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در این شماره می خوانیم

ماکرون با چه نیتی 
به تهران می آید؟ 

خبری  نشست  در  آمریکا  رئیس جمهور 
پس از اجالس گروه 20 از ابراز تمایل رئیس 
داد.  خبر  ایران  به  سفر  برای  فرانسه  جمهور 
با توجه به نقش پررنگ فرانسه در روابط بین 
الملل و به خطر افتادن منافع اروپا در خلیج 

می تواند  تهران  به  ماکرون  سفر  فارس، 
ترامپ  باشد.  مهمی  پیام های  حاوی 
گفته  او  به  ماکرون  که  کرد  عنوان 
ها(  )ایرانی  آنها  و  برود  دارد  »دوست 

اشاره  با  ترامپ  ببیند.«  را 
با  فرانسه  تجاری  روابط  به 
ایران گفت مشکلی با این 
رئیس  پیشتر  ندارد.  سفر 
درباره  فرانسه  جمهوری 
نشست  در  حضورش 
بود:  گفته   20 گروه 
کاهش  برای  تالش  »در 
تنش میان ایران و آمریکا 

امیدواریم  و  هستیم 
کنیم  متقاعد  را  ترامپ 

آغاز  را  ایران  با  مذاکرات  که 
است  ممکن  که  جنگی  از  و  کند 
جلوگیری  گیرد،  فرا  را  خاورمیانه 
هشدار  همچنین  ماکرون  کند«. 
وجود  کوتاهی  جنگ  »هیچ  داد: 
ندارد. ما معموال زمان شروع جنگ 

را  آن  پایان  زمان  اما  می دانیم،  را 
نمی دانیم.«

هدف  رسد  می  نظر  به  اما 

میانجیگری  ایران  به  سفر  از  ماکرون  اصلی 
اروپا  اتحادیه  رهبر  عنوان  به  فرانسه  نیست. 
به  منطقه ای  نظام  در  توازنی  می کند  تالش 
وجود بیاورد. بنابر این در جهت باقی ماندن 
ایران در برجام بیشترین تالش ها را در حوزه 
قدرت خودش انجام می دهد. با توجه به 
نقطه ضعف هایی که گریبان ماکرون را 
داخل فرانسه گرفته، او تالش می کند 
نقش  و  کند  را جبران  وضعیت گذشته 
یک قهرمان را به عهده بگیرد؛ 
سری  یک  هم  وسیله  این  به 
می دهد  ترامپ  به  امتیازات 
می کند  سفر  ایران  به  هم  و 
حرکت  از  را  کشور  این  تا 
نابود  سمت  به  بیشتر 
دارد  برحذر  برجام  کردن 
که  کند  متوجه  را  ایران  و 
به  اقدامات  این  ادامه 
منطقه  نفع  به  و  ایران  نفع 
از  ماکرون  بود.  نخواهد 
پیام  طرفی هم تالش می کند 
را  ایران  باشد که  آور اخبار جدیدی 
بکشاند. آمریکا  با  مذاکره  سمت  به 

پیداست که هدف اصلی  به روشنی 
در  را  ایران  که  است  این  ماکرون 
پله  به  پله  حرکت  تا  دارد  نگه  برجام 
را  برجام  نابودی  جهت  در  ایران 

متوقف کند. ...

ترامپ در نشست خبری گروه 20 از سفر رئیس جمهور فرانسه به تهران خبر داد

   انحرافات اجتماعی را واکاوی می کند:

فقر، زنگ خطری برای جامعه
فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده هایی هستند که به نظر بسیاری از صاحب نظران با هم مرتبط می باشند. تحقیقات و پژوهش ها در عین حال که مؤید وجود رابطة مستقیم 

بین فقر و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن دو را تأیید می نماید. بر این اساس فقر به عنوان یکی از مسائل اجتماعی، در وقوع انحرافات و افزایش میزان آن به ویژه در زمینه 
جرائم زنان، اعتیاد و سرقت تأثیر گذار است. در رویکرد دینی نیز این همبستگی میان فقر و انحرافات اجتماعی مورد تأیید است. بر این اساس فقر انگیزش روی آوری به کجروی را 

افزایش می دهد؛ همچنان که رفاه طلبی در روی آوری به جرائم، انگیزة بسیار قوی می باشد....
در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

نشدن  ابالغ  از  شورای  شهرسازی  کمیسیون  رئیس 
خبرداد: مشهد  سازی  بلندمرتبه  ضوابط 

سازی  بلندمرتبه 
هوا روی  معلق 

در صفحه 2 بخوانید

رحیمی جهان آبادی در تشریح روند شکایت ایران از آمریکا به 
شورای امنیت مطرح کرد

شورای امنیت در دست 
قدرت های بزرگ است دو شنبه10  تیر  1398 /0 27  شوال 1440 / سال سوم  

شماره 487 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 2 بخوانید
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512/1 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139860306012003650 و 139860306012003651 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ترتیب  به  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
متقاضی اقای غالمحسین نادری فدافن فرزند عباس بشماره شناسنامه 373 صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ساختمان و علی اصغر نادری فدافن فرزند عباس به شماره شناسنامه 372 صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 27/21 مترمربع از پالک  5230 فرعی از 3026 اصلی بخش یک حومه شهر کاشمر به آدرس بلوار 
مطهری- جنب دامپزشکی خریداری از مالک رسمی آقای عبداله آخرتی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/10، نوبت دوم: 98/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمد زاده

512/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139860306012000612 و 139860306012000613 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ترتیب  به  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
متقاضی خانم زهره طاهریان فرزند صفر علی بشماره شناسنامه 12361 صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان و عباس ترشیزی فرزند حسن به شماره شناسنامه 28 صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
به مساحت 110/45 مترمربع از پالک 1096 فرعی از58 اصلی واقع در بخش سه یک کاشمر به آدرس بلوار خیابان قائم 19- 
خریداری از مالک رسمی خانم ربابه خضوعی احدی از ورثه محمد حسین خضوعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/10، نوبت دوم: 98/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمد زاده

512/3 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139860306012000405 و 139860306012000406 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ترتیب  به  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
متقاضی اقای محمد توسلی عضرت آبادی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 678 صادره از کاشمر در پنج دانگ مشاع از ششدانگ 
باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  یک  در  کاشمر  از  صادره   93 ش.ش  به  حسین  فرزند  ساعدی  معصومه  و  ساختمان  باب  یک 
ساختمان به مساحت 221/84 مترمربع از پالک 74  فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس بلوار امام 
به  لذا  است  محرزگردیده  متقاضی  آبادی  عشرت  حسینی  علی  سید  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری   32 پالک   25 صدر  موسی 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/10، نوبت دوم: 98/4/25

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمد زاده

512/4 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139860306012000405 و 139860306012000406 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ترتیب  به  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در  تهران  از  صادره   1514 شناسنامه  بشماره  عبداله  فرزند  کادیجانی  نوری  فاطمه  خانم  متقاضی 
یکباب ساختمان و محمود عبدی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 123 صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 142/75 مترمربع از پالک 1095 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم 19 
پالک 64 خریداری از مالک رسمی آقای محمد شورابی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/10، نوبت دوم: 98/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمد زاده

512/5 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139860306012000530 و 139860306012000533 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ترتیب  به  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
متقاضی آقای سید صادق موسوی نژاد فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 345 صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب ساختمان و سمیرا قهندیزی فرزند حسن به ش.ش 435 صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
مالک  از  آدرس خیابان 15 خرداد 10 خریداری  به  کاشمر  اصلی بخش یک شهر  از پالک 2198  مربع  متر  به مساحت 88/50 
رسمی آقای هادی شکوری متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/10، نوبت دوم: 98/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمد زاده

512/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 139860306012000616 و 139860306012000809 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ترتیب  به  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
متقاضیان آقای جواد قادری کجغنه فرزند محمدرضا به ش.ش 2، صادره کاشمر و فاطمه عابدیان فرزند عباس به ش.ش 57 صادره 
کاشمر به ترتیب در ششدانگ دوساختمان به مساحت های 169/73 مترمربع و 166/94 مترمربع از پالک 1693 فرعی از 58 
اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم 19- عبدی 60 پالک 45 خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی 
که  روزآگهی می شود درصورتی  فاصله 15  به  نوبت  دردو  مراتب  منظوراطالع عموم  به  لذا  است  متقاضیان محرزگردیده  متقاضی 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ 

انتشارنوبت اول: 98/4/10، نوبت دوم: 98/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمد زاده

512/7 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابر رای شماره 139860306012000748هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علیرضا فدوی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 27 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/65 مترمربع از پالک 3027 اصلی واقع در بخش 
یک حومه کاشمر به آدرس بلوار جانبازان- شهرک صنعتی خریداری از مالک رسمی آقای مجید و فریدون نساجیان محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
 : دوم  نوبت  اول:  98/4/10،  انتشارنوبت  تاریخ  مالکیت صادرخواهد شد.  مقررات سند  اعتراض طبق  مذکوروعدم وصول  مدت 

1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/8 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابر رای شماره 139860306012000516 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباسعلی زمانی فرزند علی محمد 
از  از پالک 1122 فرعی  به مساحت 120/75 مترمربع  یکباب ساختمان  از کاشمر در ششدانگ  بشماره شناسنامه 789 صادره 
صغری  خانم  رسمی  مالک  از  خریداری   22 پالک   4 جنوبی  نرگس  قائم-  خیابان  آدرس  به  کاشمر  سه  بخش  در  واقع  اصلی   58
پاداش احدی از ورثه رجبعلی پاداش محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/10، نوبت دوم: 1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/9 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابر رای شماره 139860306012000327 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
اله  ذبیح  فرزند  نخعی  متقاضی خانم طاهره  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبت ملک کاشمر  ثبتی حوزه  سند رسمی مستقردرواحد 
بشماره شناسنامه 114 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 93/94 مترمربع از پالک 229 فرعی از 3027 
اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر  به ادرس خیابان خرمشهر 1 خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/10، نوبت دوم: 

1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/10 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابر رای شماره 139860306012000618 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباس صنعت پور فرزند قربان 
بشماره شناسنامه 32 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 46/45 مترمربع از پالک 3 فرعی از 846 اصلی 
واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان قائم 5 پالک 16 خریداری از مالک رسمی خانم بی بی آغا مدنی و حاجیه بی بی 
آغا محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اول:  انتشارنوبت  تاریخ   . شد  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است 

1398/4/10، نوبت دوم: 1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/11 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابر رای شماره 139860306012000413 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی شبان نائی فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 13 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پالک 1034 فرعی از 58 اصلی 
واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم- نرگس شمالی 3 خریداری از مالک رسمی آقا حسین خلوصی احدی از ورثه علیجان 
خلوصی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
نمایند. تقدیم  رابه مراجع قضایی  ، دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم وپس  اداره 

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 
1398/4/10، نوبت دوم: 1398/4/25

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/12 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139860306012000589 شماره  رای  برابر 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین اکبری فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 164 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 95 مترمربع از پالک 4 فرعی از 1458 اصلی 
واقع در بخش یک شهر کاشمر به ادرس خیابان 15 خرداد 5/7 خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر عظیمیان محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/10، نوبت دوم: 

1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

از  پس  خبری  نشست  در  آمریکا  رئیس جمهور 
اجالس گروه 20 از ابراز تمایل رئیس جمهور فرانسه 
با توجه به نقش پررنگ  ایران خبر داد.  به  برای سفر 
افتادن منافع  به خطر  و  الملل  بین  روابط  فرانسه در 
اروپا در خلیج فارس، سفر ماکرون به تهران می تواند 
که  کرد  عنوان  ترامپ  باشد.  مهمی  پیام های  حاوی 
)ایرانی  آنها  و  برود  دارد  »دوست  گفته  او  به  ماکرون 
ها( را ببیند.« ترامپ با اشاره به روابط تجاری فرانسه 
با ایران گفت مشکلی با این سفر ندارد. پیشتر رئیس 
گروه  نشست  در  حضورش  درباره  فرانسه  جمهوری 
میان  تنش  کاهش  برای  تالش  »در  بود:  گفته   20
متقاعد  را  ترامپ  امیدواریم  و  هستیم  آمریکا  و  ایران 
کنیم که مذاکرات با ایران را آغاز کند و از جنگی که 
ممکن است خاورمیانه را فرا گیرد، جلوگیری کند«. 
ماکرون همچنین هشدار داد: »هیچ جنگ کوتاهی 
وجود ندارد. ما معموال زمان شروع جنگ را می دانیم، 

اما زمان پایان آن را نمی دانیم.«
از سفر  ماکرون  اصلی  نظر می رسد هدف  به  اما 
رهبر  عنوان  به  فرانسه  نیست.  میانجیگری  ایران  به 
اتحادیه اروپا تالش می کند توازنی در نظام منطقه ای 
ماندن  باقی  جهت  در  این  بنابر  بیاورد.  وجود  به 
را در حوزه قدرت  بیشترین تالش ها  برجام  ایران در 
با توجه به نقطه ضعف هایی  خودش انجام می دهد. 
او تالش  گرفته،  فرانسه  داخل  را  ماکرون  گریبان  که 

یک  نقش  و  کند  جبران  را  گذشته  وضعیت  می کند 
یک  هم  وسیله  این  به  بگیرد؛  عهده  به  را  قهرمان 
سری امتیازات به ترامپ می دهد و هم به ایران سفر 
سمت  به  بیشتر  حرکت  از  را  کشور  این  تا  می کند 
را متوجه کند  ایران  و  نابود کردن برجام برحذر دارد 
منطقه  نفع  به  و  ایران  نفع  به  اقدامات  این  ادامه  که 
نخواهد بود. ماکرون از طرفی هم تالش می کند پیام 
آور اخبار جدیدی باشد که ایران را به سمت مذاکره 
با آمریکا بکشاند.به روشنی پیداست که هدف اصلی 
دارد  نگه  برجام  در  را  ایران  که  است  این  ماکرون 
را  برجام  نابودی  جهت  در  ایران  پله  به  پله  حرکت  تا 
متوقف کند. هدف اتحادیه اروپا به رهبری فرانسه این 
است که ایران را در برجام نگه دارد. سه ماه پیش در 
پرسیده  فرانسه  وزیر خارجه  لودریان،  از  مصاحبه ای 
دارید؟  نگه  برجام  در  را  ایران  دارید  اصرار  چرا  شد 
آن  واسطه  به  که  است  وسیله ای  تنها  این  گفت:  او 
برجام  از  ایران  اگر  و  کنیم  کنترل  را  ایران  می توانیم 
نخواهیم  کشور  این  روی  نظارتی  هیچ  شود  خارج 
داشت و ممکن است در آینده نزدیک بتواند پنهانی 
دلیل  این  به  آشکار صاحب سالح هسته ای شود.  یا 
است که مقامات اروپایی بار ها اعالم کردند که خروج 
ایران از برجام به نفع نظام بین الملل نیست. اما در 
مورد احتماالت دیگر در سفر ماکرون به تهران به نظر 
این  به  خصوصی  مذاکرات  در  اروپایی ها  رسد  می 
به  را  در ها  حد  این  تا  نباید  که  باشند  رسیده  نتیجه 
ایران ببندند. شاید مذاکراتی در این خصوص،  روی 
هم با مقامات دیگر اروپایی هم با ترامپ صورت گرفته 

آزاردهنده  فشار های  همه  این  اینکه  بر  مبنی  باشد 
نیست.  غرب  منطقه ای  سیاست  نفع  به  ایران  علیه 
فضا باید بازتر شود و فشار تحریم ها علیه ایران کاهش 
پیدا کند. آنچه کامال مشخص است این است که سفر 
آبه به تهران تفاوتهای آشکاری دارد.  با سفر  ماکرون 
ایفا کند  نقشی  بخواهد  و  بیاید  ایران  به  اگر  ماکرون 
تهران  برای  هم  آبه  دارد.  زیادی  تفاوت  آبه  شینزو  با 
اما  است.  خنثی  قدرت  یک  واشنگتن  برای  هم  و 
با  می تواند  که  است  المللی  بین  قدرت  یک  فرانسه 
این رویکرد وارد شود که هم به آمریکا بگوید فشار ها را 
بر ایران کاهش دهد، هم به ایران بگوید که از برجام 
خارج نشود. از طرفی احتمال مذاکرات در مورد یک 
مناظرات  در  دارد.  وجود  نیز  ایران  با  تکمیلی  توافق 
شد،  مطرح  موضوع  این  هم  دموکرات ها  انتخاباتی 
احتماال ماکرون از این موقعیت استفاده کند. 9 نفر 
از 10 نماینده دموکرات به این موضوع اشاره کردند 
که تنها راه خاموش کردن بحران بین ایران و آمریکا و 
حتی غرب این است که توافق جدید و طوالنی مدتی 
پیش بینی کنیم. قرارداد برجام شاید مطلوب نبوده 
است، اما می تواند مقدمه یک قرارداد مطلوب باشد. 
ایراد آمریکایی ها نسبت به برجام این است که تا سال 
ایران ساقط می شود و  از گردن  2025 تعهد قرارداد 
مثال  تکمیلی  توافق  در  را  آن  می گویند  دموکرات ها 
با  ترامپ شاید  آمریکایی ها حتی  به 2050 برسانیم. 
محتویات برجام موافق باشند، اما زمان قرارداد خیلی 
این  از  آنها مورد پسند نیست. احتماال ماکرون  برای 
با  صحبت  در  هم  ژاپن  در  و  کرده  استفاده  موقعیت 

اینکه  به جای  که  کرده  اشاره  این موضوع  به  ترامپ 
بعضی  کنیم.  اصالح  را  آن  ببریم،  بین  از  را  داد  قرار 
حضور  که  اعتقادند  این  بر  آمریکا  درونی  محافل  از 
به  را  ایران  می تواند  منطقه  در  آمریکا  مدت  طوالنی 
تحمل  توانایی  ایران  و  برساند  سراسیمگی  وضعیت 
نه  جنگ،  "نه  این  بنابر  ندارد.  را  وضعیتی  چنین 
بیشتر  را  ایران  آمریکا،  و  ایران  بین  می تواند،  صلح" 
معذب کند و ایران تاب ماندن در این وضعیت را حتی 
تا یک و نیم سالی که از ریاست جمهوری ترامپ باقی 

مانده، ندارد.
و  منطقه  امنیت  وضعیت  این  ادامه  طرفی  از 
اروپا  اتحادیه  است.  انداخته  خطر  به  را  اروپا  منافع 

به عنوان یک نهاد بین المللی می خواهد جلوی این 
در  ترامپ  اگر  بگیرد؛ چراکه  را  آمریکا  یکجانبه گرایی 
با  برسد،  پیروزی  به  هم  آمریکا  انتخابات  بعد  دوره 
اروپا، پنج سال و  اتحادیه  از  انگلیس  به خروج  توجه 
نیم ریاست جمهوری ترامپ برای اتحادیه اروپا خیلی 
در  کامال  خاورمیانه  بازار  و  بود  خواهد  کننده  خرد 
دست آمریکا قرار خواهد گرفت و این به نفع اقتصاد 

اتحادیه اروپا نیست.
تزلزل  دچار  اروپا  اتحادیه  اینکه  به  توجه  با 
را  منطقه  در  التهاب  می کند  تالش  است،  اقتصادی 
کاهش دهد و جلوی جنگ را بگیرد. این اقدام اروپا، 
هم به نفع اتحادیه اروپاست و هم به نفع خود ترامپ.

