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دنیای ما
اندازه هم نیست
مصاحبه اختصاصی صبح امروز با رستاک حلّاج
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تحلیل روز

بررسی وضعیت گزینه های مطرح شده توسط سخنگوی
کارگزاران برای انتخابات 1400

از استاد سکوت
تا وزیر مستعفی

حسین مرعشی ،سخنگوی حزب کارگزاران
سازندگی در گفتوگویی با روزنامه شرق اسامی جالبی
را به عنوان گزینههای انتخابات ریاستجمهوری
مطرح کرده است.

در این شماره می خوانیم

آغاز رفع مشکل آب ساکنان
دو روستای حاشیه مشهد
6

چرا خبر مذاکره
ایران و آمریکا با وساطت
روسیه منتشر شد؟

2

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر
مشهد مطرح کرد:

جراحی نماهای مشهد با
سوزن طب سنتی

6

معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد:

اعتیاد مهمترین چالش روز
کشورهای دنیا
4

رئیس شورا با ارائه پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه رفع
مشکل ترافیک هسته مرکزی مطرح کرد:

اذیت و آزار زائران
در گره ترافیک اطراف حرم
در صفحه  6بخوانید

رئیس کل بانک مرکزی در مشهد

برخی میگفتند
ارز به  50هزار تومان خواهد رسید
در صفحه  3بخوانید

رستاک به معنی شاخهای تازه است
که از بن درخت جوانه میزند .اسم او
نشاندهنده جاه طلبی و آرزوهای بزرگ
برای به دست آوردن یک زندگی پر از موفقیت
است .رستاک حلّج خواننده ،آهنگساز و
ّ
ترانهسرایی که با چندین کار موفق درکارنامه
کاری خود ،مخاطبان پیگیر دارد .آنچه
میخوانید بخشی از گفتگوی صمیمانه ما با
این خواننده نسل جوان است.
yyاز ورودتان به دنیای هنر و
مشکالت آغاز این راه بگویید؟
از ّبچگی عاشق نواختن،
خواندن و موسیقی بودم.
پدر من اهل هنر بود و
رشتههای زیادی را تجربه کرده
بود و خیلی دلش نمیخواست
پسرش وارد دنیای موسیقی شود
ّاما مادرم که اصرارهای

من را میدید به
صورت پنهانی

برایم ساز خرید و این آغاز کار من بود .پس از آن
عشق به خوانندگی من را به سمت آهنگسازی
و ترانهسرایی سوق داد .در جلسات ترانه مرحوم
ّ
افشین یدالهی شرکت کردم و با استقبال از
ترانههایی که مینوشتم روبهرو شدم و این برای
من یک نقطه عطف بود ،ترانه را به شکل جدی
دنبال کردم و موسیقی را به صورت آکادمیک
فرا گرفتم.من آن روزهایی را ،که خودم و یکی
دو نفر دیگر از دوستان ،بهصورت جدی ترانه
و موسیقی را دنبال میکردیم و میخواستیم
با اندیشه این کار را انجام بدهیم،
فراموش نمیکنم .در آن زمان
ترانههایی مثل "پارمیدا" و "سوسن
خانوم" بسیار معروف بودند و
ً
مردم غالبا این ترانهها را گوش
میکردند .آن روز شاید اصال مردم
نمیپسندیدند که یک نفر بیاید و
بگوید" :دنیای ما اندازه هم
نیست ،من خیلی وقتا
سردم،
ساکتم
وقتی که میرم
تو خودم شاید،
پاییز سال بعد
برگردم" آن روز
نگران بودم و
فکر میکردم که
این کار ممکن
مخاطب
است
جذب نکند ...
در صفحه  5بخوانید
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ازاستادسکوتتاوزیرمستعفی

چرا خبر مذاکره ایران و آمریکا با
وساطت روسیه منتشر شد؟

آمریکا خواهان اقدام متقابل نظامی است

رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس می گوید آمریکایی ها نگران
رفتارهای غیر منطقی ترامپ هستند از این رو تالش
می کنند به هر روشی اختیارات رئیس جمهور ایاالت
متحده را محدود کنند.جلیل رحیمی جهان آبادی با
اشاره به اینکه مجلس نمایندگان آمریکا به یک متمم
الیحه بودجه دفاعی این کشور رای داد که اگر به
تصویب نهایی برسد ،دونالد ترامپ رئیسجمهوری
آمریکا را ملزم میکند برای حمله به ایران از کنگره این
کشور مجوز بگیرد ،گفت :این موضوع فعال در مجلس
نمایندگان آمریکا تصویب شده است و تا زمانی که
به تصویب مجلس سنا نرسد قانون نیست.عضو
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی
با اشاره به مفهوم محدود کردن اختیارات رئیس
جمهور آمریکا ،اظهار داشت :واقعیت امر این است
که همه عقالی جهان و آمریکا نگران رفتارهای غیر
منطقی و غیر عقالنی ترامپ هستند ،فکر می کنند
ترامپ ممکن است آمریکا را درگیر جنگ غیر عقالنی
در خاورمیانه کند و به اقتصاد جهان و آمریکا آسیب
وارد کند.نماینده مردم تربت جام ،تایباد و باخرز در
مجلس دهم شورای اسالمی ادامه داد :از این رو
تالش می کنند به شیوه های مختلف از جمله متمم
الیحه بودجه دفاعی که در مجلس نمایندگان تصویب
شده است اختیار ترامپ را محدود کنند تا نتواند بدون
نظر مشورتی کنگره دست به حمله نظامی بزند.
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خبر
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با اشاره به غیرواقعی بودن مذاکره ایران
و آمریکا ،گفت :تولید این خبرها از ناحیه جریان
وابسته به غرب انجام میشود و هدف آنها این است
که کلمه مذاکره را سر زبانها بیاندازند.جواد کریمی
قدوسی در خصوص انتشار خبری مبنی بر اینکه
روسیه پیام مذاکره بین ایران و آمریکا را به تهران داده
است ،اظهار داشت :روسیه اکنون پیشانی جنگی در
مقابل آمریکا بوده و مترصد این است که نظام سلطه
از پای درآید.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه روسیه
همکاری راهبردی با جمهوری اسالمی ایران دارد،
بیان کرد :چین ،روسیه و ایران در حوزه مقابله با
آمریکا کامال حساب شده و دقیق عمل میکنند.وی
در تشریح علت انتشار این اخبار در رسانهها ،گفت:
تولید این خبرها از ناحیه جریان وابسته به غرب که در
داخل کشور هستند ،انجام میشود و هدف آن ها این
است که کلمه مذاکره را سر زبانها بیاندازند.

W w w. s o b h e - e m r o o z . i r

سه شنبه 25تیر ماه -1398سال سوم -شماره498

سیاست 2

حسین مرعشی ،سخنگوی حزب
کارگزاران سازندگی در گفتوگویی با
روزنامه شرق اسامی جالبی را به عنوان
گزینههای انتخابات ریاستجمهوری
مطرح کرده است .در این میان نامهایی
مانند محمدرضا عارف ،اسحاق
جهانگیری ،محمد شریعتمداری ،حسین
دهقان ،حسن قاضیزاده هاشمی به چشم
میخورد که هر کدام از افراد با مختصات و
سابقه خاص خود شرایطشان در انتخابات
متفاوت از یکدیگر است.
yyمحمدرضا عارف
ادعای سخنگوی کارگزاران درباره
نامزدشدن محمدرضا عارف چندان دور از
ذهن نیست زیرا عارف نشان داده است
عالقه شدیدی به کسب سمت ریاست
جمهوری دارد؛ چنانکه در انتخابات
سال 92اگر نامه سید محمد خاتمی
نبود از صحنه رقابت کنار نمیکشید.
مضافا آنکه عارف تصور میکند با وجود
محدودیتهای خاتمی میتواند به نوعی
رهبری اصالحات را در دست بگیرد .شاید
چنین تصوری از جایگاه سیاسی او یعنی
معاون اول دولت اصالحات بودنش نشات
بگیرد .از سوی دیگر ریاست کمیسیون
امید و ریاست شورای عالی سیاستگذاری
اصالحطلبان نیز این امر را بر او مشتبه
کرده است که سرمایه اجتماعی
اصالحطلبان گرد او جمع میشوند در
حالی که شاید این امر محل تردید باشد
زیرا رویکردهای سیاسی احزاب جبهه
اصالحات نشان داده است که توافقی روی
او وجود ندارد .مشخصا مواضع اخیر حزب
کارگزاران سازندگی را با هیچ خطکشی
نمیتوان کنار عارف تصور کرد .از سوی
دیگر حواشی چهارسال نمایندگی عارف
آنقدر زیاد بود که شاید بعید باشد سرمایه
اجتماعی اصالحطلبان هم بر او به وفاق
کامل برسند .ماجرای ژن خوب که از زبان

فرزند او مطرح شد در رسانهها بازخورد
منفی باالیی داشت و عارف هم برای ترمیم
آن کار خاصی نکرد .از سوی دیگر محدرضا
عارف حتی نتوانست خود را به عنوان یک
آلترناتیو بالقوه مطرح کند و با سکوت خود
در قبال موضوعات مختلف کشوری نقش
منفعلی در عرصه سیاسی ایفا کرد .شاید
بسیاری از نمایندگان دیگر مانند او مواضع
انفعالی اتخاذ کردند اما انتظارات از عارف
بیش از دیگران بود زیرا او از خود یک چهره
در قامت ریاستجمهوری ساخته بود و
سکوت بلندمدتش در مجلس نگاه بخشی
از بدنه اصالحطلبی را نسبت به او منفی
کرد .اصرار ساالنه عارف بر کسب ریاست
مجلس هم موید همین موضوع است؛
بهنحوی نگاه او اینطور القا کرد که تنها
موضوعی که برایش اهمیت دارد ،رسیدن
به ریاست است؛ خواه ریاستمجلس
باشد یا ریاستجمهوری .شاهد مثال این
موضوع سیل انتقادهایی بود که در جریان
انتخابات هیات رئیسه اخیر مجلس به
او صورت گرفت .بسیاری باور دارند که
اگر اصالحطلبان راضی میشدند که بر
ریاست علی الریجانی با مستقلین ائتالف
کنند ،مستلقین هم بر نواب رئیس با
امیدیها به اجماع میرسیدند اما عارف
به دلیل اصرارش بر کسب ریاست به چنین
راهبردی تن نداد و باعث شد عالوه بر آنکه
خودش رئیس مجلس نشود ،علی مطهری
را هم از نائبرئیسی مجلس بازدارد .در
همان ایام غالمحسین کرباسچی در
واکنش به این اتفاق در توئیتر خود نوشت:
«به همت آقای عارف ودوستانشان آقای
مطهری از نایب رئیسی مجلس حذف
شد» .بحث بر سر عملکرد فراکسیون
امید به ریاست عارف آنقدر باال گرفت که
حتی عطریانفر در گفتوگویی مدعی شد
که محمد خاتمی هم نقدهای مهمی به
فراکسیون امید دارد« :جناب آقای خاتمی
به عنوان شخصیت محوری اصالحات
نقدهای منصفانهای به ضعف عملکرد
فراکسیون امید دارند .ما در اینجا بحث
شخصی نمی کنیم ،هیچ کس نباید از این

 512/1اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012003650و  139860306012003651هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمحسین نادری
فدافن فرزند عباس بشماره شناسنامه  373صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان و علی اصغر نادری فدافن فرزند
عباس به شماره شناسنامه  372صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  27/21مترمربع از پالک 5230
فرعی از  3026اصلی 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  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،98/4/10 :نوبت دوم98/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمد زاده
****************************************************************
 512/2اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000612و  139860306012000613هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهره طاهریان فرزند
صفر علی بشماره شناسنامه  12361صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و عباس ترشیزی فرزند حسن به شماره
شناسنامه  28صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  110/45مترمربع از پالک  1096فرعی از 58اصلی
واقع در بخش سه یک کاشمر به آدرس بلوار خیابان قائم  -19خریداری از مالک رسمی خانم ربابه خضوعی احدی از ورثه محمد حسین خضوعی
متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،98/4/10 :نوبت دوم98/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمد زاده
*******************************************************
 512/3اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000405و  139860306012000406هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد توسلی
عشرت آبادی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  678صادره از کاشمر در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان و معصومه ساعدی
فرزند حسین به ش.ش  93صادره از کاشمر در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  221/84مترمربع از پالک  74فرعی
از  3026اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس بلوار امام موسی صدر  25پالک  32خریداری از مالک رسمی آقای سید علی حسینی
عشرت آبادی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس
ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،98/4/10 :نوبت دوم98/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمد زاده
********************************************************
 512/4اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000405و  139860306012000406هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه نوری
کادیجانی فرزند عبداله بشماره شناسنامه  1514صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و محمود عبدی فرزند علی اکبر
به شماره شناسنامه  123صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  142/75مترمربع از پالک  1095فرعی از
 58اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم  19پالک  64خریداری از مالک رسمی آقای محمد شورابی متقاضی محرزگردیده است
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ
تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،98/4/10 :نوبت دوم98/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمد زاده
***************************************************************
 512/5اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000530و  139860306012000533هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید صادق موسوی نژاد فرزند سید حسین
بشماره شناسنامه  345صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و سمیرا قهندیزی فرزند حسن به ش.ش  435صادره از کاشمر
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  88/50متر مربع از پالک  2198اصلی بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان  15خرداد 10
خریداری از مالک رسمی آقای هادی شکوری متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره
تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،98/4/10 :نوبت دوم98/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمد زاده

انتقادات سازنده برداشت ناصحیح داشته
باشد و آنها را نپذیرد».
اخیرا هم علی صوفی ،عضو شورای
سیاستگذاری اصالحطلبان عملکرد
عارف را بسیار ضعیف دانسته است:
«عارف قطعا هزینه مدیریت ضعیف در
فراکسیون امید و ناکارآمدی در مجلس
دهم را پرداخت خواهد کرد .آقای عارف
رای اول تهران بود و به عنوان کسی که
کاندیدای ریاست جمهوری شد ،اعتبار و
سرمایه اجتماعی پیدا کرد و باید فعالتر
میبود».
به هر روی محمدرضا عارف گرچه
خودش تمایل به حضور در پاستور دارد
اما این مهم باید با همراهی چند عنصر از
جمله خواست عمومی ،اتفاق نظر حزبی و
جناحی و جسارت سیاسی همراه باشد که
سخت میتوان تمام اين عناصر را بر عارف
تطبیق داد اما به هر حال نظر مرعشی
مبنی بر آنکه احتماال او یکی از نامزدهای
انتخابات ریاستجمهوری است ،خالی
از وجه به نظر نمیرسد اما باید صبر کرد
و دید که آیا برای سودای ریاستجمهوری
از حضور در انتخابات مجلس در سال
جاری کنارهگیری میکند یا خیر .زیرا عدم
مشارکت در انتخابات مجلس میتواند یکی
از نشانههای عزم او برای پاستور باشد.
yyاسحاق جهانگیری
ادعای مرعشی درباره جهانگیری شاید
ناشی از اطالعاتی باشد که به اعضای
کارگزاران رسیده باشد اما شواهد هم همین
امر را تایید میكند .دولت حسن روحانی
دولتی برآمده از نیروهای اصولگرای معتدل
و اصالحطلبان است و اصالحطلبان
باوردارند اگر حمایت جبهه اصالحات درکار
نبود روحانی امکان پیروزی در انتخابات را
نداشت این موضوع آنقدر واضح بود که
حتی در ابتدا سخن از ائتالف روحانی
و جبهه اصالحات در میان بود؛ هرچند
پس از مدتی حسن روحانی این موضوع
را درست ندانست اما بیتردید خود او نیز
نمیتواند انکار کند که اگر ائتالف به معنی
دقیق سیاسی در کار نبود ،اتحاد روحانی و

