تجویز میکند ،اصالت نسخه با
دست خط  ،امضا و مهر پزشک سنجیده میشود
اما در نسخه الکترونیک دست خط و مهری وجود
ندارد که اصالت نسخه را ثبت کند بنابراین امضای
الکترونیک میتواند اعتبار و اصالت نسخه را
ضمانت کند.
وی افزود :امضای الکترونیک از سوءاستفاده از
دست خط ،مهر و امضای پزشکان جلوگیری میکند
و به تبع آن مشکالت کمتری ایجاد میشود .نسخه
الکترونیک بدون امضای الکترونیک هویت قانونی
ندارد.
وی با بیان اینکه امکان ایجاد امضای الکترونیک
برای تمامی پزشکان ظرف یک سال آینده مهیا
خواهد شد ،تصریح کرد :تمام اعضای جامعه
پزشکی باید برای دریافت این کارت در سامانه
ً
نظام پزشکی و در محل امضای الکترونیک شخصا
درخواست دهند و هیچ فردی نمیتواند از طرف
آنان درخواست کارت را ارائه دهد زیرا امضای
الکترونیک بار حقوقی و مالی دارد.
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میزگرد هیئت موسس انجمن هنرهای تجسمی در دفتر «صبح امروز» برگزار شد؛

یک استاد فلسفه:

آسیب شناسی روحانیت ،نیاز مبرم جهان
اسالم

وحدانهآخوندشریف

خبرنگار

vahdane.sharif@gmail.com

هنرهای تجسمی حوزه وسیعی از فعالیتهای
هنری شامل نقاشی ،عکاسی ،کاریکاتور ،گرافیک،
مجسمهسازی ،نگارگری ،تصویرسازی ،هنرهای
جدید و ...است و مجموعه گستردهای از افراد شامل
هنرمندان ،گالری داران ،فروشندگان و خریداران آثار
هنری را شامل میشود که از فرایند تولید تا خرید و
مصرف آن نقشآفرینی میکنند.
هنرهای تجسمی آنچنانکه باید جایگاه خود را
در جامعه پیدا نکرده است .کمبود فضای عرضه آثار
هنری برای آشنایی مردم و عادت به دیدن آثار هنری،
کمبود آثار هنری برای عرضه به مردم و مخاطبان،
کمبود فضای نقد در جامعه برای درک جدیتر
مخاطبان احتمالی و بالقوه ،مشروعیت ارتباط
هنرمندان عرصه تجسمی بافرهنگ و هویت ایرانی
و وجود نگاههای تقلیدی ،فقدان رویکرد کاربردی
در آثار ،نوعی گرایش به سلیقههای اکسپوهای
خارجی ،فقدان ساز وکار مشخص قیمتگذاری،
نامشخص بودن حمایتهای دولتی ،آسیبپذیری
امنیت هنرمند ،تنوع نهادهای سیاستگذار ،ضعف
مدیریت ،فقدان سیاستهای کالن و ضعف آموزش
دانشگاهی ازجمله دالیل شکلگیری این وضعیت
نامبرده شده است.در این راستا انجمن هنرهای
تجسمی بهمنظور تقویت چرخه اقتصادی هنرمندان
با ارائه برنامههای راهبردی میتواند نقش مؤثرتری
در تولید آثار هنری و خرید آن توسط عالقهمندان
و سازمانها و نهادهای ذیربط داشته باشد و چرخ
خوابیده هنر را احیا کند.
yyانجمن هنرهای تجسمی؛ بازویی قدرتمند برای
اجرای مصوبات
حسین صالحی خوشنویس
باسابقه جامعه هنری مشهد،
درباره جزئیات هیئت مؤسس
انجمن هنرهای تجسمی خبر
داد و عنوان کرد :هیئت مؤسس
به دلیل اینکه رشتههای مختلفی در آن حضور دارند
با سالیق متنوع و گاه متفاوتی روبهرو میباشد که این
وظیفه هیئت مؤسس را سنگینتر میکند ،تاکنون
بالغبر  900نفر متقاضی برای عضویت در این انجمن
درخواست دادهاند که پاسخ دادن به انتظارات و
توقعات این جامعه آماری امر دشواری است که بر
دوش هیئت مؤسس گذاشتهشده است.

آغاز داوری مرحله استانی بیستمین جشنواره هنرهای تجسمی
دانش آموزی

داوری مرحله استانی
جشنواره
بیستمین
هنرهای تجسمی هنرجویان
هنرستانهای فنی و حرفهای امروز در مشهد آغاز
شد.معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان
رضوی گفت :در این مرحله دانش آموزان در  ۱۳رشته
گرافیک ،فتوگرافیک ،نمایش ،سینما ،پویانمایی،
تولید برنامههای تلویزیونی ،نقاشی ،معماری داخلی،
نقشه کشی معماری ،صنایع دستی ،طراحی و دوخت،
تربیت کودک و صنایع چوب و مبلمان باهم رقابت
میکنند.رضا صابری مقدم ادامه داد :از یک هزار و
 ۲۹۱اثر در مرحله هنرستانی ،یک هزار و  ۲۳۲اثر به
مرحله منطقهای راه یافت.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان

رضوی گفت :همچنین از بین آثار منتخب منطقهای
نزدیک به یک هزار و  ۱۰۵اثر پس از داوری به مرحله
استانی راه یافتند.صابری ادامه داد :از بین این آثار
 ۸۲اثر برگزیده به مرحله اول مسابقات کشوری ارسال
میشود تا پس از بررسی و داوری نهایی  ۴۱اثر از
هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفهای خراسان
رضوی برای مرحله نهایی این مسابقات انتخاب
میشوند.
وی تصریح کرد :خراسان رضوی در سال گذشته
توانست رتبه چهارم مسابقات کشوری هنرهای تجسمی
هنرجویان هنرستانهای فنی و حرفهای سراسر کشور
را از آن خود کند.مرحله کشوری بیستمین جشنواره
هنرهای تجسمی هنرجویان هنرستانهای فنی و
حرفهای تیرماه  ۹۸در تبریز برگزار خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد :محوریت انجام امور
در هیئت مؤسس اجرای صددرصدی قانون در نظر
گرفتهشده است و هدف ما برگزاری مجمع عمومی
مطابق قانون است که در تاریخ  23خردادماه این
مجمع عمومی برای تصویب اساسنامه برگزار خواهد
شد.صالحی در ادامه افزود :یک بازوی قدرتمند
برای پیگیری اجرای مصوبات باید وجود داشته که
بهتمامی مسائل و مشکالت مربوط به عرصه هنر
اشراف داشته باشد تا بتواند در ساختاری پویا و کامالً
در چارچوب قانون ،نامهنگاری کرده و مصوبات را اجرا
کند که تمامی این کارها را انجمن هنرهای تجسمی
امید دارد که در برنامه کاری خود بگنجاند و بدان
عمل کند.
yyجامعه هنر به گالریدارهای متخصص نیاز دارد
صالح موسویان مجسمهساز
ماهر و هنرمند برجسته شهر
مشهد به امتیاز ویژه انجمن
هنرهای تجسمی اشاره و
عنوان کرد :مهمترین امتیاز
چنین انجمنی این است که برای تمامی رشتهها یک
کرسی در نظر گرفته و امکان رشد و بالندگی را برای
تمامی آنها فراهم کرده است و این انجمن یکی از
متنو عترین و متکثرترین انجمنهایی است که تاکنون
در استان وجود داشته است .
وی در ادامه افزود :ما هنوز یک انجمن صنفی
نداریم که از آن طریق بتوانیم در سایه تشکلهای
صنفی ،حقوحقوقات هنرمندان را پیگیری کنیم اما
هدف انجمن این است که حقوق فعاالن حوزه هنر را
تا جایی که امکان دارد احصا کند.
موسویان خاطرنشان کرد :علیرغم اینکه قانون
اجازه میدهد تا دستگاههای دولتی و عمومی،
نیم درصد از بودجه عمرانی خود را صرف خرید آثار
هنری و حمایت از هنرمندان کنند ،هنوز هم شاهد
پراکندگی بودجه هستیم و این بودجه صرف افراد
خاصی میگردد .امید است که این انجمن پراکندگی
بودجه را منسجم کرده و این چرخه اقتصادی را
بین هنرمندان بهطور عادالنه بچرخاند تا در حق
هیچ هنرمندی اجحاف نشود.این هنرمند عنوان
کرد :وقتی فرهنگسازی درستی در یک جامعه یا
شهر درباره ارزش آثار هنری صورت نگرفته باشد
نتیجه آن میشود که امروزه در سطح مشهد با آن
مواجه هستیم .که البته ناآگاهی گالری دارها در این
زمینه دخیل است ،اکثر گالری دارهای ما متأسفانه
متخصص و جامعهشناس نیستند ،چراکه وقتی

عکس :عادل یل

یک استاد فلسفه و دانشیار گروه فلسفه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال گفت:
مبرمترین نیاز جهان اسالم آسیبشناسی از
جامعه روحانیت است ،ما با هر نگاهی باید
بپذیریم روحانیت یکی از اصیلترین قشرهای
جامعه ماست و سرنوشت ما با هم گره خورده
است.
به گزارش ایکنا ،بیژن عبدالکریمی استاد
فلسفه و دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شمال ،در نشست
«آینده روحانیت» در دانشگاه فردوسی مشهد
اظهار کرد :ما نیازمند گفتگو با حوزه علمیه
هستیم ،اما در این مسیر با برخورد و تخریب
به جایی نمیرسیم ،حوزه علمیه اما حامل
سنت تاریخی ماست ،جامعه ما برای حرکت در
مسیر باید نسبت به خود باید تاریخ را در نظر
بگیرد.
وی ادامه داد :معموالً کسانی که وارد بحث
چالشهای روحانیت میشوند ،با یک نگاه
روشنگرایانه حوزه را یک مرکز جعل میپندارند،
اما لحن من ناشی از حس احترام نسبت به این
نهاد سنتی است و من قصد یک بحث فلسفی و
حکمی را دارم و از شأن خود به دور میدانم که
مباحث را در حد یک بحث سیاسی تقلیل دهم.
عبدالکریمی عنوان کرد :نگاه پیشین که حوزه
را تافته جدا بافته جامعه باشد و تقدسگرایی
نسبت به روحانیت داشته باشیم ،دورانش به
سر رسیده ،روحانیت در مسیر اضمحالل قرار
گرفته است ،مصداقهای جزئی روحانیت قشر
بسیار وسیعی را شامل میشود و از تفکیکیها تا
فیلسوفان همه در این زیر مجموعه قرار میگیرد.
روحانیت باید به معاصریت توجه کند ،به اعتقاد
من روحانیت فاقد بینش بنیادین است ،حوزه
علمیه دچار این توهم شده که با عقل شیخ مفید
آن میتوان پیشرفت کرد؟
این استاد فلسفه بیان کرد :پدیده روحانیت
به مرور زمان در حال تحول است و روحانی زمان
قاجار با پهلوی و روحانی بعد از انقالب و حتی
روحانی دهههای  ۶۰و  ۷۰متفاوت است ،البته
ما به شرح یک روند کلی میپردازیم که ممکن
است در این بین مصادیقی با این روند کلی
همراه نباشد ،روحانیت درکی از فرار تاریخ ندارد
و فراتاریخ فقط حضرت حق است ،اما اشتباه
روحانیت جایگزین کردن فقه به جای این امر
است.

