
دو شنبه   5   آذر ماه 1397 0 18  ربیع االول  1440 
سال دوم  شماره 349 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

دولتی ها  به  را  گردنی ها  پس  تمام  روزها  این  گفت:  بهداشت  وزیر 
دردی،  هیچ  دیگران  به  و  است  شده  زن بابا  بچه  شبیه  دولت  و  می زنند 

وارد نمی شود.

در صفحه 2 بخوانید

دولت شبیه بچه زن بابا شده است

در نخستین جلسه معرفی هیئت رئیسه هیئت ورزش همگانی 
بسیج سپاه امام رضا)ع(مطرح شد

راه اندازی نخستین اتوبوس 
سیار »کاروان سالمتی و نشاط« در 

خراسان رضوی
دور و نزدیک انجمن الکلی های گمنام

اراده کنید تا
 دست شما را بفشاریم!

پس از 10سال

ودیعه هایی که
 باز نگشت!

سرانجام افزایش حقوق چه شد؟

چرا هنوز زمان دقیق و نام کشور میزبان SPV مشخص 
نشده است؟

بدون تاریخ بدون امضاء

نگاهی به ترانه »سیمین بری«  

ترانه ای برای حال خوب

 مرحله نخست طرح اردوگاه فرهنگی، تفریحی خاتون ویژه بانوان روز شنبه طی 
مراسمی در باغ موقوفه حضرت امام رضا )ع( در مشهد به بهره برداری رسید.

به گزارش صبح امروز تولیت آستان قدس رضوی ظهر شنبه این هفته در مراسم 
افتتاح باغ اردوگاه »خاتون« در مشهد گفت: باغ اردوگاه خاتون فضایی جهت 

معرفت افزایی، نشاط، تفرج، نوآوری، همفکری و اندیشه ورزی برای بانوان است.

با معرفی سرپرست برای 11 استان کشور، بازار تبریک به سرپرست ها و آرزوی 
تثبیت آنها به عنوان استاندار و در کنار آن گمانه زنی برای استانداران آینده در 

فضای مجازی گرم شده است. اما جهت گیری برخی مطالب انتشاری نشانگر 
پدیده ای متفاوت از گمانه زنی است. به این معنا که عده ای جهت رسیدن به اهداف 

خاص و منافع جناحی و گروهی و حتی شخصی، در قالب...

بازگشایی باغات 
آستان قدس به روی مردم 

سمت وسوسه انگیز 
استانداری 

می  ماندگار  ملت  یک  تاریخ  در  همیشه  هایی  ترانه 
و  کرده  برقرار  ارتباطی  احساسشان  و  روح  با  که  شوند 
ماندگاریشان در تاریخ ثبت می شود. مردم با ترانه ها می 

گریند و می سوزند و شادمانی می کنند و ...
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در صفحه 4 بخوانیددر صفحه 2 بخوانید

در صفحه 6 بخوانید

3

7

4

نه به مردساالری
 نه به فمنیست

در این شماره می خوانیم

در نشست خبری به مناسبت هفته منع خشونت علیه زنان مطرح شد

تحلیل روز

گفت و گوی ویژه

خبر ویژه
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سمت وسوسه انگیز استانداری 
مثلثامکاناتموجود،میراثبازماندهوتوانافرادبرایتغییرمثبتنادیدهگرفتهمیشود

با معرفی سرپرست برای 11 استان کشور، بازار تبریک 
به سرپرست ها و آرزوی تثبیت آنها به عنوان استاندار و 
در کنار آن گمانه زنی برای استانداران آینده در فضای 
مجازی گرم شده است. اما جهت گیری برخی مطالب 
انتشاری نشانگر پدیده ای متفاوت از گمانه زنی است. 
به این معنا که عده ای جهت رسیدن به اهداف خاص 
قالب  در  و حتی شخصی،  و گروهی  منافع جناحی  و 
اخبار غیررسمی، دوست، همشهری و هم حزبی خود را 
به عنوان گزینه استانداری تبلیغ می کنند: یکی معاون 
فالن وزارت و دیگری سفیر حاضر یا سابق فالن کشور و 
آن یکی. . .!؟ آنها ضمن تحریف افکار عمومی و اختالل 
راه  و شایستگی،  توانمندی  اساس  بر  انتخاب  روند  در 

انتخاب افراد شایسته را سد و گردش سالم نخبگان را 
کند می کنند.

اما سوال این است که با وجود شانس بسیار ضعیف 
انتخاب افراد مورد تبلیغ، چرا اینچنین افرادی مطرح 
گزینش  نامشخص  روند  به  باید  پاسخ  در  می شوند. 
افراد و ابهام های موجود اشاره کرد. به عبارت روشن تر 
پست های  و  اجرایی  مدیران  گزینش  استانداردهای 
نامشخص است. همین مسئله موجب  کلیدی کشور 
و طمع ورزی  دایره چشم دوزی، وسوسه  می شود که 
و با ادبیاتی محترمانه تر سطح توقع افراد افزایش یابد. 
این دایره گسترده انتظارات، گرمابخش محافل فضای 
مجازی است تا هر کس که بخواهد میدانداری کند و 
برای مطرح کردن افراد مد نظر خود از قالبهای رسانه ای 
بهره بگیرد. در این میان کمتر کسی به بعد مسئولیت 
پست ها توجه می کند. کمتر کسی به امکانات موجود و 
میراث بازمانده از مسئولین قبلی می اندیشد؛ چرا که 

اگر به مثلث امکانات موجود، میراث بازمانده از مدیریت 
پیشین و توان افراد برای اعمال تغییرات مثبت توجه 
می شد، اینهمه سطح وسوسه تصاحب مناصب حساس 
افزایش نمی یافت. دولت روحانی در بخش نیروسازی 
و تامین نیروهای مدیریتی از همان ابتدا با سردرگمی 
چند  رویکرد  با  دولت  این  چراکه  است؛  بوده  مواجه 
زیستی سیاسی در پی آن نبود که هزینه های انتصاب 
با وجود شایستگی های شغلی  که  بپردازد  را  مدیرانی 
نبودند.  رقیب  جناح های  رضایت  مورد  تخصصی،  و 
بازتاب این محافظه کاری را می توان در سیاست های 
هیجانات  کنترل  برای  زمان  خرید  و  سرپرست  تعیین 
مشاهده  حساس  پست های  تصاحب  انتظارات  و 
نمود. تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز 
کاربست عملی این سیاست محافظه کارانه را تشدید 
کرده است. نبود استراتژی مشخص برای گردش سالم 
نخبگان در کشور به ویژه در شرایط بحرانی که کشور 

با مشکالت اقتصادی و اجتماعی مختلفی درگیر است 
موجب شده است که سیاست دولت به سمت محافظه 
کاری و حفظ وضع موجود سوق پیدا کند، چراکه دولت 
بیشتر نگران بدتر شدن اوضاع است تا اندیشه و برنامه 
رفتن سطح مدارک  باال  به جلو.  رو  برای حرکت  ریزی 
افشاگری های  و  پذیری  رویت  همراه  به  دانشگاهی 
عواملی  جمله  از  اخیر  سال  چند  در  مجازی  فضای 
است که سطح توقع افراد را برای گردش سالم نخبگان 
ناخواسته  یا  خواسته  که  معنا  این  به  است.  برده  باال 
کشور  مختلف  مدیریت های  سطوح  در  افراد  انتصاب 
است. پس  افکار عمومی  اقناع  و  پاسخگویی  نیازمند 
و آموزش عالی،  و پرورش  با توسعه آموزش  انقالب  از 
نسلی از تحصیلکرده های دانشگاهی پرورش یافتند که 
از تمامی طبقات اجتماعی در آن وجود دارد. این نسل 
سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  تبعیض های  برابر  در 
بسیار  اجرایی  مدیریت  مهره های  در  تبعیض  ویژه  به 

قدرتمندی  بسیار  ابزارهای  نسل،  این  است.  حساس 
برای بیان اعتراض های خود به دست آورده است.

رویت پذیری رسانه ای، تبعیض های اجتماعی را در 
معرض نقد عمومی قرار داده است. از مطالبات به حق 
حصارهای  از  دور  به  نخبگان  سالم  گردش  نسل،  این 
اجتماعی،  طبقه  قومیت،  جنسیت،  چون  اجتماعی 
سالم  گ��ردش  این  اس��ت.  مذهب  و  سیاسی،  گرایش 
از سالیق  فارغ  و  و روشن  نیازمند شاخص های صریح 
پاسخگوی  که  استانداردهایی  است.  جناحی  و  فردی 
زیر  در  را  خود  استعدادهای  که  باشد  نسلی  مطالبات 
چکمه های بی عدالتی و سالیق جناحی و فردی له شده 
یافته است. نسلی که نیازمند استانداردسازی است، بر 
نخبه های  اطالعات  از  بانکی  استانداردها  این  اساس 
و  آماده  بانکی  تهیه می شود.  کشور در عرصه مدیریت 
مطابق با نیازهای کشور. بانکی که بهانه فرصت کشی و 

انزوای نخبگان را از دست محافظه کاران می گیرد.

Ali.Roghangaran.solh@gmail.com

خبرنگارعلی روغنگران

زمان به سرعت در حال سپری شدن است و رفته رفته 
روشن می شود که دیگر نمی توان روی قول و قرارهای 
ایجاد سازوکار ویژه مالی  و  اروپایی ها برای حفظ برجام 
ایران که به اختصار آن را SPV می نامند، حساب  برای 
کرد. تا حاال بیش از 20 روز از اعمال تحریم های یکجانبه 
امریکا علیه ایران گذشته و اروپایی ها هنوز نتوانسته اند، 
قدر  آن  کار  می گویند  اروپایی ها  ببرند.  پیش  از  کاری 
پیچیده است که به آسانی نمی توان آن را اجرایی کرد، 
به ویژه که این سازوکار، کامال جدید است و تا کنون جایی 
تجربه نشده است. در عین حال فشارهای ایاالت متحده 
به اروپایی ها بر سر این موضوع نیز بسیار شدید است. 
اگرچه همه اذعان دارند که اروپایی ها اراده سیاسی برای 
حفظ برجام دارند و تاکید می کنند که باید ایران از منافع 
برجام به ویژه منافع اقتصادی آن بهره مند شود، اما عمال 

تا کنون نتوانسته اند کاری از پیش ببرند. 
این صحیح است که خروج آمریکا از برجام باعث ایجاد 
شکاف عمیق میان اروپا و ایاالت متحده شده و اروپایی ها 
اعمال  آنها  به  آمریکایی  طرف  که  زیادی  فشارهای  از 
می کند به ستوه آمده اند و حتی از برخوردهای رئیس 
جمهوری آمریکا احساس حقارت و سرخوردگی می کنند 
اما تا کنون عمال نتوانسته اند برای جبران این حقارت و 
سرخوردگی کاری از پیش ببرند. اگرچه تحقیر اروپا توسط 
آمریکا اثبات ادعاهای ایران نسبت به رفتارهای یکجانبه 
و تنگ نظرانه و منفعت طلبانه آمریکاست، اما این برای 
ایران کافی نیست. تهران به حق اصرار دارد که اروپایی ها 

اگر واقعا به دنبال حفظ برجام هستند باید کاری از پیش 
ببرند.  همین حاال هم مهلت مورد انتظار به پایان رسیده 
است و اروپایی ها کاری نکرده اند. اروپایی ها چند مرتبه 
گفته بودند که تا قبل از آغاز تحریم های ثانویه آمریکا در 
13 آبان سازوکار خود را عملی خواهند کرد. اما عمال تا 
کنون نه تنها هیچ کاری نکرده اند بلکه حتی از این که 
سازوکار  این  میزبان  کشور  کدام  است  قرار  کنند  اعالم 
در  اختالفاتی  بروز  به  ظاهرا  مسئله  این  عاجزند.  باشد 
همه  سو  یک  از  است.  شده  تبدیل  اروپا  اتحادیه  درون 
تحت  متحده  ایاالت  سوی  از  اتحادیه  عضو  کشورهای 
فشارند و از سوی دیگر کشورهای کوچک حاضر نیستند 
فشار کشورهای اصلی اتحادیه اروپا را بپذیرند و تسلیم 

خود  اروپایی  بزرگ  کشورهای  دارند  انتظار  و  شوند  آنها 
هزینه این کار را متحمل شوند. حتی برخی منابع خبری، 
گزارش داده اند که کشورهای کوچک به بلوکی در درون 
اتحادیه اروپا تبدیل شده اند که به پشتوانه اتریش تالش 
می کنند در برابر کشورهای بزرگ تر اتحادیه بایستند تا 
به خواسته آنها برای میزبانی سازوکار اروپایی تن ندهند. 
اتهامات  بلژیک که  و  مواضع کشورهایی نظیر دانمارک 
واهی تروریستی به ایران وارد کرده اند نیز نشان می دهد 
آنها در حقیقت با این کار به دنبال راه فراری هستند تا 
به این سازوکار بپیوندند  آنها بخواهد که  از  مبادا کسی 
شوند.  ایران  با  تعامل  به  مجبور  یا  باشند  آن  میزبان  یا 
و  ضعیف  اقتصاد  واسطه  به  نیز  شرق  بلوک  کشورهای 

ارتباطات و احیانا وابستگی که به آمریکا دارند نیز توانایی 
قبول چنین ریسکی را ندارند. 

شاید بروز چنین اختالفاتی برای ایرانی ها جالب باشد و 
آن را مهم بدانند اما به اصطالح این اختالف ها برای ایران 
نان و آب نمی شود. اروپایی ها آن قدر ضعیف عمل کرده 
اند که حتی نتوانسته اند دسترسی ایران به سوئیفت که 

یک سامانه اروپایی است را حفظ کنند.
قدر مشکل  این  نشده،  که هنوز عملیاتی  سازوکاری 
اگر  حاال  است  کرده  آشفته  را  اروپایی ها  و  شده  آفرین 
با واکنش های تند آمریکا مواجه شود،  عملیاتی شود و 
چگونه عمل خواهد کرد؟! آیا چنین سازوکاری می تواند 
به سود ایران عمل کند در حالی که از هم اکنون بعضی 

به  حاضر  حالتی  هیچ  در  اند  کرده  اعالم  شرکت ها  از 
خواهند  نمی  که  چرا  نیستند  سازوکار  این  با  همکاری 
متحمل فشارها و تحریم های آمریکا شوند؟! نمونه بارز آن 
شرکت نفتی بیتریش پترولیوم است که رسما اعالم کرده با 
این سامانه کار نخواهد کرد. این درست که گفته می شود 
این سازوکار صرفا برای شرکت های کوچک و متوسطی 
خواهد بود که با آمریکا ارتباط ندارند اما اگر واکنش آمریکا 
نسبت به همکاری آنها با ایران تند باشد، آیا باز هم همین 
شرکت های کوچک و متوسط حاضر به همکاری با ایران 
خواهند بود؟! در این میان این نکته را هم در نظر بگیریم 
که امنیت اروپا و آمریکا در هم تنیده است و اروپایی ها در 
هیچ شرایطی، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت، نمی 
توانند در مسائل امنیتی از آمریکا بی نیاز شوند. این را 
هم در نظر بگیریم که مراودات مالی اتحادیه اروپا و آمریکا 
چیزی در حدود یک تریلیون دالر است که در مقایسه با آن 
رقم حدودا 21 میلیارد یورویی ایران بسیار ناچیز محسوب 
می شود. حاال بماند که اروپایی ها به ایران فشار می آورند 
که سر مسایل منطقه ای نظیر یمن و سوریه کوتاه بیاید 
تا بتوانند به قول خودشان مخالفان این سازوکار را راضی 
کنند یا پیوستن ایران به FATF را به عنوان پیش شرط راه 

اندازی این سازوکار مطرح می کنند.
بنابراین نباید آدرس اشتباه داد و پیام اشتباه فرستاد. 
باید واقعیت را درک کرد و برای این که اگر واقعا سازوکار 
عملی نشود، آماده بود و برنامه داشت. دولتمردان باید 
تصمیم بگیرند که آیا می خواهند با همین وضعیت ادامه 

دهند یا حاضرند وارد کارزار سخت مرحله بعدی شوند.

چرا هنوز زمان دقیق و نام کشور میزبان SPV مشخص نشده است؟

بدون تاریخ بدون امضاء
بانک  مداخله  گفت:  اقتصادی  کارشناس  یک 
مرکزی و نویدهای کشورهای اروپایی نقش مهمی در 

کاهش قیمت ارز داشت.
ما  اف���زود:  یوسفی  نسرین  ایسنا،  گ��زارش  به   
پیش بینی این را داشتیم که بعد از 13 آبان طال و ارز 
از ثبات بیشتری برخوردار خواهد شد، به این دلیل که 
بحث حمایت کشورهای اروپایی از برجام در آن مقطع 
ارتباط   یک  ایجاد  برای  سازوکاری  واقع  در  و  داد  رخ 

شبکه مالی با ایران را در دستور کارشان قرار دادند.
 وی خاطرنشان کرد: در داخل کشور اختیاراتی به 
بانک مرکزی داده شد و بانک مرکزی مداخله بیشتری 
در بازار ارز نسبت به گذشته انجام می دهد و یکسری 
تزریق های ارزی توسط خود بانک مرکزی انجام شد، 
همه این ها باعث می شود مدیریت در خرید و فروش 

ارز انجام شود.
یکسری  کرد:  تصریح  اقتصادی  کارشناس  این   
که  شد  صادر  صرافی ها  بحث  برای  بخشنامه هایی 
کنند  ثبت  سامانه  در  را  ارزی  خریدهای  و  حواله ها 
بازاری که در  این ها دست به دست هم داد که آن  و 
تا حدودی  بود  افتاده  باز  افراد سفته  یکسری  دست 

خارج شود.
 وی افزود: به دلیل اینکه ما بیشترین خرید ارزی 
مرکزی  بانک  طریق  از  اساسی  کاالی  روی  را  کشور 
انجام می دادیم و کاالهایی هم که در گروه های دو قرار 
داشتند در سامانه نیما انجام می شد، تنها بخش کمی 
در حوزه بازار آزاد و صرافی ها بود که بیشتر نوسانات 
به  که  بود  ارز  حوزه  دالالن  همین  توسط  ارز  قیمت 
هیجاناتی  بود  داده  رخ  که  اقتصادی  مسائل  جهت 
ایجاد می کردند و باعث می شدند قیمت های ارز باال 

رود که تنها یک حباب بود.
نقش  مرکزی  بانک  مداخله  اوال  کرد:  عنوان  وی   
همچنین  و  داش��ت  ارز  قیمت  کاهش  بر  را  مهمی 
به  مالی  بحث  برای  اروپایی  که کشورهای  نویدهایی 
ایران دادند و امیدواریم وضعیت بازار از این بهتر هم 

شود.
 یوسفی اظهار کرد:  اکنون بیش از دو هفته است 
که  چین  با  ما  ارتباطات  جمله  از  اتفاقات  برخی  که 
بزرگترین کشور وارد کننده مواد خام به ایران بوده و 
کشور ما کاالهای معدنی را به این کشور صادر می کرد 
دچار مشکل شده است، با توجه به اینکه در خرید کاال 
و دریافت وجه دچار مشکل شده ایم باید سریع تر بانک 
مرکزی این مشکل را حل کند و اگر این مشکل حل 
نشود، وضعیت بازار از این کنترلی که به دست آمده 

خارج می شود.

خبر 
مداخله بانک مرکزی ارز را کاهش 

داد
شرکت  و  مخابرات  واگ��ذاری  از  سال   10 ح��دود 
ودیعه  هنوز  اما  است،  گذشته  ایران  سیار  ارتباطات 
تلفن های همراه و ثابت که توسط مردم پرداخت شده 

تعیین تکلیف نشده است.
10 سال  از خصوصی سازی مخابرات و همراه اول 
ماند  مغفول  میان  این  در  که  مبحثی  اما  گذرد،  می 
تاسیس مخابرات  بدو  از  وجوه ودیعه هایی است که 
مشترکان  از  تاکنون  ایران   سیار  ارتباطات  شرکت  و 
و  گرفته  قرار  آن  گذاری  سرمایه  چرخه  در  و  دریافت 
زیر  شرکتهای  سرمایه   از  بیشتر  مراتب  به  آن  میزان 

مجموعه مخابرات  است.
واقعیت این است که دارائی های مخابرات و شرکت 
ارتباطات سیار ایران بیش از آنکه متعلق به دولت باشد 
متعلق به این ودایع و سودناشی از آن است، وجوهی 
که توسط بالغ بر ۵0 میلیون مشترک در اختیار این 
شرکت دولتی قرار گرفته است تا این شرکت به عنوان 
نماینده دولت ضمن حفظ و نگهداری آن، درجهت 
ارائه  اولویت  با  مخابراتی  های  شبکه  توسعه  و  ایجاد 

خدمات به جامعه از آن استفاده کند.
این  به  توان  می  ها  ودیعه  باالی  حجم  به  توجه  با 
شرکت  و  مخابرات  مالکان  که  یافت  دست  نتیجه 
مجریان  واق��ع  در  و  هستند  م��ردم  سیار  ارتباطات 
سیار  ارتباطات  شرکت  و  مخابرات  سازی  خصوصی 
باید قبل از فروش مخابرات دولتی، تکلیف آن قسمت 
مردم  به  متعلق  که  را  ارتباطات  و شرکت  از مخابرات 

است مشخص می کردند.
سال 96 بود که محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات 
با خانه ملت درباره  و فناوری اطالعات در گفت وگو 
تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت، گفت: 
نوع تعیین تکلیف ودیعه های تلفن همراه و ثابت در 
حال بررسی است، اما یکی از اقدامات صورت گرفته 
در این بخش این بوده که افرادی که در گذشته ودیعه 
پرداخت  بدهی  اگر  اند،  داشته  ثابت  یا  هراه  تلفن 
قبوض داشته باشند، تا زمانی که میزان بدهی از حد 
ودیعه افزایش نیابد، تلفن همراه یا ثابتشان قطع نمی 

شود.
این در حالی است که این اتفاق هرگز رخ نداده و به 
محض بدهی مشترکان، خطوط تلفن ثابت و یا همراه 
آنها پس از یک ماه بدهی قطع می شود، لذا مشخص 
در  مردم  های  ودیعه  سرنوشت  است  قرار  که  نیست 

مخابرات و  تلفن همراه چه شود.
و  ارتباطات  وزارت  بورس،  بین  ای  جلسه  تشکیل 
ودیعه  تکلیف  تعیین  برای  سازی  خصوصی  سازمان 

های تلفن
اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب  آقاپور،  معصومه 

تلفن  ودیعه  که  گوید  می  اسالمی،  شورای  مجلس 
همراه و ثابت به دلیل اینکه مشکالتی در واگذاری ها 

رخ داده هنوز تعیین تکلیف نشده است.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی، 
از تشکیل جلسه مشترکی بین سازمان بورس و اوراق 
بهادار، سازمان خصوصی سازی و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات خبر داد و گفت: یکی از مشکالت 
تعیین قیمت ها است، چراکه برخی سیم کارت ها 
برخی  و  تومان  برخی 2۵0 هزار  و  تومان  1۵0 هزار 
۵00 هزار تومان و با قیمت های متنوع واگذار شده 
است که باید در این زمینه نرخ سازی نرخ سهام انجام 

شود.
شرایط  ثابت  تلفن  مشترکان  که  است  معتقد  وی 
به  واگذاری سهام  نحوه  باید  که  دارند  را  خاص خود 
مردم تعیین تکلیف و مجوز خرید و فروش سهام در 

بورس داده شود.
شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  نایب 
سهام  برای  نرخ  تعیین  هنوز  که  گوید  می  اسالمی، 
واگذار شده انجام نشده است و مردم هنوز برگه سهام 

ندارند
بار  یک  باید  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
و  ثابت  تلفن  متشرکان  ودیعه  تکلیف  همیشه  برای 
همراه را مشخص کند و حداقل مشترکان را در سهام 
دولت در شرکت مخابرات سهیم کند، یا اینکه ودیعه 

ها را به نرخ روز به آنها بازگرداند.