اصالحطلبان در میان بود و به دلیل همین
اتحاد جهانگیری سهم مهم اصالحطلبان
در دولت یازدهم و دوازدهم شد .جهانگیری
گرچه چندان در زمین اصالحطلبان بازی
نکرد اما هیچگاه جدای از جریان متبوع
خود نیز نبود؛ چنانکه اخیرا این شائبه
مطرح شد که حسن روحانی در جلسه
هیات دولت خطاب به او گفت که شما و
اصالحطلبان به دنبال سرنگونی دولت
هستید .این کشمکش با واکنشهای
زیادی همراه شد و برخی آن را تکذیب و
برخی دیگر آن را تایید کردند .شاید سخن
تند اخیر روحانی ناظر به انتقادهایی باشد
که اصالحطلبان بعد از مدتی که دولت را
چندان کارآمد ندیدند نسبت به روحانی و
تیمش وارد کردند و روحانی از این انتقادها
دلخور است .تمام این گزارهها نشان
میدهد که جهانگیری شانس باالیی دارد
که از سوی جبهه اصالحات به عنوان نامزد
ریاستجمهوری معرفی شود .از سوی دیگر
زمزمههایی به گوش میرسید که او بنا دارد
در انتخابات مجلس شورای اسالمی شرکت
کند .تا به حال که جهانگیری در این عرصه
اعالم آمادگی نکرده این فرضیه تقویت
میشود که شاید جهانگیری هم سودای
ریاستجمهوری را در سر میپروراند .البته
در این مسیر راه آسانی را در پیش ندارد زیرا
بخشی از مردم مشکالت اقتصادی دولت
روحانی را از چشم او نیز میبینند چنانکه
موضوع دالر جهانگیری حاکی از نارضایتی
عمومی از طر حهای اقتصادی دولت
روحانی و مشخصا اسحاق جهانگیری
است.
yyمحمد شریعتمداری
محمد شریعتمداری ،وزیر کار دولت
روحانی نیز یکی از کاندیداهای احتمالی
انتخابات ریاستجمهوری است که مورد
اشاره سخنگوی حزب کارگزاران قرار
دارد .او در  6آبان  1392و پس از رای
عدم اعتماد مجلس شورای اسالمی
به رضا صالحی امیری با حفظ سمت
معاونت اجرایی رئیسجمهور بهعنوان
سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب

 512/6اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000616و  139860306012000809هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای جواد قادری
کجغنه فرزند محمدرضا به ش.ش  ،2صادره کاشمر و فاطمه عابدیان فرزند عباس به ش.ش  57صادره کاشمر به ترتیب در ششدانگ دوساختمان
به مساحت های  169/73مترمربع و  166/94مترمربع از پالک  1693فرعی از  58اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم -19
عبدی  60پالک  45خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی متقاضی متقاضیان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب
دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد
 .تاریخ انتشارنوبت اول ،98/4/10 :نوبت دوم98/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمد زاده
*************************************************************
 512/7اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین 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  27صادره از
کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  111/65مترمربع از پالک  3027اصلی 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
 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول:
 ،98/4/10نوبت دوم 1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
****************************************************************
 512/8اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000516هیات 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 بشماره شناسنامه 789
صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  120/75مترمربع از پالک  1122فرعی از  58اصلی واقع در بخش سه کاشمر به
آدرس خیابان قائم -نرگس جنوبی  4پالک  22خریداری از مالک رسمی خانم صغری پاداش احدی از ورثه رجبعلی پاداش محرزگردیده است لذا
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم
اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
***********************************************************
 512/9اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000327هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره نخعی فرزند ذبیح اله بشماره شناسنامه  114صادره از کاشمر
در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  93/94مترمربع از پالک  229فرعی از  3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به ادرس خیابان خرمشهر
 1خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره
تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
****************************************************************
 512/10اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000618هیات 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  32صادره از
کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  46/45مترمربع از پالک  3فرعی از  846اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به آدرس خیابان
قائم  5پالک  16خریداری از مالک رسمی خانم بی بی آغا مدنی و حاجیه بی بی آغا محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت
به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ
انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده

شد .شریعتمداری برای بیست روز تا 26
آبان 1392که محمود گودرزی توانست
از مجلس رای اعتماد بگیرد ،سرپرست
وزارت ورزش و جوانان بود.حسن روحانی
سه روز پس از مراسم تحلیفش در دوره
دوم ریاست جمهوری ،شریعتمداری را
به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در دولت
دوزادهم به مجلس شورای اسالمی معرفی
کرد .شریعتمداری در 29مرداد  1396از
مجلس شورای اسالمی رای اعتماد گرفت
و در هفت شهریور به عنوان وزیر صنعت،
معدن و تجارت در دولت دوازدهم معارفه
شد .در روز سه شنبه 6شهریور1397
طرح استیضاح شریعتمداری تحویل هیات
رئیسه مجلس شد .به گفته حسینعلی
حاجیدلیگانی نماینده مجلس ،این طرح
استیضاح با بیش از 70امضا در 15محور
تدوین شده بود که از جمله محورهای
آن «ضعف مدیریت»« ،عدم کنترل و
مدیریت بازار» و همچنین «افزایش بیرویه
قیمتها» بودهاست.
او در شامگاه شنبه 28مهر1397
بهطور ناگهانی پس از 426روز فعالیت
از سمت وزارت صنعت ،معدن و تجارت
استعفا داد ولی فردای روز استعفا به
عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی از طرف رئیسجمهور
جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی
گردید .شریعتمداری حواشی خاص خود
را هم داشته است؛ مشخصا اتهام فساد
مالی که متوجه داماد او یعنی هادی
رضوی است ،انتقادهای بسیاری را به
شخص او نیز وارد کرده است .معلوم نیست
اگر شریعتمداری بخواهد در انتخابات
ریاستجمهوری شرکت کند با کدام معیار
این امر را انجام میدهد؟ زیرا به نظر
میرسد که نه اجماع وسیع سیاسی روی او
شکل بگیرد و نه بدنه اجتماعی نسبت به او
با چشم اعتماد نگاه کنند .در شرایطی که
تعداد زیادی از نمایندگان مجلس پیش از
استعفای او خواستار استیضاحش بودند،
بهنظر میرسد نتواند نیروهای سیاسی را

برای یک اجماع نسبی هم قانع کند.
yyحسین دهقان
مرعشی از حسین دهقان ،وزیر سابق
دفاع هم سخن گفته است .پیش از این
ادعا ،گمانهزنیهای دیگری نیز وجود داشت
که یک چهره نظامی وارد کارزار انتخابات
ریاست جمهوری میشود و به گوش
میرسد که دهقان در واپسین روزهای پیش
از انتخابات 1400لباس نظامی را درآورد و
نامزدی خود را اعالم کند .دهقان طی
سالها فعاليت در حوزه نظامی و امنيتی
تجارب بسيار اندوخته و اينطور كه معلوم
است اكنون میخواهد خود را در عرصه
اجرايی بيازمايد .حسین دهقان 4سال
یعنی از سال 92تا  96وزیر دفاع دولت
حسن روحانی بود.
yyحسن قاضیزاده هاشمی
حسين مرعشی در گفتوگوی اخير
خود با شرق احتمال كانديداتوری
قاضیزاده هاشمی را مطرح كرد اما
روز یکشنبه از موضع خود عقبنشينی
كرد و در در اين روزنامه اصالحيهای
نوشت مبنی برآنكه« :بر اساس شنیدهها
استنباط من این بود که آقای قاضی زاده
هاشمی ،کاندیدای ریاست جمهوری
است ولی امروز مطلع شدم که ایشان
کاندیدا نیستند و از این طریق از آقای
قاضیزاده هاشمی و خوانندگان روزنامه
پوزش میطلبم» .مشخص نيست
ارجاع مرعشی به شنيدهها و چه منابعی
است؛ هرچند احتمال حضور وزير سابق
بهداشت در انتخابات رياستجمهوری
پس از استعفایش و بروز اختالفهایی که
با حسن روحانی داشت ،افزايش يافت.
قاضیزاده هاشمی به واسطه طر حهایی
مانند تحول سالمت توانست عملکرد
نسبتا مثبتی از خود نشان دهد اما
انتقادی که همواره به او میشود این است
که اقداماتش روبنایی و برای جلب توجه
عموم مردم بود و طر حهایی که قاضیزاده
در دوران وزارت بهداشتش پیش برد
زیربنایی نبود و نتوانست به اصالح
ساختاری در حوزه سالمت منجر شود.

 512/11اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000413هیات 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  200مترمربع از پالک  1034فرعی از  58اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس
خیابان قائم -نرگس شمالی  3خریداری از مالک رسمی آقا حسین خلوصی احدی از ورثه علیجان خلوصی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
 ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
*********************************************************
 512/12اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000589هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسین اکبری فرزند محمد بشماره شناسنامه  164صادره
از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  95مترمربع از پالک  4فرعی از  1458اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به ادرس خیابان
 15خرداد  5/7خریداری 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:
 ،1398/4/10نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
******************************************************
 512/13اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000760هیات 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  7صادره از
بردسکن در ششدانگ اعیان یکباب ساختمان به مساحت  210مترمربع از پالک  8922فرعی از  3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس
شهید صادقی 18خریداری از مالک رسمی اداره اوقاف محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
******************************************************************
 512/14اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000404هیات 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
 2043صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  120/13مترمربع از پالک  767فرعی از  3026اصلی واقع در بخش یک حومه
کاشمر به آدرس خیابان باقری  10پالک  25خریداری از مالک رسمی آقای عبداله غالمی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب
دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد
 .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
**************************************************************
 512/15اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000678هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مصطفی داودی فرزند احمد بشماره شناسنامه 18200
صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  1750مترمربع از پالک  1752فرعی از  60اصلی واقع در بخش چهار کاشمر به
آدرس کیلومتر  30جاده کاشمر به بردسکن خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب
دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد
 .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
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مشهد -تهران :روزانه
شنبه ها  :ساعت 17:00 :و 22:10
يكشنبه ها  :ساعت 18:30 :
دوشنبه ها  :ساعت 16:20و 22:10
سه شنبه ها :ساعت21:00
چهارشنبه ها  :ساعت  18:3 0:و 21:45
پنج شنبه ها  :ساعت 13:45 :و 22:10
جمعه ها :ساعت 13:50 :و 22:10
مشهد -زاهدان  :همه روزه ساعت11:30 :
مشهد -يزد :روزانه
(شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت:
 17:15و سه شنبه و چهارشنبه ها ساعت :
 20:15يكشنبه ساعت)19:45 :
مشهد -نوشهر :شنبه ها ساعت  13:10:يكشنبهها
و چهار شنبه ها ساعت 14:30 :ودوشنبه ها
ساعت 12:20:جمعه ها ساعت 09:45 :
مشهد -اهواز :شنبه ساعت 12:25 :و دوشنبه و
پنجشنبههاساعت11:25 :
مشهد -شيراز :يكشنبه ساعت 18:30 :و
پنجشنبهها ساعت  17:45 :و برقراري روزهاي
سه شنبه ساعت 21:45:از تاريخ 98/4/25
مشهد -ايالم  :يكشنبه و چهارشنبه ها ساعت:
08:45
مشهد  -آبادان  :يك شنبه ها ساعت 19:30:
چهارشنبهها ساعت15:10 :
مشهد  -ساري  :چهارشنبه ها ساعت 17:10 :
پرواز مسير مشهد  -اردبيل روزهاي پنج شنبه
ساعت12:55:

رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که از
واردات ریالی استقبال می کنیم؛ گفت :برخی
به راحتی می گفتند که ارز بعد از عید به  40تا
 50هزار خواهد رسید اما با کنترل شرایط ،این
اتفاق نیافتد و قدرت نظام جمهوری اسالمی
برای دشمنان به اثبات رسید.
عبدالناصر همتی در جلسه ستاد فرماندهی
اقتصاد مقاومتی استان که در محل دفتر
استاندار برگزار شد ،اظهار کرد :دشمن سال
گذشته برنامه ریزی زیادی برای وارد کردن
فشار به اقتصاد کشور ،نابودی ارزش پول ملی
و در نتیجه آن فروپاشی جمهوری اسالمی انجام
داده بود اما در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام
ماند.
وی با بیان اینکه تالش دشمنان برای ضربه
زدن به اقتصاد ،آثار منفی بسیار زیادی بر
معیشت قشر ضعیف جامعه داشته است ،افزود:
به دلیل تشدید فشارهای اقتصادی ،نزدیک
ترین دوستان ما برای همکاری با کشورمان
شرایط سختی را تجربه کرده و با هزار اما و
اگر کار می کنند ،با این حال تالش کرده ایم
که تاثیر تحریم ها را به حداقل ممکن کاهش
دهیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :با اینکه
هنوز بانک مرکزی به عنوان متولی بخش ارزی و
پولی کشور ،تحت فشار حداکثری قرار دارد ،اما
بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار است و فرآیند
ورود ارز به داخل کشور هم تسهیل شده است.
وی با بیان اینکه ارز یک ارزش ذاتی دارد و
فاکتورهای اقتصادی نرخ آن را تعیین می کند،
بیان کرد :اجازه نمی دهیم که این بازار مورد
هجوم قرار گیرد و در نتیجه فشارهای سیاسی
و روانی ارزش پول ملی کاهش چشمگیری پیدا
کند .به راحتی می گفتند که ارز بعد از عید
به  40تا  50هزار خواهد رسید اما با کنترل
شرایط ،این اتفاق نیافتد و قدرت نظام جمهوری
اسالمی برای دشمنان به اثبات رسید.
همتی تصریح کرد :شوک ارزی که در کشور
ایجاد شد ،آثار و تبعاتی داشت که باید به تدریج
تحت کنترل قرار گیرد .این تصور که بانک
مرکزی در شرایط فعلی می تواند به راحتی
همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند نادرست
است.

وی گفت :بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش
پول ملی مسئولیت دارد و برای تحقق این مهم
به کنترل تورم و نرخ نقدینگی کشور نیاز است.
در شرایطی که تقاضا زیاد باشد و نقدینگی در
جامعه افزایش یابد ،طبیعی است که منجر به
افزایش قیمت ها و شوک قیمتی می شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ارز
تک نرخی استقبال می کنیم ،خاطرنشان کرد:
نظرکارشناسی بانک مرکزی هم همین است اما
در شرایط فعلی که با هجمه سنگین اقتصادی
مواجه هستیم ،این کار نتیجه مثبتی نخواهد
داشت .در حالی که بازار ارز به آرامش و ثبات
خوبی رسیده و تورم نقطه به نقطه کاهنده شده
است ،ایجاد شوک جدید کار عاقالنه نیست.
همتی با بیان اینکه قرار نیست کسری 100
هزار میلیارد تومانی دولت را بانک مرکزی با
چاپ پول تامین کند ،خاطرنشان کرد :اینکه
برخی فکر می کنند ،تمام کسری دولت
توسط بانک مرکزی تامین خواهد کرد ،به هیچ
عنوان اینگونه نیست .ما در مقابل این موضوع
می ایستیم اما با این حال در زمینه پرداخت
تسهیالت به دولت کمک خواهیم کرد.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش پایانی
سخنان خود با بیان اینکه مثلث توسعه
اقتصادیفرهنگی یک طرح خوب اجرایی
است ،گفت :آقای رزمحسینی در استانداری
کرمان عملکرد موفقی داشتند و بدون شک
حضور ایشان در خراسان رضوی منشاء برکات
فراوان خواهد شد.