هنرهایتجسمیزیریکچتر

شهرداری بدنبال سود اقتصادی از بازار کتاب
گلستان نیست

گالری دار نتواند جامعه را مجاب کند که خرید یک اثر
هنری میتواند خود یک سرمایهگذاری باشد و به اثر
هنری بهعنوان یک کار تجملی نگاه نکنند ،وضعیت
فعلی فروش در گالریها تغییر خواهد کرد.
yyقانون در انجمن هنرهای تجسمی صد در صد اجرا
خواهد شد
طاهره واحدیان موحد نقاش
برجسته ،نماینده هنرهای
مفهومی و عضو هیئت موسس
انجمن هنرهای تجسمی
مشهد ،ضمن ابراز خرسندی از
تشکیل چنین انجمنی عنوان کرد :این انجمن با
توجه به اینکه در حال شکلگیری است و هنوز نوپا و
تازهنفس است یک اتفاق خوب در عرصه هنر میباشد
چراکه تا کنون همگرایی هنرهای مختلف وجود
نداشته است و مسلم است که هر چه انجمن
گستردهتر باشد مخاطبین بیشتری را به خود جلب
میکند و باعث رونق فرهنگ و هنر میگردد ،امید
است که این انجمن بتواند راه گشای شرایط
محدودکننده فعلی هنر و باعث انسجام هر چه بیشتر
هنرمندان با یکدیگر شود چراکه قانون حمایت از
هنرمندان و روند رشد مناسبی در این زمینه هنوز
وجود ندارد و همیشه قدرتی باالتر از قدرت هنرمندان
وجود دارد که حتی در مقابل حمایتهای مقطعی
میایستد و آن را قطع میکند ،پس هنرمندان باید
خود در قالب چنین انجمنی از یکدیگر حمایت کنند.
وی درباره هدف اصلی انجمن هنرهای تجسمی
طبق تأکید وزارت ارشاد ،افزود :مهمترین و
اساسیترین نکته قابلتأمل در انجمن هنرهای
تجسمی این است که مبنا براین قرار داد ه شده که
انجمن در یک قالب قانونی به هدفها و آرمانیهای
خود برسد و بستر مناسبی را برای نوآوریها و
خالقیتهای رشتههای مختلف هنری به وجود
بیاورد.طاهریان موحد درباره عدم رغبت هنرمندان به
برگزاری نمایشگاه در مشهد بیان کرد :اولین و
مهمترین نکته این است که برگزاری نمایشگاه برای
هنرمند در مشهد بازخورد اقتصادی ندارد و اینکه

 ۶کتاب خواندنی درباره امام علی(ع)
انتشارات بهنشر به مناسبت
سالروز شهادت حضرت علی
(ع)  ۶کتاب خواندنی درباره
این امام همام را معرفی کرد.بهنشر به مناسبت ایام
شهادت حضرت علی(ع) آثار خود را در بخش کودک
و بزرگسال در این زمینه معرفی کرد که کتابهای
«سیره علوی»« ،مدیریت و نظام اداری از دیدگاه امام
علی(ع)»« ،همای رحمت»« ،روز تلخ ،شب شیرین»،
مجموعه  ۱۴جلدی «قصههای زندگانی چهارده
معصوم(ع)» و مجموعه  ۶جلدی «یکنفر تو را دوست
دارد» از مهمترین آثاری است که بهنشر اقدام به
معرفی آن کرده است.
برای مثال ،کتاب «سیره علوی» از سلسله
کتابهای «چراغ راه» است که جواد محدثی در این

()512/26هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()1056
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139860306005001056هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم
فاطمه عاملی فرزند یاسین به شماره شناسنامه  2429صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 170مترمربع از پالک شماره  174فرعی از  234اصلی واقع در
اراضی حدیره بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول  98/03/07تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/22
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

خراسان رضوی در زمینه حفط زبان فارسی مسئولیت دارد

اثر به ترجمه و توضیح  40حدیث درباره سیره امام
علی(ع) پرداخته است .این احادیث با موضوعات
اعتقادی ،اخالقی ،اجتماعی و  ...با ترجمهای روان
شرح و توضیح داده شده که گاهی برای فهم ساده و
روان آن به اشعار و نقل داستانهای تاریخی نیز اشاره
شده است.
همچنین کتاب «مدیریت و نظام اداری از دیدگاه
امام علی(ع)» نیز در ۴بخش به بررسی مفهوم و
ویژگیهای مدیریت ،ویژگیهای مدیریت از دیدگاه
امام علی(ع) ،ویژگیها و وظایف مدیر ،راهکارهای
اصالح اداری و  ...به همراه  ۱۰۰فرمان مدیریتی در
نهجالبالغه میپردازد که توسط محسن باقرالموسوی
نوشته شده و سید حسین سیدی آن را ترجمه کرده
است.

مفقودی

برگ سبز خودرو سواری پراید مدل
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شماره شاسی  S1412287561328به
نام محسن حیدری مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

زمینههای فروش آثار هنری به عوامل بیرونی زیادی
بستگی دارد که در مشهد امکان بروز این زمینهها
فعالً فراهم نشده است.
وی ادامه میدهد :ازآنجاییکه ذات هنر اقتصاد
پرور نیست باید حمایت دولتی ازنظر اقتصادی روی
هنرمند باشد تا مسیر برای شکوفایی کارهای هنری
باکیفیت بازگردد.
yyحمایت دولتی از هنرهای تجسمی به شرط آزادی
بیان
قدیر وقاری کاریکاتوریست فعال
و بنام در عرصه هنرهای
تجسمی ،حمایتهای دولتی را
زمینهساز شکوفایی آثار هنری
دانست و عنوان کرد :وقتی
هزینههای بیحسابو کتاب صرف جاهایی میشود
که در آخر هیچ بازخوردی ندارد چرا صرف عرصه
فرهنگ و هنر نگردد ،درحالیکه فرهنگ و هنر رسانه
خوبی در ارتقا اهداف دولت است و خود میتواند به
دولت کمک کند تا بتواند در سطح جهان خود را
نشان دهد ،البته حمایت در این زمینه در صورتی
مثمر ثمر خواهد بود که آزادی بیان برای هنرمندان
وجود داشته باشد.وقاری به چند مسئله مهم و
اساسی در حوزه فروش و مشکالت مربوط به آثار
هنرهای تجسمی اشاره و ابراز کرد :عدم نگارخانههای
خوب و باکیفیت در سطح شهر باعث شده که نه
هنرمندان رغبت به ارائه آثار داشته باشند و نه مردم
برای بازدید از نگارخانهها و خرید آثار تمایل نشان
دهند ،باید هزینهها به سمت و سویی سوق داده شود
که تمامی اقشار ،چه جوانهای تازهکار و چه
پیشکسوتان بتوانند در نگارخانهها حضور پیداکرده و
با نگارخانه و یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
وی در ادامه گفت :وقتی یک انجمن واحد برای
تمامی هنرهای تجسمی وجود داشته باشد تا مهر
تائید در سطح یک بازبینی ازنظر کیفیت روی اثر
هنری زده شود ،کارهای ارائهشده در گالریها
موردپسند بیشتری قرار میگیرند و وضعیت فروش
بهتر خواهد شد.

رئیس اداره سرمایهگذاریهای نوین معاونت
اقتصادی شهرداری مشهد گفت :شهرداری اگر به دنبال
سود اقتصادی از این راسته بازار بود ،میتوانست آن را به
ً
سرمایهگذارانی با نگاه صرفا تجاری واگذار کند ،اما در این
دوره شهردار مشهد بر حفظ هویت فرهنگی این راسته
بازار بهعنوان یک گذر با حیات زنده شهری تاکید دارد.
مهدی نعمتی خیرآبادی عنوان کرد :گذر فرهنگی
گلستان مجموعهای است که به همت شهرداری مشهد
و در راستای تبدیلشدن به یک گذر فرهنگی کتاب ایجاد
شده و در اختیار اهالی فرهنگ قرار گرفته است .ضمن
ش های بسیاری که در ادوار مختلف جهت رونق این
تال 
مجموعه صورت گرفته ،در این دوره شهرداری مشهد با
رویکرد صرفا محوریت کتاب ،صنایع فرهنگی و هنری و
نه درآمدزایی در رونق بخشی این مجموعه گام برداشته
است .
وی در ادامه افزود :موقعیت مکانی این مجموعه
و کیفیت ساخت آن در طول زمان ،سازه وکالبد این
مجموعه را دچار فرسودگی و آسیب های متعدد نموده
و فرونشست هایی را در محدوده بازار ایجاد کرده بود
.سازمان آتش نشانی بارها از طریق مکاتبات و ارسال
اخطار به مدیریت بازار،جابجایی کسبه و انجام عملیات
عمرانی جهت اصالح وضع موجود و پیشگیری از بروز
حوادث احتمالی اعالم کرده بود .نعمتی به عدم توانایی
کسبه در بازپیرایی کالبدی و رونق بخشی به این مجموعه
اشاره کرد و گفت :در جلسات متعدد شهرداری با کسبه
بازار ،پیشنهاد مشارکت دراصالح کالبد  ،بازپیرایی و رونق
بخشی ،به کسبه عنوان شد که به دلیل عدم توانایی و
انسجام کسبه این مسئله محقق نشد .وی ضمن تاکید بر
دغدغه های شهرداری به جهت جلوگیری از آسیب و ضرر
کسبه بازار تصریح کرد :با توجه به اتمام قرارداد تعدادی
از کسبه بازار و بدهی حاصل از عدم پرداخت اجاره،
شهرداری پیشنهاد جایگزینی مکان به پروژه بزرگ میدان
شهدا با شرایط ویژه شامل حداقل مدت قرارداد  5سال،
تنفس  6ماهه در اجاره بها و اجاره پلکانی را به کسبه داد
که متاسفانه مورد قبول واقع نشد وکسبه در این موضوع
نیز به اجماع نرسیدند .بنا براین مجدد به کسبه ای که
بعضا با بیش از یک سال تصرف غیرقانونی( بدون قرارداد
وپرداخت اجاره )حاضر به تخلیه غرفه ها نبودند تذکرات
الزم داده شد.نعمتی با اشاره به اینکه گذر فرهنگی
گلستان با  22غرفه و تنها  11کسبه و همچنین حداقل
بازدهی و حداقل استقبال مردم فعال بود بیان داشت :با
هدف باز زنده سازی ورونق بخشی به کالبد وفعالیت این
مجموعه ،سازمان اقتصادی وسرمایه گذاری مشارکت
های مردمی با همکاری معاونت فرهنگی اقدام به برگزاری
دو نوبت فراخوان عمومی در سطح کشوری برای جذب
سرمایه گذار فرهنگی نمود.

محسن مومنی شریف
گفت :متاسفانه امروز با زبان
فارسی برخورد خوبی نشده
است ،بیاهتمامی و بیتعصبی دانشگاههای ما کار
را به جایی رسانده است که این زبان رو به فرسایش
است .استان خراسان رضوی در زمینه حفط زبان
فارسی مسئولیت دارد.
نویسنده کتاب در کمین گل سرخ ،در سومین
جلس ه شورای اداری استان در محل استانداری
ضمن معرفی کتاب خود ،اظهار کرد :اسم کتاب
حاضر در کمین گل سرخ است که درباره زندگی
شهید صیاد شیرازی است و این کتاب در  16الی
 17سال پیش نوشته شده است که اخیرا مزین به
تقدیم به مقام معظم رهبری شده است.

وی افزود :یکی از ویژگیای این کتاب این است
که شخصیتی معرفی میشود که از دستاوردهای
انقالب اسالمی ایران است و حضرت امام
خمینی (ره) معتقد بودند که فتح الفتوح انقالب
اسالمی ،تحولی است که در انسانها صورت
گرفت و مقام معظم رهبری نیز در بیانیه گام
دوم تاکید بر معرفی انقالب اسالمی دارند و بی
شک شهید صیاد شیرازی از مصادیق این دوران
است.
این نویسنده خاطرنشان کرد :شناخت ما
از این شهید بسیار کم است .بنده برای نوشتن
این کتاب اسناد مختلفی را مطالعه کردم و بخش
پیش از انقالب شهید صیاد شیرازی بسیار
مهم است.