پس از 10سال؛

نگشت! باز  که  ودیعه هایی  دولت شبیه بچه زن بابا شده است
وزیر بهداشت گفت: این روزها تمام پس گردنی ها را 
به دولتی ها می زنند و دولت شبیه بچه زن بابا شده است 

و به دیگران هیچ دردی، وارد نمی شود.
به گزارش ایسنا، سیدحسن قاضی زاده هاشمی در 
در  تربت جام که عصر شنبه  اداری شهرستان  شورای 
محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: 
نیز در  و 91  نظیر سال های 90  در دوره های گذشته 
تحریم بوده ایم و هنرهایمان برای دور زدن تحریم ها را 
در آن دوره استفاده کرده ایم و طی این مدت دشمنان 
با جاسوس هایشان این راهکارها را شناسایی کرده اند 
و باید راه های جدیدی بیابیم و این مسئله بدون هزینه 
کردن  مدیریت  ک��رد:  تصریح  وی  ب��ود.  نخواهد  هم 
و  است  سخت  بسیار  آینده  سال  و  ماه ها  طی  کشور 
چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا از آمریکا می ترسد و 
اروپا در مقابل آمریکا اصال عددی نیست. چین به این 
بزرگی می گوید ابتدا رئیس جمهورمان از ترامپ خل و 
چل باید اجازه بگیرد تا بتوانیم با ایران همکاری کنیم. 
با  نمی تواند  دنیا  در  کشوری  هیچ  اقتصادی  ظرفیت 
آمریکا برابری کند و همچنین در منطقه هم با رذل ترین 
انسان ها امروز درگیر هستیم. قاضی زاده هاشمی افزود: 
دولت و تمام نظام درگیر یک جنگ اقتصادی است و اگر 
کسی بگوید هیچ آسیبی نمی بینیم دروغ می گوید؛ مگر 
می شود در جنگ و دعوا انسان آسیب نبیند؟ اما باید 
تدبیر کنیم که این آسیب ها به حداقل برسد و بهانه نیز 
دست آن ها ندهیم. بنابراین ما درگیر یک جنگ هستیم 
و اگر به روی خودمان نمی آوریم، علت دیگری دارد و 
نمی خواهیم دشمن شاد شود. وی گفت: متاسفانه در 
آن دوره این انتخاب اشتباه توسط مسئوالن شهرستانی 
یا نماینده یا امام جمعه یا فرماندار صورت گرفته است. 
البته احتماال تقصیر فرماندار بوده چرا که این روزها تمام 
پس گردنی ها را به دولتی ها می زنند و دولت عین بچه 
زن بابا شده است و به دیگران هیچ دردی، وارد نمی شود. 
قاضی زاده هاشمی افزود: البته باید توجه داشت درباره 
برخی مشکالت پیشرفت های بسیاری نسبت به گذشته 
ما  امروز  مشکالت  از  یکی  مثال  عنوان  به  داشته ایم. 
کمبود پزشک متخصص زن رادیولوژیست است اما در 
گذشته خاطرم هست که در شهرستان محل سکونت 
ما تا انتهای دوره دبستانم تنها یک پزشک در فریمان 
داشتیم. امروز در بازدید از بیمارستان سجادیه تربت جام 
اطفال  تخصص  فوق  پزشک  که  هستیم  این  شاهد 
وجود دارد که عمل های سنگین هم صورت می گیرد. 
چهل سال از انقالب می گذرد و اتفاقات خوبی افتاده 
است و باید خدا را شکر کرد. البته خرابکاری هایی هم 
داشته ایم، درکنار دستاوردهای انقالب باید خرابکاری ها 
را هم بگوییم تا عبرت و پیش گیری شود و دیگر تکرار 

نشود.

وام مسکن باال می رد
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه 
بانک مرکزی مطالعاتی را درباره افزایش سقف تسهیالت 
های  گ��زارش  طبق  گفت:  است،  کرده  آغاز  مسکن 
به  ارائه  و  وام  افزایش  متولی  بانک مسکن  ارائه شده، 

مشموالن خواهد بود.
برخی  به  اش��اره  با  بیوکی  موسوی  ابوالفضل  سید 
وام مسکن  افزایش  برای  بانک مرکزی  به  پیشنهادات 
انجام  حال  در  مرکزی  بانک  کنونی  شرایط  در  گفت: 
چگونگی  و  میزان  تعیین  ب��رای  مقدماتی  مطالعات 

افزایش وام مسکن است.
نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسالمی 
قیمت  آمارها  اساس  بر  کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه 
درصد   80 حدود  تهران  مانند  کالنشهری  در  مسکن 
افزایش پیدا کرده است، از این رو خانوارها و زوج های 
جوان امروز دیگر توان خرید خانه با قیمت های بسیار 
باال را ندارد، از این رو با توجه به این شرایط، افزایش 

میزان وام مسکن ضروری است.
میزانافزایشواممسکنبایدمتناسبباقیمتکنونی

ملکباشد
از  یکی  مسکن  تسهیالت  اف��زود:  بیوکی  موسوی 
شاخص های اصلی در خرید مسکن است، از این رو 
میزان وام باید به گونه ای باشد که بخش قابل توجهی 
از هزینه خرید ملک را پوشش دهد، در غیر این صورت 
نمی توان به تأثیر مثبت آن بر افزایش خرید و فروش 

مسکن امید داشت.
وی با بیان اینکه، به نظر من در موضوع افزایش وام 
مسکن تمام محورها و ابعاد آن باید به صورت کارشناسی 
افزایش  ابعاد  از  یکی  گفت:  گیرد،  قرار  بررسی  مورد 
مسکن  بازار  در  تورم  بروز  موضوع  مسکن  تسهیالت 
است، همان طوری که در سال های گذشته با افزایش 

میزان وام، قیمت مسکن نیز افزایش یافته است.
بنابراین  گفت:  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
و  راه  وزارت  و  مرکزی  بانک  مسئوالن  شرایط،  این  در 
شهرسازی باید سازوکار مناسبی را برای میزان وام، نحوه 

پرداخت و مشموالن تسهیالت تدوین و تعیین کنند.
موسوی بیوکی افزود: طبق گزارش های ارائه شده، 
مشموالن  به  ارائه  و  وام  افزایش  متولی  مسکن  بانک 

خواهد بود.
نشستویژهکمیسیونعمرانبرایبررسیتصمیمات

جهتافزایشواممسکن
داد:  ادامه  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  نایب 
باید منتظر بود تا بررسی و اقدامات مطالعاتی بانک 
اتمام  به  مسکن  وام  افزایش  میزان  درب��اره  مرکزی 
زمان کمیسیون عمران نشست  آن  در  و قطعا  برسد 
ویژه ای را برای بررسی محورهای این تصمیم برگزار 

خواهد کرد.

خبرخبر
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سرانجام افزایش حقوق چه شد؟
بعد از چند ماه بحث، وعده و گمانه زنی در رابطه با 
اقتصادی،  افزایش حقوق کارکنان در شرایط موجود 
حقوق  افزایش  منظور  به  تصمیمی  هیچ  سرانجام 
وعده  با  ماجرا  و  نشد  گرفته  موجود  تورم  با  متناسب 
بسته  قالب  در  کارکنان  به  تومان  هزار  پرداخت 200 

حمایتی به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، نوسان نرخ ارز  در ماه های اخیر به 
اذعان مسئوالن، رشد قیمت ها و افزایش تورم تا بیش از 
2۵ درصد را به همراه داشت. این موضوع موجب شد 
که در مهر ماه بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان به 
منظور پوشش بخشی از آسیب های ناشی از شرایط 
دولت  سوی  از  درآمد  کم  اقشار  به  اقتصادی  موجود 
مطرح شود. بر این اساس اعالم شد که افزایش مجدد 
کمیسیون های  در  بررسی  حال  در  کارکنان  حقوق 
مربوطه بوده و در رابطه با آن تصمیم گیری می شود. 
افزایش  به دالیلی  گرچه در مرحله ای عنوان شد که 

حقوق به سال بعد موکول شده، ولی طولی نکشید که 
مجددا این موضوع مطرح شد و بار دیگر کارمندان را به 
افزایش حقوق امیدوار کرد. با این وجود آخرین اعالم 
نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در هفته اخیر 
به نوعی آب پاکی را روی دست کارمندان ریخت. وی 
به  و  یافت  افزایش نخواهد  گفت که حقوق ها امسال 
جای آن، حمایت از طریق بسته حمایتی را مطرح کرد.
در فاصله ای کوتاه، مسئوالن وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی موضوع کمک به کارکنان از طریق پرداخت 
رقم 200 هزار تومانی را که پیش تر مطرح شده بود، 
مورد تاکید قرار داده و اعالم کردند که کارکنان دولت 
حدود 200 هزار تومان دریافت خواهند کرد و گفته شد 

که قرار است این رقم در همین روزها پرداخت شود.
از سوی دیگر افزایش 20 درصدی حقوق های امسال 
در شرایطی بوده که با برآورد تورم کمتر از 10 درصد 
این  و  اعمال شد  بودجه 139۷  در  برای سال جاری 

در حالی است که اکنون نرخ تورم طبق گزارش های 
مراجع رسمی تا بیش از 2۵ درصد نیز رشد کرده است.

ایجاد  سبب  می شد  گفته  ک��ه  دالی��ل��ی  از  یکی 
مالحظاتی برای دولت درجهت افزایش مجدد حقوق 
کارکنان شده، تورم ناشی از ورود نقدینگی مجدد به 
اقتصاد بود که به گفته کارشناسان، اکنون با همین 
واریز 200 هزار تومان نیز تاحدی اتفاق خواهد افتاد. 
در عین حال که آنان تاکید دارند اگر قرار است افزایش 
حقوقی اتفاق نیفتد، باید کاهش تورم در دستور کار 
باشد که در ماه های اخیر نشانی از ریزش تورم دیده 
می رسید  نظر  به  که  دیگری  موضوع  اما  نمی شود. 
چالش  با  کارکنان  حقوق  مجدد  افزایش  در  را  دولت 
مواجه کند، تامین منابع الزم برای آن بود که با توجه 
به شرایط موجود ممکن بود تا پایان سال نتواند بودجه 
افزایش حقوق  به منظور  را  الزم در هزینه های جاری 
تامین کند. با این حال اخیرا برخی نمایندگان مجلس 

بر این موضوع تاکید کردند که دولت می تواند از محل 
مابه التفاوت نرخ ارز، حقوق ها را افزایش دهد.

اقتصادی  کمیسیون  -رئیس  پورابراهیمی  گفته  به 
مجلس- امسال بر اساس بودجه، دولت 10 میلیارد دالر 
مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دالر ۴200 
تومان بود، اما اکنون میانگین نرخ این ارز بر اساس بازار 
ثانویه و غیر رسمی به 10 هزار تومان می رسد که منابع 
ریالی حدود 60 هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده و از این 
محل می تواند افزایش حقوق را اعمال کند. با وجود 
داشت،  وجود  حقوق  افزایش  برای  که  حواشی  تمام 
در نهایت این اتفاق نیفتاد و تنها وعده افزایش حقوق 
کارکنان برای سال آینده و در قالب قانون بودجه 1398 
مطرح است که البته این موضوع جدیدی نیست؛ چرا 
که افزایش حقوق هر ساله و با توجه به میزان رشد تورم 
قابل پیش بینی، باید در قانون بودجه اعمال شود و جزو 

وظایف قانونی دولت به شمار می رود.

سرویس سیاسی

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکفریمان

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139۷603060220009۷2 هیئت  برابر 
ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا توکلی اصل فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۵ صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۷633مترمربع پالک فرعی از 3۵2 اصلی واقع در بخش ۵ خریداری از مالک رسمی آقای رمضان جوجه ای محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/19-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

محمدرضارجاییمقدم-رئیسثبتاسنادوامالکفریمان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکفریمان

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 139۷603060220009۷۴ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم توکلی اصل فرزند رمضان بشماره شناسنامه 216 صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 380۴ 
مترمربع پالک فرعی از 3۵2 اصلی واقع در بخش ۵ خریداری از مالک رسمی آقای رمضان جوجه ای محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/19-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

محمدرضارجاییمقدم-رئیسثبتاسنادوامالکفریمان

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکخراسانرضوی

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  139۷/0۷/2۴ هیئت  رای شماره 139۷6030601300139۵–  برابر   -1
از گناباد فرزند  و کدملی 09186۴3260صادره  آقای محمدعلی شریعت بشماره شناسنامه 326  مالکانه بالمعارض متقاضی  ثبت ملک گناباد تصرفات  ثبتی حوزه  در واحد 
از 2 اصلی واقع دراراضی ده  از پالک شماره ۴32 فرعی  انبارها( به مساحت 2۵۷6/86 مترمربع  و  سیدمحمدحسین در ششدانگ یکباب ساختمان )با کاربری حمل ونقل 

جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای محمدحسین شریعت زاده
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   139۷/0۷/2۴  –139۷60306013001۴01 شماره  رای  2-برابر 
از گناباد فرزند  و کدملی 09186۴3260صادره  آقای محمدعلی شریعت بشماره شناسنامه 326  مالکانه بالمعارض متقاضی  ثبت ملک گناباد تصرفات  ثبتی حوزه  در واحد 
از 2 اصلی واقع دراراضی ده  از پالک شماره ۴32 فرعی  انبارها( به مساحت 18۴3/9۵ مترمربع  و  سیدمحمدحسین در ششدانگ یکباب ساختمان )با کاربری حمل ونقل 

جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای محمدحسین شریعت زاده 
تاریخانتشارنوبتاول:97/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:97/09/20

رئیسثبتاسنادوامالکگناباد-محمدرضااجتهادیعرب

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکفریمان

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139۷603060220009۷1 هیئت  برابر 
ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا توکلی اصل فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۵ صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
320۷3مترمربع پالک فرعی از 3۵2 اصلی واقع در بخش ۵ خریداری از مالک رسمی آقای رمضان جوجه ای محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/19-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

محمدرضارجاییمقدم-رئیسثبتاسنادوامالکفریمان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکفریمان

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 139۷603060220009۷3 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا توکلی اصل فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۵ صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 822۷1 
مترمربع پالک فرعی از 3۵2 اصلی واقع در بخش ۵ خریداری از مالک رسمی آقای رمضان جوجه ای محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/19-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

محمدرضارجاییمقدم-رئیسثبتاسنادوامالکفریمان

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکخراسانرضوی

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
1- برابر رای شماره 139۷603060130008۴8 – 139۷/0۴/2۷ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرتضی غالمی بشماره شناسنامه 30 و کدملی 09199۴9۴36صادره از گناباد فرزند غالم در ششدانگ یک 

قطعه زمین مشجر)باغ( به مساحت 19۵12/82 مترمربع از پالک شماره 3 فرعی از 60 اصلی واقع دراراضی برگز بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت مشاعی ایشان
2-برابر رای شماره 139۷60306013000839 – 139۷/0۴/26 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم غالمی بشماره شناسنامه 1۵3۵ و کدملی 09188۵9298 صادره از گناباد فرزند عباس در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشجر)باغ( به مساحت 2۴0۵۵/33 مترمربع از پالک شماره 3 فرعی از 60 اصلی واقع دراراضی برگز بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت 

مشاعی ایشان
3-برابر رای شماره 139۷603060130008۴6 – 139۷/0۴/2۷ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری فدوی بشماره شناسنامه ۵۷ و کدملی 0919۵00609 صادره از گناباد فرزند رجبعلی در 
ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر ساختمان به مساحت 39330/3۵ مترمربع از پالک شماره 3 فرعی از 60 اصلی واقع دراراضی برگز بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل 

مالکیت مشاعی ایشان
۴-برابر رای شماره 139۷603060130008۴2 – 139۷/0۴/26 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس غالمی بشماره شناسنامه 091006۵31۴ و کدملی 091006۵31۴ صادره از گناباد فرزند 
غالم در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 201۷0/2۵ مترمربع از پالک شماره 3 فرعی از 60 اصلی واقع دراراضی برگز بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل 

مالکیت مشاعی ایشان
۵-برابر رای شماره 139۷603060130008۴۴ – 139۷/0۴/2۷ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالم غالمی بشماره شناسنامه 1۵3۵ و کدملی 09188۵9298 صادره از گناباد فرزند عباس در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشجر)باغ( به مساحت 2۷01۷/19 مترمربع از پالک شماره 3 فرعی از 60 اصلی واقع دراراضی برگز بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد از محل مالکیت 

مشاعی ایشان
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخانتشارنوبتاول:97/08/19-تاریخانتشارنوبتدوم:97/09/05

رئیسثبتاسنادوامالکگناباد-محمدرضااجتهادیعرب

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکخراسانرضوی

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  139۷/0۷/2۴ هیئت  رای شماره 139۷6030601300139۵–  برابر   -1
از گناباد فرزند  و کدملی 09186۴3260صادره  آقای محمدعلی شریعت بشماره شناسنامه 326  مالکانه بالمعارض متقاضی  ثبت ملک گناباد تصرفات  ثبتی حوزه  در واحد 
از 2 اصلی واقع دراراضی ده  از پالک شماره ۴32 فرعی  انبارها( به مساحت 2۵۷6/86 مترمربع  و  سیدمحمدحسین در ششدانگ یکباب ساختمان )با کاربری حمل ونقل 

جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای محمدحسین شریعت زاده
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیئت   139۷/0۷/2۴  –139۷60306013001۴01 شماره  رای  2-برابر 
از گناباد فرزند  و کدملی 09186۴3260صادره  آقای محمدعلی شریعت بشماره شناسنامه 326  مالکانه بالمعارض متقاضی  ثبت ملک گناباد تصرفات  ثبتی حوزه  در واحد 
از 2 اصلی واقع دراراضی ده  از پالک شماره ۴32 فرعی  انبارها( به مساحت 18۴3/9۵ مترمربع  و  سیدمحمدحسین در ششدانگ یکباب ساختمان )با کاربری حمل ونقل 

جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده از آقای محمدحسین شریعت زاده 
تاریخانتشارنوبتاول:97/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:97/09/20

رئیسثبتاسنادوامالکگناباد-محمدرضااجتهادیعرب

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکفریمان

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 139۷60306022000996 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه یکتای فریمانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ۵9۷ صادره از تربت حیدریه در یک ساختمان به مساحت 
1۴0/06 مترمربع پالک 209فرعی از 2۷6 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/21-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

محمدرضارجاییمقدم-رئیسثبتاسنادوامالکفریمان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکفریمان

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 139۷60306022000996 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه یکتای فریمانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه ۵9۷ صادره از تربت حیدریه در یک ساختمان به مساحت 
1۴0/06 مترمربع پالک 209فرعی از 2۷6 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/21-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

محمدرضارجاییمقدم-رئیسثبتاسنادوامالکفریمان

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷60306012001۴۵8 و 
139۷60306012001۴۵9 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سعید آرمیده فرزند حسین بشماره شناسنامه 1۴۷6 صادره از کاشمر در یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و اکرم ابراهیم زاده فرزند مرتضی 
بشماره شناسنامه 2۴3۴ صادره از کاشمر در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۵۷/8۷ متر مربع ازپالک 1210 فرعی از ۵8 اصلی واقع در بخش سه کاشمر 
خریداری از مالک رسمی آقای مهدی عجمی مقدم محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/20-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالککاشمر

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷60306012001802 
مالکانه  ترتیب تصرفات  به  ثبت ملک کاشمر  ثبتی حوزه  واحد  فاقد سند رسمی مستقر در  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول/دوم موضوع  هیئت 
بالمعارض متقاضی اقای احسان داستان فرزند حسین بشماره شناسنامه 3698 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۷0/88 متر مربع ازپالک 2۴۷۷ 
فرعی از 302۷ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای سید علی سیادتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالککاشمر

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکفریمان

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 139۷6030602200099۴ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه هوشیار فرزند محمد باقر بشماره شناسنامه 208 صادره از تربت حیدریه در یک خانه به مساحت 19۷ مترمربع 
پالک 209فرعی از 2۷6 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رسمی آقای احمد یکتای فریمانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/21-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

محمدرضارجاییمقدم-رئیسثبتاسنادوامالکفریمان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکفریمان

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 139۷6030602200099۵ هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد یکتای فریمانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 32 صادره از تربت حیدریه در یک خانه به مساحت 1۴0/06 
مترمربع پالک 209فرعی از 2۷6 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/21-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

محمدرضارجاییمقدم-رئیسثبتاسنادوامالکفریمان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکفریمان

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

ثبتی حوزه  واحد  در  فاقد سند رسمی مستقر  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 139۷60306022000993 هیئت  برابر 
ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد یکتای فریمانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 32 صادره از تربت حیدریه در یک ساختمان به مساحت 
239/6۷ مترمربع پالک 209فرعی از 2۷6 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/21-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

محمدرضارجاییمقدم-رئیسثبتاسنادوامالکفریمان

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 139۷60306012000682 و 139۷60306012000683 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا فتحیه فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 6 صادره از کاشمر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت168/0۷ متر مربع ازپالک 1213 فرعی از۵8 اصلی واقع در بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی  آقای/خانم 
مالکیت مشاعی متقاضیان محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالککاشمر
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دور و نزدیک انجمن الکلی های گمنام؛

اراده کنید تا دست شما را بفشاریم!