ترامپ در نشست خبری گروه 20 از سفر رئیس جمهور فرانسه به تهران خبر داد

ماکرون با چه نیتی به تهران می آید؟  رحیمی جهان آبادی در تشریح روند شکایت ایران 
از آمریکا به شورای امنیت مطرح کرد

شورای امنیت در دست قدرت های 
بزرگ است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی 
مجلس معتقد است با وجود حق وتو داشتن آمریکا 
در شورای امنیت، طرح شکایت ایران به این شورا در 
راستای ماجرای پهپاد جاسوسی برای شکست جو 
رسانه ای ترامپ الزم بود.جلیل رحیمی جهان آبادی 
با اشاره به طرح شکایت جمهوری اسالمی از آمریکا 
به در شورای امنیت سازمان ملل در ماجرای پهپاد 
جاسوسی، گفت: شورای امنیت نهاد قضایی برای 
حل اختالفات میان دولت ها نیست و شکایت ما 
امنیتی بوده و ُبعد قضایی ندارد.نماینده مردم تربت 
بر  باخرز در مجلس شورای اسالمی  و  تایباد  جام، 
در  اسالمی  جمهوری  کرد:  تصریح  اساس  همین 
حریم  به  تجاوز  به  امنیت  شورای  به  خود  شکایت 
هوایی از سوی آمریکایی ها اشاره و عنوان کرده که 
بعد  افزود:  اقدام علیه صلح منطقه است.وی  این 
از دریافت شکایت از سوی شورای امنیت سازمان 
درخواست  اعضا  از  تعدادی  یا  عضو  اگر  ملل، 
تشکیل جلسه کنند این جلسه تشکیل می شود و 
اگر اکثر کشورها به موضوع رأی مثبت دهند، اقدام 
را محکوم کرده و به کشور متخاصم اعالم می کنند 
تجاوز تکرار نشود.رحیمی جهان آبادی ادامه داد: 
از آنجایی که آمریکا عضو دائم شورای امنیت است 
حاصل  ما  کند،  وتو  را  ای  مصوبه  هر  تواند  می  و 
چندانی از این طرح شکایت نداریم اما می خواهیم 
در فضای افکار عمومی حق خود را فریاد بزنیم تا 
کشورها بدانند کسی که روی امنیت منطقه و جریان 
فروش نفت اثر سوء  می گذارد و دنبال جنگ است 
آمریکا است.این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه 
داد: آمریکا با سوءاستفاده از فضای رسانه ای بین 
المللی به دنبال این است که بگوید دنبال مذاکره 
بوده و ایران است که از این مسیر تبعیت نمی کند 
در  تعهداتشان  به  خود  ها  آمریکایی  که  حالی  در 
نتیجه مذاکرات متعدد پایبند نبوده و خود را به علت 
داشتن رسانه های قدرتمند، به نحو دیگری نمایش 
می دهند.وی ادامه داد: زمانی که آمریکا به حریم 
هوایی جمهوری اسالمی تجاوز کرد با پاسخ قاطع 
دفاع  برای  بود  امروز الزم  و  روبرو شد  ما  منطقی  و 
از اقدام خود به شورای امنیت شکایت کنیم.عضو 
هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
پایان خاطرنشان کرد: شورای  در  شورای اسالمی 
امنیت نهادی در اختیار قدرت های بزرگ است و 
در نهایت نتیجه ای نمی دهد اما اقدام ما نیز برای 

طرح این شکایت امنیتی به این شورا الزم بود.

مجلس بان

یک فعال سیاسی اصولگرا
اصولگرایی و اصالح طلبی دیگر جایگاهی میان مردم ندارد

عضو شورای مرکزی جامعه ارزش مداران نظام اسالمی )جانا( 
تجدید  خود  در  بنیادی  صورت  به  باید  تشکل ها  و  احزاب  گفت: 
صحبت  خیلی  اکنون  بچرخد.  مردم  نفع  به  فضا  تا  کنند  نظر 

اصالح طلبی و اصولگرایی کردن در بین مردم جایگاهی ندارد.
فعالیت  خصوص  در  ارجاعی  عبدالله  ایسنا،  گزارش  به 
حل  راه  بهترین  کرد:  اظهار  مجلس،  انتخابات  برای  اصولگرایان 
این  و  آمده در کشور، وحدت است  به وجود  از مشکل  برای عبور 
مورد  اولین  افزود:  بیفتد.وی  اتفاق  موضوع  سه  در  باید  وحدت 
منافع  که  این  سر  بر  وحدت  یعنی  است،  ایران  ملت  منافع  بحث 
ملت ایران در حداکثر وضع ممکن تامین شود تا ما بدهکار آیندگان 
نباشیم. دومین نکته مهم این است که وحدت باید بر سر عزتمندی 
و آبرومندی تنها حکومت شیعی دنیا باشد و سومین مورد نیز بحث 
به عنوان  باید  مورد  این سه  از والیت است.  تبعیت  بر سر  وحدت 

اصول موضوعی ما باشد تا بتوانیم از شرایطی که به وجود آمده به 
سالمت عبور کنیم و اگر از این گردنه بگذریم، آن طرف سرزمین 
راحت و فضای مناسبی برای توسعه، آبادانی و پیشرفت جمهوری 
آفت  وضعیت  این  در  اینکه  بیان  با  بود.ارجاعی  خواهد  اسالمی 
از  و تنش است، عنوان کرد: من  اصلی جامعه ما دوقطبی شدن 
فعاالن سیاسی اصولگرا، اصالح طلب و جریان های دیگر خواهش 
نکنند.  خود  سیاسی  اغراض  فدای  را  مردم  آرامش  که  می کنم 
گروی  در  را  خود  پیروزی  برخی  و  است  انتخابات  سال  امسال، 
این  از  می کنم  توصیه  بنابراین  می دانند،  اوضاع  شدن  متشنج 
نردبان باال نروند زیرا این نردبان رو به صعود نیست، بلکه رو به قهقرا 
که  کاری  چشم انداز  کرد:  بیان  اصولگرا  سیاسی  فعال  است.این 
اکنون توسط اصولگرایان اتفاق می افتد، مثبت خواهد بود. ما در 
انتخابات آینده با قدرت پیشنهادهای خود را به مردم ارائه خواهیم 

بررسی  حال  در  خود  درون  اصولگرا  تشکل های  از  کدام  هر  کرد. 
بوده و بر اساس شاخص های مدونی که هر تشکل برای خود دارد، 
و  شهر  که  است  زود  اکنون  البته  هستند،  افراد  ارزیابی  حال  در 
اینکه  جای  به  سیاسیون  بگیرد.  خود  به  انتخاباتی  فضای  استان 
مثلث  تا  بروند  استاندار  به کمک  بپردازند،  به سیاسی کردن فضا 
توسعه استان که بحث اقتصادی است، اجرایی و عملیاتی شود، 
امر بیشتر به جلب اعتماد مردم کمک می کند. عضو شورای  این 
ایشان  از  و  هستیم  ارتباط  در  استاندار  با  ما  گفت:  جانا  مرکزی 
التهابات  و  کردند  کاری  فضای  را  استان  فضای  زیرا  کردیم  تشکر 
توسعه  مثلث  از  ما  دادند.  کاهش  زیادی  حد  تا  را  استان  داخل 
استان حمایت می کنیم و اعالم کردیم که تمام ظرفیت حزبی ما 
برسانند.  خود  اهداف  به  بتوانند  تا  بود  خواهد  ایشان  خدمت  در 
از  که  سالی  چند  این  در  رهبری  معظم  مقام  مانده  زمین  حرف 

دولت ها می گذرد، مسائل اقتصادی بوده که آقای رزم حسینی آن 
را در دست گرفتند. از استاندار سپاسگزاریم و امیدواریم با قدرت 
پایان  اینکه احزاب اصولگرا در  بیان  با  ادامه دهند.وی  را  این کار 
شهریور رنگ و بوی انتخاباتی خواهند گرفت، تصریح کرد: قطعا 
مردم در کالن شهرها به لیست رای می دهند و انتخابات آینده نیز 
همین گونه خواهد بود. هر دو جناح اصولگرا و اصالح طلب با یک 
دو  هر  برای  که  سازوکارهایی  و  می کنند  پیدا  حضور  واحد  لیست 
اضافه کرد: مهم  نتیجه می رسد.ارجاعی  به  جناح طراحی شده، 
نفع  به  باید  فضا  شود.  دوقطبی  فضا  ندهیم  اجازه  که  است  این 
مردم بچرخد نه به نفع احزاب و تشکل ها. احزاب و تشکل ها باید 
مردم  نفع  به  فضا  تا  کنند  نظر  تجدید  خود  در  بنیادی  صورت  به 
بچرخد. اکنون خیلی صحبت اصالح طلبی و اصولگرایی کردن در 

بین مردم جایگاهی ندارد.



اقتصاد 3W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mVol.3.No.487  July.1.2019487 دوشنبه 10 تیر ماه 1398- سال سوم -  شماره

معاون تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

کاهش آمار کشتار؛ علت افزایش قیمت گوشت 
خراسان  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  معاون 
افزایش قیمت گوشت این است که دامدار  رضوی گفت: یک علت 
دیگر دام مولد خود را کشتار نمی کند و آن را جهت بره گیری نگه داشته 
تا استفاده کند.به گزارش ایسنا، سعادت علی نیا در خصوص افزایش 
قیمت گوشت، اظهار کرد: افزایش قیمت گوشت قرمز چند علت دارد، 
گوشت ابتدا مقداری افزایش قیمت پیدا کرد و ران بدون چربی تا 120 
هزار تومان رسید اما اکنون مجددا به 105 هزار تومان رسیده است.

تمام شده دام است.  به دلیل قیمت  افزایش قیمت  این  افزود:  وی 
هزینه های تولید افزایش یافته که یک دلیل این افزایش تغذیه است. 
به مدت مشابه  یونجه نسبت  و  اقالم علوفه ای مانند جو، ذرت، کاه 
افزایش قیمت و تا 100 درصد رشد داشته، هزینه نیروی کارگری نیز 
افزایش یافته و افزایش هزینه های دیگری مانند آب، برق، سوخت و 
حمل و نقل دست به دست هم داده تا هزینه تولید را افزایش دهد.
علی نیا با بیان اینکه زمانی که هزینه تولید نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته افزایش یابد، قطعا قیمت تمام شده دام نیز باال می رود، عنوان 
کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده برای دامدار بدون سود حدود 30 
تا 35 هزار تومان است که با 10 درصد سود 38 هزار تومان می شود. 
اکنون قیمت دام زنده پروار جهت کشتار در بازار 42 هزار تومان است. 
شقه گوشت بدون دنده باید 85 هزار تومان شود که میانگین استانی 

جهاد  سازمان  دامی  تولیدات  است.معاون  تومان  هزار   90 تا   85
کشاورزی استان خراسان رضوی ادامه داد: علت دیگر این است که 
با توجه به بارندگی هایی که رخ داده و وجود علوفه در حوزه مراتع، 
دامدار دیگر دام مولد خود را کشتار نمی کند و آن را جهت بره گیری 
کشتارگاه ها  در  کشتار  آمار  بنابراین  کند،  استفاده  تا  داشته  نگه 
نسبت به دو سه ماه قبل کمتر شده، یعنی ورودی دام جهت کشتار 
در کشتارگاه مشهد روزی 2200 تا 2300 بوده اما اکنون 1300 یا 
1400 راس است.وی بیان کرد: هزینه تمام شده گوشت برای دامدار 
35 هزار تومان است، عمال اگر بتوانیم با قیمت تمام شده دام را کشتار 
کنیم، قیمت گوشت 70 تا 75 هزار تومان می شود اما عمال گوشت 
از کشتار الشه  بعد  باید  اینکه  با وجود  و  دست واسطه قرار می گیرد 
بدون دنده درب کشتارگاه حدود 80 هزار تومان باشد، درب مغازه 10 
درصد کارمزد برمی دارند، گوشت را تقسیم بندی می کنند و ران بدون 
نیز به فروش می رسانند. تا 120 هزار تومان  با قیمت 105  را  دنده 
علی نیا اضافه کرد: باید در بخش توزیع نظارت صورت گیرد که این 
بر عهده اصناف است. این کار باید شدت گیرد. پیشنهاد ما این است 
که قیمت گوشت قرمز مانند گوشت مرغ به ستاد تنظیم بازار آمده، 
تعزیراتی شده و نرخ گذاری شود.معاون تولیدات دامی سازمان جهاد 
بیشتر در  ما  کار  اینکه  به  اشاره  با  استان خراسان رضوی  کشاورزی 

حوزه تولید بوده یعنی میزان تولید و تامین پروتئین به عهده وزارت 
جهاد کشاورزی است، تصریح کرد: در این حوزه کارهایی انجام دادیم. 
خراسان رضوی بیشترین آمار دام سبک کشور را دارد. در حوزه تولید 
گوشت قرمز نسبت به سایر کشور رتبه اول را داریم و تامین نیاز خود را 
در استان انجام می دهیم. در رابطه با بحث پرورش، اصالح نژاد و تغذیه 
کرد:  خاطرنشان  داریم.وی  دامداران  برای  آموزش هایی  برنامه ها، 
همیشه اردیبهشت ماه دامدار، بره مازاد خود را به بازار می آورد و چون 
در اردیبهشت عرضه زیاد بود، قیمت گوشت در خرداد و تیر ماه کاهش 
نیاز دامدار در حوزه علوفه،  تامین  به واسطه  اما اکنون  پیدا می کرد 
دامدار خود دام پروار را نگه می دارد و عرضه آن کمتر شده و قطعا تا 
دو ماه آینده به بازار می آید. پیش بینی ما این است که گوشت نه به این 
عنوان که قیمت آن مانند سال گذشته ارزان شود، اما به قیمت منطقی 
می رسد.علی نیا در خصوص قیمت مرغ، گفت: قیمت مرغ از قیمت 
مصوب ستاد تنظیم بازار کمتر است. قیمت تنظیم بازار حدود 11 هزار 
و 500 تومان است. نهاده های مرغ تامین و میزان جوجه ریزی زیاد 
شده، از ابتدای فروردین تاکنون هر ماه میزان جوجه ریزی 7 تا 7.5 
میلیون تومان شده است، قیمت مرغ در مغازه خرده فروشی نسبت به 
قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار هزار تومان کمتر بوده و 10 هزار و 500 

تا 10 هزار و 800 تومان است.

محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
مجلس می گوید: وزیر نیرو باید به مسئله مصرف 
برق مزارع بیت کوین ورود کند و هرچه سریع تر 
آیین نامه اصالح تعرفه های برق بیت کوین آماده 

شود.
گفت وگو  در  ایمن آبادی  جعفرزاده  غالمعلی 
به  اشاره  با  ملت  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با 
ارز  )تولید  بیت کوین ها  فعالیت  افزایش  اینکه 
برده  باال  کشور  در  را  برق  مصرف  دیجیتالی( 
کردن  هدفمندی   "قانون  در  گفت:  است، 
یارانه ها" به دولت اجازه داده شده است تفاوت 
منطقی میان قیمت مصرف انرژی کم مصرف ها 
از  بسیاری  اکنون  اما  شود  قائل  پرمصرف ها  و 
واحدهای اقتصادی با برق ارزان کشور سودهای 

اقتصادی باالیی کسب می کنند. 
y  انرژی برق به دلیل عدم نظارت بر مصرف در حال

هدر رفتن است
شورای  مجلس  در  رشت  مردم  نماینده 
بر  نظارت  عدم  دلیل  به  اینکه  بیان  با  اسالمی 
رفتن  هدر  حال  در  انرژی  این  برق،  مصرف 
اقتصادی  از واحدهای  ادامه داد: برخی  است، 

دچار  مصرفی  برق  هزینه  منطقی  پرداخت  با 
و  داشته  باالیی  درآمد  چراکه  نمی شوند  مشکل 
توان پرداخت این هزینه را دارند و در مقابل عدم 
و  آن ها موجب سودجویی  از  این هزینه  دریافت 

آسیب به صنعت کشور شده است.
y  وزیر نیرو به مسئله مصرف برق مزارع بیت کوین

ورود کند
به  باید  نیرو  وزیر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

کند  ورود  بیت کوین  مزارع  برق  مصرف  مسئله 
تعرفه های  اصالح  آیین نامه  سریع تر  هرچه  و 
قدرت   دولت  افزود:  شود،  آمده  بیت کوین  برق 
این قدرت  از  باید  و  را دارد  این مراکز  شناسایی 

خود برای اعمال قانون استفاده کنند.
y قیمت برق بیت کوین ها منطقی شود

فعالیت  نیست  قرار  داد:  ادامه  وی 
قیمت  باید  بلکه  کنیم  تعطیل  بیت کوین ها 
جدید  مشکل  این  تا  شود  منطقی  آن ها  برق 
از  و  شده  حل  برق  حوزه  در  شده  ایجاده 
ممانعت  تابستان  فصل  در  هم  آن   خاموشی ها 

شود.
بازسازی  عدم  دلیل  به  ایران  برق  صنعت 

تجهیزات دچار فرسودگی و بازدهی پایین شده
محاسبات  و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
به  ایران  برق  صنعت  اینکه  به  اشاره  با  مجلس 
تجهیزات طی  بروزرسانی  و  بازسازی  دلیل عدم 
سال های اخیر دچار فرسودگی و بازدهی پایین 
شده است، اضافه کرد: این فرسودگی هدررفت 
انرژی و بهره برداری پایین در صنعت برق کشور 

منجر شده است.