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز
برای پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی
با ما تماس بگیرید:
09152560091 - 09360566636

yyپرهیز از حاشیههای سیاسی و تالش برای
همدلی و همزبانی
استاندار خراسان رضوی گفت :کلید توسعه
و پیشرفت در دست سرمایه گذاران و کارآفرینان
است و برای جلب مشارکت آن ها باید فرش قرمز
پیش پای شان پهن کنیم.
علیرضا رزمحسینی اظهار کرد :بر اساس
تجربه استان کرمان ،طی ماه های اخیر بر
روی فعالیت های اقتصادی در بخش غیردولتی
متمرکز شده ایم و تحقق سیاست های اقتصاد
مقاومتی در دستورکار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه کلید توسعه در دست
سرمایه گذاران و کارآفرینان است ،افزود:
برای جلب مشارکت فعاالن اقتصادی در امر
توسعه ،پیشرفت ،رشد اقتصادی ،اشتغال زایی
و کارآفرینی باید پیش روی آن ها فرش قرمز
پهن کنیم و موانع موجود در مسیر کاری شان
رفع شود.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :با
اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی
در خراسان رضوی ،همدلی و همراهی بسیار
خوبی بین ارکان حاکمیت ایجاد شده است به
طوریکه شخص آقای رئیس جمهور ،اعضای
کابینه دولت ،روسای قوای مقننه و قضائیه،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی و ائمه جمعه
حمایت ویژه ای از برنامه های اقتصادی در
استان دارند.
وی ادامه داد :همواره تالش کرده ایم از
حاشیه های سیاسی که فرصت پیشرفت و

توسعه را از استان می گیرد ،پرهیز شده و بیش
از پیش در مسیر تحقق همدلی و همزبانی میان
ارکان حاکمیت گام برداشته شود.
yyدرخواست تسهیل دریافت تسهیالت از بانک
مرکزی
شهردار مشهد با اشاره به اینکه اجرای برنامه
های محوله از سوی استانداری به شهرداری
 4500میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد ،گفت:
بانک مرکزی زمینه استفاده از تسهیالت بانکی
را فراهم کند .محمدرضا کالئی در ادامه این
جلسه افزود :سال گذشته موفق شدیم با کمک
استانداری  5500میلیارد تومان از بدهی های
شهرداری مشهد را که ازگذشته بود پرداخت
کنیم.وی اضافه کرد 4400 :میلیارد تومان
از بدهی ها را از طریق بند «و» تبصره پنج و
بخش دیگر را خودمان پرداخت کردیم و اکنون
شهرداری بدون بدهی هستیم.
وی با بیان اینکه در بحث امالک تملیکی
پیمانکارانی که با شهرداری کار می کنند تمایل
دارند از این روش استفاده کنند ،اظهار کرد:
اما اگر قرار باشد در بحث استفاده از امالک
تملیکی بانک به بانک موضوع را پیش ببریم کار
سخت می شود لذا اگر مدلی برای استان پیش
بینی شود برد-برد است.
کالئی تصریح کرد :در دو سال گذشته
حسابرسی شهرداری مشهد مثبت بوده و طی
این مدت  5300میلیارد تومان اوراق مشارکت
منتشر کرده ایم و در این بخش معوقه ای نداریم.
شهردار مشهد ادامه داد :تقاضا داریم بانک
مرکزی مهلت انتشار  700میلیارد تومان اوراق
مشارکت را که پایان سال گذشته مجوز آن را
دریافت کرده ایم با توجه به تاخیر بانک صنعت و
معدن به عنوان بانک عامل تا مرداد تمدید کند.
وی گفت :استاندار خراسان رضوی به دنبال
رشد اقتصاد استان هستند و برای اینکه ما
بتوانیم برنامه هایی را که از سوی استانداری به
شهرداری محول شده را اجرایی کنیم به 4500
میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.
کالئی افزود :برای دریافت تسهیالت
به بانکها که مراجعه می کنیم ،می گویند
شهرداریها خوش حساب نیستند در حالی که
شهرداری مشهد بدهی ندارد لذا بانک مرکزی با
در نظر گرفتن تمهیداتی زمینه را برای استفاده
از تسهیالت بانکی فراهم کند.
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تولیدکنندگان داخلی توان تولید تمام
قطعات خودرو را دارند

رییس اتحادیه تراشکاران مشهد اظهار کرد :ما
برای رفع نیاز های خود احتیاجی به سایر کشورها
نداریم و حتی کشور خودمان استحقاق صادر کردن
تولیدات خود را به خارج از کشوردارد به شرطی که
موانع دولتی برداشته شود و به تولید کنندگان داخلی
بها و تسهیالت داده شود.به گزارش ایسنا ،محمد
جواد نظامی با اشاره به اینکه اتحادیه تراشکاران
مادر صنعت است ،اظهار کرد :این اتحادیه با
 1600عضو شروع به کار کرد که این اعضا شامل
قالب سازان ،ماشین سازان ،ریخته گران و قطعه
سازان هستند .وی درباره مشکالت و موانع این
صنعت ،اظهار کرد :صنعت با مشکالت فراوانی
در حوزه بیمه ،دارایی ،شرکت برق ،سازمان تامین
اجتماعی و غیره مواجه است و همچنین مهم ترین
معضل عدم حمایت دولت است .رییس اتحادیه
تراشکاران با تاکید بر توانمندیهای تولیدکنندگان
داخلی تصریح کرد :اگر به صنعت بها داده شود در
حوزه اشتغالزایی گام بزرگی بر داشته خواهد شد
و نیازی به واردات وجود نخواهد داشت ،همچنین
صادرات به کشور های خارجی رونق بیشتری پیدا
خواهد کرد.نظامی درخصوص علت تعطیلی برخی
از کارگاه های قطعه سازی بیان کرد :در حال حاضر
با وامهای  18درصدی دولت ،تولید نمیتواند رونق
پیدا کند و حتی رغبتی برای اخذ این وام ها وجود
ندارد و این موجب تعطیلی کارگاهها و بیکاری شمار
زیادی از کارگران میشود.نظامی درباره توافق اخیر
دولت با قطعهسازان متذکر شد :دولت در حال حاضر
با افزایش قیمت دالر توان واردات قطعه را ندارد،
بنابراین به دنبال رونق تولید داخلی قطعات است در
حالیکه حدود  10سال پیش اولین تولید کنندگان
قطعه در خراسان شمالی فعال بودند و تمام قطعات
مورد نیاز کارخانه های سایپا و ایران خودرو در داخل
تولید میشد اما به مرور به دلیل عدم پشتیبانی دولت،
بیمه ،اداره کار و غیره تولیدات داخلی کمرنگ شدند
و کارگاه ها بدلیل به صرفه نبودن تعطیل شدند و
چین با رانتهایی که صورت گرفت و سود سرشاری
که برایش داشت جایگزین این کارگاهها شد در
حالی که تولیدکنندگان داخلی توانمندیهای بسیار
باالتری دارند که امکان عدم وابستگی ما به چین و
کاالهای بیکیفیت آن را فراهم میسازد.او با اشاره
به اینکه عمده واردکنندگان مواد اولیه چین و ترکیه
هستند ،گفت :درحال حاضر ما برای مواد اولیه نیاز
به واردات داریم اما به دلیل گران شدن دالر توانایی
واردات این مواد اولیه را نداریم و این موجب تعطیلی
کارگاهها شده است.
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کمبود  ۱۶هزار نیرو در آموزش و
پرورش خراسان رضوی

آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ۱۶
هزار نیروی انسانی برای آغاز سال تحصیلی -۹۹
 ۹۸و حضور معلمان در کالسهای درس کمبود
نیرو دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی روز
دوشنبه با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا افزود:
عالوه بر این ،هفت هزار نیروی خدماتی نیز در
مدارس استان کمبود داریم که برای این مورد هم
همچنان در حال برنامه ریزی هستیم.
قاسمعلی خدابنده گفت :برای آغاز سال
تحصیلی در سه بخش تأمین نیروی انسانی،
تجهیز و تکمیل مدارس جدید و مقاوم سازی
مدارس اقدامات و برنامه ریزی ها در حال انجام
است و هم اکنون  ۳۰درصد مدارس موجود در
استان فاقد استحکام بنا هستند که باید اقدامات
الزم برای حل این مساله صورت گیرد.
وی ادامه داد :هم اکنون تراکم دانش آموزان
در کالس به طور میانگین  ۲۳نفر است در حالی
که این رقم در کشور  ۲۲نفر است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی
گفت :میانگین سرانه فضای آموزشی در کشور
 ۵.۱متر مربع است در حالی که این رقم در
خراسان رضوی  ۴.۲متر مربع است و برای
رسیدن به میانگین سرانه کشور حداقل به بیش از
یک میلیون و  ۳۰۰هزار متر مربع فضای آموزشی
نیاز است.
خدابنده افزود :می کوشیم تا قبل از مهر ماه و
شروع سال تحصیلی برنامه ریزی های الزم را برای
تامین نیازها در استان انجام دهیم.
هم اکنون استان خراسان رضوی با دارا بودن
حدود یک میلیون و  ۲۳۰هزار دانش آموز حدود
 ۹درصد جمعیت دانش آموزی کشور را در اختیار
دارد و  ۹۰هزار معلم و کارمند در آموزش و پرورش
این استان مشغول به فعالیت هستند که حدود
هشت درصد فرهنگیان کشور را شامل می شوند.
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معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح کرد:

اعتیادمهمترینچالشروزکشورهایدنیا
معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد
مخدر با بیان اینکه امروزه موضوع پیش سازها و
سوء استفاده از آنها دغدغه اکثر کشورهای متحد
به کنوانسیونهای بین المللی است ،گفت :با
هماهنگی و همکاری گسترده و بهرهگیری از
مکانیسمهای قوی می توان امید به مبارزهای
هدفمند با انحراف ،قاچاق و سوء استفاده از پیش
سازهای داشت.
به گزارش ایسنا ،سردار ناصر اصالنی در
دوازدهمین نشست کارگروه منطقهای پیش سازها
افزود :برگزاری این نشست در راستای تبادل
اطالعات و تجربیات در کنترل مواد مخدر و پیش
ساز ها و نقش همکاریهای بینالمللی در مبارزه
با مواد مخدر نشان از وجود اسالم برای مقابله
جدی با این قبیل انحرافات دارد.
وی افزود :بحرانی که در حال حاضر کشورهای
منطقه و در آینده نه چندان دور تمام کشورهای
جهان را به چالش جدی می کشاند ،موضوع
قاچاق پیش سازهای مواد مخدر است که در
سالهای اخیر زنگ خطر جدی آن به صدا درآمده
است.
اصالنی با بیان اینکه امروزه مواد مخدر به ویژه
مواد مخدر صنعتی زندگی افراد و جوامع انسانی
را به طور جدی تهدید میکند ،اظهار کرد :این
موضوع همچنین توسعه پایدار را مخدوش
میکند و موجب بروز جرایم مختلف در کشورهای
جهان می شود .استعمال مواد مخدر عالوه بر
وارد کردن خدشه به آزادی و رشد جوانان ،سالمت
و رفاه انسانها ،استقالل کشورها ،دموکراسی
و ثبات ملتها ،ساختار کلیه جوامع انسانی و
خانوادههای آنان را با خطر جدی مواجه میکند.
وی با بیان اینکه گردش مالی ناشی از قاچاق
مواد مخدر مهمترین عامل تولید و قاچاق توسط
شبکهها و باندهای تبهکار دنیا شمار میرود،
ادامه داد :این امر موجب شده تا این شبکهها
ضمن برخورداری از انواع سالحها و تجهیزات
پیشرفته ،تمام توان خود را برای قاچاق و انتقال
پیش سازها و مواد مخدر به کانونهای تولید و
مصرف به کار گیرند.
معاون مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد
مخدر ادامه داد :کوتاه شدن مسیر قاچاق،
کاهش هزینههای انتقال مواد ،تحت تاثیر قرار
دادن مردم با مواد مخدر صنعتی و سنتی در
راستای سیاستهای استکبار جهانی از جمله

 512/16اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000500هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شهربانو زارعی فرزند حسن بشماره شناسنامه  21صادره
از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  122مترمربع از پالک  843فرعی از  58اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس خیابان
قائم  -30کوچه شهید هادی  17خریداری از مالک رسمی آقای حسین پاکروان احدی از ورثه حسن پاکروان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
 ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
***********************************************************
 512/17اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000308هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد
ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید جواد فیض فرزند سید محمد هادی بشماره شناسنامه  983صادره از کاشمر در
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  125مترمربع از پالک  1056فرعی از  58اصلی واقع در بخش سه کاشمر به آدرس قائم  -32ایزدی  7پالک 12
خریداری از مالک رسمی آقای محمد هادی فیض محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره
تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
************************************************************
 512/18اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000666هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید نژاد حسین فرزند محمدناصر بشماره شناسنامه 8205
صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  102/77مترمربع از پالک  192فرعی از  3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر
به ادرس فاطمیه -4انتهای نوبهار  4خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر علیزاده اول محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب
دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ
انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
*******************************************************
 512/19اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000396هیات 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 بشماره شناسنامه 11459
صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  173/50مترمربع از پالک  189اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر
به آدرس خیابان اکبرنژاد  3پالک  5خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه صفری عطائی خبازی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب
دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد
 .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
***************************************************************
 512/20اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000473هیات 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  3صادره
از بردسکن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  258/35مترمربع از پالک  145فرعی از  3026اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به
آدرس شهید ترابی  11پالک  10خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت
به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ
انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده

دالیل استفاده قاچاقچیان از مسیر افغانستان_
ایران_اروپا موسوم به مسیر بالکان است که این
امر هزینههای بسیار زیاد انسانی و مالی را به
جمهوری اسالمی تحمیل کرده است.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی
ایران در چارچوب ارزشهای دینی ،تعهدات
بینالمللی و همچنین خطوط ترسیم شده
توسط مقام معظم رهبری مبارزه با مواد مخدر
را جهادی مقدس میداند ،گفت :مافیای مواد
مخدر به دلیل افزایش ضربات وارده از سوی
نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسالمی
ایران و با هدف کاهش ریسک قاچاق و ترانزیت
مواد مخدر و کسب سود بیشتر اقدام به تبدیل
مواد سنتی به مواد نیمه صنعتی ،تبدیل تریاک به
مورفین و هروئین کرده است .این امر به نوبه خود
موجب افزایش چشمگیر ترانزیت مواد پیشساز از
کشورهای صنعتی به افغانستان شده و مشکالت
بسیاری را برای کشور های مسیر همچون
جمهوری اسالمی ایران به همراه آورده است.
اصالنی با بیان اینکه تولید ،انحراف و قاچاق
پیش سازهای مواد مخدر در سطح جهانی رو به
گسترش است اظهار کرد :جمهوری اسالمی
ایران امیدوار است تا تمامی اعضای جامعه
بینالمللی در عمل به اصل مسئولیت مشترک
بین المللی و ضمن پرهیز از برخوردهای گزینشی
و سیاسی کردن این رسالت انسانی و بشر دوستانه
برای حل معضل جهانی مواد مخدر به همکاری با
کشورهای خط مقدم مبارزه جهانی بپردازد.