4جامعه

خبرنگارسعید بابایی
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ماندگار  ملت  یک  تاریخ  در  همیشه  هایی  ترانه 
برقرار  ارتباطی  و احساسشان  با روح  می شوند که 
کرده و ماندگاریشان در تاریخ ثبت می شود. مردم 
می  شادمانی  و  سوزند  می  و  گریند  می  ها  ترانه  با 
کنند و تنهایی هایشان را پر می کنند. یکی از ترانه 
بری«  »سیمین  ترانه  ایران  سرزمین  ماندگار  های 
»جمشید  توسط  اصفهان  دستگاه  در  که  است 
از  را  آن  انگاری همه  شیبانی« ساخته شده است. 
بر هستند و در هر جمعی که نوازنده ای باشد می 
خوانند و همنوا می شوند. نسل جدید هم نگاهی 
نو به این ترانه داشته و با تنظیم سازهای نو ترانه را 
سال  در  شیبانی  .جمشید  است  ساخته  ماندگارتر 
دنیا  به  هنرمند  خانواده ای  در  و  تهران  در   1301
موسیقی  پدر  عبدا...،  میرزا  دختری  نوه  او  آمد. 
از  شیبانی  خان  عنایت ا...  پدرش  و  است  ایران 
می رود.  شمار  به  ایران  در  نمایش  هنر  پیشگامان 
هنرپیشگی  هنرستان  ترتیب،  به  دانش آموخته  او 
و  سانتامونیکا  دانشگاه  از  تربیت  و  تعلیم  تهران، 
هنری  فعالیت  است.  کالیفرنیا  دانشگاه  از  سینما 
نصر  تئاتر  در  پیش پرده خوانی  با   131۷ سال  از  را 
رادیو  افتتاح  با  همزمان   1319 سال  در  کرد.  آغاز 
تو  بی  ترانه  اجرای  با  و  پرداخت  آن  با  همکاری  به 
این  نهاد.  بنیان  ایران  در  را  پاپ  موسیقی  عمالً 
بزرگان  از  تعدادی  مخالفت  با  ابتدا  در  او  اقدام 
مواجه  بنان  غالمحسین  جمله  از  ایران،  موسیقی 
در  کامل  به طور  را  خود  جای  نهایت  در  ولی  شد 
سال  در  شیبانی  جمشید  کرد.  باز  ایران  موسیقی 
و  رفت  آمریکا  به  تحصیالت  ادام��ه  جهت   132۵
ضمن  و  شد  مستقر  کالیفرنیا  آنجلس،  لس  در 
خبرنگار  عنوان  به  مانیکا  سانتا  کالج  در  تحصیل 
هنری با مجالت داخل کشور از جمله تهران مصور 
دوران  آن  معروف  ستارگان  با  و  داشت  همکاری 
گفتگوهایی  آن ها  با  و  داشت  نشر  و  حشر  هالیوود 
می شد.  چاپ  ایران  نشریات  در  که  می داد  انجام 
ترانه  شیبانی  جمشید  پاپ  سرایی  ترانه  زمینه  در 
زمان  آن  در  که  ساخت  را  بری«  »سیمین  معروف 
ترانه های  از  یکی  عنوان  به  هم  هنوز  و  کرد  گل 

معروف آن دوران از آن یاد می شود. 
روایتخطیبی به شیبانی

:سال  گوید  می  شیبانی  باره  در  خطیبی  پرویز 

به سر می برد،  آمریکا  132۷، جمشید شیبانی در 
در  او  دور  سی وسه  صفحات  اولین  سال  همان 
و  من  همکاری  حاصل  که  شد  ضبط  آنجلس  لس 
کریم فکور و خود او بود. پیش از آن من و حسین 
تا  بودیم  بسته  ق��راردادی  محمود  پرویز  و  استوار 
ولی  کنیم  صفحه  ضبط  به  اق��دام  انگلستان  در 
نگرفت.  انجام  کار  این  دالیلی  بنابر  متأسفانه 
صفحه  تهیه  برای  مین باشیان  نعمت ا...  با  استوار 
نفره شیبانی  دو  گروه  به  من  و  رفت  به هندوستان 
مدرسه  دوران  از  جمشید  و  من  پیوستم.  فکور   –
و  بود  زار  الله  در  ما  خانه  بودیم.  آشنا  ابتدایی 

بهارستان،  میدان  در  آن ها  خانه 
من  گاه وبیگاه  نظامیه.  کوچه 
و  جمشید  محسنی،  مجید  و 
تن  چند  با  همراه  فرنیا  احمد 
دیگر در خانه دوستان و آشنایان 
که  تئاتری  م��ی دادی��م،  تئاتر 
و  بود  روحوضی  سبک  به  بیشتر 
بر  و  نداشت  مشخصی  داستان 
یک  و  ارب��اب  یک  معمول  طبق 
یا  داشت  وجود  آن  در  کاکاسیاه 
خانه  آقای  مقابل  در  که  نوکری 
که  عصرها  م��ی ک��رد.  فضولی 
ما  پاتوق  می شد  تعطیل  مدرسه 

مشهدی  فروشی  بستنی  جلوی  نظامیه  سرکوچه 
بستنی  یک  شاهی  پنج  مقابل  در  که  بود  مهدی 
و  ظ��رف  ت��وی  پوند،  چهارم  یک  تقریبًا  وزن  به 
م��ی داد.  دستمان  به  و  می گذاشت  ن��ان  ب��االی 
پدر  و  شد  تأسیس  هنرپیشگی  هنرستان  وقتی 
نظامت  به  شیبانی  خان  ا...  عنایت  جمشید، 
محسنی  مجید  و  جمشید  شد،  انتخاب  هنرستان 
اسم نویسی  رسمًا  اول  دوره  شاگردان  عنوان  به 
استعداد  خاطر  به  دو  هر  بعد  سال  یک  و  کردند 
را  مهمی  نسبتًا  نقش های  شدند  موفق  ف��راوان 
به  کنند.  ب��ازی  تهران  تماشاخانه  صحنه  روی 
برای  فکور  و  من  انتظار  ح��ال  هر 
در  جمشید  که  صفحاتی  دریافت 
مدید  مدتی  بود  کرده  ضبط  آمریکا 
عنایت  باألخره  تا  انجامید  طول  به 
که  فرستاد  پیغام  شیبانی  خان  ا... 
دریافت  برای  رسیده است.  صفحات 
لحاظ  هر  از  بود  ق��رار  که  صفحات 
باشد  مشابه  صفحات  از  برتر  و  بهتر 
رفتم.  به خانه جمشید  روز عصر  یک 
من بارها به خانه او رفته بودم، حتی 
من  نبود  هم  او  خود  خاطر  به  اگر 
پدرش  با  که  الفتی  و  انس  خاطر  به 
استفاده  فرصت  از  غالبًا  داشتم 

می نشستم  مردی  ساز  و  سخن  پای  و  می کردم 
گذشته های  از  و  داشت  عالقه  هنر  خاندان  به  که 
عارف  از  می زد،  جالبی  حرف های  نزدیک  و  دور 
قزوینی و علی اکبر شیدا می گفت و با نوای تارش 
را  ایران  سنتی  موسیقی  بزرگان  این  آثار  از  بعضی 
می نواخت و به راستی مرا به عالم دیگری می برد. 
کسی  خان  ا...  عنایت  جز  شدم،  خانه  وارد  وقتی 
و  محبت  و  سادگی  همان  با  همیشه  مثل  نبود. 
گرمی برایم چایی آورد و چون می دانست که برای 
را  چهارگوشی  جعبه  دارم،  عجله  صفحات  دیدن 
روی  و  آورد  بود  کرده  دریافت  خانه  پست  از  که 
این  »من  گفت:  جدی  لحنی  با  بعد  گذاشت،  میز 
چه  نمی دانم  داده ام،  گوش  بار  یک  را  صفحات 
می پسندند  را  چیزهایی  جوان ها  امروزه  بگویم؟ 
خودمان  موسیقی  به  شباهتی  و  شکل  هیچ  که 
پس  سال های  طول  در  شیبانی  جمشید  ندارد.« 
می کرد  زندگی  آنجلس  لس  در   13۵۷ انقالب  از 
استودیوی  یک  کردن  دایر  ضمن  شهر  این  در  و 
پایه گذاری  را  ایران  موسیقی  انجمن  صدابرداری، 
ترانه  ویگن  چون  معروفی  خوانندگان  برای  و  کرد 
از  دوران  این  ترانه های  معروف ترین  از  ساخت. 
با  »اصفهان«  شیبانی،  جمشید  هنری  زندگی 
در   1388 تیر   12 شیبانی  است.  معین  صدای 
فرو بست . از جهان  کالیفرنیا چشم  آنجلس،  لس 

خشونت علیه زنان تنها از طریق خشونت فیزیکی 
آثار  فیزیکی  خشونت  گفت  بتوان  شاید  و  نبوده 
که  خشونت هایی  دیگر  نسبت  به  کم تری  مخرب 
که  چرا  داشته  را  می گیرد  صورت  زنان  خصوص  در 
خشونت هایی در جامعه علیه رنان انجام می شود که 
شاید دیده نشود اما آثار بد روحی و روانی بسیاری را 
برجای  نتیجه جامعه  در  و  مادران  و  زنان  بر سالمت 
می گذارد و به جهت اهمیت سالمت زنان 2۵ نوامبر 
مصادف با چهارم آدر تحت عنوان منع خشون علیه 

زنان نام گذاری شده است. 
است  مشاهده  قابل  معموالً  فیزیکی  خشونت  آثار 
آثار  که  دارد  وج��ود  خشونت هایی  مقابل،  در  اما 
بسیار  تحملشان  اما  نمی آید  چشم  به  آنها  مخرب 
به  ن��دادن،  نفقه  گفتن،  دروغ  مانند  است.  دش��وار 
تعدد  بودن، چشم چرانی،  بی توجه  خواسته های زن 
زوجات، انتقاد کردن به طور مداوم، جدا کردن زن از 

کودکانش، تهمت زدن و ..
جهت  در  و  جامعه  زنان  سالمت  اهمیت  دلیل  به 
روز  این  مناسبت  به  نیز   و  زنان  علیه  خشونت  منع 
در  محبی  مرضیه  مدیریت  به  سورا  کانون  جهانی 
هم اندیشی  جهت  در  تخصصی  نشستی  شنبه  روز 
هتل  در  سمن ها  صاحبان  و  وکال  و  صاحب نظران 
پردیسان مشهد برگزار کرد تا به وضعیت قانون در این 

خصوص پرداخته و نیز راه کارهایی را ارائه کنند.
قانون منع خشونت علیه زنان در حال بررسی

اسالمی  ش��ورای  مجلس  زن��ان  فراکسیون  عضو 
گفت: الیحه منع خشونت علیه زنان در قوه قضائیه 
مراحل  گذراندن  حال  در  و  بوده  بررسی  دست  در 

پایانی برای تصویب است.
حمیده  سیده  ام��روز"  روزنامه"صبح  گ��زارش  به 
روز  مناسبت  به   که  نشستی  در  شنبه  عصر  زرآبادی 
جهانی مقابله با خشونت علیه زنان در هتل پردیسان 
مشهد برگزار شد؛افزود: الیحه منع خشونت علیه زنان  
در دولت دهم مطرح شد اما به دالیلی مسکوت ماند 
رئیس  معاون  توسط  یازدهم  دولت  آغاز  در  مجدد  و 
پیگیری  این دولت  و خانواده  زنان  امور  جمهوری در 

شد.
این الیحه توسط قوه  بررسی  وی تصریح کرد: در 
و  شده  حذف  م��اده   ۴1 آن،  م��اده   91 از  قضائیه، 
باقی مفاد آن به تصویب رسیده که شامل سه بخش 

به  این الیحه  پیشگیری، حفاظتی و حمایتی است. 
بخش های جرم انگاری پرداخته و نیز مجلس شورای 
اسالمی در حال پیگیری است تا قوه قضائیه هر چه 
سریع تر این الیحه را نهایی و ارسال کرده تا مجلس 
از  ناشی  مشکالت  از  بخشی  آن  تصویب  با  بتواند 

خشونت علیه زنان در جامعه کنونی را حل کند.
مجلس  در  البرز  و  آبیک  قزوین،  مردم  نماینده 
شورای اسالمی  دالیل خشونت علیه زنان را این گونه 
شرایط  دالیل  این  مهم ترین  از  یکی  داد:  توضیح 
خانوادگی از قبیل سن، تعداد فرزندان و محل تولد 
زن است، دلیل دوم وجود خشونت مسائل یا شرایط 
همسر  شغل  و  تحصیالت  اعتیاد،  مانند  اجتماعی 
این  و  زده  دام��ن  زن��ان  علیه  خشونت  به  که  ب��وده  

خشونت را تشدید می کند.
پیامبر)ص(پرچمدارمنعخشونت

علیهزنان
راهکارهایی  ارائه  به  ادامه  در  وی 
زنان  خشونت علیه  کاهش  جهت  در 
پرداخت و ادامه داد: به کارگیری فقه 
پویا در حوزه زنان یکی از راهکارهای 
برخی  اما  بوده  زمینه  این  در  مهم 
غرب  از  الگوبرداری  را  موضوع  این 
دانسته که ابین در حالی است  این 
الگوبرداری از قوانین اسالمی است 
پرچمدار  نیز  )ص(  اسالم  پیامبر  و 

منع خشونت علیه زنان هستند.
زمان  در  ک��رد:  اظهار  زرآب���ادی 
محمد)ص(  حضرت  اسالم  پیامبر 
که بدترین و سخت ترین خشونت ها 
به مخالفت  انجام می شد  زنان  علیه 

با این خشونت پرداخته و جایگاه زن را باال برشمرد 
منع  پرچپم دار  را  ایشان  می توان  سبب  همین  به  و 

خشونت دانست.
شدیدترینموضعازسویزنان

وی مطرح کرد: قوانین وضع شده باید به اقتضای 
انطباق  در  تاکنون  زنان  حوزه  در  اما  باشد  روز  نیاز 
قوانین با شرایط روز جامعه از فقه پویا بهره نگرفته  و 

همیشه در این موضوع نسبتا عقب هستیم.
زرآبادی یکی دیگر از راهکارهای  در جهت کاهش 
خشونت علیه زنان را پذیرش جامعه برشمرد و بیان 
که  شود  می  مشاهده  نظرها  اظهار  برخی  در  کرد: 
شدیدترین موضع گیری ها در این موضوع از سوی 
خود زنان انجام می گیرد و این مساله نشان دهنده 
ضعف تربیتی و آموزشی در این حوزه و عدم پذیرش 
القا  نیز  زن��ان  به  که  اس��ت  جامعه 
می شود از حق و حقوقات احتمالی 

خود بگذرند .
سیاسیشدنمسئلهزنان

از  دیگر  یکی  ک��رد:  عنوان  وی 
حوزه  ای��ن  در  مشکالت  و  مسائل 
است  زن��ان  مسائل  ک��ردن  سیاسی 
موضوع  که  اس��ت   صورتی  در  این 
زنان یک مساله انسانی بوده  و نمی 
توان با آن برخورد سیاسی داشت که 
متاسفانه این روزها با این نگرش به 

زنان توجه می شود.
اهمیتبهسالمتروانیزنان

وی در خصوص مواد مفید در این 
الیحه متذکر شد: سالمت روان زنان 
که بخش اعظم آن شامل قانون های 

حمایتی و حفاظتی در جامعه می شود، در الیحه منع 
امیدوارم هر چه  و  زنان گنجانده شده  خشونت علیه 
سریع تر قوه قضادیه این الیحه را به مجلس ارائه دهد.

در ادامه این نشست تخصصی عضو هیئت مدیره 
کانون وکالی دادگستری استان البرز نیز به اهمیت 
نقش سمن ها در منع خشونت علیه زنان پرداخت و 
تصریح کرد:  مبارزه با خشنونت علیه زنان  بر دوش 
نهادهای مختلفی است که برای تحقق آن همه باید 
به صورت هماهنگ عمل کرده و نمی توان تنها از یک 

نهاد انتظار کار بر رکی این موضوع داشت.
رویکردهای  اف���زود:  گ��رم��ارودی  داوودی  هما 
زنان همان قدر آسیب زاست که  فمنیستی در مورد 
خطرآفرین  زمینه  این  در  مردساالرانه  رویکردهای 
است لذا باید حقوق انسانی محور قرار گرفته چرا که 
ما ضعف در این زمینه در قانون خود را به خوبی حس 

می کنیم.
اهمیتسمنهادرمنعبهکارگیریخشونت

وی تصریح کرد: خشونت فقط فیزیکی و کتک کاری 
نیست بلکه دامنه بسیار گسترده ای دارد و در این میان 
سمن ها و تشکل های مردم نهاد که برخاسته از مردم 
در  منع خشونت  در  موثری  نقش  توانند  هستند می 

جامعه داشته و به خوبی این نقش را ایفا کنند.
گرمارودی با اشاره به عدم آموزش همگانی حقوق به 
زبان ساده و نبود کلینیک های حقوقی که  از خالء های 
عمده در این زمینه است مطرح کرد: تحقق این موارد 
در کشور بسیار محدود بوده و این  در صورتی است که 
کشورهای دیگر در این زمینه پیشرفت خوبی داشته اند 
لذا سمن ها می توانند در این بخش گام های موثری 
برداشته و این آموزش ها را گسترش دهند و قدم های 

مفیدی را بردارند.

نگاهی به ترانه »سیمین بری«؛

ترانه ای برای حال خوب
در نشست خبری به مناسبت هفته منع خشونت علیه زنان مطرح شد؛

نه به مردساالری، نه به فمنیست
بین  فاصله  گفت:  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
تولید و خواندن محصوالت مکتوب از جمله کتاب در 

کشور زیاد است.
افتتاح  مراسم  در  شب  جمعه  صالحی  عباس  سید 
نمایشگاه کتاب مشهد اظهار کرد: ناشران خصوصی 
طی ۴0 سال گذشته رشد خوبی در کشور داشته اند 
و قدم به قدم توانسته ایم  این حوزه را توسعه دهیم و 
در کنار آن به ساخت کتابخانه های عمومی نیز توجه 

شده است.
وی افزود: نمی توان نادیده گرفت که اتفاقات قابل 
آمده  پدید  کشور  مکتوب  فرهنگ  حوزه  در  توجهی 
و حجم کمی و کیفی مالفان و ناشران خصوصی نیز 
افزایش یافته  و باید مسیر آمده را نگاه کنیم تا امیدوار 
شویم و راه باقی مانده را نیز ببینیم تا تالشمان را زیاد 

کنیم.
حوزه  در  کرد:  بیان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزیر 
مکتوب دشواری هایی داریم که مهم ترین آن فاصله 
بین تولید و خواندن است و آمار های مختلف از میزان 
خواندن راضی کننده نیست و البته ناامید نیز نیستیم. 
پژوهش انجام شده در سال 9۴ نشان می دهد فضای 
این  که  است  روز  در  دقیقه   12.۵ کشور  در  مطالعه 

میزان در خراسان رضوی ۴ دقیقه بیشتراست.
در کل کشور ۵9 درصد  کرد:  صالحی خاطرنشان 
پاسخگویان اعالم کرده اند کتاب غیر درسی را مطالعه 
نمی کنند و که این آمار در شهرها و روستاها و سنین 
مختلف متفاوت است و به صورت کلی زنان بیشتر از 

مردان کتاب غیر درسی می خوانند.
اندازه  هم  کتاب  خرید  حوزه  در  گفت:اینکه  وی 
حل  اگر  که  است  مشکل  یک  نداریم  اهتمام  تولید 
اساسی  مشکل  دچار  کشور  در  کتاب  فرهنگ  نشود 
خواهد شد.بحران یک کشور تنها بحران ذرات معلق 
در هواو کم آبی نیست و بحران کم خواندن و کتاب کم 

خریدن نیز مهم است. 
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: نظام و آموزش و 
ها  خانواده  است،  آزاد  مطالعه  متوجه  کمتر  پرورش 
به  نیز  ها  ورسانه  دارند  توجه  کتاب  خواندن  بر  کمتر 

فرهنگ مطالعه توجه کمی دارند.
صالحی اظهارکرد: اتفاقاتی از قبیل نمایشگاه های 
کتاب مرهم و دارو نیستند و مسکنی برای درگیر کردن 
مردم با مسئله خواندن است که تاثیر خود را دارد و باید 
آنها را به درمان پایدار تبدیل کنیم.نمایشگاه کتاب در 
واقع دانشگاه و جریان فرهنگی است که بر محوریت 

کتاب شکل می گیرد. 