512/24سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
آگهي فقدان سند مالكيت
نظربه اينكه خانم کبری داشاب برابر وکالت نامه شماره  1390/12/27 -3371دفتر یک فریمان از طرف تعدادی از ورثه مرحوم علی محمد برزگری و به استناد دو برگ استشهاديه گواهي شده منظم به تقاضاي كتبي جهت
دريافت سند مالكيت المثني نوبت اول به اين اداره مراجعه ومدعي است سند مالكيت ششدانگ پالک  7639فرعی از  276اصلی بخش  13مشهد که متعلق به علی محمد برزگری می باشد بعلت بی احتیاطی مفقود شده است
با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت ذیل دفتر  248صفحه  13و ثبت  41541به نام وی ثبت و سند به شماره چاپی  62532سری -سال -صادر و تسليم شده که برابر سند  1378/3/10 -3377دفتر  30فریمان در
رهن بانک مسکن شعبه فریمان می باشد .دفتر امالك بيش ازاين حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره ذیل ماده 120اصالحی قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي ومتذكرمي گردد هركس نسبت به ملك مورد آگهي معامله انجام
داده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستي ظرف مدت ده روزاز تاريخ انتشاراين آگهي اعتراض كتبي خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله ای به اين اداره تسليم نمايد بديهي است درصورت عدم
وصول اعتراض در مهلت مقرريا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند مالکیت المثني وتسليم آن به متقاضي اقدام خواهد شد.
رئيس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم
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وزیر کشور در بازدید از قطار شهری با جایگاه شهر مشهد مطرح کرد:

پروژههایمشهدنیازمنداعتبارملی

سفیر پاکستان:

توسعه گردشگری سبب نزدیک تر شدن
روابط با ایران می شود

سفیر پاکستان در سفر یک روزه به نیشابور و دیدار از
کارگاه های فیروزه تراشی و مکان های فرهنگی و تاریخی
این شهر توسعه گردشگری را اسباب نزدیک تر شدن
پیوندهای دو کشور همسایه دانست.
رفعتمسعودبااشارهبهاینکهبیشترگردشگرانپاکستانی
برای زیارت وارد ایران می شوند گفت :گردشگری نباید به
حوزه زیارت محدود شود و در سایر بخش های تفریحی،
سیاحتی و بازرگانی نیز باید گسترش پیدا کند که این
مستلزم معرفی جاذبه ها و ظرفیت های شهرهایی مانند
نیشابور است.وی افزود :هر کدام از شهرهای ایران دارای
شاخصه هایی منحصر به فرد برای جلب گردشگر است و
در این زمینه فیروزه نیشابور یک برند جهانی است.
سفیر پاکستان در جمهوری اسالمی اران در این سفر
از آرامگاه خیام و عطار ،کاروانسرای شاه عباسی و بازار
سرپوشیده نیشابور دیدن کرد.
سفیر ترکیه در ترکمنستان:

خیا م میراث گرانبهایی است که باید بیشتر او را
بشناسیم

سفیر ترکیه در ترکمنستان گفت :خیام میراث
گرانبهایی است که باید برای درک اندیشه هایش بیشتر
او را بشناسیم.مصطفی کاپوجو در بازدید از آرامگاه خیام
نیشابوری افزود :نام نیشابور با وجود مفاخری مانند خیام
و عطار جهانی شده و باید از این فرصت به خوبی بهره
برد.وی اظهار کرد :افراد زیادی می خواهند برای دیدن
آرامگاه خیام به نیشابور بیایند که تسهیل شرایط برای
حضور این عالقمندان می تواند گردشگران زیادی را به
نیشابور بیاورد.سفیر ترکیه در ترکمنستان طی سفری یک
روزه به نیشابور از آرامگاه خیام ،عطار و کمال الملک و
سایت موزه تاریخی شادیاخ و کاروانسرای شاه عباسی در
این شهر دیدن کرد.

سرویس در شهر

پس از بازدید چند روز قبل استاندار خراسان رضوی
از خطوط قطار شهری مشهد ،وزیر کشور نیز در سفر
به شمهد از قطارشهری مشهد بازدید کرد .وزیر کشور
در بازدید از قطار شهری مشهد گفت :با توجه به این
که پروژه های مربوط به شهر مشهد فقط به مردم این
شهر تعلق ندارد و در اصل خدمت رسانی به زائران امام
رضا (ع) به شمار می رود ،می توان گفت این پروژه ها
ملی است.
عبد الرضا رحمانی فضلی دوشنبه این هفته در
حاشیه بازدید از خطوط قطار شهری مشهد افزود :اگر
تخصیص اعتبار و تسهیالتی به این پروژها تعلق می
گیرد متعلق به همه مردم ایران است تا زائران ،به نقاط
مختلف مشهد به سهولت دسترسی داشته باشند.
وی ادامه داد :ویژگی پروژه های قطار شهری
مشهد به گونه ای است که بار ترافیکی مسیر منتهی
به حرم رضوی از چهار سمت تامین شود و امیدوارم
تمام افرادی که به عنوان بهره بردار این خطوط هستند
تعهد خود را در کمک به شهرداری انجام دهند.
وزیر کشور با اشاره به پیشنهاد ساخت خط  ۴قطار
شهری در مشهد گفت :اگر این مسیر نیز توجیه و زمان
بندی مناسب داشته باشد و از نظر کارشناسی تائید
شود به آن نیز کمک خواهیم کرد.
شهرداری مشهد با برنامه ریزی نسبت به برنامه
زمان بندی پروژه عقب نیست
رحمانی فضلی افزود :شرایط مالی کنونی و تغییر
قیمت ارز و مشکالت ناشی از آن باعث افزایش قیمت
تمام شده پروژه ها شده است اما شهرداری مشهد
با برنامه ریزی های انجام شده نسبت به زمان بندی
پروژه عقب نیست ضمن این که شهرداری مشهد
نسبت به این پروژه ها بدهی ای نیز ندارد.
وی ادامه داد :مسئوالن قول داده اند که خط ۲
قطار شهری در مشهد که اکنون بیش از  ۹۵درصد
پیشرفت داشته است در تیر ماه امسال بهره برداری
شود و این حرکت بسیار بزرگی به شمار می رود تا با
توجه به حجم ترافیک شهری ،سهولت دسترسی و جا
به جایی مسافر راحت تر انجام شود.
وزیر کشور گفت :خط سوم قطار شهری مشهد
نیز که  ۲۸و نیم کیلومتر است و کارهای عمرانی آن
به طول  ۱۲کیلومتر در حال انجام است و بقیه پروژه
ها در صورت تامین منابع مالی با سرعت انجام خواهد
شد.
اولویت تخصیص اعتبار با پروژه های در مراحل نهایی
رحمانی فضلی افزود :وزارت کشور با توجه به منابع

محدودی که در اختیار دارد ترجیح داده است به گونه
ای برنامه ریزی شود تا پروژه هایی که بتوانند در زمان
مناسب به اتمام می رسند و همچنین پروژه هایی که
مراحل نهایی کار آنها در دست انجام است در اولویت
قرار گیرند.
او اضافه کرد :مهم ترین برنامه گسترش حمل و
نقل عمومی از طریق مترو و قطار شهری است و البته
با توجه به شرایط فعلی تحریم ها و افزایش نرخ ارز
مقداری کندی در پیشرفت کارها ایجاد شده است.
وزیر کشور گفت :قرار داد دو هزار واگن ،سفارش
داده شده و ثبت سفارش شده است و باید در استفاده
و ترخیص آن تسریع شود همچنین در حوزه های دیگر
مانند اتوبوسرانی و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی،
دولت برنامه اش کمک ساالنه به شهرداریهاست.
رحمانی فضلی افزود :قیمت تمام شده این پروژه
در هر کیلومتر سه برابر افزایش داشته است ولی در
عین حال امکان افزایش قیمت بلیت ها وجود ندارد
زیرا می خواهیم مردم راحت از قطار شهری استفاده
کنند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهدمقدس در بازدید از توس:

مردمهویتتاریخیخودرانمیشناسند

عضو هیئت رئیسه شــورای
شــهــر مــشــهــدمــقــدس گــفــت:
مادامی که هویت تاریخی خود را
نمیشناسیم ،این میراث ارزشمند آنگونه که باید به کشور و
دنیا معرفی نمیشوند و لذا در جذب گردشگر و درآمد برای
شهر موفق نخواهیم بود به نحوی که اقتصاد شهر الزاما
فقط به درآمدهای خاص و روتین سنتی وابسته خواهد بود.
به گزارش صبح امروز ،شهناز رمارم در حاشیه بازدید
جمعی از اعضای شورای شهر مشهد از منطقه تاریخی
توس اظهارکرد :بدون شک میراث فرهنگی و تاریخی شهر
مشهد میتواند با خیلی از شهرهای تاریخی کشور رقابت
کند ولی به دلیل همین غفلت و عدم معرفی آنها به مردم
جایگاه واقعی خود را پیدا نکردهایم.
رمــارم افـــزود :مــادامــی که هویت تاریخی خــود را
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نمیشناسیم ،این میراث ارزشمند آنگونه که باید به کشور
و دنیا معرفی نمیشوند و لذا در جذب گردشگر و درآمد
برای شهر موفق نخواهیم بود به نحوی که اقتصاد شهر
الزاما فقط به درآمدهای خاص و روتین سنتی وابسته
خواهد بود.
وی با بیان اینکه در منطقه تاریخی توس ،عالوه بر
آرامــگــاه فــردوســی بناهای تاریخی مختلفی همچون
کهندژ ،سفالقان ،برج و بارو و  ...نیز وجود دارد که برای
بازدیدکنندگان میتواند از جذابیت های بسیاری برخودار
باشد ،گفت :در هارونیه سنگ قبرهایی با قدمت های
چندصد ساله که با دست حکاکی شده بودند به چشم
میخورد که در زیر باد و باران و آفتاب رها شدهاند؛ بدون
شک اگر چنین آثار گرانقدری را دیگر کشورها داشتند ،به
بهترین شکل از آنها مراقبت میکردند.

خبر
معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی  .گردشگری خراسان رضوی
گفت  :موافقت اصولی تاسیسات گردشگری از طریق
سامانهالکترونیکیصادرمیشود.
به گزارش صبح امروز احمد دیناری در این باره
افزود :در نیمه دوم اسفند ماه سال  ۹۷با بخشنامه
رسمی و کتبی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کشور
سامانه الکترونیکی صدور موافقت اصولی تاسیسات
گردشگری به استانها ابالغ شده است.وی ادامه داد :بر

مشارکت شهرداری و راه و شهرسازی در
آسفالتجادهشهرکصنعتی

برداری رسید.
عملیات حفاری  ۱۴.۵کیلومتر خط دوم قطار
شهری مشهد نیز از منطقه رضا شهر به سوی منطقه
طبرسی شمالی ،پانزدهم بهمن ۹۴به پایان رسید و
اسفند سال  ۹۵مرحله نخست این خط به طول هشت
کیلومتر بهره برداری شد.
اواخر اسفند  ۹۶نیز با بهره برداری از دو کیلومتر
دیگر از مسیر این خط ،ایستگاههای سعدی و شریعتی
به صورت آزمایشی بهره برداری و در سفر اردیبهشت
ماه سال  ۹۷رئیس جمهوری به مشهد اتصال این خط
با خط یک در ایستگاه شریعتی افتتاح شد.
عملیات حفاری خط سوم قطار شهری مشهد نیز
به طول  ۳۰کیلومتر که مسیر شهرک ابوذر تا قاسم آباد
را پوشش می دهد از نیمه دوم فروردین سال  ۹۵آغاز
شده است.
مطالعات احداث خط چهارم نیز به پایان رسیده
و اجرای این خط به طول  ۱۷.۵کیلومتر از انتهای
خواجه ربیع تا شهرک شهیدرجایی با  ۱۵ایستگاه
برنامه ریزی شده است.