بیت کوین  متهم خاموشی 

هواپیمایی آسمان
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مجلس بان
 فشار بر وزارت "صمت" 

برای واردات واگن

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از 
برای  برخی  فشار  تسلیم  تا  خواست  صمت  وزارت 

واردات 4 هزار واگن به کشور نشود.
به  گزارشی  اخیرًا  اینکه  بیان  با  باستانی،  سعید 
برخی  که  است  رسیده  کمیسیون  اعضای  دست 
شرکت های فعال در حوزه ریلی به راه آهن فشار وارد 
وزارت  از  را  واگن  هزار   4 واردات  مجوز  تا  کرده اند 
صمت دریافت کند، گفت: البته این موضوع اخیرًا 
شد  اعالم  صمت  وزارت  به  و  بررسی  کمیسیون  در 

نباید این واردات انجام شود.
وی با بیان اینکه با وزارت صمت نیز رایزنی های 
داشته ایم تا این واردات انجام نشود، ادامه داد: در 
شود  انجام  واردات  این  می خواهند  برخی  حالی 
که می توانیم این واگن ها را در داخل تولید و برای 

جوانان خودمان اشتغال ایجاد کنیم.
با  سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
مخالف  شدت  به  کمیسیون  اعضای  براینکه  تاکید 
داریم  انتظار  افزود:  هستند،  واگن ها  این  واردات 
که  صمت  وزارت  هم  و  کشور  آهن  راه  مدیرعامل 
این  ورود  از  مانع  می کند  صادر  واردات  مجوز 
مجلس  در  حیدریه  تربت  شوند.نماینده  واگن ها 
حوزه  در  فعال  شرکت   36 کشور  در  کرد:  تصریح 
ریلی داریم که برای جوانان اشتغال ایجاد می کنند 
تولید  شرکت ها  این  که  محصوالتی  بخواهیم  اگر  و 
به  تولید  رونق  سال  در  قطعًا  کنیم  وارد  را  می کنند 

این شرکت ها خیانت کرده ایم.
سال  اینکه  بیان  با  باستانی  تسنیم  گزارش  به 
پارس،  واگن سازی  تا  کرد  تالش  مجلس  گذشته 
به  شده  نحوی  هر  به  اراک  و   زنجان  واگن سازی 
فعالیت های خود ادامه دهند، اظهار داشت: اینکه 
برخی افراد بخواهند با فشار و نفوذ محصوالتی که 
قطعا  کنند  وارد  را  می شوند  تولید  کشور  داخل  در 
اقدام ناشایستی است و البته وزارت صنعت و معدن 
اجازه  نباید  است  مجوز  صدور  متولی  که  تجارت  و 

این کار را ندهد و تسلیم این فشارها نشود.

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

يكشنبه ها : ساعت : 1830 
دوشنبه ها :  ساعت1620 و 2210 
سه شنبه ها :ساعت:0800و  2100 

چهارشنبه ها : ساعت :0 183 و 2145 
پنج شنبه ها : ساعت: 1345 و 2210  

جمعه ها: ساعت: 1350 و 2210  
مشهد- زاهدان : همه روزه ساعت: 1130 

مشهد- يزد :روزانه  
)شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت: 

1715 و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت :  2015  
يكشنبه  ساعت: 1945( 

مشهد- نوشهر: شنبه ها ساعت :1310 يكشنبه 
ها و چهار شنبه ها  ساعت: 1430 ودوشنبه ها 

ساعت :1220 وپنج شنبه ها و جمعه ها ساعت 
  0945 :

مشهد- اهواز: شنبه ساعت 1225 و دوشنبه و 
پنجشنبه ها: ساعت 1125 

مشهد- شيراز: يكشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 
  1830

مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 
 0730

مشهد - آبادان : يك شنبه ها ساعت :1930 
چهارشنبه ها  ساعت: 1510 

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 1710

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398 

سامانه پیامکی 
روزنامه صبح امروز
1 0 0 0 8 0 8 8 8
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خبر
مرزبانان حافظ اقتدار مرزها

شما  مقدس:  مشهد  در  فقیه  ولی  نماینده   
مرزبانان آفرینندٔه قدرت، اقتدار و توانمندی برای 
صبح  گزارش  هستید.به  رهبری  و  انقالب  نظام، 
رضوی،  خراسان  استان  مرزبانی  فرماندهی  امروز 
سردار "قاسم رضایی" فرمانده مرزبانی ناجا در رأس 
مرزبانی  مدیران  و  فرماندهان  از  متشکل  هیئتی 
"علم  المسلمین  و  االسالم  حجت  دیدار  به  کشور 
خراسان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  الهدی" 
نقش  به  اشاره  با  رضایی"   " رفتند.سردار  رضوی 
بسزایی که نیروی مرزبانی در امنیت داخلی و ملی 
افتخارات  گذشته  سال  طی  مرزبانی  کرد:  عنوان 
داخلی  و  ملی  امنیت  در  و  کرده  کسب  بسیاری 
بسیار تأثیر گذار بوده است، همچنین شاخصه های 
ایران نسبت به سال های  کشور نشان می دهد که 
توانمندی  و  قدرت  با  و  می درخشد  بهتر  گذشته 
حاصل از الطاف الهی و تدابیر رهبر معظم انقالب 
اسالمی )مدظله العالی(، تأثیر گذار در عرصه های 
جهانی است.فرمانده مرزبانی ناجا افزود: علیرغم 
و  دارد  مرزها وجود  پیرامون  که  متفاوتی  فتنه های 
با بررسی های انجام شده ای که کارشناسان انجام 
به  جهان  در  کشوری  هیچ  دارند  اذعان  و  داده اند 
می بینیم  ندارد؛  پیرامونی  تهدیدات  ایران  اندازه 
می درخشد.سردار  امنیت  از  اسالمی  ایران  امروز 
رضایی تشریح کرد: در این موضوع نقش مرزبانی 
نقش  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  نیروی 
بارزی است، که می توان به فتنه هایی که در سال 
گذشته پیرامون مرزها وجود داشت و مرزبانی آن ها 
مقام  کرد.عالی ترین  اشاره  داد،  پاسخ  مقتدرانه  را 
گفت:  نیز  خود  سخنان  پایان  در  کشور  مرزبانی 
مظلوم  شهدای  معزز  خانواده های  از  تعدادی 
نور  و  دارند  حضور  جلسه  این  در  امروز  مرزبانی 
چشم ما هستند؛ ما فاصله ای بین خانوادٔه شهدا و 
باالخص شهدای مظلوم مرزبانی با رده های اجرایی 
کرد:  اابراز  علم الهدی  نمی بینیم.حجت االسالم 
بحث مرزبانی در این کشور تنها مرزبانی از دو وجب 
خاک نیست، مرزبانی از کوه و دشت و یک جمعیت 
خاص در برابر تهاجم خارجی نیست، مرزبانی در 
این کشور مرزبانی از اقتدار، قدرت و توانمندی یک 
مشهد  در  فقیه  ولی  است.نماینده  اسالمی  نظام 
مقدس ادامه داد: عمدٔه این اقتدار در گرو مرزبانی 
از این انقالب صورت می گیرد و آفرینندٔه این اقتدار 
برای نظام، انقالب و رهبری شما هستید. با توجه به 
اینکه دشمن تمام مرزهای ما را با پایگاه های نظامی 
خود محاصره کرده است، مسئلٔه صیانت از مرزها و 
مرزبانی صف مقدم جبهٔه مقاومت در سطح دفاعی 

است.

فقر و انحرافات اجتماعی از جمله پدیده هایی 
با  نظران  صاحب  از  بسیاری  نظر  به  که  هستند 
در  پژوهش ها  و  تحقیقات  می باشند.  مرتبط  هم 
بین فقر  رابطة مستقیم  عین حال که مؤید وجود 
و انحرافات نیست، اما وجود همبستگی میان آن 
به عنوان  این اساس فقر  بر  تأیید می نماید.  را  دو 
و  انحرافات  وقوع  در  اجتماعی،  مسائل  از  یکی 
زنان،  جرائم  زمینه  در  ویژه  به  آن  میزان  افزایش 
رویکرد  در  است.  گذار  تأثیر  سرقت  و  اعتیاد 
انحرافات  و  فقر  میان  همبستگی  این  نیز  دینی 
فقر  اساس  این  بر  است.  تأیید  مورد  اجتماعی 
انگیزش روی آوری به کجروی را افزایش می دهد؛ 
جرائم،  به  آوری  روی  در  طلبی  رفاه  که  همچنان 
و  فقر  تردید  بدون  می باشد.  قوی  بسیار  انگیزة 
نابرابری های اقتصادی از زمرة مهم ترین معضالت 
بین  در  ویژه ای  از جایگاه  که  جامعه بشری است 
از  فقر  است.  برخوردار  اجتماعی  مسائل  سایر 
دردهای  ناهنجارترین  و  مشکالت  بنیادی ترین 
زندگی انسان است که با وجود پیشرفت و توسعه 
تنها  نه  آن  میزان  بشری،  زندگی  در  گسترده 
در  موجود  آمارهای  طبق  بر  بلکه  نشده  کاسته 
حال افزایش است. مشکالت فقر صرفًا منحصر به 
پیامدهای خود فقر نمی باشد، بلکه مشکالت این 
مساله اجتماعی زمانی شدت پیدا می کند که آن 

بسترساز انحرافات می گردد.
y رابطه فقر با بزه 

اجتماعی،  انحرافات  و  فقر  بین  ارتباط 
در  انسانی  جوامع  نیست.  بدیع  و  نو  موضوعی 
مقوله  دو  این  با  شکلی،  به  خویش  حیات  طی 
گرسنگان  فقیران،  بین  ارتباط  بوده اند.  درگیر 
در  معتادان  قاتالن،  سارقان،  با  بی خانمان ها  و 
حوزه های مختلف علمی از قبیل، علوم اجتماعی، 
و  تحقیق  موضوع  روان شناسی،  و  اقتصادی 
منظرهای  از  و  گرفته  قرار  مختلف  پژوهش های 
گوناگون به آن توجه گردیده است؛ به گونه ای که 
در هر زمان و به تناسب شرایط، امکانات و فضای 
جامعه، راه حل هایی در برخورد با آن در نظر گرفته 
شده است. با شکل گیری »نهضت علمی« و آغاز 
طبیعی،  فیزیکی،  پدیده های  علمی  بررسی های 
اجتماعی  انحرافات  و  فقر  اجتماعی،  و  انسانی 
نیز از موضوعاتی بود که به طور تقریبی از یکصد 

سال پیش، با کمک ابزارهای علمی جدید، مورد 
کنکاش علمی قرار گرفته و نظریه ها و تئوری های 

جدیدی در این رابطه ارائه گردیده است. 
با توجه به شیوع فقر و افزایش آمار افرادی که 
زیر این خط و یا منطبق با خط فقر هستند از یک 
توضیح  برای  جرم شناسی  و  جزا  ارشد  کارشناس 
کمک  اجتماعی  وانحرافات  فقر  رابطه  واکاوی  و 

گرفته که در ادامه به آن می پردازیم.
کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی گفت: فقر 
برای  اقتصادی  کافی  قدرت  نداشتن  می توان  را 
رفع نیازهای اساسی برشمرد و جز تاثیرگذار ترین 
و  آثار  که  می شود  محسوب  اجتماعی  پدیده های 
تبعات گوناگونی را در پی دارد.به گزارش روزنامه 
رابطه  پیرامون  بتول سلیمی منش  امروز"  "صبح 
ثروت  نابرابر  توزیع  افزود:  جامعه  در  بزه  و  فقر 
شکاف  شدن  عمیق تر  باعث  تنها  نه  درآمد  و 
از  می تواند  پدیده  این  بلکه  می شود  طبقاتی 
و  آید  به شمار  بزه  بروز  در  کننده  تعیین  عوامل 
به گونه  را متوجه جامعه کند  آسیب های جدی 
ایی که دور از انتظار نیست که میزان کجروی و 

بزهکاری در جامعه فقیر افزایش یابد.
وی تصریح کرد: در واقع هنگامی که ساختار 
نظام  مولفه های  از  یکی  عنوان  به  اقتصادی 
ضعیف  اقشار  گردد  ثباتی  بی  دچار  اجتماعی 
فشار  تحت  گذشته  از  بیش  جامعه  متوسط  و 
انتظار  از  دور  بزه  بروز  و  می گیرند  قرار  اقتصادی 
نیست و این وضعیت می تواند منشأ بروز بسیاری 

از انحرافات اجتماعی باشد.

y افزایش سرقت یکی از پیامدهای فقر
سرقت  بروز  وقوع  کرد:  اظهار  منش  سلیمی 
و  فقر  پیامدهای  از  یکی  به عنوان  می توان  را 
در  که  همانطور  برد  نام  اقتصادی  مشکالت 
سایر  به  نسبت  ایی  فزاینده  نرخ  اخیر  سال های 

جرائم داشته است.
خصوص  در  که  چند  هر  داد:  ادامه  وی   
با  آن  ارتباط  به  می توان  سرقت  جرم  ریشه یابی 
این بین  اما در  مواد مخدر و اعتیاد اشاره داشت 
وضعیت اقتصادی و مالی حاکم بر جامعه از جمله 

بیکاری نیز از عوامل مؤثر بر افزایش آن است.
دیگر،  عبارتی  به  کرد:  ابراز  منش  سلیمی 
نوعی  و  است  معنادار  فرایند  یک  حاصل  جرم 
همبستگی بین بروز بزه و عوامل مؤثر در آن وجود 
دارد که در خصوص تاثیرگذاری فقر در بروز بعضی 
از جرائم  از جمله سرقت می توان با بررسی دقیق 
به ارتباط نزدیک آن دو دست یافت و اگر این مقوله 
را  رابطه مستقیمی  نگیرد قطعًا  قرار  واکاوی  مورد 

بین این دو پدیده در آینده شاهد خواهیم بود.
وی عنوان کرد: از دیگر آثار سوء فقر می توان به 
گسترش حاشیه نشینی اشاره داشت، معضلی که 
محسوب  اجتماعی  آسیب های  از  بسیاری  بنیان 
شده و به دلیل تورم و نرخ باالی مسکن استقبال 
امکان  این  در  سکونت  سمت  به  درآمد  کم  اقشار 
غیر رسمی بیش از گذشته است و در واقع فقر از 
غالبًا  که  است  مناطق  این  در  بارز  مشخصه های 

افراد کم درآمد و مهاجر در آنجا سکونت دارند.
نشینی  حاشیه  مسئله  گفت:  منش  سلیمی 

از  دارد  برای جامعه  که  منفی  پیامدهای  دلیل  به 
جمله افزایش جرم و بزهکاری که در نتیجه باعث 
کاهش امنیت اجتماعی می شود باید مورد توجه 

قرار گیرد.
دلیل  به  مناطق  این  می دهد:  توضیح  وی   
بزهکاران  برای  مناسبی  محل  کافی  نظارت  نبود 
ارزش  طبق  که  کودکانی  و  می شود  محسوب 
می یابند  رشد  مناطق  این  حاکم  نگرش های  و 
گرایش آنها به رفتار بزهکارانه بیش از سایرین بوده 
با توانمند سازی  و بدین ترتیب شایسته است که 
اقشار کم درآمد و کنترل نرخ تورم از گسترش آن 
و  جزا  ارشد  کارشناس  آید.این  بعمل  جلوگیری 
از دیگر تبعات منفی فقر اقتصادی  جرم شناسی 
که شخص و جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد 
سواد  سطح  بودن  پایین  کرد:  مطرح  این گونه  را 
و  سالمت  سطح  همچنین  و  جامعه  فقیر  اقشار 
مراقبت های شخصی نیز بسیار پایین آمده و با این 
با توجه به روند کنونی و گرانی های اخیر  تفاسیر 
فقر و مشکالت اقتصادی اقشار ضعیف و متوسط 

را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
اوضاع  چنین  با  طبیعتًا  کرد:  اشاره  وی   
رشدی  به  رو  روند  جرائم  از  برخی  بروز  اقتصادی 
توجه  است  مهم  آنچه  ترتیب  بدین  و  گرفته  پیش 
و ساماندهی وضعیت کنونی است که در صورت 
عدم برنامه ریزی آینده جامعه  به شدت تحت تأثیر 
امر  که مسئولین  است  امید  و  قرار خواهد گرفت 
بهتری عمل  مدیریت  با  واقعیت جامعه  به  نسبت 

نمایند.

صبح امروز انحرافات اجتماعی را واکاوی می کند:

فقر، زنگ خطری برای جامعه کمبود پزشک در ایران جدی است

کمبود  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر  کل  معاون 
حاضر  حال  در  گفت:  کشور  در  پزشک  جدی 
و  متخصص  عمومی،  پزشک  تعداد  شاخص 
نفر  ازای هر 1000  به  در کشور 1.6  دندانپزشک 
ایسنا،  با  گفت وگو  در  حریرچی  ایرج  است.دکتر 
در  پزشک  توزیع  نحوه  و  تعداد  وضعیت  درباره 
شاخص  کشور  در  حاضر  حال  در  گفت:  کشور، 
دندانپزشک  و  متخصص  عمومی،  پزشک  تعداد 
این  است.  جمعیت  نفر   1000 هر  ازای  به   1.6
درحالیست که کف مورد نیازمان در این زمینه 2.5 
نفر به ازای هر 1000 نفر بوده و حتی بسیاری از 
کشورهای دنیا در این زمینه شاخصی بین 3.5 تا 

5 نفر به ازای هر 1000 نفر جمعیت دارند.
y کمبود جدی پزشک در کشور

کمبود  با  کشور  در  ما  بنابراین  اینکه  بیان  با  وی 
نیروهای  تربیت  علی رغم  افزود:  مواجهیم،    پزشک 
دلیل  به  افراد  این  از  تعدادی  داشتیم،  که  پزشکی 
و  داشته  وجود  دانشجو  انتخاب  در  که  مالحظاتی 
بنابر شرایطی که داشتند،  به خارج از کشور رفته اند. 
بر این اساس به کمبود جدی پزشک دچار هستیم. 
هر  ازای  به  پزشک   1.6 شاخص  از  باید  بنابراین 
1000 نفر به 2.5 پزشک در هر 1000 نفر برسیم.

طی  اسالمی  شورای  مجلس  داد:  ادامه  حریرچی 
چند سال اخیر، سیاستی را اتخاذ کرد که بر اساس 
آن باید حدود 30 درصد از ظرفیت دانشگاه ها را به 
آنها  و  دهیم  اختصاص  محروم  مناطق  دانشجویان 
هم متعهد می شوند که سه برابر دوره تحصیل شان، 
کنند.  کار  محروم،  منطقه  آن  در  سال   21 یعنی 
سال  از  انشاءالله  که  سیاست  این  با  امیدواریم 
می آیند،  بیرون  آن  فارغ التحصیالن  اولین  آینده 
بتوانیم در میان مدت نیاز مناطق محروم به پزشک 
را به این صورت رفع کنیم.حریرچی تاکید کرد: در 
حال حاضر می توانیم با افتخار اعالم کنیم که هیچ 
جمعیتی  استانداردهای  طبق  که  نیست  روستایی 
باید پزشک داشته باشد،   اما پزشک در آنجا نباشد. 
به هر حال گاهی درخواست می شود که روستای 50 
باشد،  یا 100 خانواری هم پزشک داشته  خانواری 
پزشک  صورت  این  به  دنیا  کجای  هیچ  معموالً  اما 

توزیع نمی کنند.