بهداشت  وزارت  مسئوالن  اق��رار  به  که  حالی  در 
و  مواجهیم  کشور  در  پرستار  هزار   100 کمبود  با 
شرایط  در  را  نیرو  کمبود  این  جور  شاغل  پرستاران 
اضافه  با  همراه  هم،  سر  پشت  شیفت های  و  سخت 
کاری های طاقت فرسا ولی ارزان قیمت، می ِکشند 
و از طرفی پرستاران جویای کار به تعداد حد اقل 20 

هزار نفر، منتظر استخدام می باشند.
 از سوی دیگر شرایط استخدام و حتی به کارگیری 
به صورت طرح هم وجود ندارد، این سوال هنوز هم 
قوانین  امر،  متولیان  چرا  که  است  مانده  بی پاسخ 
تعرفه گذاری  قانون  جمله  از  پرستاران  حرفه ای 
هنوز  سال   12 گذشت  از  بعد  را  پرستاری  خدمات 
اجرا نمی کنند و قانون ارتقاء بهره وری را هم با صدور 
می  قرار  مهری  بی  مورد  غیرقانونی  بخشنامه های 

دهند؟ 
تمسخر  به  را  زی���ان آور  و  سخت  مشاغل  قانون 
می گیرند و در مقابل خواسته های منطقی و قانونی 
در  و  جبهه گیری   ، پاسخگویی  به جای  پرستاران 

بسیاری موارد هم برخورد قهری می نمایند؟
جلب  توانایی  وقتی  بهداشت  وزارت  مسئوالن   
رضایت و نگهداشت همین تعداد پرستار شاغل را هم 
ندارند و درخواست مهاجرت پرستاران به کشورهای 
خارجی مدام رو به افزایش است ، با چه رویی مدام 
فقط حرف می زنند و فقط حرف می زنند و آمار کمبود 
نیروی پرستاری را در رسانه ها، مطرح می کنند، اما 
و  انگیزه  ایجاد  باعث  که  مثبتی  اقدامات  مورد  در 
حس  و  ماندگاری  جهت  در  پرستاران  ذوق  و  شوق 
باشد،  پرستاران  برای  شغلی  امنیت  و  رضایت مندی 

چیزی برای ارائه دادن در چنته ندارند؟
شده  سپری  کلمات  با  بازی  زمان   ، دیگر  اکنون   
حفظ  جهت  در  خود  عملی  اقدامات  از  لطفا  است، 
یقین  که  چند  هر  بگویید  پرستاری،  حرفه  قداست 
دارم در این زمینه حتی حرفی هم برای گفتن ندارید 

چه برسد به عملی قابل لمس...
»دو صد گفته چون نیم کردار نیست«

این  گفت:  مجازی  فضای  عالی  شورای  معاون 
کشورهای  برای  جهانی  استکبار  دام  کارکردها 
دیگر است؛ این خدمات و ابزارهای فضای مجازی 
در حقیقت استعمار نوین است. دیگر برای چپاول 
این  با  بلکه  نیست،  سرباز  و  ناو  به  نیازی  کشورها 

پلتفرم ها به سادگی این امر ممکن خواهد شد. 
مجازی  حقیقت  همایش  در  خوراکیان  محمد 
کرد:  بیان  بود،  شده  برگزار  شهر  تاالر  محل  در  که 
دشمن  به  نباید  تنها  نه  گوید  می  قرآن  در  خداوند 
هوشیاری  با  را  آن ها  توطئه های  بلکه  کرد  اعتماد 
اینکه  س��اخ��ت.  خنثی  بایستی  هوشمندی  و 
بایستی  است،  کاری  چه  انجام  مشغول  ما  دشمن 
گاهی از اقدامات دشمن، بخشی  شناسایی شود. آ

از تقوا و مراقبت است.
حیله  و  مکر  که  است  طبیعی  داد:  ادام��ه  وی 
دشمن تنها در حوزه نظامی نیست و به خصوص با 
پیشرفت علم و فناوری، این مکرها و حیله ها بسیار 
پیچیده  تر و دقیق تر از آن چیزی است که در حوزه 
از  به همین دلیل  و  بوده، بدل شده  نظامی مطرح 

آن به جنگ نرم تعبیر شده است.
کرد:  عنوان  مجازی  فضای  عالی  شورای  معاون 
استادیوم  در  خ��ود  سخنرانی  در  انقالب  رهبر 
تعبیر  شیمیایی  بمب  به  را  مجازی  فضای  آزادی، 
ندارد  زی��ادی  سروصدای  مجازی  فضای  کردند. 
از  بیشتری  مخرب  و  کشنده  آث��ار  و  عواقب  اما 

دارد. نظامی  جنگ های 
افزود: فضای مجازی چیست؟ فضای  خوراکیان 
پایه  و  است  تکنولوژی محور  فضای  یک  مجازی 
داده  تشکیل  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  را  آن 
برای  پایه  عنوان  به  هم   ICT تکنولوژی  اس��ت. 
می شود  محسوب  دیگر  تکنولوژی های  از  بسیاری 
و هم این تکنولوژی سوار بر سایر تکنولوژی ها قرار 

گیرد.  می 
به  ربطی  نانو  تکنولوژی  مثال  کرد:  تصریح  وی 
تکنولوژی  اما  ندارد  اطالعات  و  ارتباطات  فناوری 
نانو را در اختیار خواهد گرفت.  ارتباطات، فناوری 
بدن  ژنتیک  علم  به  مربوط  شناختی،  فناوری 
را  شناختی  فناوری  فناوری،  این  اما  است  انسان 
بدن  دانش  اساس  بر  و  گرفت  خواهد  خدمت  به 
به  اطالعات  ورود  ابزار  می کند  مشخص  انسان، 
انسان جای خواهد  بدن  در  فضای مجازی چگونه 
فناوری  آینده  نسل های  در  می شود  گفته  گرفت. 
خواهد  اتصال  به  را  خود  جای  ارتباط  اطالعات، 

داد.

سوال:
با عرض سالم و ادب خدمت کارشناسان محترم آیا 
قرارداد یا عقدی که بین دو نفر به صورت مصالحه بسته 
م  شود باید هر دو نفر به آن از لحاظ قانونی و حقوقی 
پایبند باشند یا هرکدام از آن ها که خواست می تواند 
بدون رضایت طرف مقابل آن قرارداد یا عقد را فسخ کند 

و یا تغییراتی در آن ایجاد کند؟ در قرارداد بیع چطور؟ 
پاسخکارشناسانوکیل:

عقد به لحاظ دوام و نحوه انحالل به عقد جایز و الزم 
تقسیم می شود.

مطابق ماده 18۵ قانون مدنی، عقد الزم آن است که 
هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد 
از   186 ماده  مطابق  همچنین  معینه.  موارد  در  مگر 
همان قانون ، عقد حایز آن است که هر یک از طرفین 

بتواند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند.
عقد  بودن  الزم  بر  اصل  داشت  بیان  باید  بنابراین 
عقد  مانند  دارد.  تصریح  به  نیاز  جایز  عقد  و  است 
وکالت، عاریه، ودیعه و غیره. پس باید بیان داشت عقد 
بیع عقدی الزم بوده و طرفین بایستی به مفاد آن پای 
بند باشند. اما باید بیان داشت عقد الزم به چند صورت 

منحل می شود:
الف( ارادی

یکجانبه.  اراده  اعمال  طریق  از  یکجانبه  صورت  به 
مانند اعمال حق خیار یا حق رجوع مطابق ماده ۴۵۷ 
قانون مدنی که بیان می دارد هر بیع الزم است مگر 

اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.
شکل دیگر انحالل ارادی، اراده دو جانبه یا همان 
اقاله که در ماده 283 قانون مدنی گفته شده، بعد از 
معامله طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ 

کنند. منظور از تفاسخ همان اقاله می باشد.
ب( غیر ارادی قهری شکل دیگر انحالل عقد الزم 
است. مانند فوت یکی از طرفین عقد که علت عمده 

تشکیل عقد بوده است؛ مانند عقد نکاح.

سوال:
عقد  که  دختری  ط��الق  گرفتن  راه��ک��ار  س��الم. 

محضری شده باشد چیست؟
پاسخکارشناسانوکیل:

طبق قانون مدنی زن می تواند در موارد زیر از دادگاه 
درخواست طالق نماید:

ماده  موضوع  سال   ۴ از  بیش  شوهر  غیبت  اول، 
1029

دوم، در صورتی که زن وکالت در طالق داشته باشد. 
موضوع ماده 1119

نفقه.  پرداختن  از  شوهر  عجز  یا  خ��ودداری  سوم، 
موضوع ماده 1129

چهارم، عسر و حرج زوجه. موضوع ماده 1130

خبر صدای پرستار
وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی:

فاصله بین تولید و خواندن محصوالت 
مکتوب در کشور زیاد است

از حلوا حلوا گفتن تا شیرین نشدن 
دهان!

معاون شورای عالی فضای مجازی:
خدمات فضای مجازی استعمار نوین 

است

خبر کافه حقوق

خبرنگارعاطفه خوافیان

Atefehkhafiann@yahoo.com

چندی پیش بود که خبر مسمومیت های الکلی 
در تمام رسانه های کشور مورد بحث واقع شد. از 
تا  گرفته  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  جلسات 
میان  در  شهرستان ها.  اجتماعی  کمیسیون های 
دادن  نجات  مشغول  گمنام  الکلی های  انجمن 
چشم داشتی  هیچ  بی   اس��ت.  خ��ود  ه��م دردان 
و  امید  نا  چشمان  با  که  کسانی  تمام  دس��ت 
دستان لرزان وارد این خانواده بزرگ می شدند را 
انجمن  این  سراغ  مناسبت  همین  به  می فشارد. 
اعضای  از  را  موثر  تشکل  این  کار  و  ساز  و  رفتیم 

آن جویا شدیم.
و داوطلب  انجمنی جهانی   ، الکلی های گمنام 
از هر قشر و طبقه ای  و مردان  زنان  از  ، متشکل 
است . این افراد دور هم ِگرد آمده اند تا با دراختیار 
به  را  یکدیگر   ، امیدشان  و  نیرو   ، تجربه  گذاشتن 
رسانند  یاری  آن  حفظ  و  هشیاری  کسب  منظور 
و  الکلیسم  مشکل  حل  در  دیگران  به  همچنین   .
کسب بهبودی شان دست یاری دهند . تنها الزمه 
عضویت   ، است  الکل  ترک  به  تمایل   ، عضویت 
ندارد  ای  شهریه  و  هزینه  هیچ  انجمن  این  در 
می  تقبل  خودمان  را  ها  هزینه  مسئولیت  ما   .
 ، فرقه  هیچ  به  گمنام  های  الکلی  انجمن   . کنیم 
ای  مؤسسه  یا  سازمان   ، سیاسی   ، مذهبی  گروه 
وابسته نیست و هیچ تمایلی برای درگیر شدن در 
هیچ  طور  همین   . ندارد  گفتگویی  و  بحث  هیچ 
موضعی له یا علیه کسی در رابطه با مسائل خارج 
از الکلی های گمنام اتخاذ نمی کند . هدف اصلی 
جهت  ها  الکلی  دیگر  به  کمک  و  بودن  هشیار  ما 

کسب هشیاری است .

تصمیمباشماست
اگر به نظر می رسد که با مصرف الکل مسئله و 
مشکلی دارید ، یا بیماری الکلیسم شما به نقطه 
شاید   ، است  کرده  نگران  را  شما  که  رسیده  ای 
عالقه مند باشید که مطالبی را درباره الکلی های 
با  رابطه  در  انجمن  این  بهبودی  برنامه  و  گمنام 
شاید  مطالب  این  خواندن  از  پس   . بدانید  الکل 
به این نتیجه برسید که الکلی های گمنام چیزی 
ما  است  چنین  اگر  کند،  عرضه  شما  به  که  ندارد 
فقط پیشنهاد می کنیم که ذهن و فکر خود را روی 
این موضوع باز نگاه دارید و از آن نگریزید. مسئله 
خود را به دقت و در پرتو آنچه که می توانید از این 
نوشتار یاد بگیرید ، مورد بررسی قرار دهید و فقط 
آیا  که  کنید  مشخص  را  موضوع  این  خودتان  نزد 
آشفتگی  دچار  را  شما  زندگی  واقعًا  الکل  مصرف 
کرده است ؟ و به یاد داشته باشید انجمن الکلی 
های گمنام که شامل هزاران مرد و زنی است که 
گذاشته  سر  پشت  را  خود  الکل  مصرف  مشکل 
توأم  و  سازنده   ، طبیعی  زندگی  یک  اکنون  و  اند 
با هشیاری را می گذرانند ، همواره مقدم شما را 

گرامی می دارد .
ماکههستیم؟

ما در الکلی های گمنام زنان و مردانی هستیم 
مصرف  الکل  توانیم  نمی  که  ایم  کرده  کشف  که 
کنیم ، ما یاد گرفته ایم که از پیش آمدن بدبختی 
به  و  کنیم  جلوگیری  نزدیکانمان  یا  خود  ب��رای 
در  را  الکل  بدون  زندگی  یک  باید  منظور  همین 
پیش بگیریم . ما با داشتن هزاران گروه در سرتاسر 
جهان قسمتی از یک انجمن بین المللی هستیم 
ما   . است  عضو  دارای  کشور   180 در  اکنون  که 

برای خود یک هدف اصلی معین کرده ایم ، اینکه 
است  ممکن  که  دیگران  به  و  بمانیم  هشیار  خود 
هشیاری  به  رسیدن  جهت  در  گرفتن  کمک  برای 
به ما مراجعه می کنند ، مدد برسانیم . ما اصالح 
گر نیستیم ، ما در پی این نیستیم که همه را نجات 
گرچه  نیستیم  گیری  عضو  دنبال  به  ما   ، دهیم 
مقدم آنها را گرامی می داریم ، ما تجارب خود را 
در رابطه با مشکل مصرف الکل به دیگران تحمیل 
نمی کنیم ، اما هنگامی که از ما درخواست شود 
این تجارب را با آنها درمیان می گذاریم . در بین 
پیروان  و  از همه سنین  زنانی  و  مردان  ما  اعضای 
های  زمینه  به  که  ش��ود  می  یافت  ادی��ان  همه 
فرهنگی  و  اقتصادی   ، اجتماعی  متفاوت  بسیار 
بسیار  هم  ما  الکل  مصرف  عواقب   . دارند  تعلق 
الکلی  به  آمدن  از  قبل  ما  از  برخی   . بود  متفاوت 
داده  دست  از  را  خود  کاشانه  و  خانه  گمنام  های 

بودند . برخی دیگر خانواده ، اموال و عزت نفس 
خود را از دست دادند . بعضی از ما کارتن خواب 
شده بودیم . برخی دیگر به دفعات در بیمارستان 
. ما خطاهای  بودند  یا زندانی شده  بستری شده 
، خانواده مان ، صاحب  بر علیه جامعه  هولناکی 
در  البته   . بودیم  شده  مرتکب   ، خودمان  و  کاران 
به  گذرشان  هرگز  که  هستند  نیز  افرادی  ما  بین 
حتی  آنها   . است  نیفتاده  بیمارستان  یا  زن��دان 
از  الکل  مصرف  دلیل  به  را  خود  خانواده  یا  شغل 
دست نداده اند ، اما عاقبت به نقطه ای رسیدند 
از حالت  را  آنها  زندگی  الکل  که دریافتند مصرف 
طبیعی خارج کرده است و هنگامی که تشخیص 
 ، کنند  زندگی  توانند  نمی  الکل  ب��دون  دادن��د 
گمنام  های  الکلی  به  گرفتن  کمک  برای  نیز  آنها 
یعنی  ما  مشترک  مشکل  این  واقع  در   . پیوستند 
الکل است که ما را متحد ساخته است . با مالقات 

قادریم  ما   ، ها  الکلی  سایر  به  کمک  و  صحبت  و 
هشیار مانده و اجبار به مصرف الکل را از خود دور 
کنیم ، اجباری که قبالً یک نیروی غالب در زندگی 
ما بود . ما تصور نمی کنیم تنها کسانی هستیم که 
برای مشکل مصرف الکل پاسخی داریم . ما می 
دانیم که برنامه الکلی های گمنام برای ما کارساز 
برای  استثناء  بدون  تقریبًا  بودیم  شاهد  و  است 
هر تازه واردی که با صداقت و خلوص مایل بوده 
کارساز  نیز  بگذارد  کنار  را  خود  الکل  مصرف  که 
بوده است . ما از طریق الکلی های گمنام درباره 
ما   . ایم  آموخته  را  مطالبی  خودمان  و  الکلیسم 
سعی می کنیم این حقایق را همیشه در ذهن خود 
آنها کلید  تازه نگاه داریم زیرا به نظر می رسد که 
هشیاری ما هستند . برای ما هشیاری همواره بر 

همه چیز اولویت دارد .
کجاالکلیهایگمنامرامیتوانیمبیابیم؟

کمک از طریق الکلی های گمنام بدون هرگونه 
هزینه و اجباری در دسترس است . گروه های ما 
در بسیاری از شهرها ، روستاها و مناطق شهری در 
سراسر جهان وجود دارد . شما می توانید آدرس 
جلسات و دفتر مرکزی انجمن الکلی های گمنام 

در ایران را از روش های زیر جستجو کنید :
1 – آدرس سایت انجمن الکلی های گمنام ایران 

www.AAIrAn.org :
IrAnAAgSo@gmAIl.Com : 2 – آدرس ایمیل

2 -  شماره تلفن دفتر مرکزی : 0۵136210062
3 – شماره فکس دفتر مرکزی : 0۵1362100۷3

 : ع��م��وم��ی  رواب�����ط  ه���م���راه  ش���م���اره   –  ۴
091۵303۷892

»ما مشتاقانه منتظر تماس شما هستیم«.

ویژهخبر

م��دی��رک��ل ام���ور ک��ودک��ان و 
نوجوانان سازمان بهزیستی کشور 
»کفایت  ط��رح  اج��رای  به  اش��اره  با 
مربیان مهد کودک ها« برای تمام مربیان از سال آینده 
گفت: »بر اساس این طرح مربیان رتبه بندی و ضمن 
باالتری  و مزایای  از حقوق  امنیت شغلی شان  افزایش 

برخوردار می شوند.«
به گزارش ایسنا، محمد نفریه با اشاره به اینکه طرح 
پژوهشی »کفایت مربیان« از سه سال قبل و با همکاری 
دانشگاه علوم بهزیستی آغاز شده است، افزود: » بعد از 
آماده شدن طرح پژوهشی مذکور، ابزارهای الزم را برای 
استانداردسازی  یا  ساختیم  مربیان  کفایت  سنجش 

کردیم.«
سالمت   « منظر  چهار  از  مربیان  اینکه  بیان  با  وی 

جسمی، روانی، میزان دانش و سطح دینداری« بررسی 
می شوند، اظهار کرد: » برخی از این شاخص ها باید به 
برای  مثال  برای  می شدند.  تبدیل  کشوری  استاندارد 
دانشگاه  ظرفیت  از  دینداری  سطح  شاخص  تبیین 
امام صادق استفاده شد تا این شاخص ها برای مربیان 

مهدکودک ها استخراج شوند.«
نفریه با اشاره به این که بعد از اجرای این طرح  مربیان 
هم مثل مهدهای کودک، رتبه بندی می شوند، گفت: 
» با انجام این رتبه بندی نتایج آن روی حقوق و مزایای 
باسابقه تر  مربیان  که  ترتیب  این  به  دارد؛  تاثیر  مربیان 
امنیت شغلی شان بیشتر می شود، همینطور مهدهایی 
که ستاره های باالتر دارند باید از مربیان با درجه باالی 
مزایای  و  حقوق  همچنین  کنند،  استفاده  آموزشی 

بیشتری به آنها تعلق می گیرد.«

خبر  پرورش  و  آموزش  وزیر 
مستقل  بخشی  ان��دازی  راه  از 
پرورش  و  آموزش  در دفتر حقوقی 

برای ایجاد حمایت های قضایی از فرهنگیان داد.
بطحایی  سیدمحمد  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
تکریم  همایش  حاشیه  در  پ��رورش  و  آم��وزش  وزیر 
پرسش  به  پاسخ  در  مشهد  در  مدرسه ساز  خیرین 
خبرنگاران در مورد ضرب و شتم سه معلم در استان 
خراسان رضوی  توسط اولیا در مهرماه سال جاری، 
در  فقط  البته  که  است  مهمی  موضوع  کرد:  اظهار 
در   و  است  نیفتاده  اتفاق  رضوی  خراسان  استان 
اتفاق افتاد و قبالً هم  از استان های دیگر نیز  برخی 
دانش آموزان  حق  و  حرمت  که  همانطور  بودم  گفته 

باید مورد  نیز  ما اهمیت دارد حقوق فرهنگیان  برای 
صیانت قرار گیرد.

را  مستقلی  بخش  حقوقی  دفتر  در  اف��زود:  وی 
چنین   وارد  متمرکز  صورت  به  که  داده ای��م  تشکیل 
از  قضایی  حمایت های  و  شود  می  موضوع هایی 

فرهنگیان را انجام می دهد.
عنوان  به  پرورش  و  آموزش  کرد:  تأکید  بطحایی 
یک خانواده بزرگ است و هر عضوی از این خانواده 
مورد تعرض قرار گیرد مثل این است که وزیر آموزش 
بین  و  باشد  گرفته  قرار  حرمت  هتک  مورد  پرورش  و 
فرقی  وزیر  معاون  و  پ��رورش  و  آم��وزش  وزیر  معلم، 
متمرکز  صورت  به  موضوع  این  در  ما  و  ندارد  وجود 

وارد شدیم و پیگیری می کنیم.