اصالنی در ادامه به برخی اقدامات جمهوری
اسالمی ایران در راستای مقابله جدی با مواد
صنعتی و پیش ساز ها اشاره کرد و گفت :تشکیل
کمیته ملی نظارت بر پیش سازها با شرکت کلیه
دستگاههای مرتبط با موضوع پیش ساز ها،
عضویت فعال در سامانه ،picsتشکیل کارگروه
 ،npsعضویت در سیستم  penمشارکت فعال در
همایشها و اجالسهای منطقهای و بینالمللی
در خصوص پیش ساز ها از جمله این موارد بوده
است.
وی در ادامه با اشاره به همکاریهای عملیاتی
منطقه با کشورهای همسایه به اشکال مختلف
نیز گفت :برگزاری کارگاههای آموزشی ،انجام
اقدامات بازدارنده و نیز تبادل اطالعات با کشورها
و افسران رابط مواد مخدر ،حمایت از برنامههای
کشت و جایگزین در افغانستان ،باال بردن ضریب
خطر برای قاچاق مواد مخدر از طریق تشدید
کنترل های مرزی و اعمال قانون ،اجرای طرح
های فراگیر در مرزهای مشترک بخشی از این
همکاری های عملیاتی منطقهای است.
وی در ادامه ضمن پیشنهاداتی در راستای
ارتقای سطح کنترل مقابله با انحراف مواد پیش
ساز نیز توضیح داد :سازمان ملل متحد بانک
اطالعاتی مناسبی را برای پیشنهاد اطالعات
میان کشورهای تولید کننده مسیر و مصرف
پیش سازهای مواد مخدر ایجاد کند تا کشورها
بتوانند آخرین تجربیات و یافته های خود را در آن
با یکدیگر به اشتراک بگذارند .همچنین پیشنهاد

 512/22اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000475هیات 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  7صادره از
کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  100/35مترمربع از پالک  1045فرعی از  58اصلی 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 ،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:
 ،1398/4/10نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
*************************************************************
 512/23اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000576هیات 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  5صادره
از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  116/60مترمربع از پالک  1459اصلی واقع در بخش یک شهر کاشمر به ادرس خیابان 15
خرداد  -3پالک  132خریداری از مالک رسمی خانم صغری شاهمرادزاده محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله
 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول:
 ،1398/4/10نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
****************************************************************
 512/24اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
-1برابررای شماره  1398/3/13 -13860306006000744هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباس نامجو فرزند محمد بشماره
شناسنامه  514صادره از تربت حیدریه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت کل  157/25مترمربع (یکصد و پنجاه و هفت
متر و بیست و پنج صدم مترمربع) قسمتی از پالک  -1764اصلی واقع در بخش یک شهر تربت حیدریه خریداری از محمد تقی مجتهدی احدی از
ورثه غالمحسین مجتهدی  -2برابررای شماره  1398/3/24 – 139860306006000821هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رسول نامجو
فرزند محمد بشماره شناسنامه  1616صادره از تربت حیدریه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان با مشخصات فوق خریداری از
غالمحسین مجتهدی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/9:نوبت دوم1398/4/25 :
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه -محمد کاظم باقرزاده
************************************************************
 512/25اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره
 139860306013000487مورخ  1398/3/4هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا آراسته به شماره شناسنامه  85کد ملی  0919308244صادره گناباد فرزند محمد در چهار سهم مشاع
از کل یازده سهم ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت کل  1107/24مترمربع پالک شماره  654فرعی از  117اصلی واقع در اراضی خشوئی بخش
یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای حسین آراسته مالک رسمی  -2نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  139860306013000523مورخ  1398/3/11هیات
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  21کد ملی  0919299016صادره گناباد فرزند محمد در سه سهم مشاع از کل یازده سهم ششدانگ
یکقطعه باغ به مساحت کل  1107/24مترمربع پالک شماره  654فرعی از  117اصلی 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  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر
االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به
دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب

می شود تا با عنایت به چهره فراملی جرائم مرتبط
با قاچاق مواد مخدر ،همکاری دو و چندجانبه
میان کشورهای متاثر از این پدیده اتفاق بیفتد.
در این رابطه همکاری کشورها در زمینههای
تبادل اطالعات ،دستگیری مجرمین ،اجرای
نیابتهای قضایی و  ...در شناسایی و کشف
شبکههای مرتبط بسیار اثرگذار خواهد بود.
اصالنی در پایان گفت :همچنین توصیه
میشود تا کشورها کنترل بیشتری بر روی
محمولههایی که به مناطق آزاد وارد میشوند
داشته باشند ،زیرا برخی مواد شیمیایی پیشساز
ممکن است به صورت محمولههای جزئی و
مسافری ترخیص شوند.
در ادامه این نشست امیرعباس لطفی مدیرکل
روابط بینالملل ستاد مبارزه با مواد مخدر با
بیان اینکه امروز جمهوری اسالمی ایران میزبان
جمعی از نمایندگان سازمانهای بینالمللی با
کشورهای عضو برنامه منطقهای افغانستان و
کشورهای همسایه است ،گفت :برنامه منطقهای
افغانستان و کشورهای همسایه یکی از افتخارات
مهم سازمان ملل متحد در منطقه آسیای غربی
به شمار میرود که اعضای آن شامل هشت
کشور از جمله افغانستان ،پاکستان ،قزاقستان،
قرقیزستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،ازبکستان
و ایران هستند.
وی با بیان اینکه با عنایت اهمیت
همکاریهای بینالمللی و منطقهای در عرصه
مبارزه با مواد مخدر کشورهای یادشده در قالب
این برنامه در حوزههای مختلف مانند تبادل
اطالعات ،همکاری عملیاتی ،مدیریت مرزی،
کنترل پیشسازهای مواد مخدر ،درمان معتادان
در مقابله با سو مصرف مواد مخدر به همکاری
میپردازند ،اظهار کرد :جریان غیرقانونی
پیشسازهای مواد مخدر در افغانستان یکی از
دالیل اصلی تولید این مواد در این کشور محسوب
میشود.
مدیرکل روابط بینالملل ستاد مبارزه با
مواد مخدر اظهار کرد :با عنایت به آسیبها و
هزینههای متعددی که جمهوری اسالمی ایران
در حوزه مبارزه با مواد مخدر متحمل شده است،
مقابله با قاچاق و جریان غیرقانونی پیشسازهای
مواد مخدر میتواند موجب کاهش آالم ملت ایران
از بابت پدیده مخرب قاچاق و سو ءمصرف مواد
مخدر شود.

جامعه

4

خبر
تولید بیش از  ۸هزار فرآورده خونی
در نیشابور

رئیس پایگاه انتقال خون نیشابور گفت :از
ابتدای امسال تاکنون هشت هزار و  ۷۳۶واحد
فرآورده خونی شامل خون ،پکسل و پالسمای
تازه منجمد شده در نیشابور تولید شده که نسبت
به مدت مشابه در سال گذشته  ۱۱درصد افزایش
داشته است.
فاطمه ذبیحی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا
در نیشابور افزود :از این تعداد فرآورده تولیدی
 ۲هزار و  ۷۲۷واحد در مراکز درمانی شهرستان
مورد مصرف قرار گرفته و مابقی به مرکز استان
ارسال شده است.
وی اظهار داشت :طی این مدت پنج هزار و
 ۶۸۸داوطلب به پایگاههای اهدای خون نیشابور
مراجعه کرده اند و چهار هزار و  ۴۳۷نفر موفق به
اهدای خون شدهاند که این تعداد نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  ۷درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد ۵۳ :درصد از اهدا کنندگان
خون در نیشابور جزو اهداکنندگان مستمر
هستند که در هر سال حداقل دوبار اهدای خون
دارند و اهدای مستمر یکی از شاخصهای توسعه
اجتماعی است.
وی با اشاره به اینکه بانوان هفت درصد از اهدا
کنندگان خون در سال جاری را تشکیل میدهند
که از میانگین استان باالتر است افزود :بانوان
نقش مهمی در ایجاد فرهنگ اهدای خون سالم
دارند و انتظار میرود این آمار افزایش یافته و به
هدف کشوری  ۱۰درصدی اهدای خون بانوان
برسیم.وی یادآور شد :یکی از اقدامات انجام
شده در سال گذشته کمپین واکسیناسیون
اهداکنندگان مستمر علیه هپاتیت Bبوده است
که در نیمه اول سال جاری نیز در حال اجراست،
مراجعین پس از دریافت معرفی نامه به مراکز
بهداشت مجری طرح مراجعه میکنند.
وی خاطرنشان کرد :با گذشت سالها از
تأسیس پایگاه انتقال خون نیشابور و فرسوده
بودن تجهیزات روند رو به رشدی در کیفیت
محصوالت نخواهیم داشت و تنها با تالش
پرسنل فنی سطح کیفیت فرآوردههای تولیدی
در باالترین حد ممکن نگه داشته شده که مدت
زیادی ثمربخش نخواهد بود و تا قبل از رسیدن به
شرایط بحرانی مشکالت این حوزه باید رفع شود.
رئیس پایگاه انتقال خون نیشابور گفت :این
پایگاه تنها یک پزشک دارد که موجب باال رفتن
مدت انتظار اهداکنندگان جهت اهدای خون
میشود.

 512/21اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000538هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مصطفی محمد حسینی عارفی فرزند حسن
بشماره شناسنامه  14629صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  69/45مترمربع از پالک  1142فرعی 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  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم
وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم:
1398/4/25
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
*****************************************************************
 512/26اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000751هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 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  236/65مترمربع از پالک  2492فرعی از  3027اصلی واقع در بخش
حومه کاشمر به آدرس بلوار بسیج -شهاب ترشیزی  2پالک  7خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه اصالحی محرزگردیده است لذا به
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/10 :نوبت دوم 98/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
*****************************************************************
 512/27اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای
شماره  139860306013000517مورخ  1398/3/8هیات 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  1476کد ملی  0858830949صادره فردوس فرزند
عباس در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  203/86مترمربع از پالک های شمارات  1313و  4485فرعی از  3اصلی 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  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/4/25 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب
***************************************************************
 512/28اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای
شماره  139860306013000507مورخ  1398/3/7هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی نوذری به شناسنامه شماره  27کد ملی  0919360998صادره گناباد فرزند محمد
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محصور (طبق نامه شماره  1398/2/19 -435اداره محترم راه و شهرسازی با کاربری باغ) به
مساحت  1702/21مترمربع پالک شماره  2629فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری
شده مع الواسطه از مرتضی ،علیرضا ،جمیله ،زهرا ،عباس و مریم شهرت همگی مرتضایی مالکین رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به
فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت
اول 98/4/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب
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فرهنگ و هنر
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مصاحبه اختصاصی صبح امروز با رستاک حلّاج

خبر

 ۵۰اثر تاریخی خراسان رضوی در نوبت
مرمت اضطراری است

 ۵۰اثر تاریخی در استان خراسان رضوی در
معرض ریزش و نابودی قرار دارد و به شدت به مرمت
فوری نیازمند است و در نوبت مرمت اضطراری قرار
گرفته است.معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی روز دوشنبه با بیان این مطلب به خبرنگار
ایرنا افزود :در سال  ۱۵۰ ،۱۳۹۶اثر تاریخی ثبت
شده خراسان رضوی در فهرست آثار ملی این استان
نیازمند عملیات مرمت اضطراری بود.مرجان اکبری
گفت :طی دو سال گذشته حدود  ۱۰۰اثر تاریخی
با تخصیص اعتبارات مورد نیاز مرمت ،بازسازی و
مقاوم سازی شد.معاون میراث فرهنگی خراسان
رضوی گفت :متأسفانه اعتبارات مرمتی خراسان
رضوی بسیار کم و ناهمخوان با نیازها و ضرورتهای
این استان است.اکبری بدون اشاره به میزان این
اعتبارات افزود :استان فارس از نظر تعداد آثار ثبت
شده در فهرست ملی رقمی مشابه خراسان رضوی
دارد حال آنکه اعتبارات مرمتی فارس  ۱۰برابر
خراسان رضوی است.

مریماصغری

خبر

دنیایمااندازههمنیست

فراخوان شانزدهمین دوره انتخاب کتاب
سال خراسان رضوی

فراخوان شانزدهمین دوره انتخاب کتاب سال
خراسان رضوی با موضوعات دین ،ادبیات ،کلیات
علوم اجتماعی ،علوم تربیتی و روانشناسی ،هنرف
کودک و نوجوان و ترجمه اعالم شد.
بخشهای ویژه این دوره انتخاب کتاب سال
شامل اقتصاد فرهنگ و فرهنگ اقتصاد ،رونق تولید،
بیانیه گام دوم انقالب ،ادبیات پایداری ،امربه معروف
و نهی از منکر است.
شرایط شرکت در شانزدهمین دوره انتخاب
کتاب سال خراسان رضوی به این صورت است که
کتابهای منتشر شده چاپ اول بوده و در سال  97و
نیمه اول  98به چاپ رسیده باشند و کتابهایی مورد
پذیرش قرار خواهند گرفت که توسط ناشران خراسان
رضوی به چاپ رسیده باشند.معاونت فرهنگی
و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی این برنامه را برگزار میکند و مولفان،
مترجمان ،مصححان و ناشران میتوانند با ارسال یک
نسخه از کتابهای منتشر شده خود که واجد شرایط
ذکر شده هستند ،در شانزدهمین دوره انتخاب کتاب
سال استان شرکت نمایند .مهلت ارسال آثار تا 30
شهریور ماه  1398به نشانی دبیرخانه دائمی ،مشهد،
خیابان ملکالشعرای بهار  ،27اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان رضوی است.
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maryamasghari.lyrics@gmail.com

رستاک به معنی شاخهای تازه است
که از بن درخت جوانه میزند .اسم
او نشاندهنده جاه طلبی و آرزوهای
بزرگ برای به دست آوردن یک زندگی
پر از موفقیت است .رستاک حلّج
خواننده ،آهنگساز و ترانهسرایی که با
ّ
چندین کار موفق درکارنامه کاری خود،
مخاطبان پیگیر دارد .آنچه میخوانید
بخشی از گفتگوی صمیمانه ما با این
خواننده نسل جوان است.
yyاز ورودتان به دنیای هنر و مشکالت
آغاز این راه بگویید؟
از ّبچگی عاشق نواختن ،خواندن
و موسیقی بودم .پدر من اهل هنر بود
و رشتههای زیادی را تجربه کرده بود
و خیلی دلش نمیخواست پسرش
وارد دنیای موسیقی شود ّاما مادرم
که اصرارهای من را میدید به صورت
پنهانی برایم ساز خرید و این آغاز کار من
بود .پس از آن عشق به خوانندگی من را
به سمت آهنگسازی و ترانهسرایی سوق
داد .در جلسات ترانه مرحوم افشین
ّ
یدالهی شرکت کردم و با استقبال از
ترانههایی که مینوشتم روبهرو شدم و
این برای من یک نقطه عطف بود ،ترانه
را به شکل جدی دنبال کردم و موسیقی
را به صورت آکادمیک فرا گرفتم.من
آن روزهایی را ،که خودم و یکی دو
نفر دیگر از دوستان ،بهصورت جدی
ترانه و موسیقی را دنبال میکردیم و
میخواستیم با اندیشه این کار را انجام
بدهیم ،فراموش نمیکنم .در آن زمان
ترانههایی مثل "پارمیدا" و "سوسن
ً
خانوم" بسیار معروف بودند و مردم غالبا
این ترانهها را گوش میکردند .آن روز
شاید اصال مردم نمیپسندیدند که یک
نفر بیاید و بگوید" :دنیای ما اندازه هم
نیست ،من خیلی وقتا ساکتم سردم،
وقتی که میرم تو خودم شاید ،پاییز
سال بعد برگردم" آن روز نگران بودم و
فکر میکردم که این کار ممکن است
مخاطب جذب نکند ّاما امروز فهمیدم

که باید دنبال آن چیزی که درون توست
و به آن اعتقاد داری بروی و آن را دنبال
کنی و به خاطر مردم از موضع خودت
کوتاه نیایی ،چرا که هر کاری که انجام
بدهی ،باز مخاطب از تو توقع دیگری
دارد و این شد که یاد گرفتم کار خودم
َ
را بکنم و قطعا وقتی کار خودت را جدی
میگیری و با ّ
جدیت دنبال میکنی،
مخاطب جدی هم پیدا میکنی .من
از ابتدای مسیر تا امروز هیچ وقت جزء
رکورد داران پرکردن سالن نبودم و هیچ
وقت رکورد  ۵دقیقه و  ۱۰دقیقه برای
پرکردن سالن نداشتم .هرچند فصل
یکبار ،دو سانس کنسرت در تهران و
گاهی هم شهرستانها برگزار میکنم.
yyآیا تلفیقی بین ترانهها و زندگی واقعی
شما وجود دارد؟
صددرصد بیشباهت نیست.
َ
ترانههای من گاهی حتی دقیقا
ّ
منطبق با اتفاقات واقعی زندگیم
هستند و گاهی هم الهام گرفته از
ّ
اتفاقات اطرافم ،مثل فیلمی که دیدم
یا کتابی که خواندهام و یا حتی روابط
اطرافیانم هستند.
yyکار و سبک خودتان را خاص میدانید؟
من اسم خودم را خاص نمیگذارم
و تنها متفاوت با جریان روز حرکت
میکنم .روی کارم وسواس زیادی دارم
و یاد گرفتم که به کاری که به آن ایمان
و اعتقاد دارم ادامه دهم و خودم را به
خاطر هیچچیز تغییر ندهم تا بتوانم
مخاطبانم را حفظ کنم.
yyاز شخصیت رستاک حالج و
حاشیههایش بگویید؟
به طور کل من آدم درونگرایی
هستم و تمایل به حضور پررنگ در
جاهای زیادی ندارم و از مصاحبه
کردن و دیدهشدن پرهیز میکنم و به
همین دلیل خیلی آدم حاشیهداری
نیستم .اتفاق خاصی هم در زندگی
من نبوده که حاشیهساز باشد .هرچند
برخیها معتقدند که حاشیه ،نیاز دیده
و شنیده شدن است ،اما من اینطور
فکر نمیکنم و ترجیح میدهم با کار
بیشتر شنیده شوم تا حاشیه.