شهرداری مشهد با پذیرش سهم  40درصدی به
موضوع آسفالت جاده شهرک صنعتی ورود می کند و در
عین حال اداره کل راه و شهرسازی با سهم  30درصدی و
بخش خصوصی با سهم 30درصدی مشارکت در آسفالت
اینجادهمشارکتمیکنند.
به گزارش صبح امروز محمدرضا کالئی یکشنبه این
هفته در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خراسان
رضوی که در شرکت شهرک های صنعتی توس برگزار شد،
اظهار کرد :در دور سوم شورای اسالمی شهر مشهد تفاهم
نامه ای در خصوص بخشی از اراضی منطقه  12مشهد
صورت گرفت که براساس آن آماده سازی اراضی مربوطه و
دریافت هزینه های مرتبط برنامه ریزی شد .اما این توافق
نامه با بخش هایی از قانون در تضاد آشکار بود و به دنبال
این مساله برای شهرداری ،مردم و مجموعه هایی که اقدام
به تفکیک اراضی مربوطه کردند ،مشکالت متعددی به
وجودآمد.
شهردار مشهد با تاکید بر اینکه این اراضی از محدوده
شهر خارج است ،عنوان کرد :در حال حاضر هزینه آماده
سازی با مجموعه مربوطه است .اما اگر بنا بر تسهیلگری
باشد ،می توان توافقاتی را صورت داد .سپس بخش هایی
از زمین را آماده سازی کرد و به قطعات هزار متری تقسیم
نمود.کالئی خاطرنشان کرد :بر این اساس شهرداری می
تواندپایانکاربرایشهرکصنعتیبااخذتعهدصادرکندتا
هزینه های مربوطه را پرداخت کنند .اما در آینده چنانچه
تمایل وجود داشت ،می توان نسبت به قطعه بندی و
آماده سازی زمین اقدام الزم صورت گیرد ،خیابان کشی
شود و فضاهای الزم ایجاد گردد.در ادامه این نشست،
موضوع احداث و آسفالت جاده حسن آباد در ورودی
شهرک صنعتی نیز به عنوان یک مطالبه مطرح گردید که
شهردارمشهددرپاسخبهاینموضوع،گفت:ورودیجاده
حسنآباد،آیلندمیانیشهرکصنعتی،فضاهایشهریو
وضعیت آسفالت این محدوده به هیچ وجه در شان شهرک
صنعتیتوسمشهدنیستوشهرداریحاضربهمشارکت
درموضوعآسفالتاینمحدودهاست.
سپسبراساسپیشنهادرزمحسینیاستاندارخراسان
رضوی و توافق کالیی شهردار مشهد ،مقرر شد شهرداری
مشهد با پذیرش سهم 40درصدی به موضوع آسفالت این
محدوده ورود کند .در عین حال اداره کل راه و شهرسازی با
سهم 30درصدی و بخش خصوصی با سهم 30درصدی
نیز پذیرفتند موضوع آسفالت این شهرک را به صورت
مشارکتیباشهرداریمتقبلشوند.
گفتنی است در ادامه این نشست ،کالئی بر نقشه
برداریازوضعیتموجودراههاوآسفالتاینشهرکتوسط
سازمان عمران شهرداری مشهد و شروع فعالیت های
مربوطهطیروزهایآیندهتاکیدکرد.

رئیس شورای شهر مشهدمقدس در بازدید از منطقه تاریخی توس:

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در بازدید از توس:

جذبسرمایهگذاربهتوس،نیازامروزجامعهاست

شورای پنجم بیش از دورههای گذشته نسبت به توس توجه داشته است

رئیس شورای شهر مشهد
گفت :منطقه تاریخی توس از
ظرفیت های فرهنگی و تاریخی
متعددی برخوردار است که میتوانند موجب تکمیل
ظرفیت فرهنگی و تاریخی توس شوند ولی این امر
نیازمند سرمایهگذاری و توجه ویژه دارد تا از این میراث
گرانقدر پاسداری کنیم.
به گزارش صبح امروز محمدرضا حیدری در حاشیه
بازدید جمعی از اعضای شورای شهر و مدیران شهری از
منطقه تاریخی توس ،اظهارکرد :با توجه به عزم جدی
شورای پنجم شهر مشهد برای احیای توس و همچنین
به منظور روشن شدن ابعاد پروژه هایی که در آینده باید
روی آن تمرکز شود ،بازدید امروز در برنامه قرار گرفت.
حیدری با تاکید بر لزوم احیا و بازسازی فازهای

بعدی این منطقه تاریخی در سال  ،98گفت :این مهم را
در راستای مطالبهای ملی دنبال خواهیم کرد؛ با توجه
به آثار و عظمت شخصیت حکیمابوالقاسم فردوسی
بعنوان چهرهای فرهنگی ،ادبی ،ملی و بینالمللی که
مورد احترام تمامی پارسیزبانان دنیاست ،روی ثبت
جهانی توس باید همت واالیی گمارده شود.
حیدری با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی
مدیریت شهری مشهد درخصوص بازپیرایی جلوخان
آرامگاه فردوسی و نصب و پیشبینی چندین مجسمه
برگرفته از شاهنامه ،افزود :چنین اقداماتی موجب
خواهد شد توس به قطب فرهنگی و تاریخی تبدیل شود
تا در جوار مضجع منور امامرضا(ع) ،افزایش ماندگاری
زائر و گردشگر را به ارمغان آورد.

رئیس کمیسیون برنامه و
بودجه شورای شهر مشهد گفت:
بدون اغراق شورای پنجم در عمر
 20ماهه خود بیش از دوره های پیشین مدیریت شهری
مشهد نسبت به توس توجه داشته و تغییر و تحوالت
چشمگیری را شاهد هستیم.
به گزارش صبح امروز بتول گندمی در حاشیه بازدید
از منطقه تاریخی توس با بیان اینکه بخشی از تاریخ
شهر مشهد در این محدوده تعریف میشود و اثر ماندگار
شاهنامه نیز در این مکان خوانش و سروده شده است،
اظهارکرد :در کنار بارگاه منور رضوی در راستای توجه به
زائران و گردشگران و جاذبه های تاریخی دیگر مشهد را
هم باید مورد توجه قرار داد و به آنها بپردازیم.

وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در توس در حال رخ
دادن است ،گفت :همزمان مطالعات و طر حهای الزم
نیز برای این منطقه درحال تدوین بوده که اعتباراتی نیز
برای آن در سال  ۹۸پیشبینی شده است؛ سال آینده
بخشی از مطالعات و طرح تحویلگیری میشود و وارد
فاز اجرایی خواهد شد.
گندمی اظهار امیدواری کرد تا در این دوره  4ساله،
شورای پنجم بتواند به وعده های خود در زمینه شاهنامه
و فردوسی نیز عمل کند.
وی همچنین افزود :احیای توس موجب ماندگاری
گردشگر و زائران خواهد شد که همین موضوع افزایش
ضریب ماندگاری مسافر را در پی خواهد داشت و به رونق
اقتصادی در شهر کمک می کند.

خبر
مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی در شورای اداری استان اعالم کرد:

 950هزار دالر صادرات صنایع دستی استان در دو ماهه ابتدای امسال
مدیرکل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و
گردشگری خراسان رضوی گفت :مواد اولیه و دانش
تولید صنایع دستی بومی است و وارداتی نیست ،
بنابراین تحریم ها هیچ اثری نمی تواند بر تولید صنایع
دستی داشته باشد و در دو ماهه ابتدای امسال 950
هزار دالر صادرات صنایع دستی از خراسان رضوی
انجام شده است.
به گزارش صبح امروز ابوالفضل مکرمی فر در
شورای اداری استان خراسان رضوی با بیان این
مطلب افزود :نظر به شعار مقام معظم رهبری در سال
 97با موضوع اقتصاد مقاومتی و در سال  98به نام
رونق تولید و تبیین مثلث اقتصادی از سوی استاندار
خراسان رضوی ،احیای صنایع دستی می تواند این

باید دولت با مشوق هایی به شهرداری کمک کند
وی ادامه داد :شهرداری ها هم درآمد فوق العاده
ای ندارند و با توجه به رکود در ساخت و ساز ،درآمد
به گونه ای نیست که بتوان از عوارض آن هزینه ها را
جبران کرد بنابر این باید دولت با مشوق هایی کمک
خود را انجام دهد.
او با اشاره به عدم جذب منابع مالی بعضی از
کالنشهرها از طریق اوراق مشارکت گفت :امسال
نیز اوراق مشارکت به مبلغ  ۸۰هزار میلیارد ریال در
مجلس تصویب شده است و مجلس و دولت بر اساس
عملکرد گذشته این رقم را تعیین کرده اند و اگر همه
کالنشهرها مانند مشهد بتوانند پروژه ها را پیش ببرند
امکان افزایش این رقم نیز وجود دارد.
خط یک قطار شهری مشهد به طول  ۱۹کیلومتر از
پایانه غدیر نخریسی تا وکیل آباد اسفند  ۱۳۸۹به بهره
برداری رسید و هم اکنون روزانه بهطور میانگین ۱۳۰
هزار نفر در این مسیر جا به جا می شوند.
مسیر توسعه  ۴.۵کیلومتری این خط نیز از ایستگاه
غدیر تا فرودگاه مشهد در دهه فجر سال  ۹۴به بهره
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شعار ها را محقق کند.
وی با اشاره به ویژگی های صنایع دستی اظهار
کرد :صنایع دستی با کمترین سرمایه گذاری بیشترین
بازدهی را دارد و می تواند عاملی در پیشگیری از
مهاجرت و حاشیه نشینی باشد.
وی ادامه داد :مواد اولیه و دانش تولید صنایع
دستی بومی است و وارداتی نیست  ،بنابراین
تحریم ها هیچ اثری نمی تواند بر تولید صنایع دستی
داشته باشد در نتیجه توجه به این صنعت می تواند
راهگشای اساسی کشور از بیکاری ،آلودگی های
زیست محیطی و کاهش جمعیت روستاها به شهر
باشد.مکرمی فر تصریح کرد :ارزش افزوده ای که
صنایع دستی دارد در دیگر صنایع وجود ندارد ،هم
چنین ارزآوری صنایع دستی تضمین شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خراسان رضوی یادآورشد :صنایع دستی
وابسته به مکان خاص نیست ،در هر جایی حتی
در یک چادر عشایری در دور دست ترین نقاط
شهرستان ها می تواند تولید شود.
مکرمی فر گفت :همه افراد  ،چه باسواد و چه بی
سواد می توانند صنایع دستی را تولید کنند ،هم چنین
از یک دانش آموز  7ساله تا مرد  70ساله می توانند
صنایع دستی تولید کنند ضمن این که در حین کار
دانش تولید صنایع دستی نیز انتقال داده می شود
مهارت کسب می شود.
وی اظهار کرد :ایران در زمینه تعداد آثار تاریخی
در رتبه دهم جهان و در زمینه صنایع دستی ایران هم
ردیف چین و هند و از لحاظ تنوع و تعداد آثار صنایع

معاون سرمایه گذاری خراسان رضوی :

موافقت اصولیتاسیسات گردشگری الکترونیکی صادر می شود
اساس این بخشنامه از این پس کلیه فرایندهای سرمایه
گذاری در حوزه گردشگری از طریق این سامانه انجام
خواهد شد.دیناری درباره اهداف سامانه ای شدن این
فرآیند اظهارکرد :کاهش هزینه ارائه خدمات ،دسترسی
مناسب متقاضیان به اطالعات و خدمات دولتی،
ساماندهی و یکپارچه سازی طرحهای گردشگری
برای اجرای مفاد آیین نامه ایجاد ،اصالح ،تکمیل،

درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری مصوبه
هیئت وزیران و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و
کوتاه تر شدن فرآیند ها است.معاون سرمایه گذاری و
تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان رضوی تصریح کرد :آدرس
اینترنتی این سامانه  www.My.ichto.irاست و کلیه
کسانی که قصد سرمایه گذاری در حوزه گردشگری

دستی در رتبه سوم جهان است.
مکرمی فرگفت :از  460رشته صنایع دستی در
جهان بیش از  295رشته مربوط به ایران است و بعد
از هندو چین سومین صادر کننده صنایع دستی در
جهان است.
وی افزود :ایران با دارا بودن  8شهر و  2روستای
جهانی صنایع دستی باالترین میزان ثبت شهرها
وجهانی صنایع دستی را به خود اختصاص داده و رتبه
اول جهان را دارد.
وی یادآورشد :بیش از  2میلیون نفر به صورت
مستقیم و غیر مستقیم در حوزه صنایع دستی کشور
اشتغال دارند ،که  2692در سال  97از محل صدور
مجوزها و  717نفر از محل تسهیالت شاغل شده اند
در مجموع برای  3409نفر در سال گذشته در حوزه
صنایع دستی استان ایجاد اشتغال شده است.
امسال نیز در دوماهه برای  260نفر از محل صدور
مجوز ها ایجاد اشتغال شده است.

