
شوک تیم امید به فوتسال ایران؛ 

مربی خراسانی 
ناکام ماند 

تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران در شرایطی مقابل ژاپن 
شکست خورد و از صعود به فینال مسابقات قهرمانی آسیا 
این  نوید  تدارکاتی  بازی های  در  ضعیف  نتایج  که  بازماند 
روزها را می داد.دومین دوره مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال 
آسیا به میزبانی تبریز در ایران در جریان است. روز 5شنبه 

تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران در دیدار نیمه نهایی...

 در راستای کاهش ترافیک در صد متری)بزرگراه 
شهید چراغچی( ومیدان شهید فهمیده مشهد صورت گرفت:

افتتاح راستگرد فدک 

رزم حسینی خبر داد؛

آمادگی استان برای ایجاد 
شهرک های صنعتی مشترک

 در مرز ایران و افغانستان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی:

ثبت ملی و جهانی روستاهای 
خراسان رضوی را دنبال می کنیم

استاد دانشگاه تهران مطرح کرد: 

فضای معماری مشهد در 
اختیار دولت ها و قدرت ها

گزارش ویژه 7

گزارش روز 6

3

6

5

در این شماره می خوانیم

مرزها خط 
قرمز ماست

ساعات  نخستین  در  می گوید  پاسداران  سپاه 
پهپاد  فروند  یک  خرداد   3۰ پنجشنبه  بامداد 
تجاوز  از  بعد  "آمریکا  هاوک  "گلوبال  جاسوسی 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  سرزمینی  حریم  به 
منطقه روبروی کوه مبارک استان هرمزگان، هدف 
پاسداران  سپاه  فضای  هوا  نیروی  پدافند  آتش 
انقالب اسالمی قرار گرفت و سرنگون شد. سپاه 
در  است.  کرده  صادر  ای  اطالعیه  رابطه  این  در 

"پهپاد  است:  آمده  اطالعیه  این 

سی  سو 14 جا ساعت  در  هاوک  گلوبال 
پایگاه  از  از یکی  دقیقه بامداد امروز ) پنجشنبه( 
های نیروهای آمریکایی در جنوب خلیج فارس با 
مختصات معلوم به هوا برخاسته و بر خالف قوانین 
هوانوردی کلیه تجهیزات مربوط به معرفی خود را 
تنگه  از  پنهان کاری،  نهایت  در  و  نموده  خاموش 
ادامه مسیر می دهد."این  به سمت چابهار  هرمز 
بدون  هواپیمای  »این  است:  افزوده  اطالعیه 
سرنشین  در زمان بازگشت به سمت غرب منطقه 
در محدوده تنگه هرمز با تجاوز به فضای سرزمینی 

آوری  جمع  مشغول   ، ایران  اسالمی   جمهوری 
و   4 ساعت  در  شود.  می  جاسوسی  و  اطالعات 
پنج دقیقه بامداد در حالی که هواپیمای متجاوز 
وارد فضای سرزمینی کشورمان  شده بود، توسط 
قرار  هدف  مورد  سپاه  فضای  هوا  نیروی  پدافند 

در  فارس  گردید.«خبرگزاری  سرنگون  و  گرفت 
گزارشی با تیتر »گلوبال هاوک؛ غول ۲۰۰ میلیون 
از  را  این پهپاد  دالری که سپاه آن را ساقط کرد« 
جمله تسلیحات گران قیمت ارتش آمریکا ارزیابی 
احتساب  با  آن  فروند  هر  قیمت  که  است  کرده 
هزینه های عملیاتی و نگهداری، به بیش از ۲۲۰ 
خبرگزاری  گزارش  می رسد.براساس  دالر  میلیون 
موشکی  پدافند  سامانه  توسط  پهپاد  این  تسنیم 

سوم خرداد ساقط شده است. ..

پایان گلوبال هاوک در آسمان ایران 

مثل همیشه مشغول چک کردن پیام های شخصی تو اینستا بودم که یک پیغام جدید برام اومد وقتی صفحه رو باز کردم چشمامم از تعجب گرد 
شده بود چون دقیقا عکس پروفایلش من بودم و مشخصات من رو به خودم گوشزد می کرد. از شدت تعجب فکرم کار نمی کرد اما به یکباره یاد 

خبری مبنی بر این که در چنین مواردی اول از همه از مطالب و پیام ها اسکرین شات بگیرم که اتفاقا  چند روز پیش ...

 رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی مطرح کرد:

فتا امانت دار اطالعات شاکیان 
در صفحه 4 بخوانید

در صفحه  5  بخوانید

موسیقی؛ جهانی  روز  مناسبت  به 

ایرانی موسیقی  خراسانی  پدران 

در صفحه 8 بخوانید

علم الهدی

آمریکا عرضه 
عکس العمل ندارد شنبه یکم   تیرماه  1398 /0 18  شوال 1440 / سال سوم  

شماره 481 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 2 بخوانید



2سیاست s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rVol.3.No.481  June.22.2019481شنبه1تیرماه1398-سالسوم-شماره

511/1 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1398/3/1 مورخ   13986۰36۲71۰۰۰834 شماره  رای  برابر 
اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  پنج  منطقه  مشهد  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای 
به مساحت 88/98 مترمربع  از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه  آرام فرزند رمضان بشماره شناسنامه 658 صادره  محمدرضا 
حکاک  موقوفه  عرصه  و  متقاضی  خود  به  متعلق  اعیان   498 پالک   36 رسالت  در  واقع  مشهد   9 بخش  اصلی   71 پالک  از  قسمتی 
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 
درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1657 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/1، نوبت 

دوم : 98/4/16
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

***************************************************
511/2 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

برابر رای شماره 13986۰3۰6۲71۰۰۰488 و رای اصالحی 13986۰3۰6۲71۰۰1۰33 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای سید حسین موسوی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 8 صادره از چکنه در ششدانگ قسمتی از یک باب خانه به مساحت 
79/۲5 مترمربع قسمتی از پالک 65  اصلی بخش 9 که با پالک 119۲ فرعی جمعا تشکیل یک باب منزل را میدهد واقع در سی متری 
طالب مفتح ۲ نبش چهارراه سوم سمت راست قطعه دوم پالک 11 خریداری از مالک رسمی آقای عزیزاله مقصودی 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. 1659 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/1، نوبت دوم : 98/4/16
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

*******************************************
511/3 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  مورخ 1398/۲/۲۲ هیات  رای شماره 13986۰3۰6۲71۰۰۰614  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اکبر 
اخباری سیس آباد فرزند علی بشماره شناسنامه 7۲5۰7 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۲۰9 مترمربع 
قسمتی از پالک 5 فرعی از 68 اصلی بخش 9 مشهد  واقع در رسالت شمالی نبش رسالت 88 خریداری از غالمعلی سهمناک محرزگردیده 
مالکیت  به صدورسند  روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت  به فاصله 15  نوبت  به منظوراطالع عموم مراتب دردو  لذا  است 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
انقضای مدت  نمایند.بدیهی است درصورت  تقدیم  رابه مراجع قضایی  ، دادخواست خود  اعتراض  ازتاریخ تسلیم  ماه  ظرف مدت یک 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1685 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/1، نوبت دوم : 98/4/16

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

***********************************************
511/4 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول  مورخ 1398/۲/31 هیات  رای شماره 13986۰3۰6۲71۰۰۰8۲9  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید 
از  تهران در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۰4/35 مترمربع  جواد چاوشی فرزند سید جالل بشماره شناسنامه 3873 صادره 
قسمتی از پالک 113 فرعی از 65 اصلی بخش 9 مشهد واقع در طبرسی شیخ صدوق 3 بعد از چهارراه اول پالک ۲3۰ خریداری از 
فخرالزمان غزنینی 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. 1687 تاریخ انتشارنوبت اول: 

98/4/1، نوبت دوم : 98/4/16
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

511/5 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

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

برابر رای شماره 13986۰3۰6۲71۰۰۰8۲7 مورخ 1398/۲/31 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید محسن چاوشی فرزند سید جالل بشماره شناسنامه 
339 صادره از تهران در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۰۲/1۰ مترمربع قسمتی از پالک 113 فرعی از 65 اصلی بخش 9 مشهد واقع در خیابان طبرسی 
شیخ صدوق 3 بعد از چهارراه اول پالک ۲3۲ خریداری از فخر الزمان غزنینی 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. 1689 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/1، نوبت دوم : 98/4/16
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

*************************************
512/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13986۰3۰6۰1۲۰۰۰393 و   13986۰3۰6۰1۲۰۰۰39۲ شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی جهانگیر فرزند محمد 
بشماره شناسنامه ۲615 صادره از کاشمر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان و معصومه جهانگیر فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 
یک  بخش  در  واقع  اصلی   3۰۲6 پالک  از  مترمربع   33/8۲ مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  چهار  در  کاشمر  از  صادره   ۲4
حومه کاشمر به ادرس بلوار شاهد بین شاهد 7 و 9 خریداری از مالک رسمی کلیه ورثه بانو منور آغا شریف نبوی متقاضی محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض 

مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/1، نوبت دوم : 1398/4/16
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد محمدزاده

***********************************************
512/7 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   13986۰3۰6۰1۲۰۰۰41۰ و   13986۰3۰6۰1۲۰۰۰4۰9 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بتول رشیدی کسرینه 
فرزند کربالیی محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از کاشمر دریک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان و محمدرضا فرهمند فروتقه فرزند 
علی اکبر به شماره شناسنامه 1۲ صادره از کاشمر در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 54/15 مترمربع از پالک 
11۰۰ فرعی از 58 اصلی بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم ۲1- عبدی 1 پالک ۲6 خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا کیومرث متقاضی 
مالکیت  به صدورسند  نسبت  که اشخاص  روزآگهی می شود درصورتی  فاصله 15  به  نوبت  دردو  مراتب  منظوراطالع عموم  به  لذا  محرزگردیده است 
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: 1398/4/1، نوبت دوم : 1398/4/16
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد زاده 

**********************************************
512/8 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
فاقد  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  برابر رای شماره 13986۰3۰6۰۰6۰۰۰676- 1398/3/9 هیات 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسماعیل کوهجانی فرزند علی محمد بشماره 
شناسنامه ۲ صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۰3/۲۰ مترمربع )یکصد و سه متر و بیست صدم مترمربع( قسمتی 
از پالک  571 متصل به 3۰6 فرعی واقع دراراضی آغویه پالک ۲۲8 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد معاونیان تربتی 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: 1398/4/1، نوبت دوم : 1398/4/17
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

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

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

برابر رای شماره 13986۰3۰6۰۰6۰۰۰8۰4- 1398/3/۲۲ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای داود علیزاده فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 4 صادره از 
تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۰7/46 مترمربع )یکصد و هفت متر و چهل و شش صدم مترمربع( قسمتی از پالک 14۲ فرعی 
واقع در اراضی ضیاء الدین سفلی پالک 1۲6 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از ورثه حاج ماشاء اله علی زاده صوفی آبادی 
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 
مقررات سند  اعتراض طبق  انقضای مدت مذکوروعدم وصول  نمایند.بدیهی است درصورت  تقدیم  مراجع قضایی  رابه  دادخواست خود   ، اعتراض  تسلیم 

مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/4/1، نوبت دوم : 98/4/17
قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه- سید محمد حسینی 

************************************************
512/10 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
1- برابر رای شماره 13986۰3۰6۰۰6۰۰۰6۲9- 1398/3/3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه محمدی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 933 
صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۰8/65 مترمربع )یکصد و هشت متر و شصت و پنج صدم مترمربع( قسمتی 
از پالک  1414 فرعی واقع دراراضی دیزقند پالک ۲31 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای سعید نجف 
زاده تربتی ۲- برابر رای شماره 13986۰3۰6۰۰6۰۰۰63۰- 1398/3/3 هیات فوق الذکر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عاطفه دوروزی فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه ۰69۰۲15۲31 صادره از تربت حیدریه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان با مشخصات فوق خریداری از مالک 
رسمی آقای سعید نجف زاده تربتی 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: 1398/4/1، نوبت دوم : 98/4/17
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده 

*************************************************************
512/11 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 13986۰3۰6۰۰6۰۰۰8۰5- 1398/3/۲۲ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
شناسنامه  بشماره  غالمرضا  فرزند  دوروزی  عاطفه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی 
۰69۰۲15۲31 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 45/7۰ مترمربع  )چهل و پنج متر و هفتاد صدم مترمربع( قسمتی 
منظوراطالع عموم  به  لذا  است  نوریان محرزگردیده  آقای محمد  مالک رسمی  از  تربت حیدریه خریداری  در بخش یک شهر  واقع  اصلی  از پالک  3441 
ازتاریخ  مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
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: 1398/4/1، نوبت دوم : 1398/4/17
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- سید محمد حسینی

**********************************************************
512/12 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 13986۰3۰6۰۰6۰۰۰۰8۲۲- 1398/3/۲4 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه حسن زاده ضیاءالدینی فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 1۲173 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۰4/5۰ مترمربع )یکصد و چهار متر و پنجاه صدم مترمربع( قسمتی 
از پالک  4۰ فرعی واقع دراراضی شهر پالک 335۰ اصلی واقع در بخش یک شهر تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس جاللی محرز 
گردیده 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: 1398/4/1، نوبت دوم : 1398/4/17
قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه- سید محمد حسینی

بامداد  ساعات  نخستین  در  می گوید  پاسداران  سپاه 
"گلوبال  جاسوسی  پهپاد  فروند  یک  خرداد   3۰ پنجشنبه 
جمهوری  سرزمینی  حریم  به  تجاوز  از  بعد  "آمریکا  هاوک 
اسالمی ایران در منطقه روبروی کوه مبارک استان هرمزگان، 
هدف آتش پدافند نیروی هوا فضای سپاه پاسداران انقالب 
رابطه  این  در  سپاه  شد.  سرنگون  و  گرفت  قرار  اسالمی 
اطالعیه ای صادر کرده است. در این اطالعیه آمده است: 
"پهپاد جاسوسی گلوبال هاوک در ساعت 14 دقیقه بامداد 
امروز ) پنجشنبه( از یکی از پایگاه های نیروهای آمریکایی 
در جنوب خلیج فارس با مختصات معلوم به هوا برخاسته و 
بر خالف قوانین هوانوردی کلیه تجهیزات مربوط به معرفی 
خود را خاموش نموده و در نهایت پنهان کاری، از تنگه هرمز 

به سمت چابهار ادامه مسیر می دهد."
این اطالعیه افزوده است: »این هواپیمای بدون سرنشین  
تنگه  محدوده  در  منطقه  غرب  سمت  به  بازگشت  زمان  در 
هرمز با تجاوز به فضای سرزمینی جمهوری اسالمی  ایران 
در  شود.  می  جاسوسی  و  اطالعات  آوری  جمع  مشغول   ،
ساعت 4 و پنج دقیقه بامداد در حالی که هواپیمای متجاوز 
پدافند  توسط  بود،  شده  کشورمان   سرزمینی  فضای  وارد 
سرنگون  و  گرفت  قرار  هدف  مورد  سپاه  فضای  هوا  نیروی 

گردید.«
خبرگزاری فارس در گزارشی با تیتر »گلوبال هاوک؛ غول 
۲۰۰ میلیون دالری که سپاه آن را ساقط کرد« این پهپاد را 
کرده  ارزیابی  آمریکا  ارتش  قیمت  گران  تسلیحات  از جمله 
است که قیمت هر فروند آن با احتساب هزینه های عملیاتی 

و نگهداری، به بیش از ۲۲۰ میلیون دالر می رسد.
توسط  پهپاد  این  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  براساس 
است.  شده  ساقط  خرداد  سوم  موشکی  پدافند  سامانه 
ارتفاع  پدافندی  سامانه  یک  خرداد  سوم  پدافندی  سامانه 
متوسط بومی است که به دست متخصصان صنایع دفاعی 
کشور طراحی و تولید شده است و برای اولین مرتبه در سال 
نمایشگاه  از  انقالب  بازدید رهبر معظم  و در جریان   1393

دستاورد های نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد.
y    محلی که پهپاد آمریکایی مورد حمله قرار گرفت

کوه مبارک )محلی که پهپاد مورد حمله قرار گرفته است( 
شرق  و  ایران  جنوب  در  هرمزگان  استان  شهر های  از  یکی 
استان هرمزگان است. این شهر در بخش بیابانی شهرستان 
جاسک و در کرانه دریای عمان واقع شده است. از طریق راه 

جاسک  کیلومتری  و 65  میناب  کیلومتری  در 155  اصلی 
قرار دارد. کوه مبارک در دهانه ورودی دریای عمان به تنگه 
راهبردی هرمز واقع شده است و هر شناوری که بخواهد وارد 
تنگه هرمز و خلیج فارس شود باید از مقابل این منطقه عبور 
کند که همین امر بر اهمیت راهبردی کوه مبارک می افزاید. 
آب وهوای منطقه کوه مبارک از نوع گرم و مرطوب می باشد 
ناچیزی در منطقه دیده می شود و  و پوشش گیاهی بسیار 
فعالیت  عمده  است.  کم  بسیار  منطقه  بارندگی های  میزان 
ساکنان این منطقه ماهیگیری است که این مسئله اهمیت 

بنادر صیادی این خطه از کشور را دوچندان می سازد.
y  تایید و تکذیب آمریکا

ایران  آمریکایی در آسمان  از اعالم سرنگونی پهپاد  پس 
اما  کرد،  تائید  را  پهپاد  سرنگونی  خبر  متحده  ایالت  ارتش 
ساقط  المللی  بین  آب های  در  پهپاد  این  که  شد  مدعی 
آمریکا  نیروی دریایی  اوربان« در  شده است. کاپیتان »بیل 
متحده  ایاالت  ارتش  مرکزی  فرماندهی  ستاد  سخنگوی  و 
»سنتکام« )که از سوی ایران تروریستی اعالم شده است( با 
تایید هدف قرار گرفتن یک پهپاد خود در جایی نزدیک ایران، 
اما مدعی شد که هیچ هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی 

امروز در حریم ایران پرواز نمی کرده است.
لوکاس تاملینسون خبرنگار شبکه فاکس نیوز نیز به نقل 
نشود،  فاش  نامش  خواست  که  آمریکا  ارتش  مقام  یک  از 
گزارش دادکه پهپاد مورد نظر توسط موشک زمین به هوای 
ایرانی ها بر فراز تنگه هرمز در حریم هوایی بین المللی هدف 

قرار گرفته است.
y  ترامپ: ایران اشتباه بزرگی مرتکب شد

در  پنجشنبه  روز  آمریکا  رئیس جمهور  ترامپ«  »دونالد 
اولین واکنش به ساقط شدن پهپاد متجاوز این کشور توسط 
را  ایران  اقدام  ایران،  اسالمی  جمهوری  پدافندی  سامانه 

»اشتباه بسیار بزرگ« توصیف کرد.
وی در توییتر نوشت: »ایران اشتباه بسیار بزرگی مرتکب 
آمریکا روز پنجشنبه در  ترامپ« رئیس جمهور  شد.«»دونالد 
واکنشی دیگر گفت این حادثه می تواند محصول یک اشتباه 

فردی بوده باشد.
کانادا  نخست وزیر  ترودو«  با »جاستین  دیدار  در  که  وی 
در کاخ سفید صحبت می کرد، گفت: »ایران مرتکب اشتباه 
این  و  بود  بین المللی  آب های  در  پهپاد  این  شد.  بزرگی 
کرده ایم،  ثبت  مستند  را  آن  ما  است،  شده  مستند  مسئله 
آن هم به طور علمی، نه فقط به حرف. اشتباه بدی مرتکب 
حادثه  این  به  آمریکا  واکنش  اینکه  درباره  شدند.«ترامپ 
که  است  روشن  فهمید.  »خواهید  گفت:  بود،  خواهد  چه 
آن ها  اما  زیاد صحبت نمی کنیم،  این مورد  می دانید که در 

مرتکب اشتباه شدند.«
داشت،  سرنشین  هواپیما  این  اگر  گفت  همچنین  وی 

وضعیت »بسیار بسیار متفاوت« می شد.
y  ظریف: قطعات پهپاد نظامی آمریکا را در آبهای خودمان جمع

آوری کردیم
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران عصر پنچشنبه 
در صفحه خود در توییتر به تعرض یک فروند پهپاد متجاوز 
آمریکایی به فضای سرزمینی ایران واکنش نشان داد و ضمن 
اعالم شکایت ایران از آمریکا به سازمان ملل، مختصات هدف 
کرد.وزیر  منتشر  را  گلوبال هاوک  پهپاد  و سقوط  دادن  قرار 
ارتباط  این  در  توییتر خود  امورخارجه کشورمان در صفحه 
به  اقتصادی  تروریسم  ایران  علیه  متحده  »ایاالت  نوشت: 
راه انداخته، علیه ما اقدامات پنهانی انجام داده و اکنون به 
قلمرو ما دست درازی کرده است. ما به دنبال جنگ نیستیم 
از آسمان، زمین و آب های خود دفاع خواهیم  ولی غیورانه 
خواهیم  متحد  ملل  به  را  جدید  تجاوزگری  این  ما  کرد. 
آب های  درباره  متحده  ایاالت  که  داد  خواهیم  نشان  و  برد 

بین المللی دروغ می گوید.«
او همچنین در توییت دیگری درباره جزئیات این اقدام که 
در حریم هوایی ایران رخ داده نوشت: »در ساعت ۰۰:14 
پهپاد ایاالت متحده از امارات متحده  عربی به حالت مخفی 
بلند شد و حریم هوایی ایران را نقض کرد. در ساعت ۰4:45 
در  و  57°۰۲'۲5"شرقی  ۲5°59'43"شمالی  مختصات  در 
قطعات  ما  شد.  قرارداده   هدف  مورد  مبارک  کوه  نزدیکی 
پهپاد نظامی ایاالت متحده را در آب های سرزمینی خودمان 

-جایی که به آن شلیک کردیم- جمع آوری کردیم.«
y نامه ایران به سازمان ملل

تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: 
"در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد مختصات دقیق 
محل اصابت پهپاد آمریکایی را که در حریم ایران بود، ارائه 
داده و تاکید کرده ایم که به دنبال جنگ نیستیم اما در برابر 
هرگونه تعدی، دفاع خواهیم کرد. این نامه به دبیرکل و رئیس 
شورای امنیت ارسال شده و باید در دبیرخانه بررسی شود. 
در گفت و گوهایی که در آینده با مسئوالن دبیرخانه سازمان 

ملل متحد داریم هم این مسئله را پیگیری می کنیم.«
y  تصرف پهپاد آرکیو 170 آمریکا

پهپاد  یک  با  ایران  برخورد  که  نیست  بار  اولین  این 
تاریخ  در  ایران  نظامی  مقامات  می شود.  خبرساز  آمریکایی 
یکشنبه 13 آذر 139۰ اعالم کردند که یک فروند هواپیمای 
جاسوسی از نوع الکهید مارتین آر کیو 17۰ سنتینل را در 
شرق ایران با کمترین خسارت ممکن سرنگون کرده و اکنون 

آن را در اختیار دارند.