 512/29اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر
رای شماره  139860306013000112مورخ  1398/1/24هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی علی محمد نجاری به شناسنامه شماره  4694کد ملی  0918686131صادره گناباد
فرزند حسن در ششدانگ یکباب مغازه (با کاربری مصوب تاسیسات و تجهیزات شهری) به مساحت  70/39مترمربع تمامت پالک شماره
 10737فرعی و قسمتی از پالک شماره  10738فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری
شده از آقای محمد حسین قنبری مالک رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی /کثیر
االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می
نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب
******************************************************************
 512/30اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گناباد
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای
شماره  139860306013000552مورخ  1398/3/20هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جواد نظرزاده به شناسنامه شماره  100کد ملی  0919342884صادره گناباد فرزند
غالمرضا در ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل  342/82مترمربع پالک  7285فرعی مجزی شده از  1065فرعی و قسمتی از پالک
 1065فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از غالمرضا نظرزاده (از
پالک  1065فرعی نسبت به مساحت  49/68مترمربع) و خریداری از علی محمد نظرزاده و حمیده پور حسین (تمامت پالک 7285
فرعی نسبت به مساحت  293/14مترمربع) مالکین رسمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی/
کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می
نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول 98/4/25 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد -محمدرضا اجتهادی عرب
***************************************************************
 512/31اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000324هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا احمدی قرائی بشماره شناسنامه
 2278کد ملی  0901224235صادره بردسکن فرزند علی اصغر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 191/80
مترمربع مفروز و مجزا شده از پالک جزء پالک  1153فرعی از  4اصلی واقع در بخش  4شهرستان بردسکن خریداری از ورثه سکینه صابر
خاکشور محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم
وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم:
1398/5/9
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
***************************************************************
 512/32اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000320هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای کلیم بصیری بشماره شناسنامه  27کد
ملی  5729603959صادره بردسکن فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  119/11مترمربع از پالک  1016فرعی
از  4اصلی واقع در بخش  4شهرستان بردسکن خریداری از ورثه حسن رنجبر محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو
نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
 ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش

yyمعموال از بازخوردی که از مخاطبها
دریافت میکنید راضی هستید؟
من اصوالَ کاری را که قبول دارم و
به آن اعتقاد دارم ،منتشر میکنم و
كارى را كه احساس كنم نمىتوانم به
بهترين شكل انجام دهم ،کالَ انجام
نمىدهم .به نوعی واکنش مردم نسبت
ً
به کارها ،تقریبا همیشه همان بوده که
فکر میکردم و خوشبختانه مخاطبینم
اکثر کارهای من را دوست داشتند و از
این بابت خوشحالم.
yyشما غالبا خودتان ترانههایتان
را مینویسید .چرا تمایل ندارید با
ترانهسراهای دیگر کار کنید؟
من در واقع اصراری به خواندن
چیزی و عجلهای برای شنیده شدن
ندارم .وقتی خودم میتوانم حرف
رستاک را به گوش بقیه برسانم چرا این
کار را نکنم؟
yyاز کنسرت پاییز سال بعد و حالوهوای
آن روزها بگویید؟
ّّ
همانچیزی که انتظار داشتم اتفاق
افتاد .با اینکه استرس زیادی داشتم،
از موج انرژی مثبتی که از مخاطبینم
دریافت میکردم و به تحقق پیوستن
رویای کودکی و رفتن روی صحنه ،تا
تجربه حس خوشایند حضورکسانی
که فقط و فقط به خاطر موسيقى و
صداى تو آمده و زير يك سقف جمع

رقابت  352نخبه قرآنی خراسان رضوی در
چهل و دومین دوره مسابقات قرآن

شدهاند ،فو قالعاده بود و از همآواز
شدنمان آنقدر به وجد آمده بودم كه
ديگر جايى براى استرس و نگرانى
باقى نمىماند.
yyمخاطب رستاک حالج قشر خاصی از
جامعه هستند؟
مسلما همه جامعه مخاطب من
نیست و اکثریت مخاطبین من ،قشر
اهل قلم و دانش ،مطالعه و ادبیات
و غالبا از رده سنی دانشجویان به
باالهستندّ .
جدیت و پیگیری مخاطب،
برای من ّ
اهمیت زیادی دارد .مخاطب
من دیروز عاشق من نمیشود و فردا
من را رها کند .ما یک عمر با هم نفس
میکشیم .نه سال است که من آهنگ
میسازم و نه سال که من در حال بزرگ
شدن با مخاطبم هستم و این خیلی
برای من ارزشمند است و به هیچ
قیمتی حاضر نیستم آن را از دست
بدهم.
yyنظر شما در مورد ترانههای گاها
بیمحتوا اما پرمخاطب روز چیست؟
امروز روز موسیقی ما در جای
خوبی قرار نگرفتهاست و ترانههای
بسیار سخیف و ترانههای بازاری گاها
شرمآور که حتی نمیشود اسمشان
را ترانه بگذاریم ،رواج پیدا کردهاند و
اکثرکسانی که میخواهند کار ترانه
انجام بدهند میگویند اصال نمیشود

 512/33اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000321هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سعید جمالیان بشماره شناسنامه  142کد ملی
 5729477104صادره بردسکن فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت کل  156/14متر مربع مفروز و مجزا شده از قسمتی
پالک  1296فرعی از  4اصلی واقع در بخش  4شهرستان بردسکن خریداری از مالک رسمی ربابه و حبیب جوادی (از مالکیت معصومه جوادی)
محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
*****************************************************************
 512/34اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000325هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم نریمانی بشماره شناسنامه  25کد ملی
 5729952917صادره بردسکن فرزند غالمرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  191/80متر مربع مفروز و مجزا
شده از پالک جزء پالک  1153فرعی از  4اصلی واقع در بخش  4شهرستان بردسکن خریداری از ورثه سکینه صابر خاکشورمحرزگردیده است لذا
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم
اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
******************************************************************
 512/35اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000342هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی
حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی پور اکبر بشماره شناسنامه  27کد ملی  5729449577صادره بردسکن فرزند محمد
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  104/6متر مربع پالک شماره  1968فرعی از  1242فرعی از  4اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت
ملک بردسکن خریداری مع الواسطه از ورثه مالک رسمی علی طالبی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
********************************************************************
 512/36اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000341هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن هنرور بشماره شناسنامه  97کد ملی 5729461879
صادره بردسکن فرزند علیرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  45متر مربع پالک شماره  67فرعی از  4اصلی واقع در خراسان رضوی
بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری مع الواسطه از مالک رسمی فاطمه بیگی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت
به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ
انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
*********************************************************************
 512/37اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000343هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی پور اکبر بشماره شناسنامه  27کد ملی
 5729449577صادره بردسکن فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  98/63متر مربع پالک شماره  1968فرعی از 1242
فرعی از  4اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری مع الواسطه از ورثه مالک رسمی علی طالبی محرزگردیده است
لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ
تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش

در این بازار کار کرد .این اتفاق در تاریخ
موسیقی همیشه افتاده و خواهد افتاد.
این نوع کارها بسیار گذرا هستند.
ترانههایی که نه بار معنایی دارند و نه
خاصیتی ،تنها در یک برهه زمانی
کوتاه و مشخص گوش مخاطب را
قلقلک میدهند و خیلی زود میگذرند
و در واقع این ایراد بر گردن کسانی
است که کار خودشان را خوب و خاص
میدانند و وظیفه آنهاست که جامعه
را با کارهای خوب و پذیرفته شده به
سمت خود بکشانند.
yyتا چه اندازه با جریانهای روز همسو
میشوید؟
در بازار موسیقی هیچچیز قابل
پیشبینی نیست و کسانی که با تب
روز همراه هستند ،خیلی زود هم سرد
و فراموش میشوند .برای ماندگار
شدن باید پشت ترانه و موسیقی خود
اندیشه داشته باشی .باید ترانهها
و موزیکهایت امضا و خط فکری
مختص به خودت را داشته باشند و در
نهایت باید مخاطبت را جدی بگیری
تا در دراز مدت از اذهان پاک نشوی و
ماندگار باشی.
yyچرا اکثر کارهای شما تلخ هستند؟
تا چیزی از درون تو نباشد،
نمیتوانی آن را به مخاطب منتقل
کنی .اصوال من آدم دپرسی نیستم ولی
به آن شکل هم شاد نیستم و نمیتوانم
به اصرار مخاطبم را شاد كنم ،اگر روزی
خیلی شاد بودم ،شاید چنین کاری
خواندم.
yyبه عنوان حرف آخر توضیحی کوتاه از
پروسه خوانندگی برای کسانی که به این
کار فکر میکنند؟
رسیدن به جایگاهی رضایت بخش
در خوانندگی و در واقع شنیده شدن
و مورد استقبال قرار گرفتن ،پروسه
ّ
نفسگیری دارد .برای موفق شدن در
این راه باید به کاری که میخواهی
انجام دهی ،ایمان و البته پشتکار
داشته باشی و اگر احساس کردی این
اعتقاد و باور را داری باید کار را اصولی
رو به جلو پیش ببری.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور
خیریه خراسان رضوی از رقابت  352نخبه قرآنی در
مرحله استانی چهل و دومین دوره مسابقات قرآن کریم
خراسان رضوی از  26تیرماه خبر داد.جعفر حسینی
گفت :مرحله استانی چهل و دومین دوره مسابقات قرآن
کریم این استان از  26تیرماه به مدت  5روز در مشهد
آغاز میشود.رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و
امور خیریه خراسان رضوی افزود :این مسابقات ابتدا
در بخش آقایان با حضور  181نفر 26 ،و  27تیرماه در
مهدیه امام خامنهای (مدظله العالی) واقع در خیابان
آبکوه ،اداره کل اوقاف خراسان رضوی اجرا میشود.
وی تصریح کرد :متسابقین در رشته حفظ ،10 ،5
 ،20حفظ کل ،قرائت تحقیق ،قرائت ترتیل ،اذان و
دعاخوانی به رقابت میپردازند.حسینی با بیان اینکه
مکان برگزاری مسابقات بانوان حسینیه عبدالله بن
حسن واقع در خیابان امام رضا(ع) ،امام رضا  ،8گفت:
 171بانو نخبه قرآنی از سراسر استان از  28تا  30تیرماه
برگزار میشود.رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و
امور خیریه خراسان رضوی با اشاره به قضاوت داوران
برجسته کشوری و بینالمللی در این مسابقات ،اظهار
کرد 16 :داور در بخش آقایان و  11در بخش بانوان
قضاوت این مسابقات را بر عهده دارند.وی با بیان اینکه
رتبههای برتر سایر دستگاهها در مرحله کشوری نیز جواز
حضور در این مرحله از مسابقات استانی را دارند ،ادامه
داد :مرحله مقدماتی همخوانی و همسرایی قران کریم با
ضبط آثار  5گروه شرکتکننده در روز  2تیرماه در محل
اداره برگزار شد که گروههای برتر به مرحله کشوری
مسابقات راه مییابند.

پروانه رسمی بهرهبرداری از موزه دانشگاه
فردوسی مشهد صادر شد

رئیس گروه موزههای اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از صدور
پروانه رسمی بهرهبرداری موزه دانشگاه فردوسی مشهد
توسط اداره کل موزههای سازمان میراث فرهنگی کشور
خبر داد .محمدرضا پهلوان با اعالم این خبر اظهار
کرد :موزه دانشگاه فردوسی مشهد یکی از موزههای
ارزشمند بخش دولتی است که به همت انجمن آثار و
مفاخر دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور مقامات ملی
و استانی افتتاح شده است.وی ادامه داد :بر اساس
بخشنامه نهم مردادماه  1389توسط معاون اول رییس
جمهور ،تمامی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی
قادر خواهند بود پروانه بهرهبرداری از اداره کل موزههای
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
کشور را دریافت و بهصورت رسمی ،فعالیت کنند.

 512/38اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000340هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد پور عباس بشماره شناسنامه  3565کد ملی
 5729065760صادره بردسکن فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  40/84متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 67
فرعی از  4اصلی واقع در بخش  4شهرستان بردسکن خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه بیگی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
 ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
**************************************************************
 512/39اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000339هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن هنرور بشماره شناسنامه  97کد ملی 5729461879
صادره بردسکن فرزند علیرضا در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  45متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  67فرعی از  4اصلی واقع در
بخش  4شهرستان بردسکن خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه بیگی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت
به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ
انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
************************************************************
 512/40اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000355هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد
ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسن هنرور بشماره شناسنامه  97کد ملی  5729461879صادره بردسکن
فرزند علیرضا در قسمتی از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  45متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  67فرعی از  4اصلی واقع در بخش  4حوزه
ثبت ملک بردسکن خریداری از خانم فاطمه بیگی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره
تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
****************************************************************
 512/41اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000338هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی پور اکبر بشماره شناسنامه  27کد ملی 5729449577
صادره بردسکن فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  66/8متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  67فرعی از  4اصلی واقع در
بخش  4شهرستان بردسکن خریداری از خانم فاطمه بیگی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت
دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
******************************************************************
 512/42اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000334هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی پور اکبر بشماره شناسنامه  27کد ملی 5729449577
صادره بردسکن فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  89/3متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  67فرعی از  4اصلی واقع
در بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه بیگی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب
دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ
انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
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رئیس شورا با ارائه پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه رفع مشکل ترافیک هسته مرکزی مطرح کرد:

خبر

اذیتوآزار زائراندرگرهترافیکاطرافحرم

آغاز رفع مشکل آب ساکنان دو
روستای حاشیه مشهد

عملیات اجرایی اتصال خط انتقال آب شرب
روستاهای "همت آباد و گرجی سفلی" به آب
شهری مشهد امروز با هدف رفع کم آبی ساکنان
این روستاها آغاز شد.
به گزارش صبح امروز ،بخشدار مرکزی مشهد
روز گذشته در این خصوص گفت :تاکنون
روستاهای همت آباد و گرجی سفلی که از
نظر مکان جغرافیایی متصل به مشهد هستند
با مجموع جمعیت  ۲۵هزار نفر جمعیت با
مشکالت عدیده ای به لحاظ کمبود و کیفیت
فشار آب روبرو بودند.
ابوطالب سرابیان افزود :برنامه ریزی برای
حمل مشکل کم آبی در این منطقه به دنبال
تصمیمات اتخاذ شده در نشست دیروز با
مسئوالن دستگاههای ذیربط در دفتر معاونت
هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان
رضوی و تخصیص اعتبار الزم توسط سازمان
مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته است.
وی ادامه داد :با اتمام عملیات اتصال خط
انتقال آب این روستاها به آب شهری ظرف چند
روز آتی مشکل کم آبی در این مناطق به کلی
برطرف میشود.
دو روز قبل تعدادی از ساکنان این مناطق در
اعتراض به کمبود آب اعتراض کردند و بخشدار
مرکزی رفع این مشکل را وعده داده بود.
یک میلیون و  ۵۹۳هزار نفر از جمعیت
یک میلیون و  ۷۳۰هزار نفری روستانشینان
خراسانی در قالب دو هزار و  ۴۸۶روستا زیر
پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب روستایی
هستند.
 ۲۳۱روستا از این تعداد با افزون بر  ۲۸۵هزار
نفر جمعیت  ۹۱هزار مشترک آبفای روستایی
مشهد هستند ۶۸ .روستا از این تعداد در حاشیه
کالنشهر سه و نیمی میلیون نفری مشهد قرار
دارند.
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رییس شورای شهر مشهد با اشاره به مشکالت
ترافیکی هسته مرکزی شهر مشهد در ایام پیک
مسافر به ویژه شب میالد حضرت رضا(ع) ترافیک
در این ایام را موجب اذیت و آزار زائران و مجاوران
عنوان کرد و بر تشکیل کمیسیون ویژه رفع
مشکالت ترافیکی هسته مرکزی شهر تاکید کرد.
به گزارش صبح امروز ،محمدرضا حیدری روز
گذشته در شصت و پنجمین جلسه علنی شورای
شهر مشهد با تقدیر از اقدامات شهرداری مشهد
در ایام دهه کرامت افزود :از کمیسیون حملونقل
و ترافیک شورای شهر مشهد تقاضا داریم کمیته
ویژهای با حضور حوزه حملونقل و ترافیک
شهرداری و تمامی دستگاههای ذیربط در ترافیک
هسته مرکزی مشهد تشکیل دهد تا شیوه مناسبی
برای عدم تکرار این موانع و مشکالت اتخاذ شود.
yyتقسیم وظایف و مسئولیت هر نهاد
وی ادامه داد :حداقل کار ممکن تقسیم
وظایف و مسئولیت هر نهاد است تا از این طریق
بتوان دستگاههایی که در انجام وظایف خود
کوتاهی میکنند را مشخص و به مردم معرفی کرد.
حیدری با بیان اینکه «مشکالت ترافیکی
دو روز گذشته به هیچوجه قابل قبول نیست،
چراکه موجب اذیت و آزار زائران و مجاوران شد»،
تصریح کرد :به عنوان مجموعه شورای شهر و
بخشی از مدیریت شهری توقع داریم با کمک همه
دستگاههای دخیل ،راهکار مناسبی برای حل
گره ترافیکی هسته مرکزی شهر که سالهاست
معطل مانده و تعیین تکلیف نشده اندیشیده شود.
وی خاطرنشان کرد :با توجه به افزایش سفرها
به مشهد در تعطیالت تابستان و تشدید ترافیک
در مرکز شهر تقاضا داریم این موضوع به صورت
ویژه پیگیری شود و بتوانیم با اتخاذ سیاستهای
درست ترافیکی ،رضایتمندی زائران و مجاوران را
فراهم کنیم.
yyموضع شورای شهر درخصوص انتخاب معاون
فرهنگی شهردار
هم چنین رئیس شورای اسالمی شهر مشهد
در حاشیه این جلسه در خصوص اقدامات
صورت گرفته برای انتخاب معاون فرهنگی جدید
شهر مشهد ،گفت :در حال حاضر برای معاونت
فرهنگی شهرداری مشهد ،سرپرستی برگزیده شده