خبر
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خبر
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

نقش کتاب در کاهش آسیب های 
اجتماعی پررنگ است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
گفت: نقش کتاب در کاهش آسیب های اجتماعی 
پررنگ است. دکتر جعفر مروارید که میزبان کودکان 
پردیس کتاب  نوجوانان خیریه گلستان علی در  و 
بود،  با بیان این که این طرح در راستای تغییر نگاه 
به سینماها و مراکز فرهنگی و هنری در شهر اجرا 
می شود، گفت: سینما تنها مکانی برای دیدن فیلم 
نیست و یک آکادمی عمومی و نهاد اجتماعی است 
که در هفته گذشته این اداره کل میزبان کودکان 
بود.  سیمرغ  سینمایی  پردیس  مجموعه  در  کار 
وی تاکید کرد: فروشگاه ها و پردیس های کتاب به 
نهاد اجتماعی می توانند نقش مهمی  عنوان یک 
و  کنند  ایفا  اجتماعی  آسیب های  کاهش  در  را 
هم چنین نگاه هویتی برای جوانان را تقویت نمایند.
ارشاد اسالمی خرساان رضوی  و  مدیرکل فرهنگ 
تصریح کرد: برنامه ای که شاهد آن هستیم، میزبان 
کودکان و نوجوانانی تحت حمایت خیریه گلستان 
برای  آن ها  از  بعضی  حضور  شاهد  که  است  علی 
اولین بار در این کتاب فروشی هستیم.مروارید ادامه 
داد: در این کتاب فروشی، در دو سطح به کودکان 
و نوجوانان خیریه گلستان علی خدمات ارائه شد 
که آشنا کردن نوجوانان با فضای فکری، تالیفات، 
محصوالت فرهنگی و بازی های فکری برای کودکان 
این  نهایت  در  کرد:  تصریح  بود.وی  جمله  آن  از 
و  اجتماع  بدنه  با  کتاب  پردیس های  میان  ارتباط 
حاشیه شهر مشهد می تواند به یک هویت منسجم 
شهری که جزو اهداف این طرح است، کمک کند.

این که  بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
گسترده  حاشیه نشینی  و  مشهد  شهر  آسیب های 
است، تاکید کرد: ارتباط حاشیه با مرکز و این که 
و  فرهنگی  آثار  و  شود  برقرار  توزیعی  عدالت  یک 
کتب و محصوالت فرهنگی و بازی های فکری بتواند 
همانطور که در دسترس مرکز شهر است در دسترس 
حاشیه شهر هم قرار گیرد و نقش اجتماعی کتاب و 
محقق  عینی  صورت  به  کتاب  اصالح گری  نقش 
شود جزو اهداف این طرح است.مروارید بیان کرد: 
خوشحالم که تبسم و نشاط را در چهره کودکان و 
به  و کتاب  آمده اند، می بینیم  اینجا  نوجوانانی که 
آن ها سرزندگی داده است و باعث تفکر تعهد نقادی 
در زندگی آینده آن ها خواهد شد. وی تصریح کرد: 
با همین  انتظار داریم مولفان پیشکسوت و جوان 
فضاهای اجتماعی کنونی و نگاهی که وجود دارد به 
سمت رفع آسیب های اجتماعی که جزو برنامه های 

استاندار خراسان رضوی است پیش روند.

انجمن ها و تشکل ها عموما در راستاي اهداف 
و برنامه هایی که از پیش تعیین و تعریف و هدف 
تعهد  نوعي  با  و  دارند  برمي  قدم  شده  گذاری 
اجتماعي و احساس مسئولیت برای اهداف کوتاه 

مدت، میان مدت و بلند مدت حرکت می کند.
صادق  ای  واسطه  نوعی  به  انجمن ها  این 
سازمان هاي  یا  دولت  و  گوناگون  اجتماعات  بین 

دولتي هستند.
در استان خراسان اگر چه انجمن های با سابقه 
نو پا  انجمن های  یا  و  مانند خوشنویسی  نیم قرن 
بسیار  جایگاه  توانسته اند  عکاسی  انجمن  مثل 
اما  کنند  کسب  استان  در  اعتباری  با  و  خوب 
مرکز  در  تجسمی  هنرهای  شاخه های  سایر  در 
بخوبی  وضع  استان  سطح  یا  و  شهرستان ها  و 
رشته  در  نبود.  عکاسی  و  خوشنویسی  رشته  دو 
گرافیک و رشته تصویرسازی با وجود اینکه فارغ 
تحصیالن هنرستان و آموزش عالی و دانشگاهی 
رو به افزایش بود اما هیچ تشکل یا انجمنی وجود 
و  نقاشی  مثل  رشته ها  سایر  در  وضع   ، نداشت 

مجسمه سازی و سفال نیز همین بود.
y حکمی که قرار بود 6ماهه باشد

شهرستان  تجسمی  هنرهای  انجمن  تشکل 
به  ابتدا  همان  در  هم   1389 سال  در  مشهد 
ارشاد  اداره  نهایت  در  و  شد  کشیده  تعطیلی 
دید  آن  در  را  چاره  مسئله  حل  برای  مشهد  وقت 
یک  تعیین  و  انتصاب  با  را  انتخابی  انجمن  که 
برای حل مشکل  ماه  برای مدت شش  سرپرست 
مداخله نماید. اما این حکم انتصابی نه شش ماه 
از هفتاد ماه »چیزی  بلکه در کمال تعجب بیش 

قریب  شش سال بیشتر« ادامه یافت.
طوالنی  اینقدر  سرپرستی  زمان  چگونه  اینکه 
این  طول  در  که  بود  سوالی  بیابد  ادامه  توانست 
شش سال مرتب هنرمندان مشهد پاسخی درست 

از اداره ارشاد نشنیدند.
با این حال دستور اداره کل هنرهای تجسمی 
انجمن های سابق بخاطر  انحالل  بر  کشور مبنی 
اشکاالت ثبتی و احیا مجدد انجمن های هنرهای 
سال  از  استان  در  نو  قالبی  در  اما  تجسمی، 
1396 رقم خورد و بسیاری از استان های  کشور 
خود  استانی  انجمن های  سرعت  به  توانستند 
در  تجسمی  هنرهای  انجمن  دهند،  تشکیل  را 

استان خوزستان، البرز ، گیالن، ... از جمله این 
انجمن ها بودند اما انجمن استان خراسان رضوی 
با وجود تالش معاونت هنری وقت باز هم به انجام 
نرسید تا اینکه با تغییر مدیریت در اداره کل این 
روند به ناگهان شتاب دوچندان گرفت و معاونت 
هنری و سینمایی هم عمال با پشتیبانی  خود از 
اندازی   راه  و  احیاء  خواستار  هنری،  انجمن های 

این تشکل استانی شد.
y پشتیبانی پایتخت

بر  نیز   مظفری  هادی  پایتخت؛  در  آنسو  اما 
کرسی اداره کل هنرهای تجسمی نشست، تاکید 
هنری  تشکل های  ایجاد  بر  هم  وی  سیاست  و 
کار  روند  وضعیت  پیگیر  مظفری  شد.  متمرکز 
شکل  در  تعلل  از  و  بود  خراسان  استان  انجمن 
تا  می کرد  گالیه  همواره  استانی  انجمن  گیری 
شامگاه   ،  1397 سال  پایانی  روزهای  در  آنکه 
از  رئیسه  هیئت  بعنوان  10نفر  ماه،  اسفند   25
مختلف  رشته های  در  هنرمند  میهمان   87 میان 
هنرهای تجسمی انتخاب شدند و در روز واپسین 
ابالغ  نیز  آنها  احکام  کل  مدیر  توسط   ،97 سال 

شد.
مراحل تهیه و تنظیم اساسنامه ظرف سه ماه 
و نیم پس از ابالغ تدوین و برای تصویب به مجمع 
عمومی تقدیم شد، اما چون مجمع اول با آزمون 
ارشد هنر مقارن شده بود و هنرمندان شهرستانی 
کمتر حضور پیدا کردند در  نهایت به دلیل به حد 
مجمع  در  اساسنامه  حاضرین،  نرسیدن  نصاب 

دوم مجدد تقدیم اعضأ شد.
*مجمع مبارک

قریب  حضور  با  گذشته  هفته  در  دوم  مجمع 
ابتدای  در  یافت.  رسمیت  اعضاء  از  نفر   270

سخنرانی  به  سینمایی  هنری  معاونت  جلسه، 
ایراد سخن  به  و سپس حسین صالحی  پرداخت 
و گزارش در خصوص فعالیت های هیئت موسس 
و  مقدم  خیر  ضمن  نماینده  بعنوان  و  پرداخت 
تشکر از حضور هنرمندان، به ثبت نام هزار نفره 
تعداد  این  هنرمندان استان اشاره کرد و گفت:  
ثبت نام و استقبال باورنکردنی بود و موجب تعجب 
دوستان مهربان و تردید و شک دوستان نامهربان 

شد.
بعد  نیز  سخنان  برخی  به  همچنین  صالحی 
در  که  کرد  اشاره  و  داد  نشان  واکنش  ماه  چهار 
قبال تهمت ها، توهین ها، تهدیدها و نامهربانی ها  
شأن  و  آرامش  حفظ  و  هنر  تعالی  هدف  با 
قرآن،  آیه شریفه  به  تاسی  به  و  متانت  هنرمندان 

صبر پیشه کردیم.
صالحی سپس به قرائت اساسنامه پرداخت و 
ادامه خوانش همراهی  نیز در  عضو دیگر مجمع 
از تبادل نظرات اعضاء در نهایت در  کرد که پس 
ساعت پس از  تصویب اساسنامه در مجمع دوم، 
اولین  خراسان  تجسمی  هنرهای  هنرمندان 
کردند.  تصویب  و  تدوین  را  خود  جمعی  تشکل 
این  شده  یاد  اساسنامه  تصویب  با  ترتیب  بدین 
آراء  با  استانی  انجمن  اولین  بعنوان  انجمن 

هنرمندان رسمیت پیدا کرد.
جلسه  در  رسمی  اعالم  طبق  ترتیب  بدین 
رسما  نیز  کاندیداها  نام  ثبت  جهت  زمان بندی 
حضور  به  مایل  که  کسانی  بطوریکه  شد،  اعالم 
ساعت  پایان  تا  باشند  مدیره  هیئت  انتخابات  در 
 13:00 ساعت  تیرماه   16 پنجشنبه  روز  اداری 
فرصت دارند تا ثبت نام خود را جهت کاندیداتوری 
رضوی  خراسان  استان   انجمن  تا  دهند.  انجام 

رسما تشکیل شود.
y نهادسازی در هنرهای تجسمی

تجسمی  هنرهای  کل  مدیر  مظفری  هادی 
کشور در پایان نشست با انجمن های هنری کشور 
گفته  هنری  تشکل های  و  انجمن ها  به  اشاره  با 
گرفته  شکل  سینما  و  تئاتر  در  سازی  نهاد   : بود 
ولی متاسفانه در هنرهای تجسمی هنوز تشکلی 

صورت نگرفته است.   
وی در خصوص ایده  برگزاری  بینال هنر ایران 

با پشتیبانی انجمن ها نیز سخن گفت.
y هارمونی هنری با تشکیل انجمن ها

در  دانشگاه  مدرس  و  گرافیست  بیات،  آراد 
های  رشته  وجود  گفت:  تشکل  این  خصوص 
بروز  باعث  شهر،  یک  در  متفاوت  تجسمی 
هارمونی هنری در آن فضاخواهد شد، حال این 
این رشته ها تحت نظارت  اگر  را اضافه کنید که 
هنرهای  انجمن  مانند  به  کارگروهی  مدیریت  و 
تعریف  آن  برای  درستی  مسیر  و  باشد  تجسمی 
فضای  در  پررنگی  نقش  و  جایگاه  قدر  چه  شود، 

هنری آن شهر ایجاد میشود.
وی افزود: در شرایطی که در انجمن تجسمی 
خواهد  وجود  کرسی  یک  هنری  رشته  هر  از 
داشت، سالیق قشرهای مختلف هنری را پوشش 
در  پذیری  آسیب  و  دغدغه  دیگر  و  دهد  می 
خروجی آثار هنری به میزان قابل توجهی کمرنگ 
حاصل  زمانی  نتیجه  این  البته  که  شد،  خواهد 
خواهد شد که کرسی های هنری هر یک از اعتبار 
و پشتوانه هنری مرتبط با آن رشته برخوردار شود.

و  ریزبینی  از  قطعا  اعتبار  این  حصول 
شد  خواهد  مشتق  گیران  تصمیم  هنری  وجدان 
یک  هنری  اعتبار  سلیمی  عقل  هیچ  که  چرا 
و  هیاهو  تاثیر  تحت  و  ناشیانه  شکل  به  را  شهر 
از بین نخواهد برد و همه  جاروجنجالهای کاذب 
ما اطالع داریم که به دست آوردن اعتبار و ارزش 
سالها ممارست در - همه وجوهش نیاز - دارد و 
از دست دادن آن به باریکه ای دل خوش خواهد 

شد.
اعتبار  بنابراین  کرد:  خاطرنشان  بیات 
بخشیدن به انجمن هنرهای تجسمی یک شهر، 
با  و  است  اقلیم  آن  هنرمندان  تک  تک  وظیفه 
خواهد  ثمر  پر  و  بارور  درخت  این  یکدیگر  کمک 
داشته  سایه  هم  که  درختی  از  همه  قاعدتا  شد. 
باشد و هم میوه، حظ کامل را خواهند برد تا غیر 

آن.

اساسنامه انجمن هنرهای تجسمی استان تصویب شد؛

رای هنرمندان به خرد جمعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی 
کشورعنوان کرد؛

ساخت20پردیس سینمایی در شهرهای 
پرجمعیت فاقد سینما

سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
20پردیس  ساخت  گفت:  کشور  سینمایی 
فاقد سینما در  سینمایی در شهرهای پرجمعیت 

کشور در دستور کار این نهاد قرار دارد.
موضوع  با  ای  جلسه  در  حیدری  رمضانعلی 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  محل  در  سینما  احداث 
اسالمی تربت حیدریه اظهار کرد: برنامه ریزی ما 
در سال جاری برای ساخت 20 پردیس سینمایی 
در ٢٠  فاقد سینما  پر جمعیت  در ٢٠ شهر  امید 
که  است  شهرداری ها  مشارکت  با  کشور  استان 
این  از  یکی  حیدریه  تربت  و  رضوی  خراسان 
پردیس هاست.وی افزود: این طرح در شهرهای 
ندارند  سینما  استان  مراکز  در  که  پرجمعیتی 
احداث  در  مشارکت  برای  آماده  شهرداری ها  و 
پارک مرکزی شهر هستند اجرا خواهد  سینما در 
شد و در هر استان یک شهر انتخاب می شود و ما 
و  داشتیم  استان  کل  اداره  با  استانی  نامه  تفاهم 
طی پیگیری های مسئولین استان از نظر ما تربت 
حیدریه ظرفیت احداث پردیس سینمایی را دارد 
و امیدواریم این طرح ارتقا دهنده نیازهای شهر و 
نیز ایجاد کننده یک هویت جدید برای شهر باشد 
و در این راستا شاهد کاهش آسیب های اجتماعی 

نیز باشیم.
سازمان  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  کشور  سینمایی 
خصوصی  بخش  وسیله  به  سینما  ٢٥٠سالن 
که  است  احداث  حال  در  کشور  های  دراستان 
بعضی از آنها 3، ٥ و بعضی دیگر ٧ سالنه هستند 
بخش  توسط  ها  گذاری  سرمایه  این  عموم  که 

خصوصی در فضای تجاری انجام می شود.
از قطب های  یکی  وی گفت: خراسان رضوی 
ارکان های  تمام  و  است  کشور  سینمای  بزرگ 
در  ای  ویژه  توجه  استان  این  به  ایران  سینمای 
فیلم  نمایش  پخش  و  توزیع  محتوا،  تولید  حوزه 

دارند که این ظرفیتی برای این استان است.
حیدری بیان کرد: ما در عرصه توسعه فضاهای 
سینمایی کشور مسیرهای مشخصی را برای رفع 
انجام  های  ریزی  برنامه  با  که  داریم  کمبودها 
ورود سرمایه گذاری بخش  از مسیرها  یکی  شده 
پرده  هر  ازای  به  راستا  این  در  و  است  خصوصی 
هزینه  کمک  تومان  ١٦٠میلیون  سقف  تا  سینما 
سینمایی  سازمان  توسط  نمایش  و  صدا  تأمین 

تامین می شود.

خبر

512/13 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابر رای شماره 139860306012000760 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قدرت ساالری مقدم فرزند در 
محمد بشماره شناسنامه 7 صادره از بردسکن در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت 210 مترمربع از پالک 8922 فرعی 
اوقاف محرزگردیده  اداره  از مالک رسمی  آدرس شهید صادقی18 خریداری  به  واقع در بخش یک حومه کاشمر  از 3027 اصلی 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/10، نوبت دوم: 

1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/14 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابر رای شماره 139860306012000404 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اکرم صاحبکاری فرزند ابراهیم 
بشماره شناسنامه شناسنامه 2043 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120/13 مترمربع از پالک 767 
فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان باقری 10 پالک 25 خریداری از مالک رسمی آقای عبداله 
غالمی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اول:  انتشارنوبت  تاریخ   . شد  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است 

1398/4/10، نوبت دوم: 1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

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

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

برابر رای شماره 139860306012000678 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
احمد  فرزند  داودی  اقای مصطفی  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  ثبت ملک کاشمر  ثبتی حوزه  سند رسمی مستقردرواحد 
از  از پالک 1752 فرعی  به مساحت 1750 مترمربع  از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان  بشماره شناسنامه 18200 صادره 
60 اصلی واقع در بخش چهار کاشمر به آدرس کیلومتر 30 جاده کاشمر به بردسکن خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی 
متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
نمایند. تقدیم  رابه مراجع قضایی  ، دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم وپس  اداره 

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت 
اول: 1398/4/10، نوبت دوم: 1398/4/25

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

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

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

برابر رای شماره 139860306012000500 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
حسن  فرزند  زارعی  خانم شهربانو   متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند 
بشماره شناسنامه 21 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 122 مترمربع از پالک 843 فرعی از 58 اصلی 
واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم 30- کوچه شهید هادی 17 خریداری از مالک رسمی آقای حسین پاکروان احدی 
از ورثه حسن پاکروان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا 
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ 

انتشارنوبت اول: 1398/4/10، نوبت دوم: 1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

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

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

برابر رای شماره 139860306012000308 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سید  فرزند  فیض  جواد  سید  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  کاشمر  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند 
از پالک 1056  به مساحت 125 مترمربع  از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان  محمد هادی بشماره شناسنامه 983 صادره 
فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس قائم 32- ایزدی 7 پالک 12 خریداری از مالک رسمی آقای محمد هادی 
فیض محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
نمایند. تقدیم  رابه مراجع قضایی  ، دادخواست خود  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  ازاخذ رسید، ظرف مدت یک  تسلیم وپس  اداره 

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 
1398/4/10، نوبت دوم: 1398/4/25

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

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

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

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139860306012000666 شماره  رای  برابر 
نژاد حسین فرزند  آقای سعید  ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی  فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
محمدناصر بشماره شناسنامه 8205 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 102/77 مترمربع از پالک 192 
فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به ادرس فاطمیه4- انتهای نوبهار 4 خریداری از مالک رسمی آقای علی 
اکبر علیزاده اول محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 
1398/4/10، نوبت دوم: 1398/4/25

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/19 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابر رای شماره 139860306012000396 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد زارع مهرجردی فرزند خالق 
از  به مساحت 173/50 مترمربع  یکباب ساختمان  از ششدانگ  از کاشمر در سه دانگ مشاع  بشماره شناسنامه 11459 صادره 
پالک 189 اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان اکبرنژاد 3 پالک 5 خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه صفری 
عطائی خبازی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت 
اول: 1398/4/10، نوبت دوم: 1398/4/25

رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

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

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

برابر رای شماره 139860306012000473 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد محمدی فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 3 صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 258/35 مترمربع از پالک 145 فرعی از 3026 
مالکیت مشاعی متقاضی  از مالک رسمی  ترابی 11 پالک 10 خریداری  آدرس شهید  به  واقع در بخش یک حومه کاشمر  اصلی 
به  نسبت  اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اول:  انتشارنوبت  تاریخ   . شد  صادرخواهد  مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است 

1398/4/10، نوبت دوم: 1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/21 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139860306012000538 شماره  رای  برابر 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی محمد حسینی 
عارفی فرزند حسن بشماره شناسنامه 14629 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 69/45 مترمربع از پالک 
1142 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم- جنب پمپ بنزین خریداری از مالک رسمی خانم زهرا و 
فاطمه طباطبایی )ورثه زرین فرمانی( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . 

تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/10، نوبت دوم: 1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/22 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابر رای شماره 139860306012000475 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد شکاری فرزند علی بشماره 
شناسنامه 7 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/35 مترمربع از پالک 1045 فرعی از 58 اصلی واقع 
در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم- نیلوفر شمالی خریداری از مالک رسمی آقای عباسعلی علی نیا محرزگردیده است لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/10، نوبت دوم: 

1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/23 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

برابر رای شماره 139860306012000576 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی حسن علی پور قوژدی فرزند حبیب 
بشماره شناسنامه 5 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 116/60 مترمربع از پالک 1459 اصلی واقع در 
بخش یک شهر کاشمر به ادرس خیابان 15 خرداد 3- پالک 132 خریداری از مالک رسمی خانم صغری شاهمرادزاده محرزگردیده 
است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/10، نوبت دوم: 

1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

512/24 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی

آگهي فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه خانم فخری موشانی به استناد دو برگ استشهادیه گواهي شده منظم به تقاضاي کتبي جهت دریافت سند مالکیت 
المثني نوبت اول به این اداره مراجعه ومدعي است سند مالکیت 420 سهم مشاع از 18541 سهم ششدانگ پالک 8480 فرعی 
از 276 اصلی بخش 13 مشهد که متعلق به  وی می باشد بعلت بی احتیاطی  مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد 
نام وی ثبت و سند بشماره چاپی 561021 سری الف سال 87  به  و ثبت 54270  که سند مالکیت ذیل دفتر 340 صفحه 283 
انتقال قطعی گردیده است.  دفتر  به متقاضی  برابر سند 60093- 1387/12/18 دفتر 30 فریمان  صادروتسلیم شده است که 
امالك بیش ازاین حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره ذیل  ماده120 اصالحی قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهي ومتذکرمي گردد 
هرکس نسبت به ملك مورد آگهي معامله انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستي ظرف مدت ده روزاز تاریخ 
است  بدیهي  نماید  تسلیم  اداره  این  به  ای  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  پیوست  به  را  خود  کتبي  اعتراض  آگهي  انتشاراین 
درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند 

مالکیت المثني وتسلیم آن به متقاضي اقدام خواهد شد 
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان-محمد رضا رجایی مقدم

خبرنگارصالح موسویان

moosaviansaleh@gmail.com
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خبر
رئیس کمیسیون شهرسازی شورای از ابالغ نشدن 

ضوابط بلندمرتبه سازی مشهد خبرداد:
بلندمرتبه سازی معلق روی هوا 

شورای  شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس 
اسالمی شهر مشهد گفت:  با وجود خبری که مبنی 
بلندمرتبه سازی در رسانه ها مطرح  بر ابالغ ضوابط 
نشده  ابالغ  به شهرداری ها  این ضوابط هنوز  شده، 
مهدی نیا  محمدهادی  امروز  صبح  گزارش  است.به 
در جریان نشست کمیته نظارتی شماره 3 که با هدف 
بررسی مشکالت و مسائل منطقه 5 شهرداری برگزار 
ضوابط  چارچوب  که  این  از  قبل  تا  اظهارکرد:  شد، 
معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  بلندمرتبه سازی 
اظهارنظری  زمینه  این  در  نمی توانیم  نشود،  ابالغ 
اظهارنظر  به  منوط  نیز  موضوع  این  و  باشیم  داشته 
معاونان شهرسازی کالنشهرهای کشور شده است.

وی با اشاره به معطل ماندن ضوابط بلندمرتبه سازی 
تا هرچه سریع تر  ابرازامیدواری کرد  کالنشهر مشهد 
این ضوابط به مدیریت های شهری کالنشهرها به ویژه 
شهرداری مشهد ابالغ شده تا بالتکلیفی موجود در 

این زمینه مرتفع شود.
y ادامه محله گردی های مهدی نیا

شهرسازی  و  عمران  کمیسیون  رئیس  چنین  هم 
 11 منطقه  از  گردی   محله  در  مشهد  شهر  شورای 
شهرداری  مشهد،  گفت: منطقه 11 از ظرفیت های 
برخوردار  پیاده محوری  نقش  افزایش  برای  ویژه ای 
است و پیشنهادهای مختلفی برای احداث پیاده راه ها 
امیدواریم  و  شده  مطرح  ترافیک  های  آرامسازی  و 
افزایش  بحث  تصمیم سازی های  در  پیشنهادات  این 
مهدی نیا  باشدمحمدهادی  موثر  پیاده مداری 
اظهارکرد: با توجه به نگاه متوازن و عدالت محور شورای 
از  اعم  شهری،  مناطق  تمامی  به  مشهد  شهر  پنجم 
کم برخوردار و برخوردار، طرح جمعه های محله گردی 
در تمامی محالت انجام خواهد شد.مهدی نیا  گفت: 
بخشی از بازدید به محله ارمغان که یکی از زیرمحله 
یافت؛  اختصاص  است،  فارغ التحصیالن  های 
متاسفانه برخی از مناطق شهری ما با توجه به سابقه 
خوبی  مکانی  موقعیت  در  اینکه  علی رغم  قدیمی، 
هستند ولی دچار عقب ماندگی تاریخی شده اند و به 
لحاظ اقتصادی اقتصادی و اجتماعی ممکن است در 

تناسب با بافت های اطراف خود نباشند.

و  اطالعات  فناوری  سازمان  مدیرعامل   
بارگذاری  و  تهیه  از  مشهد  شهرداری  ارتباطات 
برای طرح   ،)BI )با زیرساخت  داشبورد مدیریتی 
جامع اصالح نظام پاسخگویی در حوزه شهرسازی 

شهرداری مشهد خبر داد. 
رجائیان  محمدجواد  امروز،  صبح  گزارش  به 
معماری  و  شهرسازی  حوزه  اینکه  به  اشاره  با 
بوده  شهروندان  به  مستقیم  پاسخگویی  پیشتاز 
سریع تر  پاسخگویی  شهری  مدیریت  تالش  و 
نظام  طرح  به  است،  شهروندان  به  همگون تر  و 
شهرداری  در  عملکرد  پایش  و  پاسخگویی  جامع 
جامع  نظام  اساسًا  گفت:  و  کرد  اشاره  مشهد 
مشهد  شهرداری  در  عملکرد  پایش  و  پاسخگویی 
برای پرداختن به این موضوع راه اندازی شده که 
طرح  صحیح  استقرار  با  بتواند  شهری  مدیریت 
و  آن  مثبت  اثرات  دریافت  شاهد  مدت،  کوتاه  در 
وی  باشد.  شهروندان  رضایت  حداکثری  کسب 
جامع  طرح  برای  مدیریتی  داشبورد  تهیه  افزود: 
اصالح نظام پاسخگویی و پایش عملکرد در حوزه 

BI ، برای ترسیم  شهرسازی مبتنی بر زیرساخت 
برای  را  قوی  ابزاری  موجود،  عملکردی  وضعیت 
شهری  مدیریت  ارشد  مدیران  و  تصمیم گیران 
فراهم می آورد؛ به نحوی که این داشبورد با توجه 
به تعریف زمان مطلوب و غیرمطلوب در گام های 
زمان های  کلیه  پرونده های شهرسازی،  مختلف 

داده  نمایش  را  مختلف  گام های  در  شده  هزینه 
تفکیک  به  مقایسه ای  آمارهای  نمایش  امکان  و 
آورد؛ همچنین  را فراهم می  و مرحله  منطقه گام 
به صورت یکجا امکان نمایش نمودارهای مختلف 
داراست.مدیرعامل  نیز  را  مناطق  تمامی  برای 
شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  سازمان 

نتیجه  بررسی  با  کرد:  عنوان  همچنین  مشهد 
آن  غیرمطلوب  و  مطلوب  زمان  و  فرآیندها  این 
می توان در خصوص صرفه جویی در زمان و انجام 
درخواست ارباب رجوع در کمترین زمان ممکن، 
برنامه ریزی های الزم توسط حوزه های شهرسازی 

و برنامه ریزی انجام گردد.
رجائیان با اشاره به اینکه در طراحی این داشبورد 
هوش  سیستم های  ابزار  قدرتمندترین  و  برترین  از 
تجاری)زیرساخت BI( استفاده شده که هم اکنون 
استفاده  حال  در  بین المللی  پیشرفته  سطوح  در 
مرتبط  سامانه های  در  داشت:  اظهار  می باشد، 
گزارش ها  اینگونه  مشاهده  و  تهیه  شهرسازی،  با 
صورت  جداگانه  صورت  به  مدیریتی(  )داشبورد 
آن  کردن  سرجمع  و  تهیه  برای  بعضا  که  می گیرد 
صرف  زمان  روزها  حتی  و  ساعت ها  است  ممکن 
در  مدیریتی  داشبورد  توسط  که  صورتی  در  گردد؛ 
کمتر از 20 ثانیه، گزارش  زمان های صرف شده در 
صورت  به  شهرسازی  پرونده های  گردش  خصوص 

سرجمع و مقایسه ای قابل نمایش و چاپ است. 

با هدف صرفه جویی در زمان و افزایش کیفیت پاسخگویی به شهروندان صورت گرفت؛

تجهیز شهرسازی به داشبورد مدیریتی  وزیر راه و شهرسازی در مشهد:
ظرفیت هاي ایجاد شده در فرودگاه مشهد 

مطلوب است

داخلي  ترمینال  از  بازدید  در  شهرسازي  و  راه  وزیر 
ایجاد شده  تاکید کرد که ظرفیت هاي  فرودگاه مشهد 
در فرودگاه مشهد مطلوب و مورد قبول است.به گزارش 
صبح امروز، وزیر راه و شهرسازی در این بازدید، ضمن 
ابراز رضایت از روند خدمت رسانی به مسافران و زایران، 
گفت: اقدامات تحسین برانگیز و شایان توجهی برای رفاه 
مسافران در فرودگاه مشهد انجام شده و تغییر و تحوالِت 
به  اشاره  با  اسالمی  است.محمد  چشمگیر  توسعه ای 
اقدامات انجام شده برای کاهش ایستایی مسافران در 
مشتریان  به  مطلوب  تسهیالت  ی  ارایه  بر  ترمینال ها، 
فرودگاهی و همچنین تسهیل فرآیند گردش کار مسافران 
تاکید کرد و افزود: ظرفیت های ایجاد شده در فرودگاه 
مشهد مطلوب و مورد قبول است و استمرار در خدمت 
اصل  رعایت  راستای  در  مسافران  به  شایسته  رسانی 
مشتری مداری همواره باید مورد توجه باشد.همچنین 
خراسان  فرودگاه های  مدیرکل  زاده،  قاسم  باقر  محمد 
و  فعل  از  جامع  گزارشی  ارایه  با  بازدید  این  در  رضوی 
انفعاالت فرودگاه مشهد به وزیر راه و شهرسازی، گفت: 
پروازی  پایانه های  مقابل  محوطه سازی  پروژه  دوم  فاز 
فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با مساحت 
قبول  قابل  پیشرفت  و  سرعت  با  هکتار،  هفت  حدود 
هدف  با  پروژه  این  افزود:  زاده  اجراست.قاسم  حال  در 
زیبا سازی محیط،  این محوطه،  و بهسازی  ساماندهی 
ساماندهی توقفگاه روباز، یکسان سازی معابر و رفاه حال 
مسافران و زایران با اعتبار 90 میلیارد ریال از شهریور ماه 
97 آغاز شده که مرداد امسال به بهره برداری می رسد.
 5000 پوش،  کف  مترمربع   8000 اجرای  گفت:  وی 
متر مکعب بتن ریزی، 7000 تن قلوه ریزی، 3000 متر 
مربع سنگ فرش پیاده روها، 10 هزار متر کابل کشی و 
2000 متر جدول گذاری از جمله اقدامات در حال انجام 
در این پروژه است.مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی 
همچنین از اعزام زایران خانه خدا از طریق فرودگاه شهید 
هاشمی نژاد مشهد خبر داد و عنوان کرد: پروازهای حج 
طی  و  می شود  آغاز  امسال  ماه  تیر  از 17  فرودگاه  این 
از  زایر در قالب 75 کاروان  پروازها 10 هزار و 600  این 
استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی به سرزمین 

وحی اعزام می شوند.

خبر

معاون اقتصادی شهردار مشهد در دیدار با هیات تجاری و فنی کشور ترکیه:
شناسایی 100 فرصت سرمایه گذاری در شهر مشهد

فرصت   100 اینکه  بیان  با  مشهد  شهردار  اقتصادی  معاون 
سرمایه گذاری در مشهد شناسایی شده است، گفت: خوشحالیم 
از اولویت های بررسی اقتصادی کشورهای  که شهر مشهد یکی 

همسایه است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد، اژدر اژدری 
در دیدار با هیات تجاری و فنی کشور ترکیه با مدیران اقتصادی 
شهرداری مشهد عنوان کرد: شهر مشهد جزء معدود شهرهایی 
ثروتی  تمرکز  نقطه  آن هیچ  کیلومتری  در شعاع ١٠٠٠  که  است 
وجود ندارد، از سوی دیگر مناسبت های شمسی و قمری در این 

شهر از رویدادهای گردشگری قابل توجهی بهره مند است. 
وی افزود: در حال حاضر شهر مشهد روزانه میزبان بیش از یک 
هزار توریست است، همچنین در یک نگاه اجمالی شاهد ساخت و 
سازهای بزرگی در این شهر هستیم، امری که به واسطه آن فرصت 
با توجه به  بزرگی برای توسعه شهر ایجاد شده است. وی افزود: 
سیاست شهردار مشهد مبنی بر ایجاد بستر مناسب برای اقتصاد 
پررونق شهری، ما از همکاری شرکت های معتبر دنیا استقبال می 
شهر  خوشبختانه  ها،  تحریم  وجود  با  کرد:  عنوان  اژدری  کنیم. 
مشهد اقتصاد پر رونقی دارد و در جذب گردشگر و عرصه ساخت و 
ساز موفق است. معاون اقتصادی شهردار مشهد جریان نقدینگی 
پر رونق در شهر را یکی از ویژگی های منحصر به فرد شهر مشهد 

و  است  ساخته  متمایز  کشور  شهرهای  دیگر  با  را  آن  که  دانست 
اقتصاد  در  پیشتاز  شهرهای  جز  را  مشهد  که  امری  کرد:  تصریح 
به  است.  شهر  در  نقدینگی  زنده  جریان  است،  کرده  غیرصنعت 
گفته وی به صورت مشخص انتظار ما از نماینده کشور ترکیه تنها 
همکاری در زمینه کنسرسیوم عملیات نیست و نگاه ما همکاری 
به  فاینانس است، در حال حاضر شهرداری مشهد  و  تر  گسترده 
نوبه خود در حال ساخت و بهره برداری از پروژه هایی با میلیاردها 
اعتبار است و برنامه های گسترده ای در زمینه گردشگری دارد، 
و  سالمت  گردشگری  برای  شهرها  ترین  ارزان  از  یکی  مشهد 
مذهبی است.وی افزود: حضور سرمایه گذاران خارجی و بازدید 

از پروژه های شهری یکی از اتفاقات مهم برای پیشرفت هر شهر 
بررسی  های  اولویت  از  یکی  مشهد  شهر  که  خوشحالیم  است، 
سیاسی  روابط  امیدواریم  است،  همسایه  کشورهای  اقتصادی 
و  گذاری  سرمایه  حوزه  در  ترکیه،  و  ایران  گسترده  اقتصادی  و 
مشارکت در پروژه های شهری نیز پر رنگ تر شود، در حال حاضر 
٣ پروژه بزرگ اقتصادی در مناطق کم برخورد شهر در حال انجام 
است. اژدری با اشاره یه اینکه تبدیل شهر مشهد به منطقه فرصت 
تقویت  و  است  شهری  مدیریت  اهداف  از  یکی  اقتصادی  های 
سیاست  گذاری  سرمایه  جذاب  گزینه  عنوان  به  مشهد  جایگاه 
راهبردی است ، گفت: هدف ما این است که مشهد یکی از گزینه 
های اقتصادی در کشور باشد، شهرداری مشهد هماهنگی خوبی 
با نهادهای دیگر چون آستان قدس و استانداری دارد، به طوری 
که همکاری این سه نهاد در این دوره نسبت به دوره های گذشته 
کم نظیر بوده است. وی افزود: ما آمادگی کامل برای همکاری با 
سرمایه گذاران خصوصی، شرکت ها و دولت ترکیه را با این تعهد 
امر اخذ مجوزهای پروژه های اقتصادی را تحقق  که سهولت در 
از ١٠٠ فرصت  بخشیم، داریم، همچنین شهرداری مشهد بیش 
اقتصادی در شهر مشهد را شناسایی کرده است. وی خاطرنشان 
کرد: شهردار مشهد سیاست دیپلماسی شهری را دنبال می کند و 

یکی از اعضای فعال مرکز بین المللی مترو پلیس است.