گزارش هایی مبتنی بر اینکه پهپاد آر کیو 17۰ در حال 
سوی  از  بوده  ایران  هسته ای  تاسیسات  علیه  جاسوسی 
آمریکایی  مقامات  از سوی  ولی  ایرانی مطرح شد،  مقامات 
قرار  اختیار  در  که  بود  شده  گفته  همچنین  نشد.  تایید 
کنترل  گرفتن  اختیار  در  از  استفاده  با  هواپیما  این  گرفتن 
هواپیما صورت گرفته است. مقامات آمریکا نقص در سیستم 

موقعیت یاب را علت سقوط اعالم کردند.
y  تقابل های نظامی ایران و آمریکا

است  داده  رخ  حالی  در  آمریکایی  پهپاد  سرنگونی 
که ایران و آمریکا درگیر تنش سنگین سیاسی هستند و 
نظامی هشدار داده  وقوع درگیری  امکان  ناظران درباره 
در  نفتکش  کشتی  تعدادی  به  اخیر  هفته های  در  اند. 
و  آمریکا  است.  شده  حمله  عمان  دریای  و  فارس  خلیج 
اما  می دانند،  ایران  جانب  از  را  حمالت  این  متحدانش 
ایران می گوید این حمالت کار آن ها نبوده است. با این 
حال مقامات ایرانی می گویند هیچ گونه جنگی در خلیج 
فارس به راه نمی افتد و در طرف مقابل آمریکا نیز می گوید 
به دنبال راه اندازی جنگ نیست. نیرو های زمینی ایران و 
آمریکا بعد از انقالب تقابل ویژه ای نداشته اند. در دریا و 
گاهی در هوا تقابل هایی وجود داشته که آن ها هم بیشتر 
شبیه به اصطکاک های کوچک بوده است. حتی گاهی 
نیرو های نظامی ایران و آمریکا علیه یک دشمن مشترک 
جنگیده اند. تقابل ها در خلیج فارس و دریای عمان نیز 
بسیار اندک بوده است. در خلیج فارس بیش از 31 سال 
آمریکا  و  ایران  دریایی  نیرو های  بین  درگیری  آخرین  از 
می گذرد.  عراق  و  ایران  جنگ  پایان  در   1367 سال  در 
ایران به سمت یک رویارویی سرد در  و  آمریکا  از آن  پس 
آمریکا و  خلیج فارس حرکت کردند در 31 سال گذشته 
خلیج  سوی  دو  در  را  نظامی  نیرو های  بزرگترین  ایران 
سپاه  دریایی  نیروی  سو  یک  در  کرده اند.  مستقر  فارس 
پاسداران و پنج منطقه دریایی آن در بندرعباس، بوشهر، 
ماهشهر، عسلویه و بندر لنگه قرار دارد که راه های تجاری 

ورود و خروج به خلیج فارس از منطقه جزایر ابوموسی و 
تنب های بزرگ و کوچک را کنترل می کند. در طرف مقابل 
ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است 
که در اغلب اوقات شامل یک ناو هواپیمابر و گروه رزمی 
همراه آن و ده ها شناور نظامی بزرگ و کوچک دیگر است. 
مرکزی  )نیرو های  سنتکام  فرماندهی  مقر  این  بر  عالوه 
آمریکا( هم در قطر است که محدوده وسیعی شامل خلیج 
فارس، دریای عمان، افغانستان و آسیای مرکزی و بخشی 
از شمال آفریقا را فرماندهی می کند. با وجود این، تمرکز 
نیروی گسترده دو طرف در خلیج فارس، آن ها در 31 سال 
گذشته درگیری نظامی با یکدیگر نداشته اند. گاهی شاخ 
و شانه هایی برای یکدیگر کشیده اند. در این بین ناو های 
جنگی آمریکایی نیز رفت و آمد هایی به منطقه داشته اند. 
هر وقت تنش باال گرفته است سروکله ناو های آمریکاییپیدا 
شده است. در آخرین مورد نیز اخیرا ناو هواپیمابر آبراهام 
لینکلن وارد خلیج فارس شد. برخی تحلیلگران معتقدند 
تقابل  ساز  زمینه  می تواند  کوچک  تقابل های  همین  که 
شبیه  در  حتی  برخی  باشد.  آمریکا  و  ایران  میان  بزرگی 
سازی شروع جنگ احتمالی میان ایران و آمریکا می گویند 
این جنگ با تحوالتی اینگونه آغاز می گردد. با این وجود 
چرا  کرد  تلقی  درست  و  قطعی  را  ادعا ها  این  نمی توان 
که ایران و آمریکا سالهاست که از این تنش های کوچک 
روابط دو کشور  بحران در  ایجاد  به  اما هیچ کدام  دارند، 
مبدل نشده است. حتی دستگیری ملوانان آمریکایی در 
سال 94 در آب های ایران نیز منتهی به یک تنش دامنه 
دار نشد و ایران و آمریکا توانستند با مذاکره مسئله را حل 
کنند. البته آن زمان روز های اوج روابط ایران و آمریکا پس 

از انقالب اسالمی بود.
y پیام این حمله چیست؟

پیام  پنجشنبه  روز  سپاه  فرمانده  سالمی  سرلشکر 
سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط سپاه را اینگونه تشریح کرد 
"این روش و منش و قاعده ملت ایران در برخورد با دشمنان 

آشکار  پیام  یک  شامل  آمریکا  پهپاد  کردن  سرنگون  است. 
میهن  مرز های  مدافعان  این که  آن  و  بود  صریح  و  قاطع  و 
اسالمی ایران در مقابل تعرض هر بیگانه ای به این سرزمین 
خواهند  تمام کننده  و  قاطع  واکنش های  و  عکس العمل ها 
این  به  که  دشمنی  هر  و  است  ما  قرمز  خط  مرز ها  داشت. 
مرز ها تعرض کند بر نخواهد گشت. ما اعالم می کنیم بنای 
جنگ با هیچ کشوری نداریم، اما برای جنگ کامال آماده ایم و 

حادثه امروز نشان روشنی داشت از این پیام دقیق."
مطرح  سالمی  سرلشکر  سوی  از  که  پیام  این  از  جدای 
کنونی  وضعیت  در  آمریکایی  پهپاد  سرنگونی  است.  شده 
نشان می دهد که ایران حاضر به عقب نشینی از مواضعش 
در قبال آمریکا نیست. آمریکا در هفته های گذشته از طرق 
مختلف از جمله اعزام میانجی به تهران تالش کرده که هر 
طور شده ایران را به پای میز مذاکره بکشاند. اما رهبر ایران 
آب پاکی را روی دست آمریکا ریخت و گفت که ایران با آمریکا 
مذاکره نخواهد کرد. و هیچ پیامی برای ترامپ ندارد. به نظر 
موضع  آن  راستای  در  آمریکایی  پهپاد  سرنگونی  رسد  می 
رهبری است. نه مذاکره ای در کار است و نه اقدامات طرف 
توان  می  که  پیامی  سومین  شود.  می  گرفته  نادیده  مقابل 
ایران اگر بخواهد، آشکارا  این است که  یافت  در این حمله 
علیه مواضع آمریکا اقدام می کند. اگر بخواهد تنگه هرمز 
را آشکارا می بندد و اگر بخواهد به پهپاد آمریکایی شلیک 
می کند. ردپای این پیام را آنجا می توانیم ببینیم که اخیرا 
درباره  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  رئیس  باقری  سرلشکر 
ادعای نقش ایران در حمله به نفکش ها گفت: "آن ها باید با 
این واقعیت آشنا شوند که جمهوری اسالمی ایران چنانچه 
فارس  خلیج  از  نفت  صدور  از  جلوگیری  بر  مبنی  اراده ای 
داشته باشد، به دلیل قدرتمندی کشور و نیرو های مسلح، آن 
و آشکار اعالم  به طور علنی  و  به طور کامل محقق  را  اراده 
خواهد کرد و همچون آمریکای تروریست، فریبکار و نا امن 
کننده جهان و اذناب منطقه ای و بین المللی آن، فریب کاری 

و پنهان کاری نخواهد کرد."