رئیس جامعه خیرین مدرسه 
را  جدیدی  حرکت  گفت:  ساز 
شاهد  کشور  سطح  در  آینده  در 
دانش  کارو  سازی  دبیرستان  به جای  و  بود  خواهیم 

ایجاد خواهیم کرد. 
خیرین  تکریم  همایش  در  حافظی  محمدرضا 
مدرسه ساز کشور که در برج سپید مشهد برگزار شد، 
در  ساز  مدرسه  خیر  هزار   6۵0 از  بیش  کرد:  اظهار 

کشور  و 1000 نفر خیر هم در سراسر جهان داریم.
م��دارس  درص��د   ۵0 تعبیری  به  داد:  ادام��ه  وی 
کشور توسط خیرین احداث شده است. هر کشوری 
تمام  در  باشد  داشته  موفق  پ��رورش  و  آم��وزش  که 
با  و...  اقتصادی  اجتماعی  سیاسی،  زمینه های 

موفقیت روبه رو خواهد بود.

به  گفت:  س��از  م��درس��ه  خیرین  جامعه  رئیس 
خیرین  که  ب��ود  س��از  مدرسه  خیرین  جامعه  تبع  
مدرسه  خیرین   ترابری،  و  ه  را  خیرین  دانشگاه ساز، 
یار و... به وجود آمد. تمام تشکل های خیرین به تبع 
جامعه خیرین مدرسه ساز در کشور موجودیت قانونی 

پیدا کردند.
مجامع  گیری  شکل  از  پس  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خیرین مدرسه  ساز کشور کلیه مجامع شروع به شکل 
گیری کرد گفت: خیرین مسکن ساز، دانشگاه ساز، 
گیری  شکل  از  پس  همگی   ... و  سالمت  خیرین 
حرکت  این  و  اند  آمده  وجود  به  ساز  مدرسه  خیرین 
دارم  مسئلت  لذا  دارد.  ادامه  شما  لطف  به  همچنان 
همچون  سازی  مدرسه  عرصه  در  که  عزیزانی  تمام 

گذشته در این راه حضور فعال داشته باشند.

در 7 ماهه ابتدای سال صورت پذیرفت؛

مربیان مهدهای کودک  رتبه بندی می شوند
وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

ایجاد بخش مستقلی برای اعاده حقوق فرهنگیان
رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز مطرح کرد؛

هنرستان سازی به جای دبیرستان سازی

حوادث
توسط قاچاق سوخت ریال میلیارد 2 از بیش کشف

مرزبانانخراسانرضوی
فرماندهمرزبانیاستاندر72ساعتگذشتهمرزباناناین
فرماندهیموفقشدندبیشاز22هزارلیترسوختقاچاق
وبیشاز19کیلوگرمموادمخدرازنوعتریاکوهروئینفشرده
رادرهنگمرزیتایبادکشفکنند.سردارماشاا...جاننثار،
مقدار این ارزش رضوی خراسان استان مرزبانی فرمانده
سوختقاچاقرا2میلیاردو565میلیونریالبرآوردکرد
وافزود:درراستایبرخوردقاطعباقاچاقچیانوجلوگیریاز
خروجسرمایهملیازکشور،مرزباناناینفرماندهیدرایست
وبازرسیهنگمرزیتایبادموفقشدنداینمقدارسوخت
قاچاقبههنگامبازرسیخودروهایترانزیتیکشفو59نفر
رانیزدستگیروباتشکیلپروندهراهیمراجعقضاییشدند.
سردارماشاا...جاننثاراظهارکرد:درعملیاتدیگرماموران
مرزبانیموفقشدندطیدرگیریباقاچاقچیانوسوداگران
ازنوعتریاکراکشف از18کیلوگرمموادمخدر مرگبیش
کنند.ویدرادامهازکشفبیشاز1کیلوگرمموادمخدراز
داخلبدنیکقاچاقچیخبردادوگفت:اینفردقاچاقچی
کهمقدار1کیلو484گرمهروئینفشردهو3گرمشیشهرا
بلعیدهبودوقصدورودبهکشورراداشتباهوشیاریمرزبانان

دستگیروتحویلمراجعقضاییشد.

32میلیاردریالکاالیقاچاقدرسبزوارکشفشد
با مبارزه دایره پلیس گفت: سبزوار انتظامی فرمانده
کاالی ریال میلیارد 32 شهرستان این ارز و کاال قاچاق

قاچاقازیکدستگاهتریلیکشفکرد.
سرهنگسیدمحمدهاشمزادههاشمیافزود:درپی
کسباطالعاتیمبنیبرقاچاقمحمولهبزرگلوازمتحریر،
تریلی، دستگاه یک وسیله به تصویری صوتی، و برقی

موضوعدردستورکارمامورانپلیسقرارگرفت.
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سید جواد توکلی

سرویس اجتماعی

 فعال صنفی پرستاری و عضو هیت مدیره نظام 
پرستاری مشهد

زرآبادی: در برخی 
اظهار نظرها مشاهده 

می شود که شدیدترین 
موضع گیری ها در 

این موضوع از سوی 
خود زنان انجام می 

گیرد و این مساله نشان 
دهنده ضعف تربیتی و 
آموزشی در این حوزه 

و عدم پذیرش جامعه 
است که به زنان نیز 
القا می شود از حق و 

حقوقات احتمالی خود 
بگذرند

,,
جمشید شیبانی در 

سال 1301 در تهران و 
در خانواده ای هنرمند 

به دنیا آمد. او نوه 
دختری میرزا عبدا...، 

پدر موسیقی ایران است 
و پدرش عنایت ا... خان 

شیبانی از پیشگامان 
هنر نمایش در ایران به 

شمار می رود

,,

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603060120018۴0 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای مرتضی معصوم شاهی فرزند احمد بشماره شناسنامه 9۵۵6 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 166/06 متر مربع ازپالک 260 فرعی 
از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای علی فرقانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالککاشمر

رئیسثبتاسنادوامالککاشمر
سازمانثبتاسنادوامالککشور

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
)آگهیفقدانسندمالکیت(

نظر به اینکه خانم زهرا گوهری محمودآبادی بشماره ملی 0۷31229622فرزند خمار برابر گواهی حصر وراثت شماره 3۷/236/86-1386/08/13 شعبه 3۷ شورای حل 
اختالف تربت جام به عنوان احدی از وراث مرحوم خمار گوهری محمودآبادی فرزند احمد بشماره شناسنامه 280 و شماره ملی 0۷3120988۵ به موجب دو برگ استشهادیه 
شهادت شهود تقاضای صدور سند مالکیت  المثنی نوبت اول موازی دو سهم مشاع از مدار 16 سهم ششدانگ پالک 168-اصلی وصل به 16۴-اصلی مزرعه و قنات و چشمه 
یخک واقع در صالح آباد بخش 1۵ -مشهد را نموده و مدعی است که سند مالکیت مزبور به دلیل جابجایی مفقود گردیده است که به حکایت سامانه جامع امالک الکترونیک 
ابتدا مالکیت مالک ذیل ثبت 101 صفحه 190 دفتر3 بنام خمار گوهری محمودآبادی ثبت و سند مالکیت آن به شماره ۵203۵3 صادر و تسلیم گردیده سپس برابر سند انتقال 
قطعی به شماره 2992۵-13۴9/11/21 دفتر ۵ تربت جام موازی یک سهم مشاع از دو سهم مالکیت مالک به غیر واگذار گردیده دفتر امالک و پرونده ثبتی بیش از این حکایتی 
ندارد. لذا باستناد تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود است بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی 
است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. 
تاریخانتشار:1397/09/05

مالکفعلی:خمارگوهریمحمودآبادیفرزندبشمارهشناسنامه280وشمارهملی0731209885صادرهازتربتجام
نوعملک:زمیندیمهزار

رونوشت:ستاداجرائیفرمانحضرتامام)ره(
سیدمجتبیجوادزاده-ادارهثبتاسنادوامالکتربتجام

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی

)آگهیفقدانسندمالکیت(
نظر به اینکه آقای روزبه لک نیا برابر وکالت نامه شماره 1۴099-139۷/0۷/16 دفتر 1018 تهران تفویض وکالت شماره 1۴201-139۷/08/28 دفتر130۵ تهران از طرف 
مالک آقای غالمرضا یزدان پناهی باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت  المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و 
مدعی است سند مالکیت ) دومیلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و هشتصد و چهل و یک / پنج صدم ( 2۷698۴1/0۵ سهم از 3933121۴ سی و نه میلیون و سیصد و سی و 
یک هزار و دویست و چهارده سهم عرصه پالک صفر فرعی 3۴6 اصلی بخش ۵ مشهد که متعلق به آقای غالمرضا یزدان پناهی می باشد.به علت بی احتیاطی مفقود شده است 
که سند مالکیت به شماره چاپی 208622 سری د سال 91 ذیل ثبت 1۵۴29 دفتر 8۴ صفحه 181 به نام آقای سید محمد خلیل پور ثبت و سند صادر و تسلیم شده است سپس 
مع الواسطه /بالواسطه برابر سند قطعی شماره 13633 -139۷/06/0۷ دفتر خانه 1018 تهران به آقای غالمرضا یزدان پناهی انتقال قطعی یافته است. دفتر امالک بیش 
از این حکایتی ندارد. لذا باستناد تبصره ذیل ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره 
تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

نوبت اول و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 
رونوشت:ستادمحترماجرائیفرمانحضرتامام)ره(

محمدرضارجاییمقدم-رئیسثبتاسنادوامالکفریمان

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷6030601200212۴ 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای مهدی فانی مکی فرزند مجتبی بشماره شناسنامه 880 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۵0/20 متر مربع ازپالک 2۵19 فرعی از 
302۷ اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای محمد مقصودی تاج آبادی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالککاشمر

سازمانثبتاسنادوامالککشور
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603060120021۴1 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای مهدی دربان جعفری فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 288 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123/38 متر مربع ازپالک 23۷ فرعی از 
3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای همایون طلعتی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

محمدمحمدزاده-رئیسثبتاسنادوامالککاشمر

آگهیمزایدهاموالمنقولنوبتاول
بموجب پرونده اجرائی شماره 9۷0۴63 اجرای احکام مدنی تربت جام محکوم علیه حسین مردانی فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 1/300/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته در حق محکوم له رجبعلی شهسوار و مبلغ 6۵/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرائی ،علیهذا محکوم له جهت وصول محکوم به اموال منقول متعلق به محکوم علیه 
را به شرح ذیل اجرای احکام توقیف ،تقاضای فروش آنرا نموده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است.  

یک دستگاه کمباین سال 139۵ با موتور جاندیر 31۴0 مدل 136۷ و موتور جاندیر 2130 مدل 13۵6 که مبلغ 1/3۵0/000/000 ریال ارزیابی شده است. 
مزایده از ساعت 10 الی 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 9۷/09/1۵ در آدرس تربت جام اجرای احکام مدنی دادگستری تربت جام برگزار و اموال فوق از طریق مزایده بفروش 
میرسد و از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.10 درصد قیمت خرید فی المجلس 
بصورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک گردید.در صورتیکه خریدار در مهلت مقرر بقیه 
وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است. 

بدیهی است که در صورت تمایل برای بازدید ملک ظرف ۵ روز قبل از مزایده به این اجرا احکام مراجعه نمایید. 
مدیرشعبهاجرایاحکاممدنیدادگستریتربتجام-محمودیوسفی

مفـقـودی

و گردیده رادمفقود بهرضاعظیمی مربوط ایران333د98 74 پالک بهشماره 1385 پیکیمدل برگسبزخودروسواری و سند
باشد می ساقط اعتبار درجه از
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در نخستین جلسه معرفی هیئت رئیسه هیئت ورزش همگانی بسیج سپاه امام رضا)ع(مطرح شد:

راه اندازی نخستین اتوبوس سیار »کاروان سالمتی و نشاط« در خراسان رضوی

مدیر  و  بسیج  قهرمانی  ورزش  مدیر  نظام  مسعود  سید 
هیئت  اندیشی  هم  جلسه  درنخستین  مقاومت  باشگاه 
فرا  آستانه  رض��ا)ع(در  امام  سپاه  بسیج  همگانی  ورزش 
رسیدن هفته بسیج وهفته وحدت از راه اندازی نخستین 
کم  مناطق  در  نشاط«  و  سالمتی  سیار»کاروان  اتوبوس 

برخوردار استان خبر داد.
بر اساس این گزارش جلسه هم اندیشی و معرفی هیئت 
با  امام رضا)ع(  رئیسه هیئت ورزش همگانی بسیج سپاه 
حضور سرهنگ پاسدارحسین زاده رئیس بسیج ورزشکاران 
باشگاه مقاومت بسیج، محمد  نظام مدیر  استان، سرگرد 
امام  سپاه  بسیج  همگانی  ورزش  هیئت  رئیس  اس��دی 
رضا)ع(، رضا ضرابی جانشین تربیت بدنی قرارگاه شهید 
روابط  مدیر  خسروی فرد  مسعود  شهر(  )حاشیه  برونسی 
عمومی باشگاه مقاومت خراسان وجمعی از مربیان، اساتید 
و معرفی اعضای کمیته های این هیئت و همچنین صمد 
رودهی، حمیدرضا اعظم کفشداری، حسن رشیدی، مجید 
گلستانی، عیسی روحانی به عنوان اعضای هیئت رئیسه 
برگزار شد.  همچنین در این جلسه برنامه ها و راهکارهای 
توسعه ورزش همگانی در حاشیه شهر مشهد مطرح و در 
اولین اقدام به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت و بسیج به 
منظور ایجاد فضای شادی و نشاط در جامعه و به خصوص 
در مناطق کم برخوردار استان برای راه اندازی اتوبوس سیار 

»کاروان سالمتی و نشاط« تصمیم گیری شد.
به  استان  ورزشکاران  بسیج  رئیس  جلسه  این  ادامه  در 
منظور تشویق و ترغیب ورزشکاران به حضور در فعالیت های 
بسیج وعده  راه اندازی دفتر بسیج ورزشکاران ویژه هیئت 

همگانی استان را داد. 
رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  پیرو  افزود:  حسین زاده 
و  شادابی  سالمتی،  حفظ  برای  همگانی  ورزش  به  توجه 
نشاط در جامعه و ایجاد روابط سالم اجتماعی دارای اهمیت 
به  این توجه را معطوف  این که  فراوانی است به خصوص 
حاشیه نشیان شهر قرار دهیم  و در این راستا حفظ شئونات 
اسالمی و پوشش مناسب دینی که خدشه ای به تدین ما وارد 

نکند باید در درجه اولویت قرار گیرد.
اتوبوس»کاروانسیارسالمتیونشاط«

در ادامه مدیر باشگاه مقاومت استان در آستانه فرا رسیدن 
اتوبوس  اندازی  راه  پیشنهاد  وحدت  هفته  و  بسیج  هفته 
ورزش  هیئت  همت  به  نشاط«  و  سالمتی  سیار  »ک��اروان 
همگانی بسیج سپاه امام رضا)ع( خراسان رضوی را به فال 

نیک گرفت.

در  رضا)ع(  امام  سپاه  بدنی  تربیت  افزود:  نظام  سرگرد 
به  برتوجه  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  راستای 
ورزش همگانی برای عموم جامعه و تقویت روحیه شادابی 
و نشاط در مناطق کم برخوردار به پیشنهاد هیئت ورزش 
همگانی اقدام به راه اندازی اتوبوس سیار »کاروان سالمتی 
استان  شهرستان های  و  نشینان  حاشیه  برای  نشاط«  و 
سالمتی  حفظ  ب��رای  همگانی  ورزش  توسعه  ه��دف  با 
و  نخبگان  شناسایی  و  نشاط  و  شور  ایجاد  جامعه،  اقشار 

استعدادهای ورزش همگانی کرد.
 وی با اشاره به 30درصد جمعیت حاشیه نشین در مشهد 
و  تشویق  شادابی،  نشاط،  تعاون،  روحیه  افزایش  افزود: 
ترغیب خانواده ها به ورزش همگانی، ایجاد تحرک و توجه 
به سالمت جسمانی، ارتباط سالم میان خانواده ها، افزایش 
و تقویت روحیه اجتماعی در میان آحاد مردم و همچنین 
برگزاری همایش ها و جشنواره های مفرح و ورزشی همراه با 
اهدای جوایزی نفیس به شرکت کنندگان در حاشیه شهر 
مهمترین  جمله  از  استان  برخوردار  کم  مناطق  و  مشهد 

اهداف راه اندازی اتوبوس کاروان سالمتی و نشاط است.
قالب  در  ورزش��ی  تجهیزات  و  امکانات  یادآورشد:  وی 
برنامه های اجرایی در فضای این اتوبوس پیش بینی شده 
است و مسئوالن کمیته های مرتبط به رشته های ورزشی از 
جمله: ورزش های بومی و محلی، ورزش های صبحگاهی 
و شامگاهی، بازی های فکری، ورزشهای خانوادگی، طناب 

مرکزی  مناطق  و  مراکز  در  دارت  و  دستی  فوتبال  کشی، 
ورزشی، معرفی  متنوع  برنامه های  اجرای  به  حاشیه شهر 
و آزمون تخصصی رشته ها و برگزاری مسابقات ورزشی  به 

صورت انفرادی و تیمی خواهند پرداخت.
استقبالبانوان

استفاده  برای  بانوان  پرشور  استقبال  از  همچنین  وی 
صحبگاهی  ورزش  ایستگاه های  تجهیزات  و  امکانات  از 
در بوستان های حاشیه شهر مشهد خبر داد و گفت: طی 

مدت کوتاهی که از افتتاح ایستگاه های 
صبحگاهی در بوستان های حاشیه شهر 
در  مثال  عنوان  به  است  گذشته  مشهد 
ارم منطقه گلشهر شاهد حضور  بوستان 
ورزشکاران  جمع  در  بانوان  از  نفر   180
را  خوبی  روزهای  نوید  امر  این  که  بودیم 

برای توجه به ورزش صحبگاهی می دهد.
جشنواره های ویژه حاشیه شهر

وی همچنین به برگزاری جشنواره های 
به مناسبت های مختلف در مناطق  ویژه 
گفت:  و  کرد  اشاره  مشهد  شهر  حاشیه 
در نظر داریم با حمایت هایی که دریافت 
با  تری همراه  برنامه های گسترده  کردیم 

هدایای نفیس در استان اجرا کنیم. 
وی معرفی پیشکسوتان و مربیان زحمت 

بسیج  ورزش همگانی  برنامه های هیئت  از جمله  را  کش 
استان عنوان کرد.

وی در ادامه از فعالیت کمیته پینت بال در هیئت خبر داد 
و تصریح کرد: پینت بال تنها رشته ورزشی است که ارتباط 
برنامه  خاطر  همین  به  دارد  نظامی  آموزش  با  مستقیمی 
بسیج  پایگاه های  نماینده های  و  بسیجیان  که  شد  ریزی 

فعالیت در این رشته ورزشی را جدی بگیرند.
ورزشهمگانیاداراتدولتی

اعظم  حمیدرضا  جلسه  این  ادامه  در 
شهدا  بسیج  پایگاه  فرمانده  کفشداری 
و  رضوی  خراسان  استانداری  در  دولت 
عضو هیئت رئیسه هیئت ورزش همگانی 
ورزش  توسعه  به  توجه  نیز  استان  بسیج 
همگانی در ادارات دولتی را خواستار شد.