در شهر

512/25 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 

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

سندرسمی
برابر رای شماره 139860306006000662- 1398/3/3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای محمد لطفی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 1 صادره از زاوه در ششدانگ یکباب سالن دامداری به 
مساحت 1167/5 مترمربع )یک هزار و یکصد و شصت و هفت متر و پنجاه صدم مترمربع( قسمتی از پالک 100 
فرعی واقع در اراضی ملکی پالک 5 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت مشاعی 
متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/10، نوبت دوم : 98/4/26
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

512/27 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  گناباد

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

سندرسمی
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر 
1390/9/20 و برابر رای شماره 139860306013000517 مورخ 1398/3/8 هیات اول موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای گلزار آژند به شناسنامه 
شماره 1476 کد ملی 0858830949 صادره فردوس فرزند عباس در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 203/86 
مترمربع از پالک های شمارات 1313 و 4485 فرعی از  3 اصلی واقع در اراضی قصبه شهر بخش یک حوزه ثبت ملک 
گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقایان محمد جمالی و غالمرضا طحان زاده مالکین رسمی محرز گردیده است، 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ 
نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید 
و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/25 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

512/28 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  گناباد

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

سندرسمی
مصوب  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر 
1390/9/20 و برابر رای شماره 139860306013000487 مورخ 1398/3/4 هیات اول موضوع ماده یک قانون 
به  آراسته  علیرضا  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  گناباد  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مذکور مستقر 
سهم  یازده  کل  از  مشاع  سهم  چهار  در  محمد  فرزند  گناباد  صادره   0919308244 ملی  کد   85 شناسنامه  شماره 
ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت کل 1107/24 مترمربع پالک شماره 654 فرعی از 117 اصلی واقع در اراضی 
خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسین آراسته مالک رسمی 2- نظر به 
دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و 
برابر رای شماره 139860306013000523 مورخ 1398/3/11 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ناصر آراسته )به قیومیت آقای علیرضا 
آراسته( به شماره شناسنامه 21 کد ملی 0919299016 صادره گناباد فرزند محمد در سه سهم مشاع از کل یازده 
سهم ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت کل 1107/24 مترمربع پالک شماره 654 فرعی از 117 اصلی واقع در اراضی 
خشوئی بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از خانم زهرا حسین زاده مالک رسمی محرز 
گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیر االنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/25 
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

512/29اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  تربت حیدریه

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

فاقد سندرسمی
برابررای شماره 139860306006000541-1398/2/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای محسن فهیمی کنگ سفلی فرزند مصیب بشماره شناسنامه 191 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 133/40 مترمربع )یکصد و سی و سه متر و چهل صدم متر مربع( قسمتی از پالک 1038 
تفکیکی از یک فرعی واقع در اراضی کوچه قاضیان پالک 237- اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه 
خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغر بصیری محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/3/25، نوبت دوم : 1398/4/10
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمدکاظم باقرزاده

512/30اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بجستان 

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

فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139860306020000037 شماره  برابررای 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  بجستان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
شرکت مخابرات ایران به شماره شناسه ملی 10103647290 در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 615/85 مترمربع، تمامت پالک ثبتی 598 فرعی از یک اصلی واقع در بخش دو گناباد حوزه ثبت ملک بجستان 
خریداری از محل مالکیت آقای سید محمد علوی ثقه السالم بجستانی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/25، نوبت 

دوم : 98/4/10
رئیس ثبت اسنادوامالک بجستان- حمیدرضا باقرزاده

512/31 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  بردسکن

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

فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات   1397603060221000458 شماره  برابررای 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
سکینه مسرور فرزند قربان بشماره شناسنامه 357 و کد ملی 0792720679 صادره از ششتمد در یک باب ساختمان 
به مساحت 191/84 مترمربع قسمتی از پالک 4132 فرعی به مساحت 145/06 مترمربع از مالکیت رسمی غالمرضا 
بیانی و پالک 2027 فرعی به مساحت 46/78 متر مربع از مالکیت ورثه عبدالرضا مشیری واقع در خراسان رضوی بخش 
4 حوضه ثبت ملک بردسکن محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/26، نوبت دوم: 98/4/10
رئیس ثبت اسنادوامالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

512/26 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

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

فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   139860306012000751 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا 
مومنی فرزند علی بشماره شناسنامه 45 صادره از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 236/65 مترمربع 
از پالک 2492 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش حومه کاشمر به آدرس بلوار بسیج- شهاب ترشیزی 2 پالک 7 
خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه اصالحی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 
روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/10، نوبت دوم : 98/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده 

مفقودی
برگ سبز سند سفید موتور سیکلت هندا تیزپر زال توس مدل 1395 
موتور  شماره  و   9562055 تنه  شماره   67333  –  774 پالک  شماره  به 

111058 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

مدل  ایکس  ال  تیپ  سمند  سواری  خودرو   سبز  برگ 
موتور  شماره    36 ایران   27 ق   119 پالک  شماره  به   1390
 NAAC91CC8BF881511 شاسی  شماره  و   12490187589
ساقط اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  افکاری  اکبر  علی  به   مربوط 

 میباشد.

مفقودی
برگ سبز خودرو  سواری هاچ بک سیستم لیفانX60 مدل 1394 به شماره 
ایران 32  شماره موتور LFB479Q141003574 و شماره  پالک 923 ل 99 
مفقود  احمدی  پیر  علیرضا  به  مربوط   NAKSG4318FB129713 شاسی 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

به   1397 مدل  پراید132  سواری  خودرو  کمپانی  سند  و  سبز  برگ 
ایران 74  شماره موتور M13/6089735 و  شماره پالک 935 س 53 
موفق حسن  مرجان  نام  به    NAS421100J1238251 شماره شاسی

آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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اعالم  با  فوتبال  فدراسیون 
کمیته وضعیت بازیکنان ممنوعیت 
لیگ  باشگاه   14 قراردادهای  ثبت 
برتری، باشگاههای دسته های پایین تر و همچنین لیگ 
برتر فوتسال را اعالم کرد.به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، 
بنا بر اعالم کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و ابالغ صورت 
گرفته به هیات های فوتبال استان ها در سراسر کشور 14 
باشگاه لیگ برتری به همراه 49 باشگاه از دسته های اول، 
دوم و سوم همچنین 6 باشگاه لیگ برتر فوتسال تا پیش 
از تسویه بدهی های قطعی خود در این کمیته حق ثبت 
قرارداد در فصل نقل و انتقاالت را نخواهند داشت.بر اساس 
ابالغ صورت گرفته ثبت هرگونه قرارداد استخدام بازیکن، 
کادر فنی، کادر پزشکی پیش از تسویه کامل دیون باشگاه 

و اعالم گواهی توسط کمیته وضعیت امکان پذیر نخواهد 
کمیته  اعالم  اساس  بر  بدهکار  باشگاههای  بود.فهرست 
وضعیت در لیگ برتر فوتبال به این شرح می باشد؛ استقالل 
تهران، پرسپولیس، ماشین سازی، تراکتور تبریز، پدیده شهر 
خودرو، سایپا، فوالد خوزستان، صنعت نفت آبادان، پیکان 
تهران، نساجی مازندران، پارس جنوبی جم، نفت مسجد 
بوشهر. شهرداری  سیرجان،شاهین  گهر  گل  سلیمان، 
همچنین در بین اسامی منتشر شده نام سیاه جامگان و 
اقتدار نوین فردوسی مشهد به چشم می خورد که هر دو تیم 
نمایندگان فوتبال و فوتسال استان بودند و با سقوط به دسته 
پایین تر دیگر خبری از مدیران آن ها نیست که بخواهند 
حتی طلب ها را پرداخت کنند چه برسد به اینکه قصد تیم 

داری دوباره را داشته باشند.

صبح دیروز سعید فتاحی 
و سایر مسئوالن سازمان لیگ 
بازدید  )ع(  رضا  امام  ورزشگاه  از 

کردند.
جام  فینال  در  پیش آمده  اتفاقات  دنبال  به 
حذفی در اهواز و تاکید فدراسیون فوتبال بر تأمین 
چند  لیگ  سازمان  مسئوالن  ورزشگاه ها،  امنیت 
روزی ست که برای بررسی محل برگزاری مسابقات 

لیگ برتر، به دنبال بازدید از استادیوم ها هستند.
چند  از  بازدید  از  پس  لیگ  سازمان  مسئوالن 
سفر  مشهد  به  دیروز  دیگر،  شهرهای  در  ورزشگاه 

کردند تا از ورزشگاه امام رضا )ع( بازدید کنند.
کمیته  رئیس  فتاحی،  سعید  بازدید  این  در 

کمیته  حکم  به  که  لیگ  سازمان  مسابقات 
است،  شده  محروم  فوتبال  فدراسیون  اخالق 
مهدی،  سهیل  مهندس  حمیسی،  محمدحسین 
باشگاه  قائم مقام  سرآسیایی  مجتبی  همراه  به 
شهرخودرو خراسان و مسئوالن تربیت بدنی آستان 
قدس رضوی و اداره کل ورزش و جوانان خراسان 

رضوی حضور داشتند.
کمیته  رئیس  این  از  پیش  است؛  گفتنی 
»سعید  محرومیت  از  فوتبال  فدراسیون  اخالق 
لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته  رئیس  فتاحی« 
دلیل  به  ثانوی  اطالع  تا  فوتبال  های  فعالیت  از 
حذفی جام  فینال  دیدار  برگزاری  در  کفایتی   بی 

 خبر داده بود.

هفته پایانی لیگ برتر فوتبال 
ماشین  تیم های  دیدار  ایران؛ 
سازی تبریز و پدیده شهر خودرومالک 
پدیده می گوید تیمش بعد از اتمام لیگ هجدهم ریالی از 
پول حق پخش تلوزیونی و تبلیغات محیطی را دریافت 
نکرده است.در سال های اخیر باشگاه ها همیشه طلب 
محیطی  تبلیغات  و  تلویزیونی  پخش  حق  بابت  زیادی 
از  به خوبی  این سازمان  که  داشته اند  لیگ  از سازمان 
عهده پرداخت این پول برنیامده و باعث شکایت تیم های 
مختلف شده است. در این بین هر سال مدیران تیم های 
لیگ برتری به این موضوع شکایت داشته اند و بارها در 
جلسات مختلف از مسئوالن سازمان لیگ خواسته اند به 
این وضعیت سروسامان دهد و پول باشگاه ها را بدهد.

فرهاد حمیداوی، مالک پدیده شهر خودرو در گفت وگو 
با ایسنا، در این خصوص اعالم کرد: باشگاه من ریالی 
بابت تبلیغات محیطی و حق پخش تلویزیونی نگرفته 
است و این عادت سازمان لیگ شده که پول تیم ها و 
باشگاه ها را نپردازد. ما حتی از طریقه محاسبه آن هم 
خبر نداریم و سازمان لیگ هم اطالع رسانی نمی کند.
گذاشته ایم  جلسه  چند  حال  به  تا  ما  داد:  ادامه  وی 
اما گوش شنوایی  اعتراض کرده ایم  بار هم  و چندین 
این  بررسی  که  نیست  مشخص  اصالً  ندارد.  وجود 
نه  است.  لیگ  سازمان  بخش  کدام  نظر  زیر  موضوع 
گروه اقتصادی این سازمان و نه زیرمجموعه های دیگر 
پاسخگو نیستند. نمی دانیم دیگر باید چه کاری انجام 

دهیم تا پول مال را بدهند.

شهرخودرو، سياه جامگان و فردوسی مشهد در ليست بدهكاران 
سازمان ليگ عادت کرده پول باشگاه ها را ندهدمدير محروم سازمان ليگ در ورزشگاه امام رضا)ع( حاضر شد!فدراسيون فوتبال

ادامه خواهد  و جوانان همچنان  ورزش  اداره کل  در  و تحوالت مدیریتی  تغییر 
داشت و بزودی یکی از معاونان اداره کل صندلی ریاست خود را ترک خواهد کرد. 
مالی  تخلفات  استان  از هیات های ورزش  شنیده می شود در یکی 
گسترده ای اتفاق افتاده و جالب تر اینکه مدیر کل ورزش و جوانان 

استان نیز سند مالی این هیات را هم تایید کرده است!
بخشنامه جدید برای حذف سرپرست های هیات های ورزشی جهت 
کاندیداتوری رییس هیات مصداقی برای 2هیات بولینگ و بیلیارد و 

همچنین هیات بدن سازی و پرورش اندام ندارد. اجرای این بخش نامه 
منوط به نظر مدیر کل ورزش و جوانان استان است.  

معترضین هیات هاکی استان همچنان برای برگزار شدن مجمع فوق 
العاده اصرار وپافشاری می کنند، گویا رییس هیات وعده انتقال این 

اعضا را به هیات مشهد داده است.
 از طرف دیگر برخی مدعی هستند که رییس این هیات از سوی یکی از 

نمایندگان شهرستان حمایت می شود. 

شنیده ها

میدان

از مانشنيده بگيريد!
میزبانی  گفت:  رضوی  خراسان  هاکی  هیات  رییس 
رضوی  خراسان  در  هاکی  گسترش  به  ملی  تیم های  از 

کمک می کند.
هیات  میزبانی  خصوص  در  عدالتی نسب،  مهدی 
هاکی  ملی  تیم  آخر  اردوی  از  رضوی  خراسان  هاکی 
جلسه  در  دوستان  کرد:  اظهار  کشورمان  بانوان 
هیات های استانی در فدراسیون هاکی پیشنهاد کردند 
بانوان  هاکی  ملی  تیم  اردوی  آخرین  اینکه  به  توجه  با 
به  با توجه  و  برگزار شود  تیرماه  قرار است در هفته دوم 
اینکه 20 تیرماه هم تیم ملی به مسابقات آسیایی اعزام 

می شود، مشهد میزبان اردوی آخر باشد.
خراسان  و  مشهد  که  امکاناتی  بر  عالوه  افزود:  وی 
وجود  مشهد،  میزبانی  در  ویژه  موضوع  دارند،  رضوی 
تا  می شود  سبب  که  بود  رضا)ع(  امام  ملکوتی  بارگاه 
امام  حرم  زیارت  با  ملی پوشان  فنی،  مباحث  بر  عالوه 
هشتم، با روحیه ای مضاعف راهی مسابقات شوند. پس 
از مشورت با اعضای هیات و اداره کل ورزش و جوانان 

خراسان رضوی، این میزبانی را پذیرفتیم.
کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  هاکی  هیات  رییس 
بود  مسائلی  دیگر  از  مربی گری  کالس های  برگزاری 
بدان  استان  هاکی  هیات  در  اخیر  زمانی  بازه  در  که 
پرداختیم تا قدمی مهم در راستای دانش افزایی خانواده 
داریم  سعی  همچنین  برداریم.  رضوی  خراسان  هاکی 
استان ها  سایر  در  و  هستند  خراسانی  که  هاکی بازانی 
به فعالیت مشغول هستند را جذب کنیم تا برای شهر و 

استان خودشان تالش کنند.
فرآیندمحور  کردیم  سعی  کرد:  تاکید  عدالتی نسب 
در  هاکی  سهم  تا  برویم  پیش  برنامه ریزی  با  و  باشیم 

هاکی  این  از  پیش  زیرا  یابد،  افزایش  استان  ورزش 
استان خراسان رضوی به 2 3 مربی و کال 30 40 بازیکن 
ورزشی  شکل  به  هاکی  می خواهیم  شده بود.  محدود 
همگانی درآید. میزبانی از اردوهای تیم ملی و این قبیل 
در  هاکی  شدن  شناخته تر  به  شایانی  کمک  برنامه ها، 
همین  به  محدود  را  خود  گفت:  می کند.وی  خراسان 
موضوع نمی کنیم. کمیته میزبانی به قائم مقامی نیکنام 
شرق  مسابقات  میزبانی  زودی  به  داده ایم،  تشکیل  را 
کشور را برعهده خواهیم داشت. تاریخش به زودی اعالم 
گرفته ایم.  فدراسیون  از  را  میزبانی  تایید  اما  می شود، 
این رقابت ها  تیم در  یا دو  از خراسان رضوی یک  حتما 
شرکت خواهندکرد.رییس هیات هاکی خراسان رضوی 
در خصوص حمایت از بانوان ملی پوش خراسانی گفت: 
خود  ملی پوش   2 از  کردیم  سعی  بضاعت مان  از  فراتر 
اما تالش  بسته است،  حمایت کنیم، هرچند دست مان 
همچنین  بزنیم.  رقم  را  امکانات  بهترین  تا  می کنیم 
اتفاق خوب دیگر، پیش نویسی ست که با کانون اصالح 
و تربیت آماده کرده ایم و قرار است به زودی برای بیش 
می شوند،  نگه داری  مرکز  این  در  که  نوجوانی   100 از 
کالس آموزش هاکی در مجموعه خودشان برگزار کنیم.

اجرایی  تیم  تالش  با  هاکی  گفت:  عدالتی نسب 
هیات خراسان رضوی، جزو رشته های تابستانی تربیت 
بدنی آستان قدس رضوی قرار گرفته است. مدرسی هم 
هاکی  کالس های  تا  کرده ایم  معرفی  ازاد  دانشگاه  به 
آغاز شود. توافق خوبی هم با اولویت هاکی چمنی نیز 
هم  یخ  روی  هاکی  همچنین  داشته ایم.  شهرداری  با 
اضافه  هاکی  فدراسیون  زیرمجموعه های  به  زودی  به 
می شود و با این اتفاق، می خواهیم با توافق میان هیات 

و مجموعه شهر رویایی پدیده، پاتیناژ و هاکی روی یخ را 
فعال کنیم. به استعدادیابی 

شهرستان ی  هیات های  فعالیت  خصوص  در  وی 
را  خود  فعالیت  نیشابور  و  چناران  مشهد،  کرد:  تصریح 
آغاز کرده اند. چند شهرستان دیگر هم در نوبت هستند 
که فعال شوند، هدف گذاری این است که کسی پای کار 
بیاید که بتواند چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی واقعا 
کمک کند. در مراسم پیاده روی خانوادگی در شهرستان 
شهر  شورای  رییس  جانعلیزاده،  همکاری  با  نیز  گلبهار 
گلبهار که رییس هیات هاکی گلبهار هم هست، تعدادی 
از هاکی بازان به حرکات نمایشی و پاس کاری پرداختند. 
از همین برنامه بیش از 50 ثبت نام برای فعالیت در رشته 
هاکی عاید هاکی استان شده که به زودی سازماندهی 
می شوند.وی در رابطه با زیرساخت های هاکی خراسان 
سعی  موجود  امکانات  همین  از  کرد:  تصریح  رضوی 
تا  داده اند  قول  داشته باشیم.  را  استفاده  بهترین  داریم 
هاکی  اختیار  در   88 ماده  قانون  اساس  بر  سالن  یک 
نیز  سالن هایی  بیافتد.  اتفاق  این  امیدواریم  گیرد،  قرار 
هاکی  تیم های  و  داریم  اختیار  در  اجاره ای  صورت  به 

خراسان رضوی فعال هستند. 
خراسان  هاکی  خانه  خصوص  در  عدالتی نسب 
رضوی گفت: شرکا، از خیرین به نام ایران و دبیر سابق 
و معدن، قول داده که خانه هاکی استان  خانه صنعت 
را برای هیات بسازد. در حال رایزنی هستیم و اداره کل 
ورزش و جوانان هم اعالم کرده زمینی در اختیار ایشان 
آمادگی  اعالم  عمرانی  شرکت  نیز  گلبهار  در  می گذارد. 
در  رایگان  به  زمینی  بیاید،  کار  پای  خیری  اگر  تا  کرده 

اختیار خیرین قرار دهند.