پایان گلوبال هاوک در آسمان ایران 

مرزها خط قرمز ماست
پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی هدف پدافند سپاه قرار گرفت 
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يكشنبه ها : ساعت : 1830 
دوشنبه ها :  ساعت1620 و 2210 
سه شنبه ها :ساعت:0800و  2100 

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

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

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

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

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

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

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

مشهد- شيراز: يكشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 
  1830

مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها : ساعت 
 0730

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

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 1710

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398 

میدان
گرما مصرف برق در خراسان رضوی را 

افزایش داد
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی 
گفت: افزایش دمای هوا در روزهای اخیر باعث افزایش 
مصرف برق توسط مشترکان شد و پیک بار این شرکت را به 
یک هزار و ۲3۰ مگاوات در روز افزایش داد.محسن ذبیحی 
افزود: این در حالی است که پیک بار شرکت توزیع نیروی 
برق خراسان رضوی در سال گذشته هزار و 359 مگاوات 
در روز و میزان مصرف برق مشترکین بیش از هفت میلیارد 
کیلووات ساعت بود.وی اظهار داشت: تعداد مشترکین 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  حوزه  جز  به  شرکت  این  برق 
شهرستان مشهد یک میلیون و ۲7۰ هزار مشترک است 
و طول شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف این شرکت 
4۲ هزار کیلومتر است.وی گفت: مشترکین کشاورزی، 
خانگی و صنعتی بیشترین مصرف برق در استان را دارند 
حوزه  به  برق  مصرف  از  درصد   5۲ حدود  که  طوری  به 
کشاورزی، ۲4 درصد به مصارف خانگی و حدود 13 درصد 
به بخش صنعتی اختصاص دارد.ذبیحی همکاری مردم با 
سیاست های اصالح الگوی مصرف برق به ویژه مدیریت 
مصرف در ساعات اوج بار، برای تأمین برق مطمئن و پایدار 
برای تابستان امسال را خواستار شد و افزود: در صورت 
همکاری مردم و استفاده صحیح از انرژی برق، تابستان 
اظهار  کرد.وی  خواهیم  سپری  مشکل  بدون  را  امسال 
از ساعت 11  تابستان  بار در فصل  اوج  داشت: ساعات 
تا 16 و 19 تا ۲3 است و در صورتی که مشترکین در این 
ساعات از وسایل برقی پر مصرف استفاده نکنند مشکلی 
در تأمین برق نخواهیم داشت.وی با اشاره به برنامه های 
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی برای کاهش پیک 
بار در بخش های مختلف گفت: قراردادهای همکاری با 
 CNG صاحبان صنایع، چاه های کشاورزی، ایستگاه های
، ادارات و مراکزی که دارای مولد دیزلی هستند، منعقد 
شده که مهمترین ویژگی آن همکاری داوطلبانه مشترکین 
است که عالوه بر برخورداری از پاداش های همکاری باعث 
کاهش مصرف برق در ساعات پیک بار خواهد شد.مدیر 
افزود:  رضوی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  عامل 
برای  را  خود  تالش  تمامی  استان  برق  صنعت  کارکنان 
تأمین برق مطمئن و پایدار به کار می گیرند و امید است 
مشارکت همگانی و مسئولیت پذیری تمام اقشار جامعه در 
مدیریت مصرف انرژی برق را شاهد باشیم.وی استفاده از 
المپ های کم مصرف و LED استاندارد، استفاده از دور 
کند کولرهای آبی و نصب سایبان روی آنها، تنظیم دمای 
کولر گازی بر روی ۲5 درجه، عدم استفاده از وسایل برقی 
پرمصرف از قبیل ماشین لباسشویی و ظرفشویی، اتو و 
جاروبرقی در ساعات پیک بار، خاموش کردن المپ های 
اضافی و استفاده از نور طبیعی روز و توجه به برچسب 
انرژی در هنگام خرید لوازم برقی را از مهمترین راهکارهای 

مدیریت مصرف برق برشمرد.

استاندار خراسان رضوی گفت: رویکرد ما حمایت 
از هرگونه فعالیت اقتصادی مشروع است و در حوزه 
روابط مشهد و شهرهای افغانستان نیز آمادگی داریم 
دائر  مشترک  صنعتی  شهرک های  مرز،  طول  در  تا 

شوند، البته باید موانع گمرکی را نیز برطرف کرد.
جدید  سرکنسول  دیدار  در  رزم حسینی  علیرضا 
افغانستان در مشهد، اظهار کرد: باید از فرصت های 
استفاده  افغانستان  و  ایران  بین  مشترک  همکاری 
در  اقتصادی  روابط  سطح  افزایش  سمت  به  و  کرده 

استان خراسان رضوی حرکت کنیم.
و  ایران  کشور  دو  اشتراکات  به  اشاره  با  وی 
شده  باعث  اشتراکات  این  کرد:  تصریح  افغانستان، 
برادران  میزبان  سال   4۰ از  بیش  ایران  تنها  نه  که 
شغلی  فرصت های  بلکه  باشد،  خود  افغانستانی 
می کنیم  آرزو  دهد.  قرار  آن ها  اختیار  در  را  خود 
در  این  که  آید  بوجود  پایدار  امنیت  افغانستان  در 
این  به نفع هر دو ملت تمام خواهد شد و در  نهایت 
صورت است که خواهیم توانست به سمت پیشرفت 
اینکه  بیان  با  کنیم.رزم حسینی  حرکت  همه جانبه 
کشور  با  طوالنی  مرزهای  رضوی  خراسان  استان 
ما  افغانی  برادران  کرد:  عنوان  دارد،  افغانستان 

این  بوده اند،  فعال  تجارت  حوزه  در  بیشتر  تاکنون 
از  دیگر  حوزه های  می توانند  در  که  است  حالی  در 
استان  در  را  خود  فعالیت  نیز  معدن  و  صنعت  جمله 
رویکرد  افزود:  رضوی  خراسان  کنند.استاندار  دنبال 
ما حمایت از هرگونه فعالیت اقتصادی مشروع است 

نیز  افغانستان  شهرهای  و  مشهد  روابط  حوزه  در  و 
صنعتی  شهرک های  مرز،  طول  در  تا  داریم  آمادگی 
نیز  را  گمرکی  موانع  باید  البته  شوند،  دائر  مشترک 

برطرف کرد.
نیز  زیست  محیط  حوزه های  در  داد:  ادامه  وی 

باید  است.  فراهم  طرفین  بین  همکاری  زمینه های 
کند  پیدا  افزایش  استان  در  اقتصادی  روابط  سطح 

زیرا سیاست دولت بر همین اساس است.
کشور  جدید  سرکنسول  انصار،  جابر  ادامه  در 
مدیریت  وجود  با  کرد:  اظهار  مشهد،  در  افغانستان 
شما و همکاری مجموعه استان یقین داریم می توانیم 
از  بیش  را  مختلف  زمینه های  در  همکاری ها  موانع 
اقتصادی،  توسعه  راستای  در  و  کرده  برطرف  پیش 

فرهنگی و اجتماعی گام های جدی برداریم.
مشهد،  مردم  مهمان نوازی  از  تشکر  ضمن  وی 
به ویژه  و  ایران  افغانستان هیچ وقت در  گفت: مردم 

در مشهد احساس غربت نکردند.
انصار با بیان اینکه تحریم ها در روابط تجاری بین 
تجارت  کرد:  عنوان  است،  نداشته  تاثیری  کشور  دو 
اگر  باور است.  و  اعتقاد  بر  دو کشور سنتی و مبتنی 
پیدا  دست  توانا  اقتصادی  نظام  یک  به  می خواهیم 
کنیم، باید در حوزه های اقتصادی  به توسعه پایدار 
برسیم.سرکنسول کشور افغانستان درمشهد با تاکید 
مثل  هم  ما  کرد:  تصریح  ایران  از  بیشتر  واردات  بر 
شما طرفدار سرمایه گذاری های مشترک هستیم، در 
همین راستا سعی می کنیم موانع گمرکی را برداریم.

رزم حسینی خبر داد؛

آمادگی استان برای ایجاد شهرک های صنعتی مشترک در مرز ایران و افغانستان

بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تامین اجتماعی را دچار مشکل کرده است
مشاور معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: قانون بیمه 
کارگران ساختمانی تنها قانونی بوده که این سازمان را زمین گیر کرده 
و این در حالی است که از سال 1386 تا پایان سال 96 این قانون با 

آیین نامه های آن 11 مرتبه اصالح شده است.
بخش  و  دولت  گوی  و  گفت  شورای  نشست  در  محمدی  محمد 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  محل  در  رضوی  خراسان  خصوصی 
شدن  بیمه  بر  مبنی  قانونی   135۲ سال  در  افزود:  مشهد  کشاورزی 
کارگران ساختمانی در برابر حوادث ناشی از کار به تصویب رسید که 
برای هر 1۰۰ مترمربع مبلغی از کارگر دریافت می شد و در صورت بروز 

حادثه، مزایای بیمه به وی تعلق می گرفت.
وی اضافه کرد: در سال 1386 این قانون اصالح شد و بر اساس آن 
کل کارگران ساختمانی از تمامی تعهدات قانونی به جز بیمه بیکاری 
بیمه  ثابت  صورت  به  نفر  هزار   8۰۰ زمان  آن  در  که  شدند  مند  بهره 
شدند که برای پرداخت حق بیمه آنها از 15 درصد عوارض صدور پروانه 

ساختمانی استفاده می شد.
مشاور معاونت بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی گفت: از محل 15 
درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی باید هر سال 3۰ هزار میلیارد 
پارسال فقط چهار هزار میلیارد ریال وصول شد  اما  ریال وصول شود 
افتاد  شدگان  بیمه  سایر  روی  بر  ساختمانی  کارگران  بیمه  مالی  بار  و 
ضمن اینکه پارسال این سازمان با 63 هزار میلیارد ریال کسری منابع 

ساختمانی  کارگران  بیمه  قانون  از  افزود:  بود.محمدی  مواجه  هم 
شورای  مجلس  نمایندگان  اکنون  هم  لذا  می شود  متعددی  تفاسیر 
درآمد  محل  از  بیمه  این  هزینه های  تأمین  بر  مبنی  طرحی  اسالمی 
مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها پیشنهاد داده اند که این طرح در 
مجلس در حال نهایی شدن است و با تصویب آن تفاسیر متعدد از این 

قانون برطرف می شود.
براساس  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  بیمه ای  معاونت  مشاور 
بانکی،  انتقال  و  نقل  انجام هر  برای  تأمین اجتماعی  قانون  ماده 37 
همه موارد مربوط به بدهی های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی باید 

پرداخت شود تا امکان نقل و انتقال وجود داشته باشد.
 1354 سال  در  اجتماعی  تأمین  قانون   37 ماده  افزود:  محمدی 
آن  به  ایرادی  کسی  و  می گذرد  آن  اجرای  از  سال   45 و  شد  تصویب 
خراسان  مسئوالن  توسط  قانون  این  از  که  تفسیری  اما  است  نگرفته 

رضوی می شود تفسیر درستی نیست.
وی اضافه کرد: تاکنون مشکلی در خصوص تملیک بانک ها وجود 
کارت های  تمدید  شدن  الکترونیکی  با  اینکه  ویژه  به  است  نداشته 
بازرگانی، هنگام مراجعه کارفرما برای تمدید کارت، در صورت داشتن 

بدهی، می تواند بدهی های خود را تقسیط کند.
تولیدی تحت  آمادگی کرد که مشکل تک تک واحدهای  اعالم  او 
تأمین  قانون   37 ماده  بابت  از  را  رضوی  خراسان  بانک های  تملیک 

اجتماعی بررسی و رفع کند.
y تملک 1۳7 واحد تولیدی خراسان رضوی توسط بانک ها 

این  در  نیز  رضوی  خراسان  بانک های  هماهنگی  شورای  دبیر 
نشست گفت: هم اینک 137 واحد تولیدی در استان به دلیل بدهی 
تحت تملک بانک ها قرار دارد که سابقه برخی از این تملکها 1۲ تا 15 
سال است.حسن مونسان افزود: این واحدها تخریب شده، اموال آنها 
به سرقت رفته و بسیاری از منابعشان از بین رفته است و اگر موضوع 
این تعداد واحد حل نشود بخش عمده ای از منابع ملی کشور از بین 
می رود.وی اضافه کرد: تقاضای ما این است که اگر واحد تولیدی به 
تملک بانک ها در می آید بانک صرفًا مکلف به پرداخت بدهی هایش 
باشد نه اینکه بدهی های آن پیمانکار در خصوص بیمه کارگرانش نیز به 
بانک ها تحمیل شود.دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
گفت: علت اصلی در تملک بانک باقی ماندن واحدهای تولیدی ماده 
37 قانون تأمین اجتماعی است اما اخیرًا کمیسیون بانک های کشور 
تصویب کرد که به استناد ماده 37 قانون تأمین اجتماعی، بانک ها از 
خودداری  تسهیالت  برای  وثیقه  عنوان  به  تولیدی  واحدهای  تملیک 
از این پس هیچ واحد تولیدی به عنوان وثیقه غیرمنقول از  کنند لذا 

سوی بانک ها پذیرفته نمی شود.
مونسان افزود: مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید نیز بانک ها را 

مکلف به واگذاری واحدهای تملیکی کرده است.