وی با اشاره به پشت میزبودن کارمندان 
به  باید  همگانی  ورزش  افزود:  نیز  دولت 
راهکارهایی  و  برنامه ها  طراحی  دنبال 
نهادها  در  همگانی  ورزش  توسعه  جهت 
الگوهای  و  باشد  دولتی  سازمان های  و 
توسعه ورزش در ادارات را افزایش دهد و 
نتیجه آن سالمتی، نشاط و افزایش روحیه 

خدمت رسانی خواهد بود.
قرارگاه  تربیت بدنی  جانشین  ادامه  در 

شهید برونسی )حاشیه شهر( با اشاره به افتتاح ۵0 ایستگاه 
طی  گفت:  مشهد  شهر  حاشیه  در  صبحگاهی  ورزش 
مراسمی که در آستان قدس با حضور بیش از 3۵0 نفر از 
مسئوالن تربیت بدنی سپاه امام رضا)ع( در استان برگزار 
شد از زحمات محمد اسدی رئیس هیئت ورزش همگانی 
سپاه امام رضا)ع( که تالش زیادی برای راه اندازی و افتتاح 
و  تقدیر  نیز  کشیدند  مشهد  در  صبحگاهی  ایستگاه های 

تشکر شد.
ورزش  مربی   130 از  بیش  آموزش  افزود:  ضرابی  رضا 
صبحگاهی از جمله اقدامات دیگر هیئت ورزش همگانی 

نیز است.
وی از راه اندازی گود فردوسی و بحرآباد برای کشتی با 
چوخه که از ورزش های سنتی خراسان محسوب می شود 

خبر داد.
50ایستگاهورزشصبحگاهیوعصرگاهی

رئیس هیئت ورزش های همگانی سپاه امام رضا )ع( نیز 
ورزش  ایستگاه  اندازی ۵0  راه  و  افتتاح  از  مراسم  این  در 
شهر  حاشیه  بوستان های  در  عصرگاهی  و  صبحگاهی 
مشهد خبر داد و گفت: در مقایسه ایستگاه های فعال در 
بوستان های مطرح شهر مشهد افتتاح ۵0 ایستگاه ورزش 
ورزش  هیئت  توسط  ماه  طی٦  عصرگاهی  و  صبحگاهی 
همگانی بسیج سپاه امام رضا)ع( کار شبانه روزی دست 
تقدیر  قابل  و  انجام  به شکر خدا  که  بود  اندرکاران هیئت 

است.
»محمد اسدی« با اشاره به اهمیت افتتاح ایستگاه های 
مشهد  شهر  حاشیه  بوستان های  در  صبحگاهی  ورزش 
افزود: توسعه ایستگاه های سالمت و تندرستی، فرهنگی 
ایجاد  و  مناطق  رسوم  و  آداب  با  مردم  آشنایی  ورزشی،  و 
و افزایش روحیه تعاون همراه با شور و نشاط و شادابی در 
مناطق حاشیه شهر مهمترین هدف تربیت بدنی سپاه امام 

رضا)ع( و هیئت های زیر مجموعه ذکر کرد.
وی همچنین درباره دیگر اهداف توسعه ورزش همگانی 
از  بهینه  استفاده  آم��وزش،  شد:  ی��ادآور  نیز  استان  در 
امکانات و نیروی انسانی متخصص، ایجاد ترغیب و تشویق 
خانواده ها برای اجرای برنامه های جذاب و بانشاط، تشکیل 
قهرمان  به  توجه  اندیشی،  هم  گروه های  ساماندهی  و 
پروری و حمایت از قهرمانان ورزشی و در نهایت استفاده 
از فرصت ها برای تقویت و توسعه ورزش همگانی برای همه 

آحاد جامعه است.
اسدی خاطر نشان کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما 
و زمستان با همکاری سازمان های مرتبط برنامه ریزی شده 
از سالن های ورزشی سرپوشیده در مناطق  برخی  است. 
مختلف شهر از ساعت 6 تا 8 صبح به صورت رایگان همراه با 

مربیان مجرب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
رئیس هیئت ورزش همگانی سپاه امام رضا)ع( با اشاره 
به اینکه با تجهیز کردن برنامه های سخت افزاری در ورزش 
همگانی به دنبال تقویت نرم افزارها در بدنه تربیت بدنی 
هستیم گفت: سخت افزارها مهیا است، اما باید برای نرم 
افزارها برنامه های مدون اجرایی و عملی را تدوین کنیم که 
امیدواریم با حضور مسئوالن و مربیان متخصص در هیئت 

در این خصوص گام های مثبتی برداریم.
وی همچنین درباره اختصاص بودجه به پایگاه های بسیج 
برای اجرای برنامه های فرهنگی، ورزشی گفت: پایگاه های 
بسیج در هر ناحیه دارای بودجه ای نیز هستند تا بتوانند 
برنامه های ورزشی، فرهنگی برای شهروندان در این نواحی 

را بدون مشکل و نگرانی  برنامه ریزی و اجرا کنند.
وی با اشاره به اهمیت توجه بسیجیان به رشته ورزشی 
برای آشنایی  برگزاری مسابقات تصریح کرد:  و  بال  پینت 
توان  افزایش  گیری،  نشانه  تقویت  راستای  در  بسیجیان 
هدف گیری، چاالکی، نکته سنجی، دقت و سرعت عمل 
در اجرای برنامه ها و افزایش توان جسمانی نیروها این رشته 
ورزشی در هیئت ورزش همگانی فعال و رقابت هایی در بین 

بسیجیان در این رشته ورزشی پیش بینی شده است.
پایان این مراسم مسعود خسروی فرد به عنوان دبیر  در 
هیئت ورزش همگانی بسیج سپاه امام رضا)ع( معرفی و نیز 
اعضای کمیته های ورزش همگانی بسیج سپاه امام رضا)ع( 

احکام خود را دریافت کردند.

برخی از سالن های ورزشی سرپوشیده در مناطق مختلف شهر از ساعت 6 تا 8 صبح به صورت رایگان همراه با مربیان مجرب در اختیار شهروندان قرار گیرد

,,

ورزش همگانی باید به 
دنبال طراحی برنامه ها و 

راهکارهایی جهت توسعه 
ورزش همگانی در نهادها 

و سازمان های دولتی 
باشد و الگوهای توسعه 

ورزش در ادارات را 
افزایش دهد و نتیجه آن 

سالمتی، نشاط و افزایش 
روحیه خدمت رسانی 

خواهد بود

,,
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خبرنگارمجید خروشی

تفریحی  فرهنگی،  اردوگاه  طرح  نخست  مرحله   
باغ  در  مراسمی  طی  شنبه  روز  بانوان  ویژه  خاتون 
بهره  به  مشهد  در  )ع(  رضا  ام��ام  حضرت  موقوفه 

برداری رسید.
به گزارش صبح امروز تولیت آستان قدس رضوی 
اردوگاه  باغ  افتتاح  مراسم  در  هفته  این  شنبه  ظهر 
خاتون  اردوگ���اه  ب��اغ  گفت:  مشهد  در  »خ��ات��ون« 
فضایی جهت معرفت افزایی، نشاط، تفرج، نوآوری، 

همفکری و اندیشه ورزی برای بانوان است.
باغ  افزود:  رئیسی  ابراهیم  سید  االسالم   حجت 
اردوگاه »خاتون« نمونه کارجهادی است که در زمان 
برای  فرهنگی  محیط  یک  عنوان  به  کوتاه  بسیار 
بانوان آماده شد و راه اندازی آن نشان داد با تصمیم 
کشور  در  را  آبادانی ها  از  بسیاری  می توان  جهادی 

انجام داد. 
به  تبدیل  خاتون«   اردوگاه  »باغ  کرد:  تصریح  وی 
اردوگاهی برای بانوان و دختران جوان و نوجوان  با 
آگاهی  نشاط،  که  می شود  فرهنگی  مناسب  فضای 
و  باشد  داشته  وجود  آن  در  آفرینی  امید  بخشی، 
با  زمین  این  در  مطهر  حرم  معنوی  فضای  همان 

فعالیت های فرهنگی ایجاد می شود. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد:در 
کنار تأسیس مراکز فرهنگی نظیر باغ اردوگاه خاتون، 
و  شش ها  عنوان  به  باغات  که  داری��م  وی��ژه  تأکید 
تنفس گاه های شهر حفظ شوند، باغ اردوگاه خاتون 

و در جهت  بود  تربیت خواهد  و  افزایی  مرکز معرفت 
اهداف بزرگ امام رضا)ع( فعالیت خواهد کرد. همه 
باید  کرد  خواهند  را  مدیریت  مجموعه  این  کسانی 
حرمت انتساب آن به حضرت رضا)ع( را حفظ کنند 
و آنچه اینجا انجام می شود در جهت خواست واقفان 

و امام رضا)ع( باشد. 
وی گفت:باغ اردوگاه خاتون فضایی جهت معرفت 
افزایی، نشاط، تفرج، علم افزایی، نوآوری، همفکری 
و اندیشه ورزی برای بانوان است و امروز که بسیاری 
که  است  این  تصورشان  می زنند  دم  زن  حقوق  از 
تعهدات  اخ��الق،  از  آنها  ک��ردن  آزاد  زن��ان،  آزادی 

زندگی، همسر و فرزندان است که این نگاه غرب به 
نباید بگذاریم حقوق  اما در نگاه اسالمی،  زن است 
ایفای  و  کارآفرینی  خالقیت،  حق  که  زن  اساسی 

نقش سیاسی و اجتماعی آنهاست، پایمال شود. 
تاکید کرد: در فرهنگ قرآنی، زن همپای  رئیسی 
مرد می تواند رشد و تعالی داشته باشد و هیچ تفاوتی 
بین زن و مرد در رسیدن به جایگاه خدایی، انسانی، 
ارتقاء و رشد نیست و حق زن، حق علم آموزی، علم 
و  خانواده  در  خود  جایگاه  از  برخورداری  افزایی، 
ایفای نقش در اجتماع است، ظلم به زن زمانی است 

که آنها را از این حقوق محروم کنند.

تقدیرتولیتآستانقدسرضویازشورایشهرمشهد
تولیت آستان قدس رضوی در آیین افتتاحیه اردوگاه 
خاتون نخستین مرکز فرهنگی، تفریحی و اردوگاهی 
و  رئیس  و  شهری  مدیریت  از  مشهد  در  بانوان  ویژه 

اعضای شورای اسالمی شهر مشهد تقدیر کرد.
حجت االسالم رئیسی در این مراسم ضمن تقدیر از 
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد، توجه به موضوع 
حفظ باغات را از مهم ترین رویکردهای آستان قدس 
اردوگاه خاتون  و اظهارکرد: در روند احداث  دانست 
اصل  این  رعایت  با  و  نشده  قطع  درختی  هیچ  نیز 

اقدام به ساخت این مجموعه تربیتی شده است.
برداری بهره آینده رویکردخانوادهسال با دوم مرحله

میشود
آستان  خانواده  و  اموربانوان  مرکز  مدیر  چنین  هم 
قدس رضوی نیز در این مراسم گفت: عملیات اجرایی 
باغ  کاربری  تغییر  با  تفریحی  و  فرهنگی  اردوگاه  این 

موقوفه امام رضا )ع( از سال گذشته آغاز شد.
فاطمه دژبرد افزود: مساحت این باغ 11۴ هکتار 
است که مرحله اول پروژه اردوگاه فرهنگی تفریحی 
های  رواق  شامل  و  شده  اجرا  هکتار   18 در  بانوان 

مختلف و تاالر نوآوری های فرهنگی و هنری است.
پذیرای 2 گروه  اردوگاه خاتون  اظهار داشت:  وی 
قالب  در  فرهنگی  فعال  کنشگران  شامل  مخاطب 
از  بانوان برای بهره مندی  گروه های خاص و عموم 
مرحله  گفت:  وی  باشد.  می  آن  مختلف  بخشهای 
دوم این اردوگاه در قالب پروژه ای با رویکرد خانواده 
به اجرا درمی آید که تالش می شود در سالروز میالد 
برداری  بهره  به  آینده  سال  در  )س(  زهرا  حضرت 

برسد.

بازگشایی باغات آستان قدس به روی مردم 

اخیر  اق��دام  از  پیامی  در  حیدری  محمدرضا 
آس��ت��ان ق��دس رض��وی درخ��ص��وص ب��اغ��ات این 
شورای  رئیس  پیام  متن  در   ، کرد  تقدیر  مجموعه 
رضوی  قدس  آستان  باغات    : است  آم��ده  شهر 
خداوند  درود  که  است  مشهد  شهر  تنفس گاه های 
این  از  که  است  متولیان  بر  و  باد  آن  واقفان  بر 
مشهد  م��ردم  ب��رای  ارزشمند  سرمایه  و  میراث 
گذشته  در  چه  اگر  نمایند؛  حراست  و  حفاظت 
قدس  آستان  باغ  تبدیل  همچون  ناگواری  اتفاقات 
اتفاق  تجاری  مجتمع  به  سجاد  و  خیام  تقاطع  در 
ناپذیر خواهد بود  اما امروز  افتاده است که جبران 
آرزوی دیرینه  و  افتاد  اتفاق مبارکی در شهر مشهد 
آستان  باغ های  درب  بازشدن  برای  شهر  این  مردم 
کرد.  پیدا  تحقق  م��ردم،  روی  به  رض��وی  ق��دس 
بانوان شهر مشهد  برای  اردوگاه خاتون  باغ  افتتاح 
برای  شده  سازی  مناسب  فضای  است  بدیهی  که 
است،  اندک  مشهد  در  شهروندان،  دیگر  نیم  این، 

اقدامی در خور تقدیر می باشد.
مشهد  شهری  مدیریت  سوی  از  نمایندگی  به 
محترم  تولیت  ماندگار  و  ارزشمند  اقدام  از  مقدس 
آستان قدس رضوی تشکر و قدردانی می نمایم. به 

و ماندگار. ارزشمند  اقدامات  اینگونه  تداوم  امید 
زاده  تقی  گذشته  س��ال  اواخ��ر  اس��ت:  گفتنی 
بازگشایی  مراسم  در  مشهد  وقت  شهردار  خامسی 
حجت  از  طبسی  ا...  آی��ت  دوسطحی  خیابان 
باغات  ک��ه  ک��رد  درخ��واس��ت  رئیسی  االس���الم 
و  شود  باز  مشهد  مردم  روی  به  رضوی  آستانقدس 
آستان قدس  باغ  اعظم )ص(  پیام  درآستانه والدت 
عنوان  با  توس  بولوار  حاشیه  خیابان  راه  چهار  در 
بازگشایی  مشهدی  روی  به  خاتون  ارودگاهی  باغ 

شد.

در دیدار رئیس شورای شهر مشهد با فرمانده نیروی 
انتظامی استان خراسان رضوی مطرح شد

شورا در حال ترمیم زحم های کهنه 
گذشته

گفت:  مشهدمقدس  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
و  موضوعات  فصل  و  حل  بر  پنجم  شورای  رویکرد 
از گذشته  باقی مانده  برطرف کردن زخم های کهنه 

است
اعضای  از  جمعی  دیدار  در  حیدری  محمدرضا 
استان  انتظامی  نیروی  فرمانده  با  شهر  ش��ورای 
در حوزه  افزود:  این مطلب  بیان  با  خراسان رضوی 
حمل و نقل و ترافیک و حوزه پلیس راهور خالء های 
جدی داریم و کمبودها و نارسایی نیروی انسانی در 

این زمینه کامال محسوس است.
وی  با بیان اینکه وجود بارگاه منور رضوی و حضور 
میلیونی زائران در شهر مشهد این شهر را نسبت به 
سایر شهرها متمایز کرده است، اظهار کرد: نگاه و 
مجموعه  این  اجتماعی نگر  نگاه  با  انتظامی  رویکرد 

می تواند به مسائل شهری کمک نماید.
به وجود کمبودهای جدی  اشاره  با  ادامه  در  وی 
در بعد نظارت عمومی و همگانی، گفت: سهم منابع 
انسانی نیروی انتظامی را جدا از تکنولوژی های روز 
و  نقل  و  حمل  حوزه  در  گرفت؛  نادیده  نمی توان 
راهور خالء های جدی داریم  پلیس  و حوزه  ترافیک 
زمینه  این  در  انسانی  نیروی  نارسایی  و  کمبودها  و 

کامال محسوس است.
خاطرنشان  مشهدمقدس  شهر  ش��ورای  رئیس 
کرد: با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و پوشش 
تصویری می توان معابر سطح شهر را به شکل کامل 

پوشش داد.
حیدری اظهار کرد: تعامل، مساعدت و همکاری 
انتظامی  نیروی  و  شهری  مدیریت  میان  دوطرفه 
بیشتری  تمرکز  باید  اکنون  و  دارد  طوالنی  سبقه 
طرفین  اختالف  مورد  گذشته  از  که  موضوعاتی  به 
بوده معطوف شود؛ در این دوره بسیاری از گره های 
معطل  سالها  که  شهر  سطح  پروژه های  و  اقتصادی 
و  اقتصادی  کمیسیون های  همت  به  ب��وده ان��د 
به  مربوط  آن  مورد  آخرین  برطرف شده که  حقوقی 
 1۷6 پالک  درخصوص  ناجا  تعاون  شرکت  با  توافق 

بوده است.
پنجم  شورای  رویکرد  اینکه  بر  تاکید  با  حیدری 
و  موضوعات  فصل  و  حل  بر  مبتنی  مشهد  شهر 
از گذشته  باقی مانده  برطرف کردن زخم های کهنه 
است، تصریح کرد: با تکیه بر همین نگاه، می توان 
وجود  نگرانی  هیچ  و  کرد  حل  را  مسائل  از  بسیاری 

ندارد.

خبر
تقدیر رئیس شورا شهر مشهد از بازگشایی 

باغ آستان قدس به روی مردم

خبر

خبرنگارعاطفه خوافیان

Atefehkhafiann@yahoo.com

مشهد و "شی آن" چین خواهرخوانده می شوند
استاد ایران شناس چینی گفت: خواهر خواندگی 
تا  شود  برقرار  مشهد  با  چین  ان  شی  شهرهای  بین 

همکاری ها گسترش یابد. 
 جونگ یی هان، استاد ایران شناس دانشگاه تربیت 
در  چین  کشور  شیاشی  استان  َان  شی  شهر  مدرس 
دیدار با رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
دانشگاه  اساتید  همچنین  و  شهری  مدیران  و  شهر 
شهری  ان،  شی  شهر  کرد:  عنوان  مشهد،  فردوسی 
باستانی است که دو هزار سال قدمت دارد. روابط شی 
ان از دیرباز با ایران برقرار بوده و به بیش از دو هزار سال 

باز می گردد.

تاریخ چین بسیار در مورد سرزمین  افزود: در  وی 
گذشته  به  آن  مطالعه  با  که  است  شده  نوشته  ایران 
ایران می توان پی برد. دانشمندان بسیاری در چین 
همین  برای  کرده اند  تحقیق  فارسی  زبان  مورد  در 
فرهنگ ایران روی غرهنگ چین بسیار تاثیر گذاشته 

است.
این استاد ایران شناس چینی ادامه داد: آمدن ما 
به مشهد هم واکنش مثبت فرهنگ چین و ایران بود. 
با مشترکاتمان می توانیم همکاری های زیادی را رقم 
بزنیم. البته باید از کارهای کوچکی همکاری ما آغاز 
شود تا سپس آرزوهای بزرگمان در این زمینه محقق 

شود. برگزاری این جلسه مشترک، روش خوبی برای 
آغاز همکاری های مشترک است.

جونگ یی هان اذعان داشت: دانشمندان چینی از 
حضور اندیشمندان و مدیران شهری مشهد در چین 
خوشحال خوهند شد تا این نشست ها و همکاری ها 
چین  دانشگاه های  از  بسیاری  همچنین  یابد.  ادامه 
مرکز ایران شناسی دارند که هر روز در حال توسعه است 
و به همین سبب می توانیم همکاری هایمان را در زمینه 

علمی آغاز نماییم.
وی عنوان کرد: استان خراسان و شهر مشهد، منطقه 
مقدسی است که می توان به عنوان یک شهر توریستی 

این شهر  به  و چینی ها دوست دارند  نگریست  آن  به 
آرامگاه  شود.  فراهم  زمینه هایش  باید  که  کنند  سفر 
فردوسی و وجود حکیم فردوسی در این شهر، فرصت 
بزرگی است که خواندن اشعار فردوسی می تواند برای 

چینی ها جذاب باشد.
این استاد ایران شناس چینی با پیشنهاد ایجاد مسیر 
جدیدی برای مسافرت چینی ها به مشهد و بالعکس از 
طریق دوشنبه تاجیکستان، افزود: پیشنهاد می دهم 
خواهر خواندگی مشهد و شین آن چین برقرار شود تا 
روابط و همکاری ها افزایش یابد. باید کارها با سرعت 

انجام شود و هر چه زودتر عملیاتی شود.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد در گفت وگو با فارس:

از ضوابطی در شهرداری که همه را متخلف کرده تا مجلسی که گرایش روستایی دارد!
مشهد  شهرداری  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
را  شهرداری ها  در  تخلف  و  فساد  دالیل  از  یکی 
را  تخلفات  این  بستر  که  دانست  ضوابطی  وجود 

به وجود آورده است.
از مشهد، »فساد«  فارس  به گزارش خبرگزاری 
یکی از موضوعاتی است که متاسفانه در بسیاری 
بتوان  شاید  و  دارد  وجود  سازمان ها  و  نهادها  از 
می توان  سازمان ها  تمامی  در  که  گفت  به جرأت 

ردپایی از آن را یافت.
خالءهای  نظیر  مختلفی  عوامل  کارشناسان 
خم  و  پرپیچ  بوروکراسی  شفافیت،  نبود  قانونی، 
از جمله مهم ترین علل  را  ناقص  و ضوابط  اداری 

وجود این فسادها و تخلفات می دانند.
دارند  که  ساختاری  به لحاظ  نیز  شهرداری ها 
مشاهده  بسیار  و  نبوده  مستثنا  قضیه  این  از 
نهاد  این  در  قانونی  به شکل  تخلفاتی  که  شده 
در حال انجام است که البته مسؤوالن ذی صالح 

توجیهات خود را برای وجود این تخلفات دارند.
معاونت  فعالیت های  رون��د  بررسی  به منظور 
بررسی  و  مشهد  شهرداری  توسعه  و  برنامه ریزی 
با  به مصاحبه  اق��دام  شهرسازی  حوزه  در  فساد 
ادامه  در  آن  مشروح  که  کردیم  آل شیخ  شهریار 

می خوانید:
اولویتهایدرحالپیگیری توضیحیدرخصوص
مشهد شهرداری توسعه و برنامهریزی معاونت در

بفرمایید.
در  سال،   11 از  پس  مشهد  شهرداری  چارت 
شد،  اب��الغ  و  تصویب  گذشته  سال  ماه  اسفند 
وزارت  الگوی  از  جدید  چارت  تصویب  از  پیش 
منافع  کنار  در  الگو  این  که  می شد  تبعیت  کشور 

دردسرهایی را به دنبال داشت.
مدیریت  برای  ساختار  شد  سبب  جدید  الگوی 
کوچک تر شود که طبیعتا اجرای آن مشکالتی را 
به دنبال داشت، چرا که کارکنان آن را نمی پذیرند.
که  ب��ود  ای��ن  چ��ارت  اص��الح  در  مهم تر  موضوع 
قرار  توجه  مورد  موازی  کارهای  و  تصمیم گیری ها 
گرفت و برخی از وظایف شهرداری را که پیش از این 
دیده  چارت  جدید  اصالحیه  در  بود  مانده  مغفول 

شد.
نظم  اصالح  شهرداری  در  ما  اولویت  نخستین 
هر  برای  می شد  مشاهده  بسیار  بود،  سازمانی 
پست های  بودیم  آن  انجام  درصدد  که  فعالیتی 
طوری  به  داشت،  وجود  شهرداری  در  مختلفی 
انجام  عمران  حوزه  در  وظایف  این  از  برخی  که 
می شد، اما همان وظیفه در جایی دیگر در یکی 

دیگر از معاونت ها و حوزه ها دنبال می شد.
همچنین یکی دیگر از ابهامات در شهرداری در 
حوزه منابع انسانی است که به یکی از موضوعات 
مهم در شهرداری مشهد تبدیل شده بود، چراکه 

چه  مشهد  شهرداری  در  نمی دانستیم  به درستی 
برخی  در  هستند،  فعالیت  به  مشغول  نیرو  تعداد 
و  بود  رسیده  به ثبت  نیرو  هزار   6 تا   ۴ بین  آمارها 
بود  نیرو  تا 11 هزار   8 از  در برخی دیگر صحبت 
را داریم، رقم  تنوع قراردادها  به طور کلی چون  و 
چیزی  و  انسانی  نیروی  ح��وزه  در  وحشتناکی 