 512/44اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000336هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای علی پور اکبر بشماره شناسنامه  27کد ملی  5729499577صادره بردسکن فرزند محمد
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  74/4متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  67فرعی از 4
اصلی بخش  4بردسکن خریداری مع الواسطه از مالک رسمی خانم فاطمه بیگی محرزگردیده است لذا
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
***************************************************************
 512/45اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000338هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای علی پور اکبر بشماره شناسنامه  27کد ملی  5729449577صادره بردسکن فرزند محمد در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  66/8متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  67فرعی از  4اصلی
واقع در بخش  4شهرستان بردسکن خریداری از خانم فاطمه بیگی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
*****************************************************************

است و برای انتخاب معاون نیازمند بررسیهایی در
این زمینه هستیم و زمانی که شهردار به جمعبندی
مورد نظر برسند ،به شورا اعالم خواهند کرد.
محمدرضا حیدری اظهار کرد :روال این است
شهردار مشهد نسبت به انتخاب معاون فرهنگی
اقدام کنند و این کار جزو اختیارات شهردار مشهد
است.وی افزود :در حال حاضر برای این سمت،
معاونی برگزیده شده است و برای انتخاب معاون
نیازمند بررسیهایی در این زمینه هستیم و زمانی
که شهردار به جمعبندی مورد نظر برسند به شورا
اعالم خواهند کرد .این تصمیم توسط شهردار
صورت خواهد گرفت و سپس در شورا مطرح
خواهد شد و هماکنون شورا منتظر نظر ایشان
است.حیدری در خصوص مشکالت هسته مرکزی
شهر مشهد خاطرنشان کرد :این موضوع بحثی
چندین ساله است .در مناسبتهای خاص حجم
زائران و گردشگران به گونهای است که محورها
و ظرفیتهای الزم در این قسمت از شهر وجود
ندارد ،اما این امر به این معنا نیست که نمیتوان
کاری انجام داد .تا کنون جلساتی با مدیریت
شهری ،آستان قدس رضوی ،نیروی انتظامی،
پلیس راهور و دستگاههای مختلف برگزار شده
است و مشاوران پس از بررسی موضوع ایدههایی
ارائه کردهاند.
وی اضافه کرد :در جلسه امروز تذکراتی جهت
افزایش سرعت کار مطرح شد زیرا مجموعهای از
اقدامات باید صورت بگیرد و تا رسیدن به نقطه
مطبوع راه زیادی وجود دارد اما میتوان به صورت
مقطعی مشکل را حل کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد تصریح
کرد :با حضور عامل انسانی برای هدایت مردم
در محورهای مسیر اصلی به سمت حرم میتوان
مشکل را حل کرد اما مشکالت مدیریتی گرههایی
را ایجاد میکند .برای این مشکل باید اقدامات

 512/46اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  139860306021000335هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای علی پور اکبر بشماره شناسنامه  27کد ملی  5729449577صادره بردسکن فرزند محمد در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  135/69متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک  67فرعی از  4اصلی
واقع در بخش  4شهرستان بردسکن خریداری از خانم فاطمه بیگی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شد .تاریخ انتشارنوبت اول ،1398/4/25 :نوبت دوم1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن -غالمرضا گنج بخش
************************************************************
 512/47اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کاشمر
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی
وساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره  139860306012000529هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای رضا میری نیا فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه  1393صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  102/50مترمربع از پالک  3فرعی از  2067و  1458اصلی واقع در بخش یک شهر
کاشمر به آدرس خیابان  15خرداد  5/7پالک  44خریداری از مالک رسمی خانم قریبا کابلی و هادی
کبیریان بالسویه محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله  15روزآگهی می
شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ
انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه
ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای
مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد  .تاریخ انتشارنوبت اول:
 ،1398/4/25نوبت دوم 1398/5/9 :
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر -محمد محمدزاده
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کوتاه مدت و بلند مدتی صورت بگیرد .در حال
حاضر اطالعات موجود است اما باید تصمیمات
مدریتی برای تسریع کار گرفته شود.
yyدیدگاه عضو شورا درباره اصالحات
همچنین در ادامه شصت و پنجمین جلسه
علنی شورای شهر مشهد ،محمد حاجیان شهری،
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر به
عنوان ناطق پیش دستور به سامانه فاش شهرداری
مشهد اشاره و اظهارکرد :سامانه فاش و کمیته
شفافیت دو اقدام موثر در راستای دستیابی به
شهرداری تمام شیشهای است اما موارد دیگری نیز
ف سازی مورد نیاز است.
برای شفا 
وی افزود :در سامانه فاش باید مواردی از جمله
بارگذاری قرارداد تما م پروژهها با امکان تحلیل
هزینه ،چگونگی تامین بودجه شهرداری ،نحوه
جذب و به کارگیری نیروها و تبدیل وضعیت آنها،
میزان حقوق کلیه افراد به ویژه مدیران شهرداری
در سامانه فاش اضافه شود.وی با تاکید بر اینکه
مواردی مانند فهرست هبههای شهرداری،
سفرهای خارجی مدیران شهرداری با ذکر دلیل و
الزام آن ،انواع مناقصه و مزایده نیز باید در سامانه
فاش قابل دسترسی باشد گفت :در شفافیت
مدیریت شهری شفافیت مالی مهمترین موضوع
مورد توجه است.
حاجیان شهری ادامه داد :اصالحات به معنای
به قدرت رسیدن جریان اصالحات نیست بلکه به
معنای اصالح رویه های غلط است.
yyتغییر نام های تکراری  80معبر مشهد تصویب شد
هم چنین در این جلسه شورا الیحه تدوین و
ارائه برنامه های شهرداری مشهد در خصوص نام
های تکراری معابر و خیابان های سطح در دستور
کار قرار گرفت و پس از تصویب شورای شهر،
شهرداری مشهد مکلف شد حداکثر ظرف مدت
 ۳ماه از تاریخ ابالغ قانونی این مصوبه ،نسبت به

ارایه برنامه های خود در زمینه نام های تکراری
معابر مشهد با لحاظ بندهای مندرج در مصوبه و
تاییدیه های الزم را از کمیسیون فرهنگی ،شورای
شهر مشهد اخذ کند.
 yyتصویب الیحه شناسایی و جذب سرمایه گذار
بخش خصوصی برای اجرای پروژه های عمرانی
در ادامه این جلسه الیحه شناسایی و جذب
سرمایه گذار بخش خصوصی برای اجرای پروژه
های عمرانی در دستور کار قرار گرفت و پس از
تصویب به شهرداری مشهد اجازه داده شد ،در
راستای اهداف و سیاستهای شورای شهر و
مدیریت شهری و بودجه مصوب ساالنه و بهمنظور
اجرایینمودن پروژههای شهری در حوزههای فنی
و عمرانی ،نسبت به شناسایی و جذب سرمایهگذار
یا پیمانکار به شرح بندها مندرج درمصوبه اقدام
نماید.
 yyتصویب الیحه قرارداد مشارکتی پروژه دالوران
(لواسان)
الیحه قرارداد مشارکتی پروژه دالوران (لواسان)
یکی دیگر از دستورهای جلسه علنی امروز بود که
پس از بررسی تصویب و به شهرداری مشهد اجازه
داده شد در پروژه دالوران (لواسان) واقع در بولوار
دالوران را با مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی
در زمینی متعلق به سرمایهگذار به مساحت ۵۰۰۰
مترمربع و با مساحت کل زیربنای  ۳۷۰۰۰مترمربع
بر اساس ضمائم و قرارداد زیر مشارکت کند.
 yyتصویب الیحه اساسنامه سازمان اقتصادی،
سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی
در ادامه شصت و پنجمین جلسه علنی شورای
شهر اصالحیه اساسنامه سازمان اقتصادی،
سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری
مشهد در دستور کار قرارگرفته و به تصویب شورای
شهر مشهد رسید.
 yyتصویب الیحه اساسنامه سازمان فرهنگی و
اجتماعی شهرداری مشهد
همچنین در ادامه جلسه علنی امروز الیحه
اساسنامه سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری
مشهد نیز در دستور کار قرار گرفته و پس از بحث و
بررسی به تصویب شورای شهر مشهد رسید.
گفتنی است در شصت و پنجمین جلسه علنی
شورای شهر ،نامه فرمانداری مشهد در خصوص
مصوبه شورای شهر درباره دیرکرد جرائم سهم
شهرداری از عوارض بلیت اتوبوسهای برون شهری
بررسی و بر مصوبه شورا تاکید شد.

در شهر
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خبر
رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای
اسالمی شهر مشهد مطرح کرد:

جراحی نماهای مشهد با سوزن
طب سنتی

رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای
اسالمی شهر مشهد بر جراحی نماهای شهر مشهد
با بکارگیری سوزن طب سنتی تاکید کرد.
به گزارش صبح امروز ،محمدهادی مهدی نیا
در دومین شب برگزاری جشن مردمی شب فیروزه
ای که به مناسبت والدت با سعادت امام رضا(ع)
در بوستان کوهسنگی مشهد برگزارشد ،گفت:
شهر موجودی زنده است که به مانند هر موجود
دیگری دارای مسایل ،مشکالت و بیماری های
خاص خود است .گاه می توان این بیماری ها را
با روش جراحی سریعا درمان کرد .گاه نیز میتوان
با اقدامات کوچک و در تعداد زیاد سعی در رفع
مشکل نمود .اقدامات کوچکی که میتواند اثرات
بزرگ به همراه داشته باشد .از این راه کار با نام
طب سوزنی در جراحی نماهای شهری یاد می
شود .در واقع باید اقدامات کوچک در فضاهای
شهری انجام دهیم تا شهری در خور شان داشته
باشیم.وی در ادامه افزود :از آنجا که ما حساسیت
و دقت گذشتگان مان را در معماری بناهای شهری
لحاظ نمی کنیم ،شهرهایمان زیبایی شهرهای
گذشته را ندارد و از زیبایی های بصری چندانی
برخوردار نیست .رییس کمیسیون عمران و
شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به
اینکه شهرهایمان از سیما و منظر شهری در خور
برخوردار نیست ،اظهار کرد :برای رفع این مشکل و
جراحی نماهای شهری ضروری است مهندسان و
کارفرمایان به کمک مدیریت شهری بیایند و تحولی
در این زمینه ایجاد کنند.
مهدی نیا با اشاره به سایر اقدامات زیربنایی در
شورای پنجم ،عنوان کرد ۲۰ :سال است نوسازی
بافت فرسوده اطراف حرم مطهر مورد توجه مدیران
شهری قرار دارد .گرچه این مهم دچار اطاله زمانی
شده و در طول سالیان تبعاتی به همراه داشته
است.وی بیان کرد :از این رو شورای پنجم شهر
مشهد اقدام به ایجاد و تاسیس سازمان بازآفرینی
شهری کرد تا این سازمان به صورت ویژه به موضوع
بافت های مسیله دار ورود کند.رییس کمیسیون
عمران و شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد
خاطرنشان کرد :با تاسیس سازمان بازآفرینی
شهری به دنبال این مهم هستیم تا آن بخش از
بافت های اطراف حرم مطهر را که به هویت شهر
مشهد لطمه می زند ،اصالح کنیم یا آن بخش را که
به هویت شهر وابسته است ،ترمیم کنیم.
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گفت و گو با ستاره چابهاری پسران خورشید؛

گود

ساسانپرکان:عصرجدیدفرصتیبرایمشهورشدناست

موبایل کشتیگیران را شبها جمع
میکنیم

سرمربی خراسانی تیم کشتی آزاد نوجوانان
ایران گفت :کنار این بچهها زندگی می کنم و شب
به شب موبایل ها ساعت  ۹جمع و روز بعد پس از
تمرین پس داده میشود.تیم کشتی آزاد نوجوانان
ایران با کسب  ۷مدال طال ،یک مدال نقره و یک
مدال برنز با اقتدار به عنوان قهرمانی آسیا رسید .در
همین راستا امیر توکلیان سرمربی تیم کشتی آزاد
نوجوانان گفت :تیم ما در شرایطی در این مسابقات
حاضر شد که بیش از  ۶اردو را پشت سر گذاشتیم و
از رده نونهاالن نیز نفراتی در تیم خودمان داشتیم.
غیر از یکی از نفرات ،همه اعضای تیم نوجوانان
برای اولین بار بود که در مسابقات آسیایی شرکت
می کردند و پیش از این تجربه حضور بین المللی
نداشتند.وی ادامه داد :خوشبختانه بچه های
تیم به این حد از خودباوری رسیده بودند که در
نهایت توانستیم  ۷طال در رقابتهای قهرمانی آسیا
در قزاقستان کسب کنیم که اگر یکی دیگر از
بچههای ما دقت بیشتری در مبارزات خود داشت
می توانستیم  ۸مدال طال بگیریم.توکلیان درباره
توجه رسول خادم به کشتی نوجوانان هم گفت:
خادم همواره به ورزش پایه در کشتی اعتقاد فراوانی
داشت .نتایج کنونی نشانگر برنامه های چند سال
پیش و تمرین و ممارست بچه هاست .سال گذشته
توانستیم با کسب  ۴مدال طال قهرمان جهان شویم.
وقتی تلفنی با او صحبت کردم ،خیلی خوشحال
بود .البته آن موقع وزارت ورزش هم توجهی به این
موضوع نداشت ،اما خادم خودش مراسمی گرفت
و خیرین را جمع کرد و با برگزاری یک جشن از
این بچه ها تقدیر و تجلیل به عمل آورد.توکلیان در
ادامه گفت :من کنار این بچه ها زندگی می کنم.
شب به شب موبایلها ساعت  ۹جمع و روز بعد پس
از تمرین پس داده می شود .در این رده سنی به
الگوبرداری اخالقی و مسائل مذهبی خیلی توجه
می شود و روحیه تیمی و همکاری خیلی اهمیت
دارد .ما در اردوها جشن تولد برای بچه ها برگزار می
کنیم و با هم به سینما می رویم و مثل خانواده در
کنار هم هستیم.سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان
یادآور شد :بزرگترین افتخار زندگی من این است
که با آینده سازان کشورم زندگی می کنم .وقتی
با این رده سنی کار می کنید پیشرفت آنها ذره
ذره حس می شود که خیلی لذت دارد .آنها شاد
و بیریا هستند و تالش زیادی برای پیشرفت می
کنند .من با خانواده همگی آنها در ارتباط هستم
و با تمام خصوصیات اخالقی و مسائل پزشکی آنها
هم آشنایی دارم.