میزبانی مشهدی ها از تیم ملی هاکی سوژهخبر

بازار نقل و انتقاالت لیگ نوزدهم داغ شده و خبرهایی که از پشت پرده 
مذاکرات می رسد از پیشنهادهای چند میلیارد تومانی و بعضا چندصدهزار 
همه  بازار  پرطرفدارهای  جمع  در  دارد.  حکایت  بازیکنان  از  برخی  یورویی 
جور بازیکنی دیده می شود. از ملی پوش فعلی و سابق تا بازیکنی که تا به 
بازیکن  که  فضایی  در  ولی  ندیده،  هم  را  ملی  تیم  اردوی  رنگ  حتی  حال 
باکیفیت کمتر پیدا می شود، توانسته بازار خوبی پیدا کند. فراوانی بازیکن در 
پست های مختلف یکسان نیست و البته پست ها هم اهمیت مشابهی ندارند. 
مثال در بعضی پست ها می توان کار را با یک بازیکن متوسط یا یک بازیکن 
غیرتخصصی پیش برد، ولی پست هایی مثل دروازه بان یا مهاجم نوک نقشی 
کلیدی در موفقیت یا ناکامی یک تیم دارند. در بازار لیگ برتر، در این دو پست 
خال زیادی دیده می شود، به خصوص دومی که به نظر می رسد کفگیر به ته 
دیگ خورده است. تیم ملی با داشتن آزمون، طارمی و انصاری فرد، نگرانی 
بابت گلزن ندارد، ولی فوتبال ایران نتوانسته پس از انتقال این مهاجمان به 
فوتبال اروپا جایگزین های مناسبی برای آنها تولید کند. نگاهی به جدول 
گلزنان لیگ هجدهم هم این مشکل را تایید می کند. از جمع چهار گلزنی 
که بیش از 10 گل زدند سه نفر )کی روش، پریرا و استوکس( خارجی بودند. 
علیپور، تنها مهاجم ایرانی باالی 10 گل )14 گل که 4 تا از آنها پنالتی بود(، 
قصد جدایی از پرسپولیس را دارد و به احتمال زیاد به فوتبال اروپا خواهد 

رفت.یونس شاکری و امین قاسمی نژاد، هر دو از پدیده دو مهاجم ده گله 
هستند و بازیکنان بعدی 8 گل زده اند یا کمتر. بهترین گلزن پرسپولیس پس 
از علیپور، سیامک نعمتی هافبک است که 6 گل زده. در استقالل اوضاع 
بدتر است و فرشید باقری هافبک با 6 گل زده بهترین گلزن تیم بوده. کیفیت 
پایین مهاجمان یکی از دالیلی بود که متوسط گل زده لیگ هجدهم به زیر دو 
گل رسید و با وضعیت فعلی بازار امید زیادی نیست که اوضاع در لیگ پیش رو 
بهتر شود. در میان باشگاه های مدعی پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی 
فصل جدید را با مربیان خارجی جدید شروع می کنند و به امید تحول فنی 
هزینه باالیی متحمل شده اند، ولی این مربیان برای پیاده کردن ایده های شان 
نیاز به بازیکنان کارآمد دارند که یکی از مهم ترین آنها گلزن است. تبریزی، 
بهترین گلزن فصل قبل استقالل تنها 5 گل زد و استراماچونی با آگاهی از 
این موضوع به مدیران استقالل تاکید کرده که تیمش نیاز به یک گلزن درجه 
یک دارد. پرسپولیس در صورت رفتن علیپور با بحران بزرگی در خط حمله 
روبه رو خواهد شد و پس از عملکرد ضعیف بودیمیر قطعا به یک مهاجم جدید 
نیاز دارد. تراکتور هنوز نتوانسته استوکس را برگرداند و در این تیم هم خال 
یک مهاجم گلزن کامال آشکار است. تمام امید سپاهان این است که بتواند 
کی روش، آقای گل فصل قبل را حفظ کند و اگر موفق نشود، کارش خیلی 

سخت خواهد شد.

چه کسی کار را تمام می کند؟

ورزش

اخبار
درخشش رکابزنان استان در آغاز مسابقات 

قهرمانی کشور
رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی گفت: 
درخشش  با  کشور  قهرمانی  سواری  دوچرخه  مسابقات 
سواری  دوچرخه   95 حضور  با  رضوی  خراسان  رکابزنان 
در مشهد آغاز شد.مهدی روزبهان در خصوص درخشش 
کشور  قهرمانی  مسابقات  در  خراسانی  دوچرخه سواران 
اظهار کرد: مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی کشور در 
رده سنی جوانان روز 8 تیرماه در پیست مجموعه ورزشی 

ثامن االئمه )ع( مشهد آغاز شد.
رضوی  خراسان  سواری  دوچرخه  تیم  افزود:  وی 
متشکل از عماد محمدی ، امیر حسین محمدی و سینا 
امین  ابوالفضل  و  ابادی  محمد  داوود  و  مشهد  از  غالمی 
خدیو  محمد  سرپرستی  و  بامربیگری  نیشابور  از  الرعایا 
زاده توانستند در روز اول مسابقات در رشته های تیمی با 
مدال طالی 4000 متر تعقیبی و مدال نقره تیم اسپرینت 
دوچرخه  هیئت  نمایند.رئیس  آغاز  را  خود  کار  اقتدار  با 
نیز  اسکرچ  رشته  در  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  سواری 
مدال طالی عماد محمدی و برنز امیرحسین محمدی به 
جمع مدالهای این تیم افزود.روزبهان افزود: در رقابت های 
دوچرخه سواری قهرمانی کشور 95 دوچرخه سوار در قالب 
19 تیم از استان های کشور در دو رشته پیست و جاده تا 
دهم تیر ماه با هم رقابت می کنند.رئیس هیئت دوچرخه 
در  سواران  دوچرخه  کرد:  بیان  رضوی  خراسان  سواری 
جاده  تریل  تایم  و  پیست  بخش  در  امروز  سرعت،  بخش 
با هم رقابت   و روز دهم تیر ماه در بخش استقامت جاده 

خواهند کرد.

پایان مسابقات بولینگ جایزه بزرگ خراسان 
رضوی

قهرمانی خراسان  بزرگ  بولینگ جام جایزه  مسابقات 
این  پایان داد.در  به کار خود  برتر  با معرفی نفرات  رضوی 
مسابقات 24 شرکت کننده با قضاوت 4 داور از باشگاه های 
رقابت ها  این  پایان  در  و  پرداختند  رقابت  به  مشهد 
ضیا  بهروز  رسید،  قهرمانی  مقام  به  معین درباری  قاسم 
نایب قهرمان شد و حسن شکوهیان و ناصر موافق توانستند 
بگیرند.سرپرست  قرار  سوم  جایگاه  در  مشترک  به صورت 
برگزاری  درباره  رضوی  خراسان  بیلیارد  و  بولینگ  هیئت 
این رقابت ها گفت: این مسابقات با کمک حامی مالی در 
شرایطی استاندارد و خوب برگزار شد که باید در ادامه برای 
برگزاری رقابت ها به این شکل به صورت منسجم و دوره ای 
هم برنامه ریزی کرد.حمزه حکیم پور ادامه داد: باشگاه های 
زیادی در مشهد و استان در رشته بولینگ و بیلیارد فعالیت 
می کنند که باید برای سازمان دهی آن ها هم تالش کنیم. 
این  در  شرکت  به  باشگاه ها  موظف کردن  از  اصلی  هدف 
رقابت ها این بود که ما بتوانیم سازمان دهی مشخصی از 

ورزشکاران و باشگاه ها داشته باشیم.

ملی  تیم  بلژیکی  سرمربی  ویلموتس،  مارک 
از  را  ملی  تیم  هدایت  سکان  است  مدتی  که 
دو  در  کنون  تا  و  گرفته  تحویل  کی روش  کارلوس 
بازی دوستانه توانسته تیم جدیدش را محک بزند 
و  ایران  شرایط  درباره  بلژیکی  رسانه  با  گفتگو  در 
ادامه  در  را  آن  برگردان  که  کرد  صحبت  ملی  تیم 
که  دیدی  مصاحبه  این  در  ویلموتس  می خوانید. 
در این مدت نسبت به ایران و جامعه ایرانی بدست 
و  میان می گذارد  در  بلژیکی  با مخاطب  را  آورده 
شاغل  ایرانی  لژیونرهای  ملی،  تیم  شرایط  درباره 
در اروپا، دستیارانش در تیم ملی و مسائل مختلف 

دیگر صحبت می کند.
y  چرا ایران را به عنوان یک چالش جدید انتخاب

کردید؟
تا حاال هیچوقت ندیده بودم این تعداد نفرات 
کنند.  تالش  اینقدر  من  با  گرفتن  تماس  برای 
تحقیق کردم و متوجه شدم که فدراسیون فوتبال 
نگاهش  می کند  استخدام  مربی  یک  وقتی  ایران 
برایم  همین  است.  بلندمدت  او  با  همکاری  به 
گفتند  برایم  نظرسنجی  یک  از  بعد  بود.  جذاب 
ایرانی ها پرسیده بودند دوست دارند  از  که در آن 
کدام مربی سرمربی تیم ملی کشورشان بشود. در 
آن نظرسنجی چند نام مختلف بود از جمله خوزه 
درصد  هفتاد  آوردن  بدست  با  من  من.  و  پکرمن 
برای همین  بودم.  اول شده  آن نظرسنجی  آرا در 
استقبال  من  از  ایران  در  که  کردم  فکر  خودم  با 
کار  اروپا  در  سال  سی  من  شد.  خواهد  خوبی 
آسیا  در  ولی  می شناسم  را  اروپا  فوتبال  و  کرده ام 
هیچ تجربه ای نداشتم. برای همین این برایم یک 
کشف  را  جدیدی  فرهنگ  من  بود.  جدید  تجربه 
شد.  خواهم  آشنا  دیگری  کشور  با  و  کرد  خواهم 
مگر کار کردن به عنوان سرمربی بهترین تیم آسیا 
تیم خوبی  ایران  خوش شانسی نیست؟ در ضمن 
است. مربی پیش از من، کارلوس کی روش کارش 
به  من  برای  خوبی  میراث  و  داده  انجام  عالی  را 

یادگار گذاشته.
y  در نهایت چه چیزی باعث شد به تصمیم نهایی

برسید؟
از  را  زیرساختها  بروم،  ایران  به  می خواستم 
کشور  آن  از  حالم  و  حس  ببینم  و  ببینم  نزدیک 
چیست. من دهکده  المپیک و استادیوم را دیدم. 
زیرساختها  همه  که  15هکتاری  محوطه  یک 
که  خوبی  کاری  شرایط  کرده.  جمع  خود  در  را 
قرارداد  به من یک  را متقاعد کرد.  آنجا دیدم من 

خیلی خوب پیشنهاد شد و من با کشوری مواجه 
خوشامد  من  به  و  می زد  لبخند  من  به  که  شدم 
از این قرار  می گفت. حداقل در تهران که اوضاع 
بود. وضعیت با کلیشه هایی که از ایران به تصویر 
من  قرارداد  بود.  متفاوت  خیلی  می شود  کشیده 
جام  به  را  ایران  باید  من  و  است  نیمه  و  سال  سه 
قرارداد  ایران،  صعود  صورت  در  برسانم.  جهانی 

من تمدید خواهد شد.
y از شرایط ژئوپولتیکی نمی ترسید؟

در  نه  و  است  خطرناکی  کشور  نه  ایران  نه. 
جنگ است. با اینکه تحریم ها ایران را آزار می دهد 
و ارزش پول ملی ایران را کاهش داده ولی من آنجا 
احساس ناامنی نکردم. من اهل سیاست نیستم. 
حتی اگر جنگی در بگیرد، فوتبال همچنان وجود 

خواهد داشت.
y  در صورتی که درگیری مسلحانه اتفاق بیفتد در

قرارداد شما بند فسخ وجود دارد؟
نه. همینطور که می دانید سوریه حتی با اینکه 
می کند.  بازی  فوتبال  هنوز  ولی  است  جنگ  در 
همیشه  ملی  تیم  بازی های  از  میزبانی  برای 
آنجا  به  ما هنوز  ولی  جایی وجود خواهد داشت. 

نرسیده ایم.
y  دو بازی دوستانه شما مقابل سوریه  »پیروزی

۵-۰« و کره جنوبی »تساوی ۱-۱« چطور بود؟
من برای آماده سازی تیم فقط یک هفته وقت 

داشتم. تمام بازی های ایران در جام ملتهای آسیا 
و جام جهانی را تماشا کرده بودم. یکی دو تغییر 
در تیم دادم که مهمترین آنها تغییر پست کاپیتان 
به  زمین  چپ  سمت  از  صفی  حاج  احسان  بود. 
من  آنها  کرد.  بازی  هافبک  در  و  برگشت  عقب تر 
سبک  ایران  ملی  تیم  به  که  کرده اند  استخدام  را 
بازی و فلسفه فوتبالی تهاجمی تری بدهم. من به 
چشم خود دیدم که در تیم ملی ایران قابلیت های 
تکنیکی و تهاجمی خارق العاده ای وجود دارد. ما 
مقابل  در  و  بودیم  نبرده  را  سوریه  بود  سال  یازده 
حریف  چارچوب  سمت  به  شوت  شانزده  هم  کره 
داشتیم. در سیستم من، ما به مدافعینی هم نیاز 
پیاده  را  نفر  مقابل  نفر  سیستم  بتوانند  که  داریم 
شدند  موفق  بازی ها  آن  در  من  بازیکنان  کنند. 
این کار را انجام دهند چون از نظر بدنی و سرعت 
توانمند بودند. دروازه بان من، علیرضا بیرانوند که 
واقعی  هیوالی  یک  است  پرسپولیس  سنگربان 
به  آنها  تیم منظمی است.  ایران،  ملی  تیم  است. 
پرچم شان عشق می ورزند و برای وطن شان بازی 

می کنند. تیم ملی برای آنها خیلی باارزش است.
y باید در تهران زندگی کنید؟

جوالی  ماه  من  کنم.  سفر  زیاد  باید  نه، 
را  سال   23 زیر  ملی  تیم  بازی های  تا  برمی گردم 
دوحه  به  قرعه کشی  در  شرکت  برای  بعد  ببینم. 
اروپا  به  خیلی  باید  گذشته  این  از  رفت.  خواهم 

سفر کنم چون 18 نفر از بازیکنان تیم ملی ایران 
در اروپا بازی می کنند. من از ماه آگوست به تمام 
تیم  بازیکنان  ببینم  تا  باشگاه ها سرکشی می کنم 

ملی در چه سیستم هایی در حال کارند.
y دستیاران تان را چطور انتخاب می کنید؟

اندازه خودم  به  که  را می خواستم  من کسانی 
حدودی  تا  را  فررا  مانو  من  باشند.  داشته  تجربه 
در  کار  برای  می کردم.  فکر  او  به  و  می شناختم 
اهل  که  دارید  نیاز  کسی  به  ایران  مثل  کشوری 
باشد.  داشته  دوست  را  سفر  و  باشد  کردن  سفر 
را  حریف  تیمهای  بررسی  وظیفه  ویژه  طور  به  او 
وحید  این  بر  عالوه  من  داشت.  خواهد  عهده  به 
که  کردم  انتخاب  دستیار  عنوان  به  را  هاشمیان 
سرمربی تیم زیر 17سال هامبورگ بوده. او مدرک 
گرفته  کلن  باشگاه  در  من  مثل  را  مربی گری اش 
مربی  هاشمیان  دارند.  دوستش  همه  ایران  در  و 
پرشوری است و می تواند دستورات من را به زبان 
الزم  اینکه  بدون  کند  منتقل  بازیکنان  به  فارسی 
شود.  برگردانده  انگلیسی  به  ابتدا  حرفها  باشد 
برای مربی دروازه بانها لورن اسپینوسی را انتخاب 
بودم.  کرده  کار  عاج  ساحل  در  او  با  که  کردم 
کوین مینی جوان را هم به عنوان مربی بدنسازی 
انگلیسی  به  است،  32ساله  او  کرده ام.  انتخاب 
در  چون  می شناسم  را  او  من  و  می کند  صحبت 

باشگاه استاندارد با پسرانم همکار بوده است.

سرمربی تیم ملی فوتبال:

در ایران احساس ناامنی نمی کنم شاید شهرخودرو در والیبال و فوتسال هم 
فعالیت کند

از  خراسان  خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  مدیرعامل 
احتمال فعالیت این باشگاه در دو رشته ورزشی دیگر خبر 
داد.جواد وطن خواه درباره شرایط این روزهای تیم فوتبال 
ورود  با  خوشبختانه  داشت:  اظهار  خودرو  شهر  پدیده 
حمیداوی به عنوان مالک باشگاه، دیگر مشکالت مالی را 
که در سال های گذشته داشتیم، شاهد نیستیم.وی ادامه 
داد: پیش از پایان فصل گذشته ما جلسات بسیار زیادی 
به موجب برنامه ریزی مناسب جهت حضور در لیگ برتر 
با تالش مالک باشگاه،  نوزدهم داشتیم و بر این اساس 
ابتدا قرارداد یحیی گل محمدی را به عنوان سرمربی تیم 
تمدید و در حال حاضر نیز علی رغم جذب بازیکنان جدید 
دنبال  به  همچنان  تیم،  اصلی  شاکله  قرارداد  تمدید  و 

اضافه کردن نفرات جدید هستیم.
نظر  زیر  تیم  تمرینات  خوشبختانه  افزود:  وطن خواه 
یحیی گل محمدی با قدرت آغاز شده است و چند مرحله 
اردوی آماده سازی تا پیش از شروع فصل در دستور کار 
خودرو  شهر  پدیده  باشگاه  داشت.مدیرعامل  خواهیم 
از  مختلف  دستگاه های  حمایت های  درباره  خراسان 
امام رضا )ع( و  به لطف  تیم پدیده گفت: فصل گذشته 
حمایت  باب  در  تیم،  اعضای  تالش  و  مردم  همراهی 
تیم پدیده اتفاقات بسیار خوبی رخ داد که فکر می کنم 
در ورزش استان تا به حال چنین اتفاقی سابقه نداشته 
همیاری ها،  سازمان  دادستانی،  استانداری،  است. 
اداره کل ورزش و جوانان، آستان قدس رضوی و خیلی 
اما  ایستادند،  تیم  پشت  قد  تمام  دیگر  دستگاه های 
شهرداری و شورای شهر کمک های ویژه تری انجام دادند 
که نتیجه اش هم تزریق نشاط از طریق ورزش به جامعه 
باید به صورت  بود.وی خاطرنشان کرد: در این موضوع 
اعضای شورای اسالمی شهر  و  از شهردار مشهد  خاص 
برای  هم  را  خوبی  جلسات  ما  باشم.  داشته  ویژه  تشکر 
ادامه این حمایت ها با مجموعه شهرداری و شورای شهر 
داشته ایم. اگر شرایط به خوبی پیش برود باشگاه پدیده 
رشته هایی  در  فوتبال  بر  عالوه  خراسان  خودرو  شهر 
خواهد  تیمداری  هم  بانوان  فوتسال  و  والیبال  همچون 
حمیداوی  نگاه  خوشبختانه  داد:  ادامه  کرد.وطن خواه 
نگاه  یک  ورزش  در  کرد  هزینه  و  باشگاه  مالک  به عنوان 
مردم  بین  در  نشاط  ایجاد  و  شادابی  به  کمک  و  مثبت 
قطعًا  تنهایی  به  خودرو  شهر  مجموعه  و  او  البته  است. 
نمی توانند تمامی برنامه ها را پیش ببرند و  در این راستا 
جمله  از  دیگر  مختلف  دستگاه های  حمایت  به  نیاز 
شهرداری و شورای شهر داریم. اگر این حمایت ها وجود 
داشته باشد ما به دنبال برنامه ریزی برای حضور در چند 
رشته ورزشی هستیم تا بتوانیم پرچم خراسان را به عنوان 
شهر امام مهربانی ها حضرت رضا )ع( در حوزه ورزش باال 

نگه داریم.