4 s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rVol.3.No.481  June.22.2019481سیاستشنبه1تیرماه1398-سالسوم-شماره

آفت های آخرین سال مجلس
y جواد آرین منش

حساس  و  ویژه  بسیار  شرایط  با  کنونی  مجلس  آخر  سال 
تحریم های  با سخت ترین  امسال  به طوریکه  مواجه شده  کشور 
اقتصادی و مشکالتی اعم از نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی، 
حرکت  آهنگ  همین  با  اگر  که  مواجهیم  فقر  طبقاتی،  فاصله 
حجم  می شویم،  نزدیک تر  مجلس  انتخابات  به  چه  هر  کنیم، 
مجالس   آفت های  از  کرد.یکی  خواهد  پیدا  افزایش  مشکالت 
است  انتخاباتی  حوزه های  به  نمایندگان  نگاه  پایانی،  سال  در 
تحت الشعاع  نمایندگان  برخی  فعالیت های  که  معنا  این  به 
قرار  انتخابات  در  پیروزی  و  رقبا  با هدف حذف  آینده  انتخابات 
می گیرد و بر همین اساس است که رفتارهای نمایندگان حالت 
به  به خودنمایی  تمایل  به طوریکه  پیدا کرده  بیشتری  نمایشی 
اشکال گوناگون پیدا می کنند.در همین راستاست که شاهدیم 
در مواردی برخی نمایندگان در صحن علنی مجلس برای دیده 
ضرورتی  که  می کنند  وزرا  از  سواالتی  طرح  به  مبادرت  شدن 
نداشته و نتیجه بخش نیست، حتی در بیان تذکرات و نطق های 
میان دستور با نگاه به بیرون به ایراد نطق می پردازند و به گونه ای 
در  بلکه  مجلس  در  نه  شان  مخاطب  گویا  که  گویند  می  سخن 
سال  در  معموال  که  آفت هایی  دیگر  هستند.از  انتخابیه  حوزه 
پایانی گریبانگیر مجلس می شود، به حد نصاب نرسیدن جلسات 
است  تخصصی  کمیته های  و  کمیسیون ها  خصوص  به  و  علنی 
به طوریکه عموم کمیسیون ها با حداقل اعضا شکل می گیرد و 
هیچ گونه رغبتی از سوی نمایندگان به فعالیت های جدی وجود 
ندارد.یکی از دالیل این امر آن است که نمایندگان بر این نظرند 
که امکان بررسی طرح هایی که در سال پایانی مورد بررسی قرار 
می گیرد به دلیل تراکم موضوعات در صحن علنی وجود نداشته 
غیبت های  اینکه  ضمن  می شود؛  موکول  بعدی  مجالس  به  و 
حوزه  مختلف  مناسبت های  در  حضور  دلیل  به  نمایندگان 
انتخابیه نیز انگیزه فعالیت را کاهش می دهد که به همین دالیل 
این رفتارها آثار سوء مضاعف بر عملکرد مجلس خواهد داشت، 
معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت  درگیر  مجلس  طرفی  از  که  چرا 
است و از طرف دیگر هزینه های سرسام آور و میلیاردی مجلس 
می کند  تحمیل  ملت  بر  سنگینی  های  هزینه  آن  دقیقه  هر  که 
که باید از هدررفت آن جلوگیری کرد.به دالیلی که گفته شد اگر 
در  بر عملکرد مجلس  رئیسه  از سوی هیات  ونظارت الزم  دقت 
پایانی  پایانی وجود نداشته باشد راندمان مجلس در سال  سال 
به حداقل خود خواهد رسید که این خسران مضاعف برای کشور 
خواهد بود.در این زمینه اگر هیات رئیسه مجلس کنترل الزم را 
داشته و به مردم درباره حضور نمایندگان در صحن و کمیسیون 
انتخابیه  حوزه  در  نمایندگان  حضور  کند،  رسانی  اطالع  ها 
تالش  نمایندگان  بنابراین  شده  محسوب  تبلیغ  ضد  نوعی  به 
می کنند تا انضباط حضور در جلسات صحن علنی و کمیسیون 
مجلس  داخلی  آیین نامه  دیگر   اهرم  البته  کنند؛  رعایت  را  ها 
است که می تواند نظم را در مجلس برقرار کند در غیر این صورت 
مجلس مکرر با تاخیر نمایندگان مواجه شده و کمیسیون ها نیز 

با مشکل مواجه خواهند شد.

یادداشت
علم الهدی

آمریکا عرضه عکس العمل ندارد
را  پهپاد  زدن  باید  آمریکا  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
و  دهد  جواب  می تواند  جرات  کدام  با  دهد،  جواب 
عکس العمل و مقابله نشان دهد، این عرضه و قدرت 
را ندارد که عکس العمل مقابل نشان دهد و این مطلب 

را پاسخگویی کند.
علم الهدی  احمد  سید  الله  آیت  ایسنا،  گزارش  به 
امروز در خطبه های عبادی- سیاسی نماز جمعه مشهد 
در حرم مطهر رضوی، اظهار کرد: امروز سالروز شهادت 
سردار دالور و رشید اسالم مرحوم دکتر چمران است. 
اول  بعد  بودند.  دوبعدی  شخصیت  یک  چمران  دکتر 
مظهر  که  بوده  مرحوم  این  دینی  و  معنوی  شخصیت 
به  عرفان  پروردگار،  عبودیت  حق،  دلدادگی  از  کاملی 
ذات مقدس پروردگار و عشق خالص و یکتا به دلدادگی 

به وجود مقدس امام زمان)عج( بود.
دکتر  مرحوم  شخصیتش  دوم  بعد  در  افزود:  وی 
فعال  مقاومت  دادن  نمایش  در  انقالبی  نماد  چمران 
فداکاری های  مجموعه  بخواهیم  ما  اگر  یعنی  بود، 
کردن  سرکوب  و  پاوه  جنگ  جریان  در  که  را  ایشان 
خاص  موقعیت  و  زمان  آن  در  الحادی  گروهک های 
انقالب در نظر بگیریم، حرکات دالورمردانه این سردار 
مقدس  دفاع  دوره  در  نامنظم  جنگ های  در  را  عظیم 
تام  عنوان  یک  بخواهیم  اگر  و  کنیم  بررسی  و  تحلیل 
انقالبی  شخصیت  برای  شفاف  تابلوی  یک  یا  کامل  و 
مرحوم چمران مشخص کنیم، آن تابلوی مقاومت فعال 
مقاومت  دشمن  برابر  در  که  نبود  این  تنها  یعنی  بود، 
فعالیت  دشمن  براندازی  و  سرکوبی  در  بلکه  کند، 

می کرد، این نماد مقاومت فعال بود.
علم الهدی بیان کرد: مساله مقاومت فعال، الگوی 
است.  انقالب  دوم  گام  بیانیه  در  رهبری  معظم  مقام 
خط حرکتی ما در عرصه های علمی، فکری، سیاست 
باشد،  فعال  مقاومت  باید  اقتصادی  و  المللی  بین 
نباشد  چنین  می کنیم،  مقاومت  اینکه  ضمن  یعنی 
این  می کنیم،  تحمل  را  دشمن  فشار  و  کمبودها  که 
دشمن  فشار  اینکه  عین  در  است،  غیرفعال  مقاومت 
خط  در  باید  ایستادیم،  مقاوم  و  می کنیم  تحمل  را 
کردن  خنثی  و  تضعیف  نابودی،  و  خود  مقتدرسازی 
توطئه های دشمن حداکثر فعالیت را در همه عرصه ها 

انجام دهیم.
معظم  مقام  دیدار  به  اشاره  با  مشهد  جمعه  امام 
رهبری با نخست وزیر ژاپن، تصریح کرد: آنچه در دیدار 
ارائه  ژاپن  وزیر  نخست  با  رهبری  معظم  مقام  اخیر 
شد، اینکه در مقابل آن فشار حداکثری که پیام آورش 

نخست وزیر ژاپن بود و در مقابل مظالم آمریکا برخورد 
ایشان،  دالورمردانه  ژست  و  رهبری  معظم  مقام 
ثابت کننده این حقیقت بود که ما و مردم ما در مقابل 
فعال  مقاومت  یعنی  داریم،  فعال  مقاومت  اینها  همه 
فشارهای  برابر  در  رهبری  معظم  مقام  برخورد  نوع  از 

حداکثری آمریکا به این نخست وزیر نمایش داده شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه 
مساله  دو  این  که  دارد  وجود  مساله  دو  مورد  این  در 
بعد  اینکه  اول  مطلب  کرد:  عنوان  است،  توجه  قابل 
ژاپن  و نخست وزیر  این مالقات صورت گرفت  اینکه  از 
یک  که  پست  واشنگتن  کرد،  مالقات  رهبری  مقام  با 
روزنامه معروف و رند آمریکایی است، در توصیف موضع 
ایران  رهبر  جمله  این  نوشت،  رهبری  مقام  عزتمندانه 
باشد  پیام  شایسته  که  فردی  را  ترامپ  من  گفتند  که 
نمی دانم، ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، در صدای 
رهبر ایران بازتاب این جمله آیت الله خمینی را می توان 

شنید که گفت آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
وی ادامه داد: روزنامه واشنگتن پشت که یک رسانه 
سال   4۰ می کند  بیان  است،  جهانی  و  آمریکایی  رند 
بکند،  نمی تواند  غلطی  هیچ  آمریکا  فرمود  امام  پیش 
فرمایش  در  را  امام  فرمایش  همان  سال   4۰ از  بعد 

را فردی  ترامپ  ما شنیدیم که فرمود من  مقام رهبری 
مذاکره  آمریکا  با  ما  و  نمی دانم  باشد  پیام  شایسته  که 
نمی کنیم، می گوید این جمله مقام معظم رهبری بعد 

از 4۰ سال بازتاب جمله امام در 4۰ سال قبل است.
خیال  که  آمریکایی  یعنی  کرد:  اضافه  علم الهدی 
که  امام  این  رفته،  خاک  زیر  و  مرده  امام  می کنی 
همان  نمی دانم،  پیام  شایسته  را  ترامپ  من  می گوید 
امامی است که 4۰ سال قبل گفت آمریکا هیچ غلطی 
و  گذشت  سال   4۰ امام  جمله  آن  از  بکند.  نمی تواند 
مردم دنیا دیدند که حرف امام درست بود، در این 4۰ 

سال آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند.
امام جمعه مشهد بیان کرد: مطلب دوم اینکه بعد 
رهبری  معظم  مقام  با  ژاپن  نخست وزیر  مالقاتی  از 
روبه رو  رهبری  معظم  مقام  موضع گیری  این  با  و  کرد 
ایران  بیان کرد که  ژاپن  از نخبگان سیاسی  شد، یکی 
قدرتمند  رهبر  باخته ایم،  ژاپن  در  ما  که  دارد  غروری 
کلید  که  ژاپنی ها  ما  یعنی  است.  ایران حسرت برانگیز 
اقتصادی  ثروت  اوج  در  است،  دستمان  دنیا  اقتصاد 
اقتصاد خود  بر سرانگشت قدرت  را  دنیا  قرار گرفتیم، 
می چرخانیم، حسرت می خوریم چرا رهبری مثل رهبر 

ایران نداریم.