حدود 12 هزار نیرو را داریم.
پیگیری  مورد  گذشته  سال  که  دیگری  بحث 
اموالی  بود،  شهرداری  اموال  بحث  گرفت  قرار 
شهرداری  سیستم  در  بار  دو  که  داشتند  وجود 
کلی  به طور  اموالی  اینکه  یا  بود  رسیده  به ثبت 
شد  سبب  امر  همین  و  بودند  نرسیده  به ثبت 

به یکپارچگی اموال بپردازیم.
از  دی��گ��ر  یکی  م��ال��ی  ح���وزه  در  نظم  ای��ج��اد 
اولویت های معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری 
بود، پیمانکارهایی را داشتیم که ۵ پیمان در دست 
خاتمه  پیمان ها  این  از  کدام  هیچ  اما  داشتند، 
اما  کرده،  تخلف  پیمانکاری  اینکه  یا  بود  نیافته 
هنوز در جای دیگر از او استفاده می شد، به همین 
دلیل به ایجاد نظم در این حوزه پرداختیم که سبب 

شد جلوی بسیاری از خطاها گرفته شود.
شهرسازییکیازحوزههایپرابهامشهرداری

ساختار  اص��الح  شهرداری  پ��روژه  بزرگ ترین 
ش��ه��رس��ازی اس��ت، چ��راک��ه ح��دود 80 درص��د 
شهرسازی  به حوزه  مربوط  به شهرداری  مراجعات 
از  به یکی  را  ش��ه��رس��ازی  ام��ر  همین  و  اس��ت 
بیشترین  که  ک��رده  تبدیل  پرابهام  ح��وزه ه��ای 

نارضایتی را به دنبال دارد.
ضریب ها  بود  شده  سبب  بخش  این  در  ابهام 
دستگاه ها  م��وارد  برخی  در  و  نباشند  شفاف 
همراهی نکنند که البته این مشکل مختص شهر 
مشهد نیست، همچنین ابهام در محاسبات سبب 
می شد مداخله نیروی انسانی در آن زیاد و خطاها 
افزایش یابد و برای اینکه اقدام به رفع این خطاها 
دادیم  قرار  کار  دستور  در  را  عظیمی  پروژه  کنیم 
تا به سبب آن هر فردی که وارد سیستم می شود، 
زمانی برای پاسخ گویی و رسیدگی به مشکل او مد 
نظر قرار گیرد که از آذر ماه سال گذشته این رویه 
انباشت  دریابیم  تا  شد  اجرا  مشهد   9 منطقه  در 

زمان در چه بخش هایی بیشتر است.
فعال  را  خود  نظارتی  نهادهای  بخش  این  برای 
کامل  به طور  هنوز  گفت،  می توان  اما  کردیم، 

سیستم جمع نشده و مورد پایش است.
باال  را  به فرآیندها  ما  اشراف  ارزیابی ها  همین 
و در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون زمان و  برد 
آسیب پذیر  نقاط  شناسایی  و  پاسخگویی  کیفیت 
گیر  جایی  در  پروژه ها  چرا  دریابیم،  شد،  سبب 

کرده اند.
از  ب��س��ی��اری  ش��دی��م  متوجه  ب��ررس��ی ه��ا  در 

مطرح  شهرسازی  حوزه  در  که  درخواست هایی 
ساخت  چراکه  می شوند،  محسوب  تخلف  شده 
به طور مثال، ۴ طبقه باالی پیلوت برای شهروندان 
حتما  درخواست دهنده  و  ندارد  اقتصادی  توجیه 
دلیل  به همین  برسد،  به توجیه  تا  کند  تخلف  باید 
که  می شدیم  مواجه  شرایطی  با  اوق��ات  گاهی 
زمان  سریع ترین  در  پاسخ گویی  که  زمانی  حتی 
راضی  کنندگان  مراجعه  نه تنها  می شد  انجام 
می شدند،  ایجاد  هم  نارضایتی  بلکه  نبودند، 
چراکه آن پاسخی که را به دنبال آن بودند کسب 
سال  ماه  اسفند  در  را  فرآیند  این  نمی کردند، 
برای  و  دادی��م  قرار  مجدد  بررسی  مورد  گذشته 
سال  ماه  فرورین  از  بیشتر  هرچه  شفاف سازی 
شهریور  ابتدای  از  و  شهرداری  منطقه   ۵ جاری 
زمان  دقیق  آنالیز  منظور  به  را  مناطق  کلیه  ماه 
اطالعات  گردش  سامانه  به  پاسخ گویی  کیفیت  و 

متصل کردیم.
بود  نظر  مد  که  اولویت هایی  از  دیگر  یکی 
پیگیری  به منظور  شهروندان  حضور  عدم  بحث 
در  اف��راد  گردش  به جای  تا  بود  پرونده هایشان 
در  مالکین  هویت  از  فارغ  پرونده ها  شهرداری، 
این  پایلوت  که  باشند  داشته  گردش  شهرداری 
لحاظ  به  البته  می شود،  انجام  ماه  آذر  از  کار 
شهرداری  کل  در  که  نداریم  مشکلی  زیرساختی 
مد  را   11 منطقه  کاری  به لحاظ  اما  شود،  پیاده 

نظر داریم.
در فسادخیز حوزههای از یکی شهرسازی
این متاسفانه که میشود محسوب شهرداری
انجام درحال موادی و تبصرهها بهپشتوانه فسادها
میدهند، فساد موضوع به قانونی جنبه که است
آنهستیدچهمیزان اجرای کهدرحال سیستمی

قراراستازاینفسادهابکاهد؟
به طور  و  دارد  این قضیه وجود  در  آثار مختلفی 
کلی این موضوع چند وجهی است، برای هدایت 
ضوابط  و  دستورالعمل ها  از  مجموعه ای  شهر 
از  برخی  در  ریشه  فسادها  این  که  دارند  وجود 
این ضوابط دارند، چراکه شهرداری ها از دهه ۷0 
بحثی  اما  شدند،  خودگردان  و  دولت  از  مستقل 
فعلی  نظامات  و  ضوابط  اینکه  است،  مطرح  که 

ضوابط شهرهای خودگردان نیستند.
را شهر جاری هزینههای درصد 25 تنها عوارض

تامینمیکند
سهم  ک��ه  دارد  وج���ود  ع���وارض  س��ری  ی��ک 
در  مشهد  شهر  برای  و  مشخص  آن  از  شهرداری 
صورت وصول تنها 2۵ درصد از هزینه های جاری 
مبلغ  حاضر  حال  در  که  می کند  تامین  را  شهر 
که  است  تومان  میلیارد   300 حدود  عوارض  این 
معموال در اواخر سال محقق می شوند که البته هر 
ساله دولت اقدام به کاهش آن می کند، به طوری 

عوارض  اسم  مدیریت شهری  قانون جامع  در  که 
تبدیل به مالیات شده است.

جاری  هزینه های  با  باید  ع��وارض  شهرها  در 
سبب  امر  همین  و  نیست  این گونه  که  باشد  برابر 
تخلف  به سمت  شهرداری ها  ضوابط  می شود 
ساختار  دلیل  به همین  کند،  حرکت  فروشی 
در  درخواست ها  درصد   83 که  است  به شکلی 
پایان  درصد   9۵ و  است  تخلف  دارای  شهرداری 
ضوابط  بنابراین  می شوند،  صادر  تخلف  با  کارها 
کرده  متخلف  را  همه  که  شده  تنظیم  به شکلی 
نیست،  ناراضی  وضعیت  این  از  هم  شهرداری  و 
بیشتری  منابع  می تواند  شرایط  این  در  چراکه 

به دست آورد.
مجلسیکهگرایشروستاییدارد!

متاسفانه نمی توانیم ساختار شهرداری را تغییر 
برمی گردد،  مجلس  ساختار  به  آن  دلیل  و  دهیم 
دارد،  روستایی  گرایش  به خود  خود  ما  مجلس 
جمعیت  نفر  میلیون   ۵ دارای  رضوی  خراسان 
جمعیت  نفر  میلیون   3.۵ با  مشهد  که  است 
مابقی  نفر  میلیون   2.۵ و  دارد  نماینده   ۵ تنها 
کل  در  رویه  این  که  هستند  نماینده   13 دارای 
سبب  مسئله  همین  است  شکل  همین  به  کشور 
بودجه  تقسیم  و  موضوعات  پیگیری  در  می شود 
دچار مشکل شویم به طور مثال زمانی که قوانین 
در  بحث  این  می شوند،  مطرح  محیطی  زیست 
در  این  و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  شهرها  کلیه 
حالی است که بسیاری از شهرهای کوچک با این 
مشکالتی  این  و  نیستند  به گریبان  دست  مشکل 

است که ما در حوزه قانون گذاری داریم.
راهحلی فساد که است معنی این به سخنشما

ندارد؟
کردم  مطرح  مختلف  جاهای  را  موضوع  همین 
این  تشخیص  مجمع  در  شود،  ایجاد  دغدغه  تا 
مشکل را مطرح و همه آن را به عنوان یک چالش 
این  مختلف  مکان های  در  بنابراین  پذیرفتند، 

موضوع را بیان می کنم که به راهکاری برسیم.
بخشیازفسادقابلحذفنیست

از  شهرداری  ساختار   ۷0 دهه  در  که  زمانی  از 
شدند  مستقل  شهرداری ها  و  شد  جدا  دول��ت 
شهرداری ها  عهده  بر  کلی  ساخت وساز  نوع  هر 
همه  حاضر  حال  در  که  به طوری  شد،  گذاشته 
پرداخت  شهرداری  را  اتوبان ها  و  پل ها  هزینه 
تعهد شهرداری نیست،  می کند، ساخت مترو در 
است،  مسکن  وزارت  و  راه  وزارت  تعهد  در  بلکه 
آن  اوراق مشارکت  از  تنها بخشی  امروز دولت  اما 
ندارد  دیگری  مداخله  هیچ  و  می کند  تضمین  را 
مشاهده  حاضر  حال  در  که  است  وضعی  این  و 
همین  که  داریم  هم  قوانین  ابهام  البته  می شود، 
یک  که  دارد  به دنبال  را  آشفتگی  ایجاد  ابهام 

بخش  و  است  به شهرداری  مربوط  آن  از  بخشی 
حذف  که  می شوند  مربوط  واسطه ها  به  دیگر 
دارد،  به دنبال  منفی  و  مثبت  آثار  واسطه ها  این 
به طوری که بودن واسطه از یک طرف فساد ایجاد 
رضایت  احساس  مردم  دیگر  طرف  از  و  می کند 
بیشتری دارند، چراکه احساس می کنند سطحی 
از تالشی که باید می شده توسط واسطه ها انجام 
فسادها  این  از  بسیاری  بنابراین  است،  گرفته 
نیستند،  حذف  قابل  تئوریک  و  عملی  لحاظ  به 
آن  چگونه  که  می گذاریم  این  بر  را  توان  تمام  اما 

بخش از فساد را که عمومیت دارد را حل کنیم.
فساد این ایجاد استداالل، این با نمیکنید تصور

برگردنمردمافتادهاست؟!.
نگاه  قضیه  این  به  مختلفی  منظرهای  از  بنده 

کردم هم از منظر مردم و هم از منظر قانون.
ابهامونبودشفافیتبزرگترینمشکل

سهمکدامیکرابیشترمیدانید؟
9 ساختمانی  منطقه  در  مثال  به طور  که  زمانی 
تا تخلف نشود این ساختمان توجیه  را می سازید 
اقتصادی ندارد و این یک معضل اقتصادی است 
که باید مدیریت شود، البته ابهام و نبود شفافیت 

نیز بزرگترین مشکل است.
را  فساد  ح��ذف  می توان  مختلف  سطوح  در 
دنبال  کرد که یکی از این راه حل ها شفاف سازی 
است و نگاه ما این است که وضعیت شهرداری را 

شفاف کنیم.
انداختن  جای  به  شهرداری  می آید  نظر  به 
مشکل بر گردن مردم و مجلس، چنانچه به سمت 
استفاده از درآمدهای پایدار حرکت کند بسیاری 

از این معضالت مرتفع خواهند شد.
بله بحث درآمدهای پایدار مطرح است، اما باید 
چقدر  ما  هزینه های  با  درآمدها  این  نسبت  دید 
درآمدهای  اینکه  است  مطرح  که  سوال  و  است 

پایدار را باید از کجا ایجاد کرد.
در شهر استکهلم ساخت و ساز انجام نمی شود، 
می تواند  ک��ه  اس��ت  سطحی  در  ع���وارض  ام��ا 
وقتی  و  کند  تامین  را  شهر  ج��اری  هزینه های 
زیرساخت  صرف  عینا  می شود  داده  عوارضی 

می شود.
خودروها  از  که  عوارضی  ایران  در  انقالب  اول 
اخذ می شد ۵ درصد قیمت خودرو بود، امروز نه 
تنها این میزان افزایش نیافته، بلکه به نیم درصد 

رسیده است.
در بسیاری از کشورهای دنیا این رقم 10 درصد 
باعوارض خودور نمی توانم  نه تنها  بنابراین  است، 
به  اینکه  برای  بلکه  درآورم،  را  شهر  هزینه های 
مجبور  نشود  قفل  شهر  خودرو  شد  و  آمد  واسطه 
و  پارکینگ  ساخت  بودجه  منابع  دیگر  از  هستیم 

راه را تامین کنیم.

مدتیاستدرکلکشوربارکوددربحثساختو
نیزحدودیکسال ودرمشهد سازمواجههستیم
به کمترشده، وسازها گذشتهسروصدایساخت
طورکلیاینرکودچهمیزانجدیاستوچهمیزان

بهعواملبوجهایمربوطمیشود؟
ساخت وساز  رونق  با  سال  ابتدایی  ماه  دو  در 
با  مناطق  برخی  در  که  ط��وری  به  بودیم  روب��رو 
افزایش قیمت دو تا دو ونیم برابری مواجه شدیم، 
گرفت  شدت  ارزی  نوسانات  که  زمانی  از  البته 
منابع  زیرا  یافت،  کاهش  ساخت وساز  تقاضای 
پروژه های کوتاه مدت تر سرمایه گذاری  در  مردم 
ارز  ب��ازار  در  ثبات  به  باتوجه  ام��روز  اما  می شد، 

انتظار رونق در بازار مسکن را داریم.
در همچنان مشهد شهرداری در ساختوسازها

حالانجاماست
درشهرداریمشهدچطورآیااینرکودوجوددارد؟
شهرداری  و  داری��م  کشور  کل  در  را  افول  این 
کار  روال  همان  با  که  است  شهری  تنها  مشهد 
که  داری��م  کشور  در  را  شهری  کمتر  می کند، 
کار  ادام��ه  حال  در  همچنان  ب��زرگ  پ��روژه ه��ای 
بر  بالغ  تاکنون  مشهد  شهرداری  در  اما  باشند، 
حوزه  در  پرداخت  تومان  میلیارد   280 تا   2۷0
طی  تومان  میلیارد   600 و  داشتیم  شهری  قطار 
کردیم،  پرداخت  پیمانکاران  به  گذشته  یکسال 
توقف  در شهر دچار  که  نیست  گونه  این  بنابراین 

در ساخت و ساز شده باشیم.
شبانه  آزادی  میدان  طبقاتی  پارکینگ  پروژه 
روز در حال کار کردن است و در پروژه ثامن رقم 
جدی هزینه کردیم و امید داریم در دو سال آینده 
تا  درآوری��م  معابرش  بست های  بمب  از  را  پروژه 

بتوانیم از این فضای بدمنظر رها شویم.
رویخوشنشانندادنمردمبهمترو

ماجرایخطدویمتروبهکجارسیدهاست؟
خط دوی مترو ناتمام است و امید داریم خط دو را 
تا یک سال آینده به نتیجه برسانیم، هر چند به دلیل 
اینکه تقاضای مردم برای بهره گیری از مترو به دلیل 
وجود اتوبوس، تاکسی های اینترنتی و سوخت ارزان 
قیمت کمتر است و همین مسئله سبب می شود ما 
را از اولویت بندی مترو به عنوان سیستم حمل و نقل 
همچون  مشهد  متروی  چنانچه  بازبدارد.  عمومی 
متروی تهران چندین خط داشته باشد و ضوابطی 
جدی تر برای ورود خودروهای شخصی به مرکز شهر 
مترو  از  استفاده  به  مردم  حتم  طور  به  شود  اتخاذ 

بیشتر رو می آورند.
راه ه��ای  دنیا  در  اس��ت؛  راه��ک��اری  ه��م  ای��ن 
مختلفی برای حل این معضل استفاده می شود و 
تعطیل  پارکینگ های مرکز شهر  در برخی شهرها 
شده اند و همین مسئله سبب شد از ورود خودرو 

به مرکز شهر جلوگیری شود.

گفت و گوخبر
ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی

ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج
هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷1002383 مورخ 
139۷/0۷/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی ناحید شابگی نیک فرزند حسن بشماره شناسنامه ۵۷166 صادره ازمشهد در دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6۴32۴/03 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره ۵0 اصلی بخش 9 مشهد واقع در اراضی نیزه متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 818
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/12-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/08/28

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷60306003000662 هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
اکبر خاکپور فرزند محمد بشماره شناسنامه 1883 صادره ازکدکن در ششدانگ اعیان یک باب خانه قسمتی از پالک شماره 1۷3۷1 فرعی از 232 اصلی بخش 9 به مساحت 2۵6/9۵ 
مترمربع واقع در بلوار المهدی غربی نبش اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه آستان قدس محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 88۷
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷1002313 هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی 
حسن رضادوست فرزند علیرضا بشماره شناسنامه 82۷ صادره ازقوچان در ششدانگ یک باب  ساختمان به مساحت 210/93 متر مربع قسمتی از پالک شماره 1 فرعی از 239 اصلی 
بخش 9 واقع در بین چراغچی 2۵ و 2۷ پالک 3 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 86۷
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷1002138 مورخ 
139۷/06/22 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم بتول قارونی حسین آباد قاینی فرزند رحیم  بشماره شناسنامه 360 صادره از مشهد نسبت به ۵3/21 سهم مشاع از 2۷9/2۴ سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۷9/2۴ 
مترمربع قسمتی از پالک 1۷0 فرعی از 18 اصلی بخش 9 واقع در بلوار امت انتهای امت یک سمت چپ بعد مسجد حضرت ابوالفضل سمت راست داخل کوچه 2 متری پالک یک متعلق به خود 
متقاضی )سهم مشاعی خودش(  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 8۷۵
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷1002380 مورخ 
139۷/0۷/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی میمنت شابگی نیک فرزند حسن بشماره شناسنامه 38608 صادره ازمشهد در دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6۴32۴/03 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره ۵0 اصلی بخش 9 مشهد واقع در اراضی نیزه متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 822
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/12-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/08/28

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷1002386 مورخ 
139۷/0۷/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی زهرا شابگی نیک فرزند حسن بشماره شناسنامه ۵۷16۷ صادره ازمشهد در دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6۴32۴/03 مترمربع 
قسمتی از پالک شماره ۵0 اصلی بخش 9 مشهد واقع در اراضی نیزه متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 820
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/12-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/08/28

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷1002۴0۵ هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
سلطان نظری فاز فرزند حسین بشماره شناسنامه ۷۷۴ صادره ازمشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 128/90 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۴0 فرعی از 10 اصلی بخش 9 
واقع در مطهری شمالی ۵0 اندیشه 8 پالک 10 خریداری از مالک رسمی آقای برات محمدپور شریف آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 869
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷1002۴0۷ هیئت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
کارآموزیان فرزند علی بشماره شناسنامه 29۴ صادره ازماهان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 121/۷0 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۵ فرعی از 68 اصلی بخش 9 واقع در 
خیابان رسالت 8۴/1 پالک 18 خریداری از مالک رسمی/ خانم فرزانه معین افشاری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 8۷1
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد



میز خبر
اعتراف به امنیت گردشگری ایران /عراقچی: امروز دو واقعه مهم اتفاق می افتد

حاضریم با انتخابات به شورای نگهبان بیاییم/ سردار نقدی از بانوان درخواست کمک کرد

   اعتراف به امنیت گردشگری ایران
سفر  و  درمان  امنیتی  خدمات  معتبر  شرکت  یک   
جهان  کشور های  به  سفر  امنیت  وضعیت  از  گزارشی 
منتشر کرده که به موجب آن ایران هم سطح با عموم 
کشور های اروپای غربی و آمریکا و کانادا، از امن ترین 
ارزیابی  گردشگران  حضور  برای  جهان  کشور های 
شده است. مطابق این شاخص که کشور های جهان 
دسته   ۵ به  امنیتی  خطر  احتمال  میزان  لحاظ  به  را 
زیاد«  »بسیار  و  »زیاد«  »متوسط«،  »کم«،  »ناچیز«، 
نروژ،  فنالند،  همچون  کشور هایی  کرده،  طبقه بندی 
گرفتند  قرار  در دسته ای  ایسلند  و  دانمارک، سوئیس 
ناچیز  گردشگران  برای  مخاطرات  وقوع  احتمال  که 
اتفاق  به  قریب  و  کانادا  آمریکا،  متحده  ایاالت  است. 
فرانسه،  همچون  غربی  اروپای  توریستی  کشور های 
کشور های  دسته  در  نیز  اسپانیا  و  آلمان  ایتالیا، 
»کم خطر« قرار گرفته اند. به عالوه، نام چین، استرالیا، 
آرژانتین و شیلی نیز به عنوان نقاط کم خطر برای سفر 
این  ای��ران،  جز  به  خاورمیانه  در  می خورد.  به چشم 
امارات متحده عربی  و  کویت  عمان،  قطر،  به  عنوان 
سعودی  عربستان  کنار  در  ترکیه  است.  شده  اعطا 
بروز  ریسک  که  شده  ارزیابی  کشوری  ترکمنستان  و 
مخاطرات امنیتی برای گردشگران ورودی آن متوسط 