( مصادیق ماده یک آیین نامه تاسیسات گردشگری به
جز دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خانه مسافر
و اقامتگاه بوم گردی) هستند باید درخواست خود را
در این سامانه ثبت و مراحل بعدی را از طریق همین
سامانه بدون مراجعات حضوری پیگیری کنند.دیناری
افزود :در شهرستان های استان ادارات میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری شهرستان مربوطه نسبت به
راهنمایی متقاضیان برای ثبت اطالعات اقدام خواهند
کرد و نیازی نیست متقاضیان جهت ارائه درخواست به
اداره کل یا مرکز استان مراجعه کنند.

رییس اداره سرمایهگذاریهای نوین معاونت اقتصادی شهرداری مشهد مطرح کرد:

حفظ هویت و باز زنده سازی بازار کتاب گلستان
رئیس اداره سرمایهگذاریهای نوین معاونت
اقتصادی و مشارکتهای شهرداری مشهد از تاکید
مدیریت شهری مشهد بر حفظ هویت فرهنگی بازار
گلستان به عنوان یک گذر با حیات زنده شهری خبر
داد.
به گزارش صبح امروز  ،مهدی نعمتی خیرآبادی
عنوان کرد :گذر فرهنگی گلستان مجموعهای
است که به همت شهرداری مشهد و در راستای
تبدیل شدن به یک گذر فرهنگی کتاب ایجاد شده
و در اختیار اهالی فرهنگ قرار گرفته است .ضمن
تالشهای بسیاری که در ادوار مختلف جهت رونق
این مجموعه صورت گرفته ،در این دوره شهرداری
مشهد با رویکرد صرفا محوریت کتاب ،صنایع
فرهنگی و هنری و نه درآمدزایی در رونق بخشی این
مجموعه گام برداشته است.
وی در ادامه افزود :موقعیت مکانی این مجموعه
و کیفیت ساخت آن در طول زمان ،سازه وکالبد این
مجموعه را دچار فرسودگی و آسیبهای متعدد
کرده و فرونشستهایی را در محدوده بازار ایجاد
کرده بود.نعمتی به عدم توانایی کسبه در بازپیرایی
کالبدی و رونق بخشی به این مجموعه اشاره کرد و
گفت :در جلسات متعدد شهرداری با کسبه بازار،
پیشنهاد مشارکت در اصالح کالبد ،بازپیرایی و رونق
بخشی ،به کسبه عنوان شد که به دلیل عدم توانایی
و انسجام کسبه این مسئله محقق نشد.
وی تصریح کرد :همچنین شهرداری اگر به دنبال
سود اقتصادی از این راسته بازار بود میتوانست
آن را به سرمایهگذاران با نگاه صرفا تجاری واگذار

کند اما در این دوره شهردار مشهد بر حفظ هویت
فرهنگی این راسته بازار به عنوان یک گذر با حیات
زنده شهری تاکید دارد و شهرداری مایل است این
نقطه فرهنگی شهر روز به روز سرزنده و فرهنگیتر
شود .رییس اداره سرمایهگذاریهای نوین معاونت
اقتصادی و مشارکتهای شهرداری مشهد ضمن
تاکید بر دغدغههای شهرداری به جهت جلوگیری
از آسیب و ضرر کسبه بازار تصریح کرد :با توجه
به اتمام قرارداد تعدادی از کسبه بازار و بدهی
حاصل از عدم پرداخت اجاره ،شهرداری پیشنهاد
جایگزینی مکان به پروژه بزرگ میدان شهدا با
شرایط ویژه شامل حداقل مدت قرارداد  5سال،
تنفس  6ماهه در اجاره بها و اجاره پلکانی را به
کسبه داد که متاسفانه مورد قبول واقع نشد وکسبه
در این موضوع نیز به اجماع نرسیدند.به گفته وی
بنابراین مجدد به کسبهای که بعضا با بیش از یک
سال تصرف غیرقانونی (بدون قرارداد و پرداخت
اجاره )حاضر به تخلیه غرفهها نبودند تذکرات الزم
داده شد.
نعمتی با اشاره به اینکه گذر فرهنگی گلستان
با  22غرفه و تنها  11کسبه و همچنین حداقل
بازدهی و حداقل استقبال مردم فعال بود ،بیان
داشت :با هدف باز زندهسازی و رونق بخشی به
کالبد و فعالیت این مجموعه ،سازمان اقتصادی
و سرمایهگذاری مشارکتهای مردمی با همکاری
معاونت فرهنگی اقدام به برگزاری دو نوبت فراخوان
عمومی در سطح کشوری برای جذب سرمایهگذار
فرهنگی کرد.
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سرمربی مشهدی تیم ملی فوتسال زیر 20سال:

مسابقات قهرمانی فوتسال زیر  ۲۰سال آسیا از
بیست و چهارم خرداد در سالن شهید پورشریفی شهر
تبریز برگزار می شود و تیم ملی زیر  ۲۰سال ایران در
اولین دیدار خود از روز جمعه ( ۲۴خرداد) به مصاف
هنگ گنگ می رود.
سرمربی مشهدی تیم ملی فوتسال زیر  ۲۰سال
ایران گفت :بحث صغر سنی تیمها از قدیم وجود
داشته است .اما ما با تمام توان خود پا به میدان مبارزه
میگذاریم.
حمید شاندیزی اظهار کرد :خدا رو شکر شرایط
بچههای تیم خوب است و به جاهای خوبی میرسیم.
بچهها آمادگی خوبی دارند و آماده هستیم که در
مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنیم.
واقعیت این است که صغر سنی وجود دارد
شاندیزی درباره حواشی روزهای اخیر مبنی بر
صغر سنی برخی از تیمهای شرکت کننده در مسابقات
قهرمانی آسیا بیان داشت :یک سری واقعیتها وجود
دارد که قابل پنهان کردن نیست و ما در دوره قبل هم
شاهد این بحثها بوده ایم.
وی ادامه داد :من در هیچ مصاحبهای نگفتم که،
چون صغر سنی وجود دارد ما نمیتوانیم قهرمان
شویم ،به هیچ عنوان بنده چنین صحبتی را بیان نکرده
ام .اما واقعیت این است که بحث صغر سنی تیمها از
قدیم وجود داشته است .اما ما با تمام توان خود پا به
میدان مبارزه میگذاریم و کاری به این حرفها نداریم.
سعی میکنیم جام را در ایران نگه داریم
شاندیزی ادامه داد :همان طور که در دوره قبل ما
قهرمان این مسابقات شدیم امسال هم سعی میکنیم
که از این عنوان در کشور خود دفاع کنیم و به عنوان

اخبار

بهچیزیغیرازقهرمانیفکرنمیکنیم

مدافع قهرمانی جام را در خانه نگه داریم.
عراق با تمام توان خود به میدان میآید
سرمربی تیم ملی فوتسال امید ایران درباره شایعه
کناره گیری تیم ملی امید عراق اظهار داشت :اصال
چنین چیزی نیست تیم عراق با تمام توان خود در این
مسابقات حاضر خواهد شد و این خبر شایعه است.
برای قهرمانی در آسیا تالش میکنیم
شاندیزی درباره شرایط تیم ملی و این که آیا
میتواند دوباره عنوان قهرمانی را به دست آورد بیان
داشت :صددرصد ما توان خود را میگذاریم و اگر به
چیزی به غیر از قهرمانی فکر میکردیم اصال تمرین
نمیکردیم .باالخره ممکن است هر اتفاقی بیافتد ،اما
ما تالش و تدبیر خود را انجام میدهیم و برای قهرمانی
پا به میدان مبارزه میگذاریم و بقیه مسائل نیز دست
خدا است .امیدورایم که خدا ما را کمک کند تا بتوانیم
دوباره مقام قهرمانی را به دست بیاوریم.
سطح مسابقات قهرمانی آسیا باال است
سرمربی تیم ملی فوتسال زیر  ۲۰سال در مورد
تیمهای شرکت کننده در این مسابقات گفت :همه
تیمها خوب هستند و این که عدهای میگویند تیمهای
آسانی در این مسابقات شرکت میکنند ،آن افراد یا
فوتسالی نیستند و یا شناختی از فوتسال ندارند .همه
تیمها خوب هستند همین طور که تیم ما بسیار عالی و
خوب است .شما در سالهای آینده یک کیفیت بسیار
خوب و باالیی از این مسابقات شاهد خواهید بود.
بازی با تیمهای لیگ برتری نقاط ضعف ما را نشان
میدهد
شاندیزی درباره اردوهای تیم ملی و همچنین بازی
تدارکاتی با چند تیم لیگ برتری بیان داشت :ما  ۲مرحله

اردوی دیگر نیز خواهیم داشت و در این مدت سعی داریم
که با چند تیم خوب لیگ برتری بازی کنیم تا نقاط ضعف
ما مشخص شود .دفاع ما مقداری مشکل دارد که در این
هفته برنامه ریزی کرده ایم تا مشکالت خود را رفع کنیم
و همچنین قرار است که در این هفته اگر شد با یک تیم
لیگ برتر خوب بازی تدارکاتی داشته باشیم.
شاندیزی در پایان بیان کرد :بچههای تیم در آرامش
کامل هستند و این انگیزه من را خوشحال میکند.
اعضای تیم ملی هدفشان فقط قهرمانی است و هر چه
خدا بخواهد همان میشود.
گروه بندی و برنامه زمانبندی این مسابقات به شرح
زیر است:
گروه اول  :ایران  ،افغانستان  ،هنگ کنگ
گروه دوم  :تایلند  ،لبنان  ،قرقیزستان
گروه سوم  :ژاپن  ،ویتنام  ،تاجیکستان
گروه چهارم  :عراق  ،اندونزی  ،چین تایپه
روز جمعه  ۲۴خرداد ۱۳۹۸
چین تایپه – عراق ساعت ۱۲:۰۰
تاجیکستان – ژاپن ساعت ۱۴:۳۰
قرقیزستان – تایلند ساعت ۱۷:۰۰
هنگ کنگ – ایران ساعت ۱۹:۳۰
روز شنبه  ۲۵خرداد ۱۳۹۸
اندونزی – چین تایپه ساعت ۱۲:۰۰
ویتنام – تاجیکستان ساعت ۱۴:۳۰
لبنان – قرقیزستان ساعت ۱۷:۰۰
افغانستان – هنگ کنگ ساعت ۱۹:۳۰
روز یکشنبه  ۲۶خرداد ۱۳۹۸
عراق – اندونزی ساعت ۱۲:۰۰
ژاپن – ویتنام ساعت ۱۴:۳۰

مرتضایی سرمربی تیم فوتسال فرشآرا شد

مجید مرتضایی بعد از دو فصل دوباره به عنوان
سرمربی فرش آرا مشهد انتخاب شد.
باشگاه فرشآرای مشهد بعد از قطع همکاری با
محسن حسنزاده ،هدایت تیم فوتسال خود را به مجید
مرتضایی سپرد.
مجید مرتضایی (فرزند مدیرعامل باشگاه) پیش از
حسن زاده و خبیری هدایت فرش آرا را بر عهده داشت.
فرشآرا فصل قبل بهترین نتیجه تاریخ خود را با
حسنزاده کسب کرده بود اما به دلیل توافق نداشتن بر
سر مسائل مالی ،با او قطع همکاری کرد.