گفت وگو



 خرید و فروش رای معتاد ها با 200 هزار تومان
مجلس  هشتم  دوره  نماینده  آبادی  قطب  حسینی  رضا  مصطفی 
شورای اسالمی، در گفت و گویی با خبرآنالین به پدیده زشت خرید و 
فروش آرا در انتخابات اشاره کرد و گفت: »متاسفانه دیده می شود که 
آراء جامعه معتادان ما که جمعیت آماری کمی هم نیستند به خصوص 
برای حوزه انتخابیه ای که با 50 تا 100 رای سرنوشت آن تعیین می شود 
به دلیل نیاز مالی این طیف خریداری می شود؛ یا برخی عشایری که 
در قالب ییالق و قشالق از حوزه ای به حوزه دیگر می روند آرا خود را 
می فروشند. این ها آسیب هایی است که وجود دارد و بنده به عینه و در 
عرصه های مختلف انتخابات چه در زمانی که به عنوان فرماندار و رئیس 
انتخابات حوزه و چه به عنوان نامزد و نماینده مشغول فعالیت بودم آن 
را مشاهده کردم.« نماینده مردم شهر بابک در مجلس هشتم تاکید 
دارد: »حتی گاهی دیده می شود که در شب انتخابات و در ساعت های 
پایانی و زمان تمدید، در بسیاری نقاط رای تا 200 هزار تومان کمی 
بیشتر و کمتر خرید و فروش می شود، در مواردی هم مشاهده می شود 
که در اطراف شعب اخذ آرا دالالنی تردد می کنند و به دنبال خرید و 
را  فروش رای هستند که یک آفت جدی است که متاسفانه چشم ها 
روی آن بسته ایم و برخوردی نمی شود. این ها واقعیت های اجتماعی 
است که نمی توان آن را کتمان کرد. شاید عده ای معترض شوند که 
چرا این مسائل مطرح می شود، اما واقع امر آن است که این رفتار ها 
آسیب هایی است که اتفاقا باید مطرح شود، زیرا همه این ها تخلفات 
کاری  مختلف  حوزه های  و  نظارتی  دستگاه های  فرمانداران،  توسط 
گزارش می شود، اما به همان 24 تا 48 ساعت بعد از انتخابات محدود 

است و بعد هم به فراموشی سپرده می شود.«

 جانشین فرمانده ناجا: پلیس با دختران انقالب و 
گروه های جدید مسامحه نخواهد کرد

سردار سلیمانی با بیان اینکه کشف حجاب جرم محسوب می شود 
اضافه کرد: پلیس با این دسته از هنجارشکنان همچون دختران انقالب 
و یا چهارشنبه های سفید و گروه های جدیدی که روز به روز با پشتیبانی 
دشمنان به دنبال فعالیت خود هستند، مسامحه نخواهد کرد. وی با 
بیان اینکه پلیس در گام اول مشفقانه به این افراد تذکر می دهدافزود: 
پلیس چنانچه نیاز باشد دوره های مشاوره ای و آموزشی نیز برای اینگونه 
افراد برگزار می کند، اما چنانچه بر هنجارشکنی خود اصرار داشته باشند 
آن ها را به محاکم قضائی معرفی و با آن ها برابر مقررات برخورد می کند، 
البته پلیس با آن ها که رفتار و عملشان از جنس آن ها است که دشمنان 
بر آن سوار و آن ها را سازمان می دهد با قاطعیت برخورد خواهد کرد. 
با پخش کلیپ هایی در  با هنجارشکنانی که  پلیس  وی تصریح کرد: 
فضای مجازی، ارزش های جامعه را به سخره گرفته اند به شدت برخورد 
کرده و اجازه بی بند و باری و هنجار شکنی را به کسی نمی دهد. این 
فرمانده ارشد انتظامی از حفظ و ارتقای امنیت جامعه و پاسداری از 
ارزش های انقالب اسالمی به عنوان مأموریت مصوب نیروی انتطامی 
نام برد و گفت: تالش نیروی انتظامی، ارتقای شاخص های 22 گانه 
پلیس در تراز انقالب اسالمی است که از سوی ناجا تدوین شده اند. 

وی ادامه داد: پلیس تراز انقالب اسالمی، پلیسی است که خود تا بن 
دندان مؤمن، عارف، بصیر و عامل به اقتضائات انقالب اسالمی باشد.

 حدادعادل: برخی برای رضای خدا در انتخابات 
ثبت نام نکنند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: خوب است که امسال 
برخی برای رضای خدا احساس تکلیف شرعی نکنند و فداکاری کنند تا 
زمینه برای رسیدن به گزینه یا گزینه های مشترک هموار شود. غالمعلی 
حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست مشترک 
ایران  دانشگاهیان  کانون  استانی  دبیران  و  مرکزی  شورای  اعضای 
اسالمی، شرط اول در انتخابات را اخالص و کار کردن برای خدا دانست 
و گفت: در هر دوره تعدادی از عزیزان وارد میدان می شوند و همه اظهار 
می دارند بخاطر احساس تکلیف شرعی وارد رقابت انتخاباتی شده اند و 
این تعدد کاندیدا در جبهه نیرو های ارزشی باعث تقسیم آرا و موفقیت 
رقیب می شود، خوب است که امسال برخی برای رضای خدا احساس 
تکلیف شرعی نکنند و فداکاری کنند تا زمینه برای رسیدن به گزینه 
یا گزینه های مشترک هموار شود. حداد عادل در ادامه شرط موفقیت 
و  اجتماعی  بسیج  برای  تالش  وحدت،  را  انقالبی  و  متدین  نیرو های 
داشتن گفتمان مناسب ذکر کرد و طرح دوگانه جنگ و صلح یا جنگ 

و مذاکره را انحرافی دانست و بر گفتمان مقاوت یا تسلیم تأکید کرد.

 اختالف طبقاتی به اموات رسید!
در  قبر  قیمت  چرا  گفت:  کرج  شهر  شورای  عضو  دشتگرد،  سارا 
برخی قطعات باید 11 درصد افزایش داشته باشد و در برخی قطعات 
44 درصد؟ برای فردی که فوت کرده چه فرقی می کند قبرش نورگیر، 
دوبر و … باشد؟ داریم به سمتی می رویم که هم روی زمین و هم زیر 

زمین شاهد تبعیض و اختالف طبقاتی هستیم/ ایسنا

 سپاه و سردار کوثری درباره شهادت تهرانی مقدم 
درست می گویند یا موساد و گاندو؟

در قسمت جدید سریال گاندو که سریالی امنیتی _پلیسی است 
که  ادعایی مطرح شد  اطالعاتی کشورمان،  از سربازان  تیمی  درباره 
این  در  بود.  شده  تکذیب  کشورمان  رسمی  مراجع  سوی  از  پیشتر 
فکر  ما  ابتدا  بیدگنه  انفجار  »در  می گوید:  امنیتی  مامور  سکانس 
می کردیم انفجار یک سانحه بوده، اما دوسال بعد در اسنادی که ویکی 
لیکس منتشر کرد، مشخص شد جاسوسی که با نام رحمت والی به 
عنوان کارمند به این پایگاه وارد شده بود این عملیات تروریستی را به 
دستور آمریکایی ها و موساد و همکاری گروهک مجاهدین خلق انجام 

داده است.« / خبرآنالین

 کوچ نیمی از کارگران افغان از ایران
به  شروع  افغانستان  به  شوروی  تهاجم  با  سال 1970  از  افغان ها 
مهاجرت به ایران کردند و تاکنون نیز این مهاجرت برای پیدا کردن کار 
و پول درآوردن ادامه داشته است تا بتوانند خانواده های خودشان را در 

افغانستان حمایت کنند. با توجه به آماری که مرکز آمار ایران منتشر 
کرده است در ایران نزدیک به 2.5 تا 3 میلیون افغان زندگی می کنند و 
پیش بینی می شود که این تعداد تا اواخر امسال به نصف برسد. با توجه 
به اطالعات سازمان مهاجرت بین الملل تاکنون 770.000 افغان از 
ایران مهاجرت کردند و 570.000 نفر دیگر نیز در حال انجام کار های 

خود برای بازگشت به کشورشان هستند.

 شکایت ترامپ از فیس بوک و گوگل
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، از آنچه غرض ورزی شبکه های 
اجتماعی نسبت به محافظه کاران می نامد انتقاد کرد و گفت که دولت 
کند.  شکایت  زمینه  این  در  گوگل  و  فیسبوک  از  باید  متحده  ایاالت 
گفت  فاکس  خبری  شبکه  با  گفتگو  در  ژوئن  چهارشنبه 27  روز  وی 
توئیتر  شبکه  و  است  دموکرات ها  اختیار  در  اجتماعی  شبکه های  که 
است.  کرده  دشوار  را  شبکه  این  در  او  حساب  به  کاربران  دسترسی 
ترامپ گفت: کاری که آن ها در توئیتر با من کردند خیلی عجیب است. 
می دانید که من میلیون ها و میلیون ها دنبال کننده دارم، اما آن ها کاری 
کردند که مردم سخت بتوانند به حساب من متصل شوند و قابلیت من 
برای ارسال پیام را هم با سختی بسیاری مواجه کرده اند. ترامپ در این 
باره گفت: ببینید، ما باید از گوگل و فیسبوک شکایت کنیم و احتماال 
هم چنین خواهیم کرد.« او از دلیل این شکایت حرفی به میان نیاورد. 
ترامپ در ادامه افزود: »آن ها مدام از دیگران شکایت می کنند و انجام 

یک معامله را بسیار سخت کرده اند.

 کیم کارداشیان ژاپنی ها را عصبانی کرد
توضیح  کارداشیان،  به  نامه سرگشوده  انتشار  با  کادوکاوا  دایساکو 
داد نام »کیمونو« سمبل ارزش های فرهنگی ژاپن است و قراردادن این 
نام روی لباس زیر رونمایی شده توسط وی به ارزش های فرهنگی ژاپن 
لطمه می زند. وی از کارداشیان خواست تا در این کار تجدیدنظر کند. 
تایمز منتشر شد اعالم  نیویورک  اما کارداشیان در اطالعیه ای که در 
کرد به شدت به فرهنگ ژاپنی احترام می گذارد، اما حاضر به تغییر نام 
برند کیمونو نیست. این کار کیم کارداشیان باعث عصبانیت ژاپنی های 
سنت گرا شده و جر و بحث های مجازی و غیر مجازی داغی در این 
کشور به وجود آورده است. حتی کاربران عالقمند به کیمونو هشتگ 

KimOhNo را نیز به وجود آورده و آن را ترند کرده اند.

 صفایی فراهانی: حاضر نیستم در انتخابات 98 بین بد و 
بدتر انتخاب کنم

محسن صفایی فراهانی، چهره سیاسی اصالح طلب در گفتگو با 
خبرآنالین گفت: اگر قوه مجریه را به مفهوم قوه مجریه بررسی می کنید، 
طبق قانون اساسی بیشتر از 25 درصد اختیارات ندارد و به اندازه همان 
هم باید توقع داشت. چرا مجلس خروجی و کارآیی ندارد؟ یکی از دالیل 
به شورای نگهبان و آن قیف تنگ نظارت این شورا برمی گردد. دوم، این 
نگرش سیاسی که در کشور حزب قوی نداشته باشیم. در ایران دو تا 
تار موی خانم ها بیرون بیاید یک عالم مسئله در کشور ایجاد می کنند، 

ولی توجه نمی کنند که واقعا چرا خانم ریاضیدانی که استاد ریاضی 
جهان می شود از ایران مهاجرت می کند؟ اگر واقعا شرایط تغییر نکند 
بنده خودم در انتخابات مجلس رای نخواهم داد. حاضر نیستم بین بد و 
بدتر انتخاب کنم. مشکل امروز کشور نه اصولگراست و نه اصالح طلب 
بلکه مشکل اساسی، مدیریتی است که به صورت وحشتناکی از مسائل 

علمی فاصله گرفته است.
 

 باید راهکاری یافت که نیروی انتظامی پاسخگو باشد
با »آزادی«  پایه یک دادگستری در گفتگو   نعمت احمدی، وکیل 
مقام  عهده  به  همه  نظامی  و  انتظامی  نیرو های  »فرماندهی  گفت: 
معظم رهبری است و ایشان این مقام را به وزیر کشور تفویض می کند. 
از این بابت است که وزیر کشور مسئولیت نیرو های انتظامی را دارد. اما 
نمی توان انتظار داشت که وزیر کشور در موارد اینچنینی هما ن طور وارد 
عمل شود که مثال اگر یک تصادف قطار رخ دهد، وزیر راه وارد عمل 
می شود. به عبارتی عالی ترین مسئول اجرایی در این وزارتخانه با دیگر 
وزارتخانه ها تفاوت اساسی دارد و این یک پارادوکس است«. وی افزود: 
»بر اساس قانون اساسی مقام معظم رهبری فرمانده نیروی انتظامی را 
تعیین می کند و این فرمانده دیگر ابالغ های این نیرو را انجام می دهد. 
در گذشته سپاه یک وزارتخانه و مسئولیت آن با دولت بود، مجلس نیز 
امکان نظارت بر آن را داشت، اما در بازنگری قانون اساسی تبدیل به 
با رهبری است. وضعیت نیرو های  یک سازمان شد که مسئولیت آن 
انتظامی نیز همین طور است.«این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه 
»در بسیاری از کشور های غربی نهاد دادستانی وابسته به قوه مجریه 
است« گفت: »در دنیا دادستان و مدعی العموم حافظ نظم عمومی 
اروپا  و  امریکا  در  است.  قوه مجریه  نظر  زیر  نظم عمومی هم  و  است 
دادستان ها زیر نظر قوه انتخابیه و مجریه هستند. من خودم در آمریکا 
شاهد بودم که تبلیغات انتخاباتی می شد برای انتخاب دادستان، اما در 
ایران این طور نیست و ما می گوییم که پیشگیری از وقوع جرم به عهده 

قوه قضاییه است.«

  کنایه منتجب نیا به حجاریان
منتجب نیا با انتقاد از اصالح طلبانی، چون حجاریان که به مشارکت 
مشروط در انتخابات مجلس معتقدند، تاکید دارد: اصالح طلبان باید به 
هر قیمتی در انتخابات حضور داشته باشند. رسول منتجب نیا، چهره 
شاخص اصالح طلب و قائم مقام پیشین حزب اعتماد ملی از برخی 
شرط گذاری ها و طرح ایده تحریم انتخابات از سوی برخی چهره های 
اصالح طلب انتقاد می کند و به خبرآنالین می گوید: من به جد با این 
نظر مخالفم چراکه برای احقاق حق معنا ندارد. مانند این است که فردی 
می خواهد برود و حقش را از جایی بگیرد و بگوید من به شرطی حقم را 
می گیرم که شما چنین بکنید؛ مسلم است که طرف مقابل می گوید 
بسیار خوب ما حق شما را هم برمی داریم و خودمان استفاده می کنیم.

 
 محسن هاشمی به زندان اوین رفت

در  برادرش مهدی هاشمی  دیدار  برای  تهران  رئیس شورای شهر 

زندان اوین صحن شورای شهر را ترک کرد. محسن هاشمی در حاشیه 
جمع  در  تهران  شهر  شورای  جلسه  دومین  و  پنجاه  و  صد  برگزاری 
خبرنگاران اظهار کرد: امروز ادامه بررسی گزارش تفرقغ بودجه را در 
شورا داشتیم و کلیات این گزارش مورد بررسی قرار گرفت و 43 بند 
را مشخص  وظایفی  تهران  برای شهرداری  که  است  آمده  پیشنهادی 
کرده است. رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ترک جلسه گفت: با 
توجه به اینکه روز گذشته تعطیل بود و نتوانستم به مالقات برادرم مهدی 

بروم، امروز به اوین برای مالقات وی خواهم رفت.
 

 واکنش معاون روحانی به تحریم ظریف
معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکایی ها در ادعای 
خود صادق نیستند، گفت: مسئول پیگیری تعامالت دیپلماتیک و 
سیاست خارجی کشور وزیر امور خارجه است و با تحریم وی، این 
راه بسته می شود. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور 
در گفت و گویی با یادآوری تحریم های اخیر آمریکا علیه جمهوری 
از  نشان  آمریکایی ها  اقدامات  نوع  این  گفت:  ایران،  اسالمی 
سردرگمی، عجز و ناتوانی و عدم شناخت از جامعه ایرانی و امت 
آمریکایی ها  دروغین  ادعای  ما  بر  دیگر  سوی  از  است،  اسالمی 
برای مذاکره با ایران با این رفتار ها ثابت شد. وی با اشاره به تحریم 
محمدجواد ظریف، تصریح کرد: تحریم نفر اول دیپلماسی جمهوری 
اسالمی ایران دروغ بودن ادعای آمریکایی ها را بیش از پیش تأیید 
کرد، زیرا مسئول پیگیری تعامالت دیپلماتیک و سیاست خارجی 
کشور وزیر امور خارجه است و با تحریم وی، این راه بسته می شود. 
معاون پارلمانی رئیس جمهور که با خبرگزاری خانه ملت گفتگو کرده 
است، افزود: آمریکایی ها در ادعای خود صادق نیستند، از سوی 
دیگر تحریم نهاد رهبری قابل تأمل است، زیرا رهبری در کشور ما 
تنها یک مسئول سیاسی و حکومتی نیست، رهبری در کشور ما یک 
نهاد دینی و معنوی هم هست، عالقه مندان به مقام معظم رهبری 
نمی شوند،  ایران  سیاسی  و  جغرافیایی  مرز های  به  محدود  هم 
بنابراین آمریکایی ها به نوعی خود را در مقابل افکار عمومی امت 

اسالمی قرار دادند.
 

حکم فیض  ا... عرب سرخی اجرا نشد
افتاد.  تأخیر  به  زندان فیض ا... عرب سرخی  اجرای حکم یکسال 
ساجده عرب سرخی در گفتگو با ایلنا، درباره اجرایی شدن حکم پدرش 
مبنی بر یکسال زندان گفت: برای اجرای حکم به زندان اوین رفتیم که 
پس از گفت وگوی مامور اجرای احکام با دادستانی ایشان گفتند که 
فعال نیازی به اجرای حکم نیست. پیش از این فیض  ا... عرب سرخی 
در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت:دوستان عزیز و گرامی اینک 
که با احضار شعبه یکم اجرای احکام اوین عازم زندان هستم و برای 
مدت یکسال از ارتباط با شما محرومم بدین وسیله از شما بزرگواران 
حاللیت طلبیده و التماس دعا دارم. بر اساس این گزارش، محکومیت 
یک ساله عرب سرخی در ارتباط با جلساتی است که اخیرا در منزل وی 
منبع: تابناک برگزار می شد.   
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