خاطرنشان  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
سفر  که  می کند  بیان  ژاپنی  سیاسی  نخبه  این  کرد: 
مورد  که  ترامپ  از  فریبکارانه  پیغامی  با  تهران  به  آبه 
را  مهم  تاثیر  این  گرفت،  قرار  ایران  رهبر  بی اعتنایی 
داشت که بخش مهمی از جمعیت 1۲6 میلیونی ژاپن 
آمریکا  و نفوذناپذیر در دنیا در مقابل  با رهبر مقتدر  را 
از  می خواهد  چیست؟  هدفش  نخبه  این  کرد.  آشنا 
مقام معظم رهبری تعریف کرده، آمریکا را توبیخ کند و 

یا نخست وزیر خودشان را زیر سوال ببرد؟
جنگ  از  بعد  که  است  کشوری  ژاپن  افزود:  وی 
جهانی دوم، بیش از 7۰ سال قبل، آمریکا در دو شهر 
ژاپن، هیروشیما و ناکازاکی، بمب هیدورژنی آزمایش و 
ده ها هزار نفر ژاپنی را خاکستر و پودر کرد، در کل این 
هفت دهه در مقابل این جنایتی که آمریکا انجام داد؛ 
مردم ژاپن با همه قدرت اقتصادی و توان باالی فناوری، 
اسیر دست آمریکا هستند. آمریکا بعد از آن آدم کشی 
تاسف بار در ژاپن پایگاه های نظامی درست کرده است. 
آزادی  و  کاپیتوالسیون  مساله  آمریکا  سال   7۰ این  در 

مستشاران آمریکایی را بر مردم ژاپن تحمیل کرد.
زنان  سال   7۰ این  طی  در  داد:  ادامه  علم الهدی 
نظامیان  تعرض  و  جنسی  آزار  مورد  ژاپنی  دختران  و 

سیاسی  نخبه  این  و  دارند  قرار  کامل  طور  به  آمریکا 
قدرت  ثروت،  پول،  این  با  ژاپن  در  که  می کند  بیان 
اقتصاد، علم و فناوری رهبری پیدا نکردیم که ما را از 
ایران رهبری دارد که  قید اسارت آمریکا نجات دهد و 
در مقابل قدرت آمریکا اینگونه دالورمردانه می ایستد. 
می گوید ما ژاپنی ها حسرت رهبر ایران را می خوریم و 
به سر می بریم، ما که 7۰ سال  ایران  در حسرت رهبر 
پدران و مادران ما را از بین بردند و بر ما مسلط هستند 
اینگونه  ایران  رهبر  و  چرا  بگوید  نشده  پیدا  نفر  یک  و 

مقتدرانه ایستاده است.
چه  ببینیم  باید  ما  اینکه  بیان  با  مشهد  جمعه  امام 
مقابل  در  ما  است،  ما  دست  در  چیزی  چه  داریم، 
رسیده  کجا  به  ما  اقتدار  و  داریم  قرار  اقتداری  چه 
می گویند  که  ناپاک هایی  این  کرد:  عنوان  است، 
عهده  از  و  نداشته  کارآمدی  اسالمی  جمهوری  نظام 
و  کارآمدی  این  با  نظام  سال   4۰ نمی آید،  بر  مدیریت 
اقتدار در مقابل قدرت بت گونه دنیا و استکبار جهانی 
و  کند  ذلیل  را  او  قدری  به  که  رسیده  اینجا  به  کارش 
و  شماست  ایده آل  کشور  که  ژاپنی  و  بایستد  مقتدرانه 
از ترقی و پیشرفت صحبت می شود، آن ها را  هر زمان 
مثال می زنید، حسرت رهبر ایران را می خورند، آن هم 

نخبگان نه افرا معمولی آن ها.
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
بار  قوی  و  مقتدر  را  ما  مردم  رهبری  اقتدار  این  اینکه 
ما  توانمند  رزمندگان  دیروز  کرد:  تصریح  است،  آورده 
مهم  پهپاد  زدن  دادند.  قرار  هدف  را  آمریکایی  پهپاد 
نیست، عکس العمل آمریکا مهم است. وقتی رزمندگان 
ما پهپاد را هدف قرار دادند، اول رئیس جمهور آمریکا 
شاخ و شانه کشید و گفت ایران وارد جنگ شد و اعالم 
گفت  و  کرد  عوض  را  حرفش  بالفاصله  اما  کرد  جنگ 

شاید ایرانی ها این پهپاد را اشتباه زدند.
جنگ  وارد  ایران  می گوید  وقتی  کرد:  اضافه  وی 
دهد،  جواب  را  پهپاد  زدن  باید  دهد،  جواب  باید  شد 
و  العمل  عکس  و  دهد  جواب  می تواند  جرات  کدام  با 
مقابله نشان دهد، این عرضه و قدرت را ندارد که عکس 
پاسخگویی  را  مطلب  این  و  دهد  نشان  مقابل  العمل 
کند، بنابراین حرفش را برگرداند و گفت شاید ایرانی ها 
کنید،  تشکر  زمان  امام  و  رضا  امام  از  کردند.  اشتباه 
پشت  در  خود  غیبت  سرانگشت  با  که  است  آقا  این 
پرده اینها را شکل می دهد و این عظمت و اقتدار را به 

سامان می رساند.

 سرنوشِت نامعلوم جمنا زیر سایه شورای وحدت 
اصولگرایان

بعد از انتخابات مجلس دهم و شورای شهر پنجم و پیروزی لیست 
کار  به  دست  اصولگرایان  انتخاباتی،  جبهه  دو  هر  در  اصالح طلبان 
شدند تا ورق را برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به نفع خود 
برگردانند، آن ها با تشکیل جبهه مردمی نیرو های انقالب )جمنا( وارد 
کارزار انتخابات ریاست جمهوری شدند؛ انتخاباتی که البته نتیجه ای 
موفقیتی  هم  راه  ادامه  در  جمنا  البته  نداشت.  اصولگرایان  نفع  به 
جبهه  و  برافراشت  نواصولگرایی  پرچم  قالیباف  که  چرا  نکرد  حاصل 
در  کرد.  اعالم  منتفی  را  جمنا  در  شدن  ادغام  صراحتا  هم  پایداری 
این میان دو تشکل سنتی و استخوان دار در جریان اصولگرایی یعنی 
جبهه پیروان خط امام ورهبری و جامعه روحانیت مبارز هم پیوندی با 
جمنا برقرار نکردند؛ به این معنی که جبهه پیروان خط امام و رهبری 
خواستار طراحی مدل جدیدی از کار تشکیالتی شد و جامعه روحانیت 
نیز سعی کرد سکوت کند و خود را فراتر از گروه های سیاسی بداند 

بنابراین نامش با جمنا گره نخورد.

 هشدار جدی به مجریان انتخابات: وامدار هیچ 
احدی نیستید

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: مجریان انتخابات به هیچ عنوان 
و  باشند. مکانیزم  رأی مردم  امانتدار  باید  و  نیستند  وامدار  به احدی 
را  تعیین کننده  و  انتخابات در کشور، اجازه تخلف گسترده  سازوکار 
نمی دهد، اما الزم است حتی در حد تخلفات کوچک هم مراقبت و 
نظارت جدی انجام شود. رعایت دو اصل بیطرفی و قانون مداری توسط 

مجریان انتخابات ضروری است. /ایسنا

 کارگردان »دختر شیطان« به اشتباهش اعتراف کرد
استقبال  گفت:  سینما  تهیه کننده  و  کارگردان  محمدپور  قربان 
و  خوب  بسیار  اول  روز های  در  شیطان«  »دختر  سینمایی  فیلم  از 
امیدوارکننده بود و سانس های خوبی هم برای این فیلم وجود داشت، 
اما پس از اکران چند فیلم جدید و پرفروش هم سانس های خوب را از 
ما گرفتند و هم توجه مردم به دیگر فیلم ها جلب شد. ما خودمان این 
زمان را برای اکران »دختر شیطان« انتخاب کردیم و به پخش کننده 
پیشنهاد این زمان را دادیم، اما اشتباه کردیم و نمی دانستیم که این 
وگرنه  شوند  اکران  هم  با  است  قرار  زمان  این  در  پرفروش  فیلم های 
پیش بینی ما برای فروش »دختر شیطان« بسیار بیشتر از این مقداری 

بود که امروز شاهدش هستیم. /برنا

 جزییات کتک کاری عجیب مأموران منابع طبیعی با 
راننده نیسان حامل سبزی خوردن

طبیعی  منابع  رئیس  و  راننده  چهاردانگه،  بخش  شورای  رئیس 
روایت متفاوتی از برخورد مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی با راننده 
چهاردانگه  بخش  شورای  رئیس  کردند.  مطرح  سبزی  حامل  نیسان 
می گوید: مأموران حفاظت منابع طبیعی خودور را متوقف کرده و بدون 

پرس و جو اولیه نسبت به شکستن شیشه خودرو اقدام کرده و حتی 
راننده را جلوی فرزند و همسرش مورد ضرب و شتم قرار داده و پس از 
متوجه شدن اشتباه خودشان بدون عذرخواهی منطقه را ترک کردند. 
راننده  با  محمد حجازیان رئیس منابع طبیعی ساری درباره برخورد 
حامل سبزی توسط یگان حفاظت منابع طبیعی می گوید: درگیری 
خاصی نبوده است. این موضوع تا حدودی بزرگ نمایی می شود و ما 
قاچاق  حمل  بر  مبنی  گزارشی  ما  همکاران  هستیم،  موضوع  پیگیر 
چوب داشتند، نیمه شب در منطقه ای که قرار بود حمل چوب اتفاق 

بیفتد کمین کرده تا رانندگان متخلف را بازداشت کنند.