ساسان پرکان ،نوجوان چابهاری که در برنامه
عصر جدید حرکات فوقالعاده ژیمناستیک انجام
داد و به دعوت مدیر برنامه های پسران خورشید به
این گروه پیوست او را در همایش پیاده روی بزرگ
خانوادگی در شهر گلبهار مشهد مالقات کردیم
و با این نوجوان  16ساله به گفت و گو نشستیم.
وی در باره نحوه پیوستن به تیم پسران
خورشید گفت :بعد از کسب موفقیت در حرکات
ژیمناستیک آقای پرداختی و رودهی با من
صحبت کردند و گفتند که به عضویت باشگاه
مهارت در بیام و به تیم آنان اضافه شوم من هم
به خاطر عالقه شدید به حرکات این تیم و این که
احساس کردم رقبای خیلی خوبی در برنامه عصر
جدید وجود دارد و احتمال این که حذف شوم
هست .به جای نمایش های انفرادی به صورت
تیمی به اجرای نمایش بپردازم درصد موفقیت
های من بیشتر خواهد بود به همین خاطر قبول
کردم که در تیم باشگاه مهارت و در جوار بارگاه
حضرت رضا(ع) پله های موفقیت را طی کنم و
خیلی خوشحالم که توانستیم با همدلی ،وحدت
و صمیمتی که در جمع میان ما حاکم است تا
مرحله نیمه نهایی صعود کنیم.
 yyبا جان و دل در خدمت پسران خورشید هستم
پرکان در باره تمرین در جمع میان پسران
خورشید اظهار کرد :روزانه بیش از  3تا 4ساعت
تمرین داریم و این تمرین ها چون در یک فضای
دوست داشتنی انجام می شود خیلی شاد و
پرهیجان است و خستگی را احساس نمی کنیم.
من با این گروه قرارداد امضاء کردم و تا زمانی که
به برنامه من احتیاج داشته باشند با جان و دل با
این گروه هستم.
وی در باره اجرای برنامه های متنوع در اماکن
عمومی و خطرات و حوادث احتمالی گفت:
حوادث و خطرات همیشه وجود دارد اما چون
آقای پرداختی به عنوان یک مربی همیشه کنار
تیم هستند و تمام مراحل تمرین را نظارت می
کنند خطری متوجه تیم نمی شود
وی در باره حمایت مسئوالن شهری از برنامه
های باشگاه مهارت گفت :مسئوالن حمایت
می کنند اماکافی نیست اعتقاد دارم ما االن
شناسنامه و نماینده گروه شاد و با نشاط مشهد

یلی از آمریکا به بحرین رفت
با اضافه شدن یلی و
حضرتپور به ترکیب تیم
ملی والیبال جوانان ایران در
مسابقات قهرمانی جهان ،ترکیب این تیم کامل شد.
با اضافه شدن محمدرضا حضرتپور و پوریا یلی
به ترکیب تیم ملی والیبال جوانان جهت حضور در
رقابتهای قهرمانی جهان  ۲۰۱۹در بحرین ،ترکیب
تیم تحت هدایت بهروز عطایی تکمیل شد.
محمدرضا حضرتپور (لیبرو) و پوریا یلی (پشت
خط زن خراسانی) که همراه با تیم ملی والیبال
ایران جهت شرکت در لیگ ملتها به آمریکا رفته
بودند پس از عدم راهیابی این تیم به نیمهنهایی این
ً
رقابتها از شیکاگو مستقیما عازم بحرین شدند و

بامداد دوشنبه به هتل تیم والیبال جوانان رسیدند
تا این این تیم را در مسابقات جهانی همراهی کنند.
با اضافه شدن این دو بازیکن ،ترکیب تیم والیبال
جوانان ایران جهت شرکت در رقابتهای جوانان
جهان کامل شد .این رقابتها از تاریخ  ۲۷تیر آغاز
میشود و جوانان والیبالیست ایران در اولین دیدار
خود به مصاف تونس خواهند رفت.گروه بندی
نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان جوانان
 - ۲۰۱۹بحرین به شرح زیر اعالم شد:
گروه یک :بحرین ،چین ،مراکش و پورتوریکو
گروه دو :کوبا ،آرژانتین ،مصر و کره جنوبی
گروه سه :روسیه ،ایران ،چک و تونس
گروه چهارم :لهستان ،برزیل ،کانادا و ایتالیا

مقدس هستیم هر چی مردم و مسئوالن از ما
حمایت کنند انگیزه ما برای اجرای برنامه های
شاد ومفرح بیشتر خواهد شدو می توانیم نتایج
قابل قبولی به دست آوریم.
وی در ادامه در باره سابقه اجرای برنامه های
ژیمناستیک و این که آیا آموزش خاصی در این
زمینه دیده است می گوید:به غیر از من ،بیشتر
خانواده پدریام همگی ژیمناستیککارند و این
حرکات نمایشی برایشان اصال عجیب نیست.
من هم از کودکی به ژیمناستیک و فوتبال عالقه
داشتم.
پرکان در باره ارزیابی داوران و برنامه عصر
جدید می گوید :برای من غیر منتظره بود که
ساسان از یک شهر دور وارد برنامه عصر جدید
شود که البته احسان علیخانی شخصا از من برای
حضور در این برنامه دعوت کرد و من هم تمام
تالش خود را برای موفقیت به کار بستم.
وی در باره دعوت از وی در فدراسیون
ژیمناستیک گفت :دعوت شدم اما از من تست دو
و میدانی گرفتند و وقتی اعتراض کردم و توضیح
دادم که من دونده نیستم من را از تمرین اخراج
کرد ند و دیگر دعوتی از من شند
yyخوششانسی غیرمنتظره
پرکان درباره ماجرای ویدئویش که خیلی
هم پربازدید شد ،میگوید« :چندوقت قبل در
مدرسه ،مسابقات فوتسال جام فجر برگزار و تیم
ما قهرمان شد .بعد از سوت پایان بازی ،من که
از خوشحالی بال درآوردهبودم ،در حیاط مدرسه
چندبار پشتک زدم .مدیر مدرسه هم که همان

موقع از من فیلم میگرفت ،آن را در فضای
مجازی منتشر کرد و چند روز بعد خبر داد که
رئیس کمیته ملی المپیک از من دعوت کردهاست
تا به تهران بروم .من هم که سرازپا نمیشناختم
از خوشحالی چندبار دیگر هم پشتک زدم .راست
اش را بخواهید هیچوقت فکر نمیکردم یک فیلم
کوتاه اینقدر دیدهشود اما خب این هم یکی از
فواید شبکههای اجتماعی است دیگر».
yyژیمناستیک در خون ماست
از ساسان میپرسیم این حرکات نمایشی را
از کجا یاد گرفتهاست؟ جواب میدهد« :راست
اش را بخواهید ژیمناستیک در خون ماست!
به غیر از من ،بیشتر خانواده پدریام همگی
ژیمناستیککارند و این حرکات نمایشی برایشان
اصال عجیب نیست .من هم از کودکی به
ژیمناستیک و فوتبال عالقه داشتم .البته نه من
و نه اعضای خانوادهام هیچ وقت در این رشته
آموزشی ندیدیم .این استعداد ذاتی است اما
خودمان تالش کردیم که آن را از دست ندهیم.
وی در باره امکانات و تجهیزات ورزشی در
چابهار عنوان می کند :سالن ورزشی اختصاصی
نداریم و یک سالن هم قرار بود که بسازند اما هنوز
تکمیل نشده است حتی آقای علیخانی در برنامه
اشاز مسئوالن شهری چابهار درخواست کرد که
این سالن زودتر ساخته و در اختیار شهروندان
قرار گیرد اما متاسفانه هنوز از افتتاح سالن
خبری نیست .وی تصریح کرد :ژابهار ظرفیت
و پتانسیل زیاید برای استعداد یابی و نبه پروری
است و تمام رشته های ورزشی از جمله فوتبال

ویلموتس برخالف کیروش بازی هجومی را دوست دارد
بازیکن تیم ملی فوتبال
گفت :به نظرم ویلموتس
برخالف کی روش بازی هجومی
را خیلی دوست داشته باشد.
محمد حسین مرادمند درباره اینکه اولین
حضورش را در اردوی تیم ملی تجربه می کند،
اظهار کرد :من در تیم های ملی رده های پایه
حضور داشتم اما این اولین بار است که به اردوی
تیم ملی بزرگساالن دعوت شدم .همانطور
که می دانید شرایط اردو خیلی خوب است و
بهترین امکانات را در اختیارمان گذاشتند و
انشاالله در این چند روزه بتوانیم خود را نشان
بدهیم.

او درباره عملکرد ویلموتس و اینکه او به علت
کار کردن در فوتبال بلژیک بازی هجومی را
دوست دارد ،گفت :بله یک روز که با ویلموتس
کار کردیم نکات فنی را به ما گفت و فکر می
کنم ویلموتس برخالف کی روش کار هجومی را
خیلی دوست داشته باشد .در این چند روز که
اردو کم است نمی توانیم بفهیم که ویلموتس از
ما چه می خواهد و من این طور برداشت کردم.
مرادمند درباره اینکه امیدوار هست که در
اردوی های بعدی تیم ملی حضور داشته باشد،
گفت :صددرصد و به این اردو آمدم که خود را به
ویلموتس نشان بدهم و این اتفاق برای هر کسی
رخ نمی دهد و به اینجا آمدم تا تالش کنم.

 ،والیبال ساحلی رونق زیادی دارد و ورزشکاران
خوبی داریم و اگر تحت حمایت قرار گیرند کسب
موفقیت دور از دسترس نیست.
ساسان ادامه میدهد« :چابهار باشگاه
ورزشی ندارد .برای همین من از چندسال قبل با
یکی عموهایم به ساحل دریا میرفتم تا حرکات
نمایشی تمرین کنم .البته قبل از این مدتی به یک
سالن کشتی میرفتم تا روی تشکهای کشتی،
ژیمناستیک یاد بگیرم اما کمکم خاک نرم ساحل
برایم حکم باشگاه را پیدا کرد .عمویم برای من
و بقیه بچههای شهر حکم استاد را دارد .او هم
مثل خود ما ژیمناستیک را از جایی و از کسی
یاد نگرفته اما همان چیزی را که بلد است ،به
ما یاد میدهد .چون بچههای شهر ما غریباند
و امکانات زیادی ندارند و اگر کسی نباشد که
استعداد آنها را بشناسد ،بیانگیزه میشوند».
جالب است بدانیدساسان غیر از درس و ورزش،
بعد ازظهرها کار میکند.
yyهمه من را میشناسند
وی در باره حسوحال مشهور شدن میخندد و
میگوید« :از موقعی که آن کلیپ منتشر شد همه
مردم ،من را میشناسند .تا حاال بارها اتفاق افتاده
که آدمهای مختلفی به محل کارم آمد ه و همین
که من را دیدهاند تعجبزده سراغم آمده اند تا با
هم سلفی بگیریم .وقتی به تیم پسران خورشید
پیوستم احساس کردم فرصتی برای مشهور شدن
است.از وقتی به تهران و به «عصر جدید» رفتم،
خیلیها وعده دادند حمایتم کنند .مثال اسپانسر
برنامه «عصر جدید» قول داد که حامیام باشد تا
زمانی که به تیم ملی برسم .مسئوالن چابهار هم
هرکدامشان قولهایی دادهاند که فضایی برای
ورزش بچهها فراهم کنند .خداراشکر از همان
موقع شرایط خیلی بهتر شدهاست .البته مقداری
طول میکشد تا این وعدهها عملی شود اما
همین که پیگیر هستند ،خوشحالکننده است.
او ادامه میدهد« :وقتی به برنامه «عصر
جدید» رفتم ،همانجا گفتم که خواستهام یک
چیز است؛ اینکه یک باشگاه ورزشی در شهرمان
راهاندازی شود .چون آرزو دارم که به تیم ملی
ژیمناستیک بروم و بهجایی برسم که پرچم کشورم
را باال ببرم و بقیه همشهریهایم هم به آرزویشان
برسند .بچههایی که در شهرهای کوچک و
دور زندگی میکنند ،آنچنان دیده نمیشوند
درحالی که کارهای جالبی بلدند و استعدادهای
زیادی دارند.

اخبار
اعزام دو خراسانی به مسابقات آسیایی بیسبال

تیم ملی بیسبال ایران با حضور دو خراسانی عازم
مسابقات کاپ غرب آسیا در سریالنکا شد.تیم بیسبال
جمهوری اسالمی ایران ،شنبه  ۲۲تیرماه ،به همراه یک
مربی و یک بازیکن خراسانی به رقابت های کاپ غرب آسیا
اعزام شد.عادل مشیریان ،رئیس انجمن بیس بال استان به
ن زاده به عنوان کچر این تیم ،دو
عنوان مربی و احمد رمضا 
نماینده خراسان رضوی در این رقابت ها میباشند.این دوره
از مسابقات  ۲۳تا  ۳۱تیر ماه با حضور  ۶تیم ایران ،سریالنکا،
پاکستان ،هند ،بنگالدش و نپال به میزبانی سریالنکا برگزار
خواهدشد.تیم ایران با تیمهای بنگالدش و پاکستان که
قطب اصلی بیسبال آسیاست ،هم گروه است.

حضور  5خراسانی در اردوی تیم ملی کبدی

رئیس هیئت کبدی خراسان رضوی با اشاره به حضور 5
خراسانی در اردوی تیم ملی جوانان ،از آغاز لیگ یک کبدی
کشور در مشهد خبرداد.
حسن احمدیان در خصوص مسابقات لیگ یک کبدی
کشور گفت :مسابقات لیگ دسته یک کشور در بخش آقایان
با حضور 21تیم از سراسر کشور در مشهد آغاز شده است.
رئیس هیئت کبدی خراسان رضوی ادامه داد :این مسابقات
از  22تیرماه آغاز شده و تا  25همین ماه ادامه خواهد داشت،
تیم اول و دوم این مسابقات مستقیم به لیگ برتر کشو ر
صعود خواهند کرد.وی تصریح کرد :همزمان با برگزاری این
مسابقات اردوی تیم ملی جوانان در مشهد برپا شده ،که بنا
بر برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است تیم های اول تا
چهارم این مسابقات با تیم ملی جوانان تورنمنت دوستانهای
را برگزار کنند.احمدیان خاطرنشان کرد :در حال حاضر
 5خراسانی در اردوی تیم جوانان حضور داردند امیدوارم
تیم خراسان رضوی بتواند به لیگ برتر آقایان صعود کند و
همچنین نماینده ای از استان در تیم ملی جوانان که آبان
ماه قرار است در مسابقات جهانی شرکت کند داشته باشیم.

استفاده از نام باله در ژیمناستیک ممنوع!

طبق اعالم فدراسیون ژیمناستیک استفاده از نام باله
و آموزش آن در سالنهای ورزشی ژیمناستیک ممنوع
شد.طبق حکم صادر شده از سوی درگاهی رئیس فدراسیون
ژیمناستیک استفاده از نام باله و آموزش آن در سالن های
ورزشی ژیمناستیک ممنوع شده است.هیچ باشگاه ورزشی
نباید رشته ی باله را تحت عنوان ژیمناستیک استفاده کند،
چرا که طبق شاخه بندی صورت گرفته ،این رشته ورزشی
شامل هنری ،آکروژیم و ریتمیک ،ترامپولین ،ایروبیک ،پارکور
و ژیمناستیک می شود.
رشته ی باله زیر مجموعه ای از رشته ی حرکات موزون
است که با ژیمناستیک هیچ ارتباطی ندارد .همچنین شاخه
ی ژیمناستیک ریتمیک نیز با باله تفاوت دارد و نباید این دو
را یکی دانست.