ماجرای حضور قوچاننژاد در پرسپولیس

تایلند – لبنان ساعت ۱۷:۰۰
ایران – افغانستان ساعت ۱۹:۳۰
مرحله یک چهارم نهایی – روز سه شنبه  ۲۸خرداد
۱۳۹۸
تیم اول گروه چهارم – تیم دوم گروه سوم ساعت
۱۱:۰۰
تیم اول گروه سوم – تیم دوم گروه چهارم ساعت
۱۴:۰۰
تیم اول گروه دوم – تیم دوم گروه یک ساعت ۱۷:۰۰
تیم اول گروه یک – تیم دوم گروه دو ساعت ۲۰:۰۰

مرحله نیمه نهایی – روز پنجشنبه  ۳۰خرداد ۱۳۹۸
تیم برنده دیدار (تیم اول گروه دوم – تیم دوم گروه
یک) با تیم برنده دیدار (تیم اول گروه یک – تیم دوم
گروه دو) ساعت ۱۵:۳۰
تیم برنده دیدار (تیم اول گروه چهار – تیم دوم گروه
سه) با تیم برنده دیدار (تیم اول گروه سوم – تیم دوم
گروه چهارم) ساعت ۱۸:۳۰
فینال و ردهبندی – روز شنبه یکم تیر ۱۳۹۸
دیدار رده بندی ساعت ۱۶:۰۰
فینال ساعت ۱۸:۳۰

پدیده لیگ هجدهم به روایت آمار
فصل  ۹۷-۹۸لیگ برتر فوتبال ایران به رویاییترین
شکل ممکن برای پدیدهایها به اتمام رسید تا پدیده،
پدیده لیگ هجدهم لقب بگیرد .مأموریت غیرممکن
فوتبال مشهد به دست یحیی گلمحمدی ممکن شد و
فوتبال مشهد برای اولین بار در تاریخ آسیایی شد.
در ابتدای لیگ امسال پدیدهای که در لیگ هفدهم با
سالم و صلوات در لیگ برتر ماند بعید به نظر میرسید
برای لیگ هجدهم حتی جزو تیمهای نیمه اول جدول
باشد اما انتخاب مربی که کار با جوانان را بلد است ،کار
را برای پدیدهای که نمیتوانست بازیکنان گرانقیمت
را جذب کند آسانتر کرد .حضور یحیی گلمحمدی و
اضافه شدن یکی دو بازیکن باتجربه ،پدیده را امیدوار به

میدان نبرد فرستاد .قرعه سخت و باخت به پرسپولیس
در هفته اول ایــن تیم را ناامید نکرد تا شاگردان
گلمحمدی  ۱۰هفته بعدی را بــدون شکست طی
کنند و همپای پرسپولیس و سپاهان برای صدر جدول
بجنگند.
تغییر مالکیت در نیمفصل سوخت تازهای برای تیم
جوان یحیی بود و علی رغم افت در مقاطعی از فصل،
این مشهدیها بودند که در پایان توانستند گوی سبقت
را از تراکتورسازی بربایند تا برای نخستین بار تیمی از
این شهر بتواند سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بگیرد .البته
سهمیهای که هنوز قطعی نشده اما از دست رفتن آن
نیاز به چیزی شبیه معجزه دارد زیرا داماش دسته دومی

 512/10هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()0851
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور
موالد1و 3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های سند رسمی مصوب  1390/09/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده
است جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد امالک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیشابور پالک  236اصلی بخش  496 )1 2و
 1019فرعی آقای عطاءاله صالحی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  449/2مترمربع واقع در اراضی فرحبخش خریداری
از مالک رسمی خانم مریم صاحبدل فرزند سلیمان برابر رای شماره 496 )2 139860306005000404و  1019فرعی خانم هما صالحی
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  410/20مترمربع واقع در اراضی فرحبخش خریداری از مالک رسمی خانم مریم صاحبدل
فرزند سلیمان برابر رای شماره  139860306005000403پالک  107اصلی بخش  140 )3 12و  428فرعی آقای ناصر خسرو نژاد نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  110/05مترمربع واقع در اراضی زهد خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی برابر رای شماره
 139760306005008323لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات
الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض مبادرات 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 که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای
هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدیدحدود مراتب در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و
نسبت به امالک در جریان و فاقد سابقه تحدید حدود ،فواحد ثبتی آگهی تحدیدحدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .تاریخ انتشار
نوبت اول  98/02/22تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/07
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*******************************************************
 512/11هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()0769
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شماره  139860306005000398هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رمضانعلی بادیانی فرزند محمد به شماره شناسنامه
 5صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  274/10مترمربع از پالک شماره  229اصلی واقع در اراضی بیرم
آباد بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر دانشور محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول  98/02/22تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/07
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*************************************************************
 511/12اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139760306271004329هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ماشااله میرزا دوستی فرزند
شیر محمد بشماره شناسنامه  203صادره از سرخس در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  167مترمربع قسمتی از پالک  1فرعی
از  79اصلی بخش  9واقع در روستای اسماعیل آباد خریداری از مالک رسمی آقای محمدرضا رضایی محرزگردیده است لذا به
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1509 .تاریخ انتشارنوبت اول ،98/2/22 :نوبت دوم98/3/7 :
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد -حمیدرضا افشار
********************************************************
 511/13اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره139760306271004591هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد سعیدی درخشی
فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه  2049صادره از اصفهان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  420مترمربع قسمتی از پالک 763
فرعی از  70اصلی بخش  9واقع در جنب پل فجر نظام دوست پالک  2متعلق به خود متقاضی (سهم مشاعی خودش) محرزگردیده است
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1507 .تاریخ انتشارنوبت اول ،98/2/22 :نوبت دوم98/3/7 :
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد -حمیدرضا افشار

باید بتواند در فینا جام حذفی ،برنده پرسپولیس یا
سپاهان را شکست دهد.
عالقه مربی پدیده به سبک بارسلونا باعث شد این تیم
رکورد فوقالعادهای را بشکند و تبدیل به تنها تیم لیگ
هجدهم شود که در هر بازی حداقل  ۵۰۰پاس داده
است .استفاده از مدافعان بازیساز و پاسورهای متعدد
باعث شکستن این رکورد و نمایش یک بازی هجومی از
سوی تیم یحیی شد .شاگردان یحیی از نظر پاس و دقت
پاس رتبه نخست لیگ هجدهم را متعلق به خود کردند و
این در حالی بود که آنها از نظر مالکیت توپ و شوت در
چارچوب در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند.
زوج یونس شاکری و امین قاسمینژاد توانست

بهترین زوج لیگ هجدهم لقب بگیرد .قاسمینژاد در
این فصل  ۱۰گل زد و  ۲پاس گل داد و همتیمی او یعنی
یونس شاکری نیز  ۱۰بار موفق به گلزنی شد و یک پاس
گل نیز برای همتیمی خود مهیا کرد .بهترین پاسور
پدیده محمد قاسمینژاد بود که در لیگ هجدهم  ۶پاس
گل داد و تنها  ۲پاس گل از محمد کریمی صدرنشین
کم آورد.
علی نعمتی و بهنام برزای خشنترین بازیکنان تیمی
بودند که خیلی هم خشن نبود و توانسته بود در رده سوم
تیمهای اخالق قرار بگیرد .از لیست  ۲۹نفره پدیده۲۱ ،
بازیکن (با احتساب خلعتبری که در نیمفصل جدا شد)
برای این تیم به میدان رفتند که در این بین مسعود

ریگی با  ۲۷۰۰دقیقه حضور در رده نخست قرار دارد.
تیم چهارم لیگ هجدهم نسبت به فصل قبل تعدادی
بردهای خود را از  ۱۰به  ۱۶رساند و رکورددار بیشترین
پیروزی در لیگ هجدهم نام گرفت .همچنین پدیده در
آماری عجیب نسبت به فصل گذشته خود ۳۲ ،گل به
ثمر رساند که این در مقایسه با گلهای زده این تیم در
لیگ هفدهم یک گل کمتر است .البته آسیایی شدن
پدیده به لطف نصف شدن گل خورده این تیم بود و
تعداد گلهای خورده این تیم از  ۳۳به  ۱۶رسید.
آخرین موفقیت این باشگاه تمدید قرارداد  ۲ساله با
یحیی گلمحمدی بود تا پدیده برای فصل بعد ،اسب
خود را برای لیگ قهرمانان آسیا زین کند.

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

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  139860306271000464هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه
خاوری حصار فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 2صادره از مشهد در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به
مساحت  62/89مترمربع قسمتی از پالک -148اصلی بخش 9که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت  23/63مترمربع که
به صورت اعیان می باشد .جمعا تشکیل یک باب منزل را میدهند واقع در جاده سیمان بلوار حکمت (32شهید کشمیری)
خریداری از مالک رسمی آقای جمشید آل قرایی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله
 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  1515.تاریخ انتشارنوبت اول ، 98/2/23:نوبت دوم98/3/7:
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار
*************************************************************
511/15اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  139760306271003782هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه
خاوری حصار فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 2صادره از مشهد در ششدانگ اعیان قسمتی از یک باب ساختمان به
مساحت  23/63مترمربع قسمتی از پالک -148اصلی که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت  62/89مترمربع که عرصه
و اعیان می باشد .جمعا به مساحت  86/52متر مربع تشکیل یک باب منزل را میدهند واقع در جاده سیمان بلوار حکمت
(32کشمیری) سه راهی دوم سمت چپ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه میرزا ابوصالح رضوی محرزگردیده
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره
تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  1513.تاریخ
انتشارنوبت اول ، 98/2/23:نوبت دوم98/3/7:
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد-حمیدرضا افشار
********************************************************
512/16اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
 -1نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20
و برابر رای شماره  139860306013000115مورخ  1398/1/24هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حبیت عصاری شهری به شناسنامه شماره 2768
کد ملی  0918719240صادره گناباد فرزند حسین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  214/22مترمربع از پالک 1201
فرعی از  -3اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای ابراهیم
نجفی شهری (از سهام ناثبت شده پالک  1201فرعی به مساحت  10مترمربع) وکربالیی اسماعیل مالحسین (از سهام
ناثبت پالک  1201فرعی به مساحت  204/22مترمربع) مالک رسمی  -2نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 139860306013000150
مورخ  1398/1/27هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم محبوبه جفائی به شناسنامه شماره  75کد ملی  0919927750صادره گناباد فرزند
غالمرضا در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  165/45مترمربع از پالک  1201فرعی از  3اصلی واقع در اراضی قصبه
شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای ابراهیم نجفی شهری (از سهام ثبت شده
پالک  1201فرعی به مساحت  5مترمربع) وکربالیی اسماعیل مالحسین (از سهام ناثبت پالک  1201فرعی به مساحت
 160/45مترمربع) مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه
و محلی /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می
نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/7 :تاریخ انتشار
نوبت دوم98/3/22 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب

قوچان نژاد مهاجم تیم افسی سیدنی استرالیا با
انتشار پستی در توییتر از هم تیمی های خود تشکر و
خداحافظی کرد.
پس از خداحافظی مهاجم مشهدی تیم ملی فوتبال
ایران در جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه از سیدنی ،برخی
شایعات حکایت از حضور این بازیکن در پرسپولیس
دارد.
پس از جدایی مهدی طارمی از پرسپولیس و حضور
در الغرافه قطر و همچنین بازشدن پنجره نقل و انتقاالت
در فصل زمستانی ،مدیران باشگاه پرسپولیس و برانکو
ایوانکوویچ به دنبال جذب گوچی بودند ،اما این انتقال
قطعی نشد تا پرسپولیسیها ماریو بودیمیر کروات را
جذب کنند و همچنین قوچان نژاد با عقد قرارداد قرضی
تا پایان فصل به سیدنی استرالیا برود.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پستی توئیتری
از اعضای تیم سیدنی خداحافظی کرد و درحالیکه
برخیها از حضور او در پرسپولیس در لیگ نوزدهم خبر
داده بودند ،اما یکی از مدیران پرسپولیس در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان این خبر را تکذیب کرد.
گفتنی است ،گوچی به صورت قرضی در تیم
استرالیایی بازی میکرد و باید ابتدای فصل آینده به
آپوئل نیکوزیا قبرس بازگردد ،زیرا یکسال دیگر از قرارداد
او باقی مانده است.
پرسپولیس درحال حاضر در پست مهاجم ،علی
علیپور ،ماریو بودیمیر و محمد امین اسدی را در اختیار
دارد و همچنین سیامک نعمتی و مهدی ترابی می توانند
در این پست بازی کنند ،اما سرمربی کروات سرخپوشان
در صدد تا با جدایی احتمالی علیپور ،بازیکن با تجربهای
را به خدمت بگیرد.