 مطهری: روحانی مقداری محجوب است به همین 
دلیل حقش را از بین می برند

اساسی  قانون  رئیس جمهور در همین  اختیارات  مطهری گفت: 
فعلی هم در مجموع خوب است. منتها نهاد های دیگر می آیند و به 
آن اجازه نمی دهند که در اجرا از این اختیارات استفاده کند. یعنی 
االن همه چیز بستگی به شخصیت رئیس جمهور دارد که آدم جسوری 
باشد یا نباشد. آقای روحانی مقداری محجوب است و باالخره مقداری 
حقش را از بین می برند. نهاد های دیگر وارد می شوند و نمی گذارند امور 
آن طور که رئیس جمهور می خواهد پیش برود. به عالوه بخش های 
االن  اما  کنند.  دخالت  جمهور  رئیس  وظایف  در  نباید  هم  دیگر 
نهاد های حکومتی وارد می شوند و در وظایف دولت و رئیس جمهور 
دخالت می کنند. شما می بینید که این نهاد ها در سیاست خارجه، در 
اقتصاد و در امور اجرایی دخالت می کنند. این ها مواردی است که خود 
این نهاد ها باید در عمل رعایت کنند و در حیطه وظایف و اختیارات 

خودشان بمانند، اما این اتفاق رخ نمی دهد. /روزنامه سازندگی

 ایران وارد مذاکره مجدد با آمریکا و اروپایی ها 
خواهد شد؟

عالءالدین بروجردی گفت: در صورتی که این کشور ها در مهلت 
مقرر اقدامی برای حفظ برجام انجام ندهند، تردیدی نداشته باشند که 
گام بعدی ایران با قاطعیت، جدیت و حمایت مجلس شورای اسالمی 
برداشته خواهد شد. انتظاری که از اروپا وجود دارد این است که آنان 
هر چه سریع تر به کلیه تعهدات خود در رابطه با برجام عمل کنند. برای 
ما مهم نیست که اروپایی ها به ظاهر چه می گویند، بلکه مهم آن است 
که به تعهداتشان برای حفظ برجام عمل کنند و بدانند که جمهوری 
اسالمی ایران فریب اظهارات صرف آنان را نمی خورد و منتظر اقدامات 
برجام  که  کردیم  مذاکره  غرب  با  سال  چندین  ما  است.  آنان  عملی 

خروجی آن شد و قطعًا مذاکره دیگری با غرب در کار نیست. /مهر

 عقب نشینی ترامپ از لفاظی علیه ایران
ترامپ  دونالد  داد،  گزارش  بیست  دیلی  آمریکایی  خبری  پایگاه 
پس از ماه ها لفاظی علیه ایران اکنون از افراد خود خواسته است تا 
لحن خود را تعدیل کنند و همچنین بگویند واشنگتن به دنبال جنگ 
نیست. دو مقام ارشد آمریکایی و سه فرد دیگر که ارتباط مستقیم با 

رئیس  که  گفته اند  بیست  دیلی  به  دارند  منطقه  در  آمریکا  استراتژی 
جمهور ترامپ از مقامات خود خواسته است دست از لفاظی های تند 
علیه ایران بردارند. وی پیش از این نیز گفته بود که کمتر از مشاورانش 
خواهان جنگ با ایران است و هفته جاری در مصاحبه با نشریه تایم 
هم گفت: حمله به نفت کش ها در دریای عمان اتفاق ناچیزی بوده 

است. / ایسنا

 اولین واکنش مجلسی ها به سرنگونی پهپاد جاسوسی 
آمریکا توسط سپاه

حشمت ا... فالحت پیشه در واکنش به سرنگونی یک فروند پهپاد 
جاسوسی آمریکا گفت: دولت باید به فوریت از آمریکا در سازمان ملل 
ایران  به خاک  امریکایی  پهپاد  به صورت رسمی شکایت کند. تجاوز 
نقض منشور ملل متحد و حاکمیت ملی کشورمان است. این اقدام 
به حساب می آید که در قالب مقررات فصل 7 منشور ملل  خصمانه 
به  توجه  با  است.  محکوم  کشور ها  ملی  امنیت  به  پایبندی  بر  مبنی 
حساسیت منطقه خلیج فارس باید از آمریکا شکایت رسمی شود تا در 
قالب فصل 7 منشور سازمان ملل ثبت گردد. این اقدام مکمل اقدامات 
قبلی آمریکا در اعزام ناو به منطقه و تحرکات جنگی در منطقه خلیج 

فارس و دریای عمان است. /ایسنا

 ساده زیست یعنی کسی که در حسابش فقط 3 میلیون 
تومان باشد

روزنامه ایران نوشت: قدیم تر ها دم انتخابات که می شد، کاندیدا ها 
و  و عروسی  تمامی مراسم ختم  برنامه فشرده، در  با یک  و  می رفتند 
در سطح شهر  تا  این چیز ها شرکت می کردند  و  بچه  دندونی  جشن 
به عنوان یک چهره مردمی شناخته شوند. اما امسال فضا به کل عوض 
شده. کاندیدا های مجلس اول می آیند فیلترشکن را روشن می کنند. 
بعد به سبک اینفلوئنسر ها شروع می کنند به جذب مخاطب، نمونه اش 
همین آقای قالیباف. دکتر کاپیتان قالیباف، اخیرًا یک توئیت دادند 
و  بیایند  شوند  مجلس  کاندیدای  دارند  دوست  که  جوانانی  گفتند  و 
ثبت نام کنند. احتماالً در گام بعدی ایشان مثل همین اینفلوئنسر ها 
یک جایزه هم تعیین می کنند و می گویند »هر کس سه تا از دوستاش 
یک  قرعه  قید  به  کنه،  منشن  زیر  این  رو  بشن  کاندیدا  می تونن  که 

دستگاه اپل واچ بهش می دیم.«

 جزییات بازداشت مدیرمالی شرکت وزارت نفت
از  یکی  مالی  مدیر  بازداشت  جزییات  از  قضاییه  قوه  سخنگوی 
شرکت های زیر مجموعه و وابسته به وزارت نفت خبر داد. غالمحسین 
بازداشت  جزئیات  خصوص  در  قضاییه  قوه  سخنگوی  اسماعیلی، 
مدیرمالی متخلف یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت پیش از 
خروج از کشور و توسط وزارت اطالعات در حالی که با همکاری یک 
صرافی قصد داشت میلیون ها یورو را از کشور خارج کند بیان کرد: 
متهم ردیف اول پرونده مدیر مالی یکی از شرکت های زیر مجموعه و 
پول های  از  بوده که بخشی  و فرد دوم صرافی  وزارت نفت  به  وابسته 

مربوط به فروش نفت توسط این شرکت زیر مجموعه به حساب وی 
که  رقمی  کرد:  خاطرنشان  قضاییه  قوه  سخنگوی  است.  شده  واریز 
این  در  به عنوان ضابط دستگاه قضایی  وزارت اطالعات  در گزارش 
پرونده اعالم شده ۲5 میلیون یورو بوده که به حساب صراف واریز شده 
و آخرین گزارشی که به ما داده شده ۲1 میلیون یورو در این حساب 
رقم  دو  این  بین  یورویی  میلیون  چهار  رقم  یک  و  است  بوده  موجود 

اختالف حساب وجود دارد.

 روایت روحانی از اعتراف ترامپ درباره ایران
رئیس جمهور در جلسه ای که روز گذشته در جمع دولتمردانش 
سخن می گفت: پرده جالبی از اعتراف ترامپ درباره شکست برنامه 
هایش علیه ایران برداشت و با اشاره به گفت وگوهایش با رهبران جهان 
اظهار کرد: بر اساس برخی گزارش ها که به طور رسمی به دست ما 
ما  که  اند  گفته  دنیا  رهبران  با  مهم  جلسات  در  آمریکایی ها  رسیده، 
و حتی  بوده  نادرست  کردیم  انتخاب  که  و مسیری  شکست خوردیم 
رئیس جمهور آمریکا در یکی از جلسات مهم سیاسی به یکی از رهبران 
دنیا گفته که همه این کار ها را این آقا )اشاره می کند به بولتون( کرده 
و او فکر می کرد که ما اگر به ایران فشار بیاوریم، می توانیم این کشور را 
به زانو درآوریم و حاال خودش هم فهمیده که اشتباه کرده است. یک 
نزدیکش  در جمع مشاوران  و  در خانه خصوصی  مقابل  وقتی طرف 
رهبران  دیگر  جمع  در  وقتی  یک  اما  خوردیم،  شکست  که  می گوید 
دنیا به شکست خود اعتراف می کند که این بسیار مهم است. وی با 
اشاره به این که حداقل دو نفر از آن رهبران اعتراف به شکست آمریکا 
را اعالم کرده اند، اظهار کرد: البته ما نیازی به اعتراف آن ها نداریم که 
آمریکا دچار شکست شده است، زیرا مردم ما به رغم این که در زندگی 
خود سختی را احساس می کنند، مطمئن هستند که نظام جمهوری 
اسالمی ایران عاقالنه، بدون عجله و حساب شده و منطقی کار را انجام 

می دهد.

 انتقاد حاجی دلیگانی از استخدام افراد خاص در 
وزارت نفت

درباره  نفت  وزیر  گفت:  مجلس  در  شاهین شهر  مردم  نماینده 
دهد.  توضیح  نفت  وزارت  در  خاص  افراد  کارگیری  به  و  استخدام 
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه اخیرًا مدارکی به دست برخی 
وزارت  در  خاص  افراد  می دهد  نشان  که  است  رسیده  نمایندگان  از 
نفت استخدام شده اند، گفت: الزم است آقای زنگنه توضیح دهد که 
استخدام و به کار گیری این افراد خاص در وزارت نفت با چه مجوزی 
صورت گرفته است در حالی که از استخدام فارغ التحصیالن دانشگاه 
وزیر  آقای  است  الزم  همچنین  افزود:  است.وی  شده  امتناع  نفت 
به صورت  وزارتخانه  این  در  افراد خاص  کارگیری  به  که  توضیح دهد 
ماموریت و یا انتقال، آن هم با مدرک علمی و اجرایی کامالً غیر مرتبط 
یا استخدام فرزندان افراد خاص بدون آزمون و به صورت گزینشی، با 
چه توجیهی صورت می پذیرد. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس 
اتفاقات در صورتی رخ داده که در طول وزارت آقای  ادامه داد: این 

زنگنه از اجرای تبدیل وضعیت استخدام ایثارگران و فارغ التحصیالن 
دانشگاه که قانونًا مکلف به اجرای آن هستند خودداری شده است. 
حاجی دلیگانی تصریح کرد: در صورتی که وزیر به تذکرات و سؤال بنده 
پاسخ ندهد، سؤاالت خود را از طریق دیگر ابزار های نظارتی مجلس 

مانند استیضاح و سؤال پیگیری می کنم.