پیشنهادپرسپولیسوسوسهکنندهبود
مهاجم تیم فوتبال
شهرخودرو خراسان گفت:
حقیقتا پیشنهاد پرسپولیس برای
من وسوسهکننده بود اما با مشورتی که کردم در نهایت
قید جدایی از شهرخودرو را زدم.حسین مهربان که
در لیست بازیکنان مورد نظر برانکو برای فصل جدید
قرار داشت در خصوص ماندنش در جمع مشهدیها
گفت :بعد از اتمام فصل این پیشنهاد از سوی باشگاه
پرسپولیس به درخواست آقای برانکو مطرح شد که
من هم مثل هزار فوتبالیست که آرزوی بازی و دیده
شدن در سرخابیهای پایتخت را دارند وسوسه شدم
که بروم اما بعد از مشورتی که با آقا یحیی و چند بازیکن
بزرگ تیم کردم در نهایت تصمیم گرفتم امسال در شهر

خودرو بمانم.مهاجم 23ساله مشهدی شهر خودرو که
یکسال از قراردادش با این تیم باقیمانده متذکر شد:
به واقع در شهرخودرو احساس خوبی دارم و اینکه در
یک فصل بسیار خوب ،خدا رو شکر توانستیم سهمیه
آسیایی را بگیریم و اتفاقات خوبی را برای فوتبال
خراسان رقم بزنیم برای من فوقالعاده جذاب بود .با
حضور دکترحمیداوی هم شرایط تیم به مراتب بهتر
شد و در نهایت ماندم تا انشاالله ببینیم سالهای آینده
چه پیش خواهد آمد.وی از انجام اردوی شهر خودرو در
تهران ابراز رضایت کرد و گفت :با اهتمام مدیران باشگاه
و خصوصا آقای حمیداوی بهترین شرایط اردویی را
در هتل المپیک تهران برگزار کردیم و توانستیم به
خواستههای فنی آقای گلمحمدی نزدیک شویم.
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اتاق محل اقامت آقای اسفندیار رحیم مشایی معاون و مشاور
رئیس جمهور سابق در زندان اوین را به آقای محمدعلی نجفی
دادهاند .کانال تلگرامی دولت بهار؛ منتسب به هوادران احمدی
نژاد در خبری مدعی انتقال محمدعلی نجفی (شهردار سابق
تهران) به اتاق مشائی (رئیس دفتر رئیسجمهور سابق) در بند
چهار زندان اوین شد .این کانال تلگرامی در ادامه نوشت :اتاق
محل اقامت آقای اسفندیار رحیم مشایی معاون و مشاور رئیس
جمهور سابق در زندان اوین را به آقای محمدعلی نجفی دادهاند
و ایشان را به اتاق دیگری منتقل کردهاند که امکانات چندان
مناسبی ندارد!

"ای کاش" زیباکالم درباره ناطقنوری

زیباکالم با بیان اینکه از آقای ناطق نوری گالیه دارم ،اظهار
کرد :زمان انتخابات مجلس دهم بارها و بارها به ُ
طرق مختلف از
آقای ناطق نوری خواهش و تمنا کردم که «اگر به انقالب اعتقاد
دارید االن باید به خاطر آینده نظام وارد صحنه انتخابات شوید و
مدیریت مجلس را به دست بگیرید» .اگر چهار سال پیش آقای
ناطق نوری وارد انتخابات مجلس دهم شده بود ،قطعا مجلس
دهم امروز وضع دیگری داشت .وی ادامه داد :مجلس دهم با
مدیریت ناطق نوری شاید در رأس امور قرار نمیگرفت ،اما مثل
امروز در قعر امور هم نبود .مجلس دهم در چهار سال گذشته هیچ
نقشی برای امور مهم کشور ایفا نکرد .روزی من به اصالح طلبان
هم انتقاد کردم و گفتم اگر میگذاشتید که هاشمی رفسنجانی
رئیس مجلس شود نتیجه کار طور دیگری رقم میخورد.

گزینههای احتمالی دولت برای وزارت آموزش
و پرورش

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی،
۴گزینه احتمالی برای وزارت آموزش و پرورش را اعالم کرد.
سیدمحمدجواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس در گفتگو با مهر ،درباره گزینههای احتمالی دولت برای
وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت :گزینههای متعددی برای
این وزارتخانه مطرح هستند که سیدجواد حسینی ،سرپرست
فعلی وزارت آموزش و پرورش گزینه اصلی است ،ولی با توجه
به رأی استمزاجی که در مجلس صورت گرفته است ،بعید است
وی بتواند رأی کافی را برای تصدی این وزارتخانه اتخاذ کند .وی
ادامه داد :بر این اساس دولتمردان با گزینههای دیگری برای
تصدی آموزش و پرورش در حال رایزنی هستند که علی زرافشان
یکی از این گزینهها ست که گویا این پیشنهاد را نپذیرفته است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد :شاپور
محمدزاده مدیرکل دفتر وزارتی آموزش و پرورش و داود محمدی
نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون آموزش مجلس از دیگر
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مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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گزینههای احتمالی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش
هستند.

جمعآوری امضای نمایندگان برای نامه اعتراضی
به دادگاه خاتمی

علی مطهری از جمعآوری امضا از سوی تعدادی از نمایندگان
برای ارسال نامه به وزیر دادگستری خبر داد و گفت :برخی
نمایندگان درباره نحوه رسیدگی به پرونده خاتمی در حال جمع
آوری امضا برای نامهای اعتراضی خطاب به وزیر دادگستری
ً
هستند .اگر بنا بود که ادعای متهم بررسی نشود و دادگاه صرفا به
نظر شورای نگهبان استناد کند ،به چه علتی دادگاه تشکیل شد؟

نامه موسوی الری به رئیس صدا و سیما درباره
سخنان سردار نظری

وزیر کشور دولت اصالحات طی نامهای خطاب به رئیس
سازمان صدا و سیما ،با کذب خواندن سخنان سردار نظری در
یک برنامه شبکه افق ،خواستار انعکاس نامه خود در «برنامهای
مشابه» در «همان شبکه» شد.
به نام خدا
ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی آقای
دکتر علی عسگری
با سالم و تحیات.
با کمال تأسف و تعجب مطلع شدم شبکه افق آن سازمان در
برنامه ایی در تاریخ  ۹۸/۴/۱۸به مناسبت سالگرد وقایع هیجده
تیر  ۱۳۷۸کوی دانشگاه تهران با حضور آقای زاکانی و تماس
تلفنی آقای فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران
بزرگ به طور یکسویه برخی سخنان کذب و خالف واقع توسط فرد
اخیرالذکر مبنی بر دستور اینجانب جهت ورود به کوی و برخورد
با دانشجویان مطرح و تالش شد تا اقدامات غیرموجه و فاجعه بار
عوامل حادثه توجیه و بر آثار زیانبار تعرض به دانشجویان سرپوش
گذاشته شود.
اینجانب ضمن اظهار تأسف از این سقوط اخالقی انتظار
دارم طبق مقررات و قوانین موضوعه کشور در برنامه ایی مشابه
از طریق همان شبکه این نامه را به سمع مخاطبان خود برسانید.
انصاف خواهید داد که برنامههایی از این قبیل وجهه صدا و سیما
را بیش از پیش ملکوک نموده بر بلندی دیوار بی اعتمادی عامه
مردم نسبت به این سازمان میافزاید صدا و سیمای جمهوری
اسالمی نباید تریبونی برای تحریف تاریخ ،ترویج دروغ و نشر
اکاذیب باشد.
خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند.

من دو احمدی نژاد میشناسم

صفارهرندی در پاسخ پرسش دانشجویان درباره احمدینژاد
نیز خاطرنشان کرد :من دو احمدینژاد میشناسم که در چهار

ساله اول و دوم دوران ریاست جمهوریاش متفاوت است .عضو
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت :دولت اول احمدینژاد در
خدمت به مردم رکورددار است و مدیران انقالب و پرتالشی در راه
خدمت به کشور حرکت کردند ،اما حمدینژاد از اواخر دوره اول
دچار پریشانحالی شد که گرایشهای فکری و مواضعش تغییر
کرد .وی در پایان سخنانش اظهار کرد :شرط الزم برای پیروزی
در همه عرصهها اتحاد است و باید در داخل کشور به این مسأله
توجه کنیم.

بازهم "گاندو" میآید؟

مسئول حوزه نمایندگی ،ولی فقیه در جهادکشاورزی استان
البرز ،پیشنهاد کرد فصل دوم سریال «گاندو» با محوریت داستان
غذای دستکاریشده ژنتیک در ایران ساخته شود.

تحریم فوتبال ایران برای مسئله ورود زنان به
ورزشگاه انجام شد؟

در اقدامی عجیب ،نام ایران از بخش رنکینگ سایت AFC
حذف شد .کانال های خبری از حذف نام ایران در رنکینگ سایت
 AFCخبر دادند و همچنین نام ایران از سایت ترانسفرمارکت هم
حذف شده .گویا تحریم فوتبال ایران برای مسئله ورود زنان به
ورزشگاه انجام شده.با این حال رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای
سازمان لیگ گفته است :این خبر درست نیست و تا این لحظه
هیچ اخطاری از سوی فیفا یا  AFCبه ما مبنی بر تعلیق یا خطر
تعلیق ارسال نشده است .به  AFCایمیل زدیم و پیگیری کردهایم
که چرا نام ایران در این فهرست وجود ندارد ،فکر میکنم یک
اتفاق فقط یک اشتباه تایپی بوده و اتفاق خاصی رخ نداده است.
تا این لحظه هیچ نامه و اخطاری برای خطر تعلیق به ما ارسال
نشده و بعید میدانم که این قضیه صحت داشته باشد/.نود

الیحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی
اصالح شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعد از ظهر امروز دوشنبه
ماده واحده الیحه اصالح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان
زنان ایرانی و مردان خارجی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان
به این شرح اصالح کردند:فرزندان حاصل از ازدواج شرعی
از مردان غیر ایرانی که قبل و یا بعد از تصویب این قانون متولد
شده یا میشوند ،از قبل از رسیدن به سن  ۱۸سال تمام شمسی
به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با
تشخیص وزارت اطالعات) به تابعیت ایران در می آیند .فرزندان
مذکور پس از رسیدن به سن  ۱۸سال تمام شمسی در صورت
عدم تقاضای مادر ایرانی میتواند تابعیت ایران را تقاضا کند که
در صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطالعات)
به تابعیت ایران پذیرفته میشود.پاسخ به استعالم امنیتی باید
حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز

مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیر ایرانی در
صورت نداشتن مشکل امنیتی (با تشخیص وزارت اطالعات)
اقدام کند /.ایسنا

به آن تصمیمات و آرا ،ادعاهای علیه انتخابات را رد و مفتری را
محکوم کنند ،نه آنکه آن را مفروض گرفته و حکم به محکومیت
دهند.

ترس ردصالحیت مانع جمع آوری امضای
اعتراضی به نحوه رسیدگی به پرونده خاتمی شد

واکنش جالب سلحشوری به حرفهای
فیروزآبادی

براساس شنیده های خبرنگار خبرآنالین ،جمع آوری امضا
برای تهیه نامه ای بر سر نحوه رسیدگی به پرونده محمدرضا
خاتمی متوقف شده و گویا فراکسیون امید بر سر تذکر به وزیر
دادگستری نتوانسته به نظر واحد دست پیدا کند.محمدرضا
عارف هم اعالم کرده با کلیت نوشتن نامه مخالف است و این
موضوع را به صالح نمیداند .به همین خاطر پیگیری نامه از
دستور کار فراکسیون امید خارج شده است .آنطور که برخی
شنیدهها حکایت دارد محمدرضا عارف حتی حاضر به امضای
این نامه نشده است .گفته می شود محمدعلی وکیلی در صدد
بوده است تا عنوان نامه را تغییر دهد و به نوعی آن را تعدیل کند
که برخی دیگر از اعضا اعالم میکنند چنانچه عنوان نامه تغییر
کند حاضر به امضای آن نیستند .برخی مخالفان این نامه از تائید
صالحیتها برای مجلس یازدهم نگران بودند لذا با کلیت نامه
مخالف بودند.

فاطمه سعیدی وزیرزن پیشنهادی کارگزاران

فائزه هاشمي ،عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران
درخصوص مطالبه وزير زن و وعدههاي رييسجمهور گفت:
آقاي رييسجمهور بارها در خصوص بهكارگيري زنان شايسته
و توانمند صحبت كرده و وعدههايي دادهاند .امروز نوبت عمل
ايشان است و حاال كه دولت در حال انتخاب گزينه نهايي براي
وزارت آموزش و پرورش است معتقديم وقت معرفي يك وزير زن
به مجلس فرا رسيده است.در موضوع زنان هرگز قائل به كار
سياسي نبوده و به كارگيري زنان شايسته از هر طيف و انديشهاي
ميتوانند در سطوح عالي مديريتي كشور حضور داشته باشند.
فاطمه سعيدي ،نماینده مردم تهران در مجلس گزينهاي قابل
قبول است .خانم سعيدي گزينه انحصاري حزب كارگزاران نيست
و ساير زنان اصالحطلب در احزاب و گروههاي مختلف روي ايشان
نظر مثبتي دارند و معتقديم ايشان ميتواند وزير آموزش و پرورش
خوبي باشد/.اعتماد

حرف و حدیث درباره انتخابات  88به عملکرد
شورای نگهبان برمی گردد

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:این بیمعنی است که
انتخابات انجام شود و مرجع نهایی و مسوول آن حکمی و رأیی
دهد ،ولی همچنان درباره آن انتخابات شک و شبهه وجود داشته
باشد.اگر رفتار و آرای شورای نگهبان در خصوص انتخابات ۱۳۸۸
مستدل و مستحکم بود ،دادگاه یا دادستان میتوانستند با استناد

پروانه سلحشوری ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در
واکنش به اظهارات فیروزآبادی ،دبیر شورای عالی فضای مجازی
که خواستار عدم استفاده از گوگل به دلیل آمریکایی بودن آن و
اینکه اطالعات مورد نظر خود را از آمریکا به ما می دهد ،شده بود،
گفت :کسی برای این که گوگل آمریکایی است سراغ این مرور گر
نمی رود .بلکه برای سهولت دسترسی به دیتا از طریق این موتور
جستجوگر ،از آن استفاده می کنند .سلحشوری در گفت و گو با
خبرنگار «انتخاب» درباره افراد در اظهارنظر آزادند ولی گوگل یک
موتور جستجو گر است که مردم از استفاده میکنند و به خاطر
سهولت دسترسی کار با گوگل راحت است و کاربر بیشتر به سراغ
گوگل می رود .او با بیان اینکه اطالع ندارم که آیا گوگل آمریکایی
است یا خیر ،گفت :کسی برای این که گوگل آمریکایی است سراغ
این مرور گر نمی رود .بلکه برای سهولت دسترسی به دیتا از طریق
این موتور جستجوگر ،از ان استفاده می کنند .بنده به شخصه
از بین موتورهای جستجوگر با گوگل کار می کنم .این نماینده
اصالح طلب گفت :اکنون عرصه رقابت است ،وقت این نیست که
بگوییم چه چیزی کجایی است ،تلگرام هم روسی است .پس چرا
ما آن را فیلتر کردیم؟

در جنگ فرضی  ۲۰هزار آمریکایی در روز اول
کشته خواهند شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دشمن توان
زورآزمایی با ایران را ندارد گفت :برخی مسووالن ما به اشتباه به
غربیها امید بسته بودند ،آنها دچار خوشبینی سیاسی شده
بودند و با شعار به پیش میرفتند .محمدحسین صفارهرندی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ،صبح امروز در دوره آموزشی
تشکیالتی حیات طیبه ویژه فعاالن دانشجویی دانشگاههای آزاد
سراسر کشور در دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان گفت با بیان
ال اعالم کرده توان زورآزمایی با ایران را ندارد
اینکه دشمن عم ً
گفت :در جنگ فرضی  ۲۰هزار آمریکایی در روز اول کشته خواهند
شد ،آنها خوب میدانند که نبرد نظامی با ایران عواقب سنگینی
برایشان دارد .وی با تأکید بر اینکه اگر از جلد انقالب خارج شویم،
باید باج بدهیم ادامه داد :امروز باید به گذشته بازگردیم و بدانیم
که با چه خطرهایی مواجه بودیم و چگونه آنها را از سر گذراندیم.
صفارهرندی با اشاره به اینکه امروز پیام انقالب در منطقه پژواک
میکند خاطرنشان کرد :کشور در حوزه علمی و نظامی سرآمد
است و به طور اعجابآوری پیشرفت کردهایم به طوری که در شتاب
منبعتابناک
علمی رتبه اول منطقه را داریم.