سامانه پیامکی
روزنامه صبح امروز
1 0 0 0 8 0 8 8 8

511/18اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  139760306271003788مورخ  1397/10/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
داود خوشخو فرزند رجب بشماره شناسنامه  1517صادره از مشهد در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 218/83
مترمربع قسمتی از پالک  148اصلی بخش  9مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت  84/17مترمربع که اعیان می باشد جمعا
به مساحت  303مترمربع تشکیل یک باب کارگاه را می دهند واقع در روستای قرقی بعد مزار شهدای قرقی جنب مدرسه خریداری از
محمد باقر قرقی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1585 .تاریخ انتشارنوبت
اول ،98/3/7 :نوبت دوم98/3/22 :
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد -حمیدرضا افشار
***********************************************************
511/19اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  139760306271003787مورخ  1397/10/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
داود خوشخو فرزند رجب بشماره شناسنامه  1517صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت  84/17مترمربع
قسمتی از پالک  148اصلی بخش  9مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت  218/83مترمربع که عرصه و اعیان می باشد
جمعا به مساحت  303مترمربع تشکیل یک باب کارگاه را می دهند واقع در روستای قرقی بعد مزار شهدای قرقی جنب مدرسه اعیان
متعلق به خود متقاضی و عرصه آن متعلق به میرزا ابوالصالح رضوی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت
به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شد 1587 .تاریخ انتشارنوبت اول ،98/3/7 :نوبت دوم98/3/22 :
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد -حمیدرضا افشار
************************************************************
511/20اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای اصالحی  139860306271000633و رای  139760306271004696تاریخ  1397/12/16هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا حسین زاده فرزند براتعلی بشماره شناسنامه  10صادره از قوچان در ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  125مترمربع قسمتی از پالک  1149فرعی از  53فرعی از  14اصلی بخش  9مشهد واقع در علیمردانی  -45شهید حسین زاده
 2پالک  97خریداری از ابراهیم غالمی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد1577 .
تاریخ انتشارنوبت اول ،98/3/7 :نوبت دوم98/3/22 :
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد -حمیدرضا افشار
**************************************************************
511/21اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  139860306271000463مورخ  1398/2/7هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی
بی طاهره وفائی باقری فرزند سید هاشم بشماره شناسنامه  1126صادره از مشهد در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 237/20
مترمربع قسمتی از پالک  2451فرعی از  80اصلی بخش  9مشهد واقع در خواجه ربیع  4قطعه دوم سمت راست گاراژ رضا خریداری
از احمد طوسی مقدم محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1575 .تاریخ
انتشارنوبت اول ،98/3/7 :نوبت دوم98/3/22 :
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد -حمیدرضا افشار

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
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اذان ظهر12:28 :

غروبآفتاب19:29:

خباز :برخی آرزوی سقوط دولت روحانی را دارند/حمایت غرضی از یک پیشنهاد روحانی/جاللی :رأی نیاوردن مطهری قابل پیش
بینی بود/پیشنهاد رئیس پدافند غیرعامل برای دالر

میز خبر
خبر اعدام زیر ۱۸سالهها از گوشه و کنار به گوش میرسد

پروانه سلحشوری نماینده مجلس گفت :نمیتوانیم بگوییم اعدام زیر۱۸
سال رخ نمیدهد ،زیرا اخبار آن از گوشه و کنار به گوشمان میرسد .مدتی
است که ما تعدادی از نمایندگان در مجلس به دنبال تغییر این ماده و توقف
کامل اعدام زیر  ۱۸سالهها هستیم .این روزها پروندههای اعدام زیر ۱۸
سال به دیوان عدالت اداری ارجاع داده میشود و این شخص قاضی است
که درباره حکم شخص تصمیم میگیرد .من و تعدادی دیگر از نمایندگان
مدتی است که به دنبال اصالح این ماده و متوقف کردن کامل اعدام کودکان
هستیم .متأسفانه چندان امیدی نیست ،اعضای کمیسیون حقوقی که به
طور کلی معتقدند اعدام کودک رخ نمیدهد و اغلب همکاران نیز میگویند
شورای نگهبان با این اصالح قانون موافقت نخواهد کرد .فقها در دین ما
یکسان نظر نمیدهند ،من امیدوارم بتوان ورود کرد و همان گونه بسیاری
از مسائل مانند ازدواج کودک یا دوچرخه سواری زنان که فقها ورود کردند،
این مسائل هم متوقف شود.

در یک سال گذشته مردم چقدر گوشت خوردند؟

بر اساس نتایج این نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
(ایسپا) که در روزهای  ۳۱اردیبهشت و یکم خرداد سال  ۹۸به صورت تلفنی
انجام شده  ۷ .۲درصد پاسخدهندگان گفتهاند که در یک سال گذشته هر
روز گوشت قرمز مصرف کردهاند .نتایج نظرسنجی نشان میدهد ۹ .۳۴
درصد پاسخگویان در یک سال گذشته ،چند روز در هفته ۴ .۴۳ ،درصد
شرکتکنندگان چند روز در ماه و  ۲ .۱۴درصد پاسخگویان چند بار در سال
گوشت قرمز مصرف کردهاند .همچنین این نظرسنجی بیانگر این است که
 ۷ .۴درصد شرکتکنندگان در یک سال گذشته اصالً گوشت قرمز مصرف
نکردهاند و  ۲ .۰درصد شرکتکنندگان هم به این سؤال پاسخ ندادند/.ایسنا

باز هم کتککاری در فوتبال بانوان!

ماجرا از این قرار است که در بازی دو تیم خلیج فارس شیراز و پاالیش گاز
ایالم که با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده شیراز به پایان رسید بین اعضای
تیمها و بازیکنان پاالیش و حراست ورزشگاه محل برگزاری بازی ،درگیری
فیزیکی شکل گرفته است .حتی به گفته فاطمه حیاتی ،سرمربی تیم ایالم،
یکی از مردان حراست با مشت به شکم بازیکن این تیم میزند و این بازیکن
راهی بیمارستان میشود/ .ایسنا

ولنگاری در مداحی چگونه به وجود آمد؟

گالیه رهبر انقالب در دیدار با شاعران و استادان زبان فارسی از
صداوسیما بهخاطر ولنگاری زبانی و ساخت لفظی بسیار نازل بعضی
از ترانهها و پخش آنها از صداوسیما در مجموعههای تلویزیونی ،که
گالیه بسیار درستی است ،میتواند یک پیوست هم داشته باشد که
مربوط به مداحی است .در گذشته ،مداحیها دارای سبک و سیاق
خاصی بودند که هم از جنبه متن اشعار و هم از جنبه نوع نشستن و
ایستادن و حرکات مداحان با ضوابط در خور شان مجالس و محافل
مذهبی همراه بودند .با فاصلهگرفتن از دوران دفاع مقدس و به بهانه
ضرورت تزریق شادی به جامعه ،مداحانی پیدا شدند که با روی آوردن
به سبکهای مبتذل آنطرف آبی یا تقلید از آهنگهای ترانههای قبل از

اذان مغرب19:49 :

نیمهشبشرعی23:39:

اذان صبح فردا03:48 :

طلوع آفتاب فردا05:26:

انقالب ،تالش کردند مداحیها را با سبک جدید ارائه نمایند/ .روزنامه
جمهوری

احمد توکلی :به خاطر ایران باید با فساد جنگید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :کنار گذاشتن امر به
معروف و نهی از منکر موجب بیعدالتیها شده و وضع کنونی را ایجاد
کرده است .احمد توکلی در مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر اظهار
کرد :آزادسازی خرمشهر سه نتیجه مهم از جمله آزادسازی شهر ،برگشتن
ورق جنگ و بازگشت روحیه مبارزان را در پی داشت .وی افزود :آزادسازی
خرمشهر  ١۵هزار اسیر ،تعداد زیادی تجهیزات جنگی و ارتقای دیپلماسی
را برای کشور به ارمغان آورد.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان
اینکه خرمشهرها را کسانی تصرف کرده اند که به بیعدالتی دامن میزنند،
تصریح کرد :الگوهای نادرست اتخاذ شده ،بیعدالتی و فساد خرمشهرهای
دیگری در ایران است که باید آزاد شوند .وی با بیان اینکه  ۴۰۳میلیون
حساب بانکی در کشور وجود دارد ،عنوان کرد ۵۲ :درصد مبلغ سپردههای
بانکی کشور تنها در اختیار چهاردهم درصد مشتریان است ۹۶ .درصد مبلغ
سپردههای حقوقی تنها در اختیار  ۳درصد سپردهگذاران است .این اعداد
و ارقام فاجعهبار ،مایه خجالت و شرمندگی و نمایانگر فقر جامعه است .عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد :کنار گذاشتن امر به معروف و
نهی از منکر موجب این بی عدالتیها شده و وضع کنونی را ساخته است.
وی اظهار کرد :یک فرد قمهکش تنها به یک نفر آسیب میرساند ،اما یک
مدیر بانکی که  ۲هزار میلیارد تومان وام میدهد بدون خونریزی به هزاران
نفر آسیب میزند .توکلی در پایان با تأکید بر ضرورت مبارزه و آزادسازی
خرمشهرهای مورد تصرف غریبهها در کشور یادآور شد :باید به خاطر ایران
با فساد جنگید.

پیشنهاد رئیس پدافند غیرعامل برای دالر

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر حذف دالر از چرخه
پولی و مالی کشور ،اظهار داشت :اگر این اراده در کشور به وجود بیاید که
دالر امریکایی توسط مردم در خیابانها مثل ترکیه به آتش کشیده شود و
تمرکز برای باال بردن ارزش پول ملی کشور ایجاد شود میتواند یک حمله
تمام عیار به نقطه ضعف دشمن باشد .امریکاییها میدانند که اگر اجماعی
برای خارج کردن دالر از چرخه پولی جهان شکل بگیرد ،بزرگترین نقطه قوت
خود در عرصه اقتصاد را از دست میدهند ،البته که این اتفاق رقم خواهد
خورد ،امروز چین ،روسیه ،ترکیه ،ایران و بسیار از کشورهای شرقی خواستار
خارج شدن دالر از چرخه مالی و پولی خود هستند.

کنایه کرباسچی به عارف

غالمحسین کرباسچی در واکنش به عدم توفیق علی مطهری در
انتخابات هیأت رئیسه مجلس که صبح امروز (یکشنبه) برگزار شد ،با کنایه
به نقش محمدرضا عارف به عنوان رئیس فراکسیون امید مجلس در از
دست رفتن یکی از صندلیهای هیأت رئیسه برای اصالحطلبان در صفحه
شخصی خود در فضای مجازی نوشت :به ّ
همت آقای عارف ودوستانشون
ّ
آقای مطهری از نایب رئیسی مجلس حذف شد .در جریان انتخابات هیأت
رئیس مجلس شورای اسالمی برای اجالسیه چهارم ،علی الریجانی برای

511/22اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  139760306271003947هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای علی اکبر داوریان پور فرزند باقر بشماره شناسنامه  3638صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به
مساحت  66/65مترمربع قسمتی از پالک  2402فرعی از  16اصلی بخش  9مشهد واقع در مهرآباد عبادت  10پالک
 46خریداری از مالک رسمی آقای باقر داوریان پور محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به
فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1573 .تاریخ انتشارنوبت اول،98/3/7 :
نوبت دوم98/3/22 :
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد -حمیدرضا افشار
***********************************************************
511/23اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابررای شماره  59/18495مورخ  84/5/16هیات ماده  147و  148قانون اصالحی ثبت و رای اصالحی
 32/98/400مورخ  98/1/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج (مستند به ماده  16قانون تعیین
تکلیف و آیین نامه قانون مذکور) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا قمری رحمتی فرزند غالمعلی
بشماره شناسنامه  332صادره از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  110مترمربع قسمتی از پالک
باقیمانده  71فرعی از  18اصلی بخش  9واقع در چمن  88موروثی  5کوچه  5/4پالک  11خریداری از مالک
رسمی آقای علی گندمی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد 1557 .تاریخ انتشارنوبت اول:
 ،98/3/7نوبت دوم98/3/22 :
رئیس ثبت اسنادوامالک منطقه پنج مشهد -حمیدرضا افشار

دوازدهمین سال پیاپی به عنوان رئیس و مسعود پزشکیان و عبدالرضا مصری
به ترتیب به عنوان نواب رئیسه اول و دوم انتخاب شدند.