است. /دنیای اقتصاد
مسئوالن  جان  به  باید  مردم  ذوالنور:    

بیفتند و یقه شان را بگیرند!
در  ذوالنور  مجتبی  والمسلمین  االس��الم  حجت 
)عج(  عصر  ام��ام  علمیه  مدرسه  سیاسی  نشست 
یقه  و  بیفتند،  مسئوالن  جان  به  مردم  باید  گفت: 
این  در  کنند، چون  بازخواست  آنها  از  و  راگرفته  آنها 
برای  مدیریت  صندلی  که  می فهمند  مدیران  صورت 
و  آنها شده  مایه عذاب  بلکه  ندارد،  تنها سود  نه  آنها 
دارایی های  از  باید  مردم  بدهند.  پاسخ  همه  به  باید 
مطلع  سطح  ترین  عالی  تا  ترین  پایین  از  مسئوالن 
به  نمایندگان  ب��رای  باید  مجلس  صندلی  شوند، 
باشد، چون درحال حاضر  داشته  جای سود، هزینه 
کاسبی  مدیران  برخی  ب��رای  کشور  صندلی های 

است. اگر این طرح به قانون تبدیل شود تمام رقبای 
با  که  نماینده  یک  فامیل  افراد  و  نزدیکان  سیاسی، 
حقایق  کشف  برای  دارند،  مخالفت  دلیل  هر  به  او 
را  خود  حواس  رو  این  از  می شوند،  بسیج  زندگیش 

جمع نموده و هیچ تخلفی را انجام نمی دهد./ایرنا
  اصالح طلبان می خواهند با نام دیگری 

پا به انتخابات بگذارند
استراتژی  درباره  گفت وگویی  در  ترقی  حمیدرضا 
اصالح طلبان در انتخابات پیش رو گفت: امروز اصالح 
طلبان تالش می کنند به مردم بگویند »نگذاشتند ما 
کار کنیم یا اختیارات مان با مسئولیت مان همخوانی 
نداشت«. با این توصیف می توان گفت حجاریان عبور 
از جریان اصالحات را دارد تئوریزه می کند تا نیروهای 
ترقی  بیایند.  به صحنه  نام دیگری  با یک  این جریان 
آقای  صحبت  این  اصلی  هدف  واقع  در  کرد:  تأکید 
به  فرار  بلکه  نیست  روحانی  از  عبور  تنها  حجاریان 
جلویی است تا با گفتمان جدیدی به انتخابات مجلس 
پاسخ  آنکه  ب��دون  شوند،  وارد  جمهوری  ریاست  و 

تصمیمات غلط خود را طی ۵ سال گذشته بدهند.
اتفاق  مهم  واقعه  دو  امروز  عراقچی:    

می افتد
و  تحریم ها  اوج  در  گفت:  خارجه  امور  وزیر  معاون 
ایران  روابط  در  مهم  واقعه  دو  امروز  آمریکا،  فشارهای 
و اروپا در بروکسل اتفاق می افتد. سیدعباس عراقچی 
اوج  »در  نوشت:  توییتر  در  خود  شخصی  صفحه  در 
در  مهم  واقعه  دو  فردا  آمریکا،  فشارهای  و  تحریم ها 
روابط ایران و اروپا در بروکسل اتفاق می افتد. سومین 
و  ایران  هسته ای  آمیز  صلح  "همکاری های  سمینار 
اتحادیه اروپا" با حضور دکتر صالحی، و "چهارمین دور 
گفتگوهای عالی رتبه سیاسی ایران و اتحادیه اروپا" با 

مسئولیت اینجانب و خانم اشمید.«/اسپوتنیک
  سردار نقدی از بانوان درخواست کمک کرد

سپاه  فرهنگی  معاون  نقدی،  محمدرضا  س��ردار 
مدیر  بانوان  اینکه  بیان  با  اسالمی  انقالب  پاسداران 
با  می توانند  آنان  گفت:  هستند،  ما  مصرف  الگوی 
مصرف کاالی داخلی و کاهش اسراف و صرفه جویی 
در مصرف دو کار بسیار بزرگ را انجام دهند تا چرخه 

تولید کشور را به جریان بیندازند. وی تصریح کرد: زنان 
طبیعتًا در جنگ اقتصادی نیز نقش بزرگی می توانند 
ایجاد کنند؛ زنان مدیر الگوی مصرف ما هستند، آنان 
با مصرف کاالی داخلی و کاهش اسراف و  می توانند 
انجام  را  بزرگ  بسیار  کار  دو  مصرف  در  جویی  صرفه 
دهند تا چرخه تولید کشور را به جریان بیندازند و ما را 
از اینکه بخواهیم مثل برخی از افراد، نفت را بفروشیم 

و جنس وارد کنیم، مستغنی کنند./تسنیم
امضای  عدم  مسئول  فضلی  رحمانی    

حکم حناچی است
حسن خلیل آبادی، عضو کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر تهران درباره تعلل در صدور حکم شهردار تهران: 
حناچی  حکم  امضای  عدم  مسئول  فضلی  رحمانی 
است. مدیریت بالتکلیف یک نوع آفت غیرقابل جبران 
است. ناکارآمد جلوه دادن شورای شهر، عمدی است 
پاسخ  حناچی  حکم  تأخیر  درباره  فضلی  رحمانی   .
از سوی  تعلل  این  آیا  که  بدهد. قضاوت سخت است 
هر  به  دارد.  وجود  دیگر  دستگاه های  یا  کشور  وزارت 
چراکه  است،  کشور  وزارت  موضوع  این  مسئول  حال 
دیگر  دستگا ه های  با  مستقیمی  ارتباط  شهر  شورای 
ندارد، وزیر کشور باید تکلیف را مشخص کند چرا که 

این موضوع از وظایف او است./انتخاب
  مدیران شهرستان پلدختر برای مقابله 

باسیالب ممنوع الخروج شدند
شهرستان  در  ب��ارش  گفت:  پلدختر  فرماندار 
ستاد  دستور  طبق  که  دارد  ادام��ه  فردا  تا  پلدختر 
در  وضعیت  این  شدن  تمام  تا  مدیران  تمام  بحران 
آماده باش کامل قرار دارند و ممنوع الخروج هستند. 
نعمت اله دستیاری، با اشاره به اینکه بارش باران در 
دارد،  ادامه  فردا  وتا  شروع  امروز  پلدختر  شهرستان 
استان  در  بارشها  میزان  بیشترین  داش��ت:  اظهار 
با ۵1 میلی متر بارش  لرستان در شهرستان پلدختر 
که  دارد  ادامه  فردا  تا  هواشناسی  گفته  به  و  است 
تمام  پلدختر  شهرستان  بحران  ستاد  دستور  طبق 
باش  آم��اده  در  وضعیت  این  شدن  تمام  تا  مدیران 
با  وی  هستند.  الخروج  ممنوع  و  دارند  قرار  کامل 
برق،گاز  اداره  راهداری،  تمام عوامل  اینکه  به  اشاره 

،شهرداری در آماده باش صد درصد و در سطح شهر 
هستند، افزود: تا این لحظه مشکلی برای شهرستان 
باران  شدید  بارش  خاطر  به  وضعیت  ولی  نداده  رخ 

است./تسنیم بحرانی 
استیضاح  طرح  برای  الزم  امضا های    

ظریف جمع آوری شده
طرح  تقدیم  از  مجلس  در  شاهین شهر  نماینده 
پارلمان  هیئت رئیسه  به  خارجه  امور  وزیر  استیضاح 
حسینعلی  داد.  خبر  جاری  هفته  سه شنبه  روز  در 
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس 
جمعی  گذشته  هفته  اینکه  بیان  با  اسالمی،  شورای 
از نمایندگان طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر 
امور خارجه را تدوین کردند، اظهار داشت: امضا های 
الزم برای این طرح برای تقدیم به هیئت رئیسه مجلس 

جمع آوری شده است./تسنیم
نگهبان  شورای  به  انتخابات  با  حاضریم    

بیاییم
عباسعلی کدخدایی درباره انتصابی بودن عضویت 
در شورای نگهبان گفت: ما می گوییم شورای نگهبان 
بزند  را  است که حرف خود  آنقدر شجاع  و  نمی ترسد 
از  ما  نبرید. پس  کار  به  را  ترس  بایستد.  و محکم هم 
کجا آمدیم؟ چه کسی ما را انتصاب کرده است؟ ما را 
مجلس انتخاب کرده است. مجلسی که شما رفتید و 
رای دادید همان مجلس ما را انتخاب کرده است. این 
بروید  اساسی.  قانون  است؟  گفته  کسی  چه  را  روش 
من  ندارم.  حرفی  من  کنید  اصالح  را  اساسی  قانون 
هم شاید با شما موافق باشم. ما حاضریم با انتخابات 

عمومی به شورای نگهبان بیاییم./ایسنا
  پول فروشی در ورزشگاه آزادی!

در  پول  ف��روش  جرم  به  را  ف��ردی  انتظامی  نیروی 
از  استفاده  با  ف��ردی  ک��رد.  دستگیر  آزادی  ورزشگاه 
هواداران  به  پول  فروش  به  اقدام  کارت خوان  دستگاه 
حاضر در ورزشگاه کرده بود که پلیس نیروی انتظامی در 
اقدامی او را دستگیر کرد. این فرد در نبود دستگاه های 
خودپرداز بانکی، در ازای پرداخت پول نقد به هواداران، 
مبلغ بیش تری را با استفاده از دستگاه کارت خوان به 

حساب خود واریز می کرد. /ایسنا

  بازار ارز برای دالالن جذاب نیست
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می گوید: 
20درصد  ملی  پول  ارزش  آمریکا،  تحریم های  آغاز  با 
تقویت شده و به نظر می رسد دخالت بازارساز، منجر 
برای حفظ محدوده  و تالش  ارز شده  نرخ  به کاهش 
فروکش  تقریبا  ارز  بازار  هیجانات  دارد.  ادامه  قیمتی 
بازار  در  دالالن  پررنگ  فعالیت  از  دیگر  است.  کرده 
معامله گران  جنس  از  هم  خریداران  و  نیست  خبری 
ترس  از  که  آن هایی  خصوص  به  نیستند؛  هیجانی 
ارز  خرید  به  اق��دام  دارایی هایشان  ارزش  کاهش 
که  است  شده  راحت  خیالشان  تقریبا  نیز  می کردند 

بازار ارز، دیگر نوسان جدی نخواهد داشت. /مهر
باید مدل 2 پارلمانی را جایگزین سیستم فعلی کنیم

محمدجواد فتحی، نماینده مردم تهران به خبرآنالین 
گفت: به جد معتقدم در کنار این مجلس باید یک مجلس 
را  نامش  می توان  که  باشد  داشته  وجود  متخصصانی 
مجلس سنا یا هر اسم دیگری گذاشت. به عبارت دیگر 
ما نظام دو پارلمانی و دو قانونگذاری را در کشور حتما باید 
احیا کنیم وگرنه تا مادامی که ما هستیم و این سیستم 
قانون گذاری، قوانین و مقررات تصویبی کما اینکه در این 
چهل ساله تصویب شده است پر ایراد خواهد بود پس ما 

ناچاریم یک قانونگذار دومی را ایجاد کنیم.
  برپایی گشت های مشترک بسیج، ناجا 

و قوه قضاییه در سطح استان قم
فرمانده سپاه قم از اجرای گشت های مشترک بسیج 
با نیروی انتظامی استان برای پیشگیری از وقوع سرقت 
با عنوان طرح "رضویون" خبر داد. سردار شاه چراغی 
نیروی  بسیج،  بین  مشترک  گشت های  به  اش��اره  با 
انتظامی و قوه قضاییه تحت عنوان رضویون ابراز کرد: 
جرائم  و  سرقت  وقوع  از  پیشگیری  برای  گشت ها  این 
مشهود در سطح استان قم دنبال می شود. وی ایجاد 
امنیت پایدار را از اهداف اساسی بسیج دانست و تأکید 
محالت  در  بسیج  گشت های  رضویون  طرح  در  کرد: 
استان حضور پیداکرده و زمینه های پیشگیری از وقوع 
سرقت را فراهم می کنند، بسیجیان باید در تمام امور و 
فعالیت ها پایبند به اصل قانون و قانون مداری باشند. 

فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب)ع( ادامه داد: مردم 
قم باید امنیت کامل روانی و اجتماعی را به خوبی درک 
و لمس کنند، عدم احساس امنیت در استانی مانند قم 

به هیچ وجه قابل قبول و پذیرش نیست./بازتاب
  خطر تخریب بنا های تاریخی خوزستان 

در بارندگی های اخیر
فرهنگی  میراث  فعاالن  از  کثیر  آل  منصور  قاسم 
بنا های  موقعیت  شدت  به  اخیر  بارندگی های  گفت: 
دارای  خوزستان  است.  انداخته  خطر  به  را  تاریخی 
است.  تاریخی  مختلف  دوره های  از  بسیاری  بنا های 
به  نیاز  و  نیستند  مناسبی  وضعیت  در  بنا ها  از  برخی 
مرمت و حفاظت دارند به همین منظور شایسته است 
سازمان میراث فرهنگی نسبت به حفظ و مرمت آن ها 

حساسیت بیشتری به خرج دهد. / خبرآنالین
مشاغل  به  طللالب  اشتغال  جلوی    

غیرعلمی گرفته شود
آیت ا... جوادی آملی، مرجع تقلید شیعه با تصریح 
نیست،  حوزه  مصلحت  به  ابدا  فروشی  نهال  اینکه  به 
داشته  موفقی  علمیه  حوزه  می خواهیم  اگر  گفت: 
از  باید جلوی خروج استعداد های درخشان را  باشیم 
حوزه و اشتغال آن ها به مشاغل غیر علمی را بگیریم، 

باید حوزه را پدرانه اداره و مدیریت کنید/شفقنا
  احتمال بازداشت بن سلمان توسط اینترپل
حضور ولیعهد عربستان در نشست اجالس بیست در 
آرژانتین بسیاری از رهبران کشور های شرکت کننده در 
این کنفرانس را به ویژه در زمان گرفتن عکس یادگاری 
با مشکل مواجه خواهد کرد.  روزنامه گاردین با اعالم این 
خبر به نقل از سارا لیا ویتسن، رئیس بخش خاورمیانه 
سازمان هیومن رایتس واچ خبر داد این عکس می تواند 
شخصیت های  ب��رای  را  زی��ادی  پرسش های  و  تبعات 
همراه بن سلمان به دنبال داشته باشد. به گفته ویتسن 
حقوقدانان در سرتاسر جهان می توانند علیه بن سلمان 
اقامه دعوی کرده و از طریق اینترپل او را در بوینس آیرس 
در آرژانتین دستگیر کنند و با توجه به اینکه بن سلمان 
اقامه  صورت  در  نمی شود  محسوب  کشور  یک  رهبر 
دعوی خطر دستگیری برای او بسیار زیاد خواهد بود/ 

اعتمادآنالین

امام صادق )ع( فرمودند:
س�خاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده 
اس�ت و تنه�ا آن ك�س بخش�نده اس�ت كه از یقی�ن و هّم�ت واال برخ�وردار باش�د ؛ زیرا كه 

بخشندگی پرتو نور یقین است . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود

را ما  مد  نیا نظر  رد  تو  نقش  جز 
را ما  مد  نیا ر  هگذ ر تو  ی  کو جز 

ت عهد رد  را  همه  مد  آ ش  خو چه  ر ا ب  خوا
را ما  مد  نیا رد  چشم  هب  که  حقا 

حافظ
طلوع آفتاب فردا: 06:20اذان مغرب: 16:38 

اذان صبح فردا: 04:51

نیمه شب شرعی:22:35

غروب آفتاب:16:18 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:19

اسرا

صالبت، اس�تواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن اس�ت... چنین مران دین باور از آس�یب نس�یان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا 
مصون اند، چنین نام آورانی كه اهل سداداند، قول سدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، 

زیرا تقوا كلید استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
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ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷10026۵۴ مورخ 
139۷/08/02 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی شهرداری مشهد در ششدانگ یک گلخانه به مساحت ۷19/1۵ مترمربع قسمتی از پالک تجمیعی 8۴ و 122 فرعی از 1۴ اصلی بخش 9 واقع در مفتح روبروی 
پاساژ فردوسی خریداری از موسسه تامین مسکن بسیجیان خراسان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.م الف 881
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷10016۷0 مورخه 
139۷/0۵/16هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای اسماعیل ذاکری میمندی فرزند ابوالحسن بشماره شناسنامه ۵۴ صادره از شیراز در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت ۵0/10 متر مربع قسمتی از 
پالک 1۴8 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت 130/29 مترمربع که عرصه و اعیان می باشد جمعا به مساحت 180/39 مترمربع تشکیل یک باب ساختمان 
را می دهند واقع در جاده سیمان اسداله کشمیری 19 میالن سوم سمت راست سر ددو نبش پالک 122 الی 12۴ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه میرزا ابوالصالح محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 8۴2
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/20-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷1002۴6۷ 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای حبیب طاهری فرزند محمد بشماره شناسنامه ۴۴ صادره از طبس در یک باب خانه / به مساحت1۵0 متر مربع قسمتی از پالک 6۵ اصلی بخش 9 مشهد واقع 
در بلوار نبوت بین نبوت ۴ و 6 پالک ۵8 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 838
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/20-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکفریمان

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیموضوعماده3قانونوماده13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 139۷603060220009۷0 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا توکلی اصل فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۵ صادره از فریمان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۴03۴مترمربع پالک فرعی از 3۵2 
اصلی واقع در بخش ۵ خریداری از مالک رسمی آقای رمضان جوجه ای محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/19-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

محمدرضارجاییمقدم-رئیسثبتاسنادوامالکفریمان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷1002139 مورخ 139۷/06/22 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای براتعلی 
قارونی حسین آباد قائینی فرزند رحیم  بشماره شناسنامه ۴18 صادره از مشهد نسبت به 1۷2/82 سهم مشاع از 2۷9/2۴ سهم ششدانگ یک باب خانه به مساحت 2۷9/2۴ مترمربع قسمتی از 
پالک 1۷0 فرعی از 18 اصلی بخش 9 واقع در بلوار امت انتهای امت یک سمت چپ بعد مسجد حضرت ابوالفضل سمت راست داخل کوچه 2 متری پالک یک قسمتی سهم مشاعی خودش و 
قسمت دیگر خریداری از زهرا قارونی حسین آباد قاینی و محمدعلی قاسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص  
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 8۷۷
تاریخانتشارنوبتاول:1397/09/05-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/20

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷1000638 و رای 
اصالحی شماره 139۷603062۷100261۷هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا عرب نظرگاه فرزند محمد بشماره شناسنامه ۵01 صادره از مشهد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3۵8۵۵2 
متر مربع قسمتی از پالک 136 اصلی بخش 9 مشهد واقع در جاده کالت کمربندسبز جنب پلیس راه خریداری از مالک رسمی آقای جواد دبیری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 8۴۴
تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/20-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05

حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضوی
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکمشهدمنطقهپنج

هیئتموضوعقانونتعیینتکلیفوضیعتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139۷603062۷1001611 مورخه 139۷/0۵/09هیئت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسماعیل 
ذاکری میمندی فرزند ابوالحسن بشماره شناسنامه ۵۴ صادره از شیراز در ششدانگ عرصه واعیان یک باب ساختمان به مساحت 130/29 متر مربع قسمتی از پالک 1۴8 اصلی بخش 9 مشهد که 
با قسمت دیگر ساختمان به مساحت ۵0/10 مترمربع که اعیان می باشد جمعا به مساحت 180/39 مترمربع تشکیل یک باب منزل را می دهند واقع در جاده سیمان اسداله کشمیری 19 میالن 
سوم سمت راست سر ددو نبش پالک 122 الی 12۴ خریداری از حسین کشمیری قرقی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م. الف: 8۴0

تاریخانتشارنوبتاول:1397/08/20-تاریخانتشارنوبتدوم:1397/09/05
حمیدرضاافشار-رئیسثبتاسنادوامالکمنطقهپنجمشهد

مزایده)نوبتاول(
بموجب پرونده کالسه810001اجرا مدنی شعبه اول دادگاه حقوقی سبزوار آقای عباس برزویی فرزندحسین بپرداخت32/000/000ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت 
تاخیروتادیه از تاریخ1380/2/12تایوم الوصول وپرداخت مبلغ۵92.۴00ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له علی اکبر فسنقری ومبلغ ۵درصدبابت حق االجرادرحق دولت.باتوجه 
به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت بپرداخت بدهی خود اقدامی ننموده از ناحیه محکوم له سهم االرث محکوم علیه از۵ساعت از آب چاه عمیق شماره2برزو معروف به چاه آب شور واقع 
درروستای برزومتعلق به عباس برزوئی معرفی که ازطریق دایره اجرا توقیف گردیده است پس ازارجاع امر به کارشناسی بشرح ذیل ارزیابی میگردد:»ارزش۵ساعت آب ازمدار12شبانه روز 
واقع درروستای برزوجمعا بمبلغ19/000/000تومان ارزیابی تعیین وتقویم میگردد.«مقررگردید مزایده روزدوشنبه مورخ 9۷/9/19ساعت9صبح ازطریق مزایده حضوری وبا حضورنماینده 
دادستان محترم عمومی وانقالب شهرستان سبزواردرمحل اجرای احکام مدنی دادگستری به فروش برسد.مزایده ازقیمت کارشناسی شده شروع و به کسانی که باالترین مبلغ راپیشنهاد 
نمایندواگذار خواهدشد.طالبین به خرید میتوانند۵روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرامراجعه تاترتیب بازدیدشان از آب و اراضی مذکورداده شود.قابل ذکر اینکه10درصدمبلغ پیشنهادی 

نقدًا وفی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهدشد.تحویل وتنظیم سند تابع مقررات جاری میباشد.)م الف9۷/100/10۷0(
شمآبادی-دادورزاجرایاحکاممدنیدادگستریسبزوار