ایاد عالوی :با فشار اقتصادی و نظامی به ایران مخالفیم

نخست وزیر اسبق عراق در واکنش به تنش آفرینی آمریکا در منطقه
گفت که موضع عراق مخالفت با تحریم اقتصادی و درگیری علیه جمهوری
اسالمی ایران است« .ایاد عالوی» نخست وزیر اسبق و رهبر فراکسیون
الوطنیه در پارلمان عراق روز یکشنبه در دیدار با «محمد جواد ظریف»
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد ،ما در عراق با درگیری
نظامی و تحریم علیه جمهوری اسالمی ایران به شدت مخالفیم .وی گفت
که تضعیف جمهوری اسالمی ایران به نفع هیچ کس نیست و این مطلب را
به اطالع آمریکاییها نیز رسانده است .نخست وزیر اسبق عراق با اشاره به
اهمیت احترام به قراردادها و معاهدات بین المللی افزود :ما از همه طرفها
میخواهیم پای میز مذاکره بنشینند و سایه تنش را از منطقه دور کنند .وی
اضافه کرد که ما با تحریمهایی که مردم ایران را هدف قرار داده به شدت
مخالفیم .وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در این دیدار گزارشی
از دیدارهای خود با مقامات عراقی و نیز موضع جمهوری اسالمی ایران در
بحران اخیر ارائه و از مواضع و تالشهای عراق برای تنش زدایی در منطقه
تقدیر کرد.

حمایت غرضی از یک پیشنهاد روحانی

وزیر سابق پست و تلگراف از درخواست اخیر رئیسجمهوری برای
اختیارات ویژه مبنی بر تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ و ضرورت تشکیل آن
حمایت کرد .سیدمحمد غرضی ،وزیر اسبق نفت ،درباره درخواست اخیر
رئیسجمهوری برای اختیارات ویژه مبنی بر تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ
و ضرورت تشکیل آن گفت :این درخواست رئیسجمهوری پیشبینی
مناسبی است .چراکه آقای ترامپ ملت ایران را تروریست خواند و سازوکار
جنگی را نیز فراهم کرده است .البته مجموعه دستگاه سیاسی آمریکا
این نگرانی را دارد که در صورت ورود به جنگ ،راهی برای برونرفت از آن
نداشته باشد .در پرانتز این نکته را یادآوری کنم که زمان حمله شوروی به
افغانستان ،سفیرشان خدمت حضرت امام (ره) رسیدند و ایشان به سفیر
شوروی گفتند «رفتنتان سختتر از ورودتان به آنجاست» ،حال آمریکاییها
نیز چنین گرفتاری دارند .با این حال اگر تمهیدات آن را در کشور فراهم
کنیم ،پیشبینی خوبی است .وی ادامه میدهد :ما ستاد پشتیبانی جنگ
را حدود دو سال پس از آغاز جنگ تشکیل دادیم و باالخره توانستیم از این
طریق احتیاجات عمومی را رفع کنیم .این مهم است که در دوران بحران،
بتوانیم نیازهای عمومی را با قیت مناسب تأمین کنیم و در صورت بروز
اتفاقات احتمالی ،امکان جایگزینی آن را داشته باشیم .خاطرم هست در
زمان جنگ ،صدام به تأسیسات برقی سدها حمله میکرد ،اما به سرعت این
تأسیسات تعمیر و بازسازی میشد .به گونهای که از این حمله عقب نشستند
و سدها در طول جنگ به خوبی برق تولید میکردند.

تشکر نماینده اهل سنت مجلس از قوه قضائیه و صدا و
سیما

ماینده اهل سنت مجلس ضمن تقدیر از رئیس قوه قضاییه و رئیس

512/25اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای
فاقدسندرسمی

برابررای شماره  139860306021000232هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم
حسینی فرزند سید محمد بشماره شناسنامه  3586و کد ملی  5729065973صادره از کاشمر دریک باب ساختمان
به مساحت  100/7مترمربع قسمتی از پالک  8اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن
خریداری از مالک رسمی آقای علی نعیمی ورثه فاطمه نعیمی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب
دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت
اول ، 1398/3/7 :نوبت دوم 1398/3/22 :
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش

سازمان صدا و سیما بابت برخورد قاطع با خاطیان و عوامل اهانت به
بزرگان اهل سنت ،تصریح کرد :وحدت و انسجام درونی مه مترین اولویت
کشور بوده و نباید اجازه داد کسی این به این وحدت خدشه وارد کند .علی
کرد نماینده اهل سنت مجلس ضمن گرامیداشت ایام سوگواری شهادت
حضرت علی (ع) ،عنوان کرد :در سراسر کشور شاهد ارادت مردان و زنان
ایرانی نسبت به شهادت امام علی (ع) بودیم ،اما در این میان این شکوه و
عظمت که بیانگر وحدت ایرانیان نیز بود ،یکی از مداحان اهانتهایی نسبت
به خلفای راشدین و عایشه همسر پیامبر (ص) داشت .نماینده مردم خاش،
نصرت آباد ،میرجاوه ،کورین در مجلس شورای اسالمی افزود :اشتباه
بزرگتر پخش این مراسم از شبکه  ۵سیما بود که باعث شد رسان ههای معاند
گتر
نظام جمهوری اسالمی ایران نیز از این فتنه استفاده کرده و ماجرا را پررن 
و در طبل اختالف شیعه و سنی بزنند.

خباز :برخی آرزوی سقوط دولت روحانی را دارند

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :امروز ساز ناکوک در دولت روحانی
بیشتر از دولت سید محمد خاتمی زده میشود و بعضیها آنقدر از دولت
کینه به دل دارند که حاضر به سقوط آن هستند .محمدرضا خباز درباره
تخریب دولت از سوی جریانی خاص در شراطی که کشور نیازمند اتحاد
و انسجام داخلی است ،گفت :سال  ۷۶هنگامی که دولت اصالحات رأی
آورد ،مخالفان هرچه ابزار مشروع و نامشروع داشتند به کار بردند تا دولت
پنهان ایجاد کنند .این فعال سیاسی اصالحطلب با بیان اینکه ممکن است
دولت پنهان با دولت در سایه به اشتباه گرفته شود ،عنوان کرد :دولت در
سایه بسیار خوب است و در واقع کمککننده دولت قانونی است ،اما دولت
پنهان تالش میکند دولت در صحنه را کنار بزند و اصال به همین منظور هم
تشکیل میشود .وی با اشاره به اینکه آقای خاتمی بارها گفتند هر  ۹روز
یک توطئه علیه دولت اصالحات شکل دادند ،بیان کرد :تنها دولتی که با
دولت پنهان همکاری کرد دولتهای نهم و دهم بودند ،زیرا از اعضایشان
در پستهای مدیریتی و استانها استفاده میکرد .این فعال سیاسی
اصالحطلب یادآور شد :هنگامی که ایران با افتخار برجام را به سرانجام
رساند و دیپلماسی کشورمان آن کار بزرگ را انجام داد ،عدهای دست به
مخالفت زدند برای همین است هنگامی که آمریکا از برجام خارج شد ،ابراز
خوشحالیکردند.

عراقچی هم به شایعه مذاکره با آمریکا واکنش نشان داد

معاون سیاسی وزیر خارجه با رد هر گونه گفتوگوی مستقیم یا
غیرمستقیم با آمریکا ،گفت :ایران برای برقراری روابطی متوازن با تمامی
کشورهای منطقه خلیج فارس بر اساس احترام و منافع متقابل آمادگی
دارد .سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در
آغاز سفر منطقهای خود امروز در مسقط با یوسف بن علوی بن عبدالله
وزیر مسئول در امور خارجه عمان دیدار کرد .در این دیدار آخرین
وضعیت منطقه و تحوالت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .عراقچی در
این مالقات ضمن تأکید بر اهمیت صلح و امنیت در منطقه مهم خلیج
فارس ،نسبت به سیاستهای مخرب امریکا و برخی متحدان آن کشور
در منطقه هشدار داد .وی با رد هر گونه گفتگوی مستقیم یا غیرمستقیم
با آمریکا گفت :جمهوری اسالمی ایران برای برقراری روابطی متوازن و

سازنده با تمامی کشورهای منطقه خلیج فارس بر اساس احترام و منافع
متقابل آمادگی دارد.

هیچ فردی برای انتخابات ریاستجمهوری الجزائر نامزد
نشد

مهلت ثبتنام از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری الجزائر در حالی به
پایان رسید که هیچ فردی مدارک خود را جهت ثبتنام ارائه نکرد .در حالیکه
دولت الجزائر  ۴جوالی را به عنوان زمان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
اعالم کرده است ،اما هیچ فردی به عنوان نامزد این انتخابات ثبتنام نکرد.
رسانههای الجزائر گزارش دادند که نیمه شب گذشته مهلت ثبتنام از
نامزدها به پایان رسید بیآنکه هیچ فردی مدارک ثبتنامی خود را ارائه کند و
این به معنای غیر ممکن بودن برگزاری انتخابات در موعد مقرر است .وبگاه
«النشره» نیز گزارش داد که شورای قانون اساسی الجزائر قرار است بیانیهای
برای تشریح اقدام بعدی صادر کند و حال آنکه قانون اساسی تأکید دارد،
«عبدالقادر بن صالح» رئیسجمهور موقت تا  ۹۰روز این منصب را بر عهده
خواهد داشت و در این دوره بایستی انتخابات ریاستجمهوری برگزار شود.

حکم بازداشت مهاجم ایرلندی تراکتورسازی صادر شد

روزنامه سان امروز خبر داد ،آنتونی استوکس ،مهاجم ایرلندی تیم
تراکتورسازی ایران در دادگاه رسیدگی به اتهام آزار جنسی ،در اسکاتلند
حضور نیافت که به همین خاطر حکم بازداشت او صادر شد .لژیونر
تراکتوریها از سوی نامزد اسکاتلندی سابقش به آزار جنسی به مدت  ۷ماه
متهم شده بود .در ادامه رسیدگی به این پرونده او باید در اسکاتلند حاضر
میشد که از انجام این کار خودداری کرد .به همین خاطر پلیس اسکاتلند
حکم بازداشت مهاجم سی ساله تراکتورسازان را صادر کرد تا در صورت ورود
به این کشور بازداشت شود.

احمد توکلی ۵۲ :درصد سپردههای بانکی تنها در اختیار
 ۴ .۰درصد مشتریان است

احمد توکلی در مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر اظهار کرد:
آزادسازی خرمشهر سه نتیجه مهم از جمله آزادسازی شهر ،برگشتن
ورق جنگ و بازگشت روحیه مبارزان را در پی داشت .وی افزود:
آزادسازی خرمشهر  ١۵هزار اسیر ،تعداد زیادی تجهیزات جنگی و
ارتقا دیپلماسی را برای کشور به ارمغان آورد .عضو مجمع تشخیص
مصلحت نظام با بیان اینکه خرمشهرها را کسانی تصرف کرده اند که
به بیعدالتی دامن میزنند ،تصریح کرد :الگوهای نادرست اتخاذ
شده ،بیعدالتی و فساد خرمشهرهای دیگری در ایران است که
باید آزاد شوند .وی با بیان اینکه  ۴۰۳میلیون حساب بانکی در کشور
وجود دارد ،عنوان کرد ۵۲ :درصد مبلغ سپردههای بانکی کشور تنها
در اختیار چهاردهم درصد مشتریان است ۹۶ .درصد مبلغ سپردههای
حقوقی تنها در اختیار  ۳درصد سپردهگذاران است .این اعداد و
ارقام فاجعهبار ،مایه خجالت و شرمندگی و نمایانگر فقر جامعه است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد :کنار گذاشتن امر به
معروف و نهی از منکر موجب این بی عدالتیها شده و وضع کنونی را
ساخته است.