 توصیه مهم موحدی کرمانی به اصولگرا ها
اصولگرا  تشکل های  با  مبارز  روحانیت  جامعه  نشست  پنجمین 
میان  حداکثری  وحدت  ایجاد  هدف  با  خرداد(   3۰  - )پنجشنبه 
نیرو های این جریان سیاسی در دفتر جامعه روحانیت مبارز برگزار شد. 
در این نشست که در ادامه جلسات گذشته و با حضور دبیران احزاب و 
تشکل های اصولگرا تشکیل شد موضوع وحدت و انسجام این جریان 
نیز  و  قبال مسائل گوناگون کشور  وفاق حداکثری در  به  و دستیابی 
انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی مورد بحث و تبادل نظر 
رییس  ا... موحدی کرمانی،  آیت  این نشست  ابتدای  قرار گرفت.در 
جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه ما به دنبال وحدت مبتنی بر 
ارزش ها هستیم، بر پرهیز از تعصب گروهی و سهم خواهی گروهی 
مستقیم  صراط  گفت:  و  کرد  اشاره  بزرگ  خطر  و  آفت  یک  عنوان  به 
انقالب اسالمی، خط والیت و رهبری است. در ادامه، اعضا و دبیران 
و نمایندگان تشکل ها و احزاب به تبادل دیدگاه های خود در مسایل 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور پرداختند و موضوع وحدت را یک 
نیاز و اصل اساسی در توفیق فعالیت ها و برنامه های خود عنوان کردند. 
همچنین دستیابی به وفاق حداکثری، تشکیل کمیته دعوت از تمام 
تشکل های ارزشی و والیتمدار به عنوان اقدامی فراگیر و عملیاتی و 
تجمیع همه اجزا و عناصر جریان اصولگرا حول محور جامعه روحانیت 
مبارز از مهم ترین موضوعات و محور هایی بودند که از سوی حاضران 

جلسه طرح شد و مورد تأکید قرار گرفت.
 آیت ا... علوی گرگانی خطاب به ناجا: نگذارید 

نعمت حجاب از دست برود
آیت ا... علوی گرگانی خطاب به مسئوالن نیروی انتظامی گفت: 
نگذارید نعمت حجاب از دست برود، برخورد با بی حجابی خواست 
مراجع تقلید، علما و مردم متدین است، چندین هزار شهید تقدیم 
و  ناموس  اسالم،  اینکه  تا  شده  کشیده  زحمات  همه  این  و  شده 
حجاب حفظ شود. وی با اشاره به اینکه شیطان بیکار نمی شیند و 
دلش می خواهد بازارش گرم باشد، خاطرنشان کرد: وظیفه ما حفظ 
ارکان و حفظ سد و قلعه هاست، به اطالع همه مومنین می رسانیم و از 
شهروندان و روستائیان استدعا داریم این اصل را محافظت و مواظب 
کفایت  معمول  حد  در  حجاب  البته  نکنند  حجاب  کشف  باشند، 
انتظامی جمهوری  نیروی  آیت ا... علوی گرگانی، فرمانده  می کند. 
اسالمی ایران را پیرو خط رهبری دانست که فرمایشات مقام معظم 
رهبری و مراجع تقلید را با جدیت دنبال می کند و گفت: ثواب آخرت 
اگر  را  و آخرت  دنیا  ثواب  فرموده  بگیرید، خداوند متعال  نظر  را در 
بخواهید به شما می دهیم، ولی بدانید که هر عملی پاداشی دارد و 
منبع تابناک خداوند به شما توفیق دهد.   

میز خبر
توصیه مهم موحدی کرمانی به اصولگرا ها/روایت روحانی از اعتراف ترامپ درباره ایران/ایران وارد مذاکره دوباره با آمریکا 

و اروپایی ها خواهد شد؟ /سرنوشِت نامعلوم جمنا زیر سایه شورای وحدت اصولگرایان



5W w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mVol.3.No.481  June.22.2019481شنبه1تیرماه1398-سالسوم-شماره فرهنگ و هنر

نقد تئاتر
» ماجرای باغ وحش«

y بهروز سنایی
باغ  ماجرای  نمایش 
"ادوارد  نویسندگی  به  وحش 
نویس  نمایشنامه  آلبی" 
کارگردانی  به  و  آمریکایی 
 ، با  و  طاهونچی"  "احمد 
 " میرنیکزاد  "مسعود  بازی 
بر  پاک"    و"مهران سلیمانی 
در  مشهد  تر  تئا  صحنه  روی 
"ادوراد  می باشد.  اجرا  حال 

 1958 سال  در  آمریکایی  نوظهور  نویسنده  آلبی" 
داستان ماجرای باغ وحش را برگرفته از زندگی مدرن 
برای  نمایش  این  و   . آورد  در  تحریر  رشته  به  شهری 
از روستاها در  مخاطبان آمریکایی که در دهه 19۲۰ 
پی یافتن زندگی مدرن به شهرها مهاجرت می کردند 
و  "جری"  شخصیت  دو   . برداشت  در  ای  تازه  مفهوم 
نقش  ایفای  به  تئاتر  صحنه  روی  بر  حالی  در  "پیتر" 
می پردازند که هر کدام نماینده قشر خاصی در جامعه 
هستند . داستان از یک نیمکت پارک شروع می شود 
که  هایی  دیالوگ  با   ، نمایش  اصلی  شخصیت  دو  و 
به  بایکدیگر  بوده  آنها  اجتماعی  طبقه  از  برگرفته 
گفت وگو می پردازند.در حقیقت داستان ماجرای باغ 
در  ها  انسان  که  است  مدرنی  جامعه  آیینه   وحش،  
برقراری ارتباط با یکدیگر سرخورده شده  ودر  تنهایی  
آن در شخصیت "جری"  بازتاب  اند که  فرورفته  خود  
بارها  که   ، وحش  باغ  قصه  حکایت    . است  متبلور 
"جری" آن را برای" پیتر"بازگو می کند ، کنایه از انسان 
های جامعه مدرن  روزگار خویش  است که از یکدیگر 
 ، توانسته   نمایش  دراین  کارگردان  اند.    افتاده  دور 
وضعیت نابسامان انسان امروزی که  از غذا خوردن تا 
راه رفتنش مبدل به یک ژست شده است را در فضای 
آکنده از کشمکش به روی صحنه تئاتر ببرد .  بازیگر 
نیکزاد  میر  مسعود  را  آن  نقش  که  "جری"  شخصیت 
بازی می کند ، بسیار پویا و پر تحرک است در واقع وی 
با نگاهی ژرف آمیز به شخصیت "جری" نقش مردی 
رابازی می کند که از طبقه متوسط اجتماع می باشد و 
آنقدر حرف های ناگفته درون خود دارد که می خواهد 
همه را برروی صحنه تئاتر فریاد زند. و مهران سلیمانی 
شخصیت  آرام،  بازی  با  و  تیزبینانه  نگاهی  با  پاک، 
"پیتر" فردی از قشر مرفه و بی دغدغه جامعه را به اجرا 
جایگاه  در  بودن  متفاوت  دلیل  به  که  است  آورده  در 
را  جری  وضعیت  نمی تواند  هرگز  خویش،  اجتماعی 
درک کند.این نمایش با صحنه آرایی ساده و بی آالیش 
از چند زاویه به  زندگی انسان معاصر می پردازد . و با 
نگاهی اجتماعی در زیر الیه های عمیق فکری زندگی 

انسان مدرن را در فضایی ابزورد به چالش می کشد.

پردیس  روابط عمومی  مدیر 
هویزه مشهد از اکران مردمی فیلم 
نوید محمدزاده در مشهد در  با حضور  "سرخپوست" 

روز دوشنبه 3 تیرماه خبر داد.
روز  محمدزاده  نوید  داشت:  اظهار  فرزانه  مجتبی 
دوشنبه 3 تیرماه در پردیس سینمایی هویزه و سینما 

آفریقا مشهد مقدس حاضر می شود.
هویزه  سینمایی  پردیس  روابط عمومی  مدیر 
محمدزاده  نوید  حضور  از  اصلی  هدف  افزود:  مشهد 
اکران  مراسم  در  حضور  مشهد،  هویزه  پردیس  در 
یعنی  جاویدی  نیما  سینمایی  ساخته  آخرین  مردمی 

"سرخپوست" است.
وی اضافه کرد: این فیلم برای نخستین بار در سی 

و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و 
با نامزدی در 5 رشته این جشنواره، توانست سیمرغ 
بلورین جایزه ویژه هیئت داوران را به خود اختصاص 

دهد.
گفتنی است »سرخ پوست« فیلمی به کارگردانی و 
نویسندگی نیما جاویدی و تهیه کنندگی مجید مطلبی 

محصول سال 1397 می باشد.
سال  است:  آمده  فیلم  این  داستان  خالص  در 
1346، یک زندان قدیمی در جنوب به دلیل مجاورت 
با فرودگاِه در حال توسعٔه شهر در حال تخلیه است. 
سرگرد نعمت جاهد، رئیس زندان به همراه مامورانش 
به زندان جدیدند که متوجه  زندانیان  انتقال  در حال 
از زندانیان به اسم احمد سرخ پوست  می شوند یکی 

در زندان جدید نیست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی 
کتابخانه  گفت:  رضوی  خراسان 
عمومی مشارکتی شهید مدافع حرم 
مهدی محمدی مفرد با همکاری قرارگاه منطقه ای شمال 
شد.حجت  افتتاح  مشهد  در  ارتش  زمینی  نیروی  شرق 
افتتاحیه  آیین  امروز در  اکبر سبزیان ظهر  االسالم علی 
مهدی  حرم  مدافع  »شهید  مشارکتی  عمومی  کتابخانه 
محمدی مفرد« اظهار داشت: ترویج کتاب و کتابخوانی و 
مطالعه از جمله رسالت هایی است که در جامعه به عهده 
و  است  شده  گذاشته  عمومی  کتابخانه های  کل  اداره 
خوشحالیم که امروز با همکاری قرارگاه منطقه ای شمال 
شرق نیروی زمینی ارتش در مشهد مقدس شاهد افتتاح 
در  مدافع حرم  عزیز  از شهدای  یکی  نام  به  کتابخانه ای 
هستیم. کتابخوانی  و  کتاب  مقدس  امر  ترویج  جهت 

قرارگاه  نظامی  مجموعه  توجه  حسن  از  داد:  ادامه  وی 
شمال شرق کشور در جهت توسعه  کتاب و کتابخوانی و 
استفاده از ظرفیت بزرگ جوانان سرباز استان تشکر می 
کنیم.مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی ادامه 
داد: اگر شهدای انقالب اسالمی، شهدای دفاع مقدس 
و یا شهدای مدافع حرم به ندای رهبری و به ندای حق 
لبیک گفتند و به مقام عظمای شهادت نایل آمدند مطمئن 
باشید کتاب و کتابخوانی و مطالعه نقشی اصلی در این 
سبزیان  االسالم  است.حجت  داشته  آن ها  سرنوشت 
خاطرنشان کرد: در دیدار با خانواده شهید گرانقدر مدافع 
حرم که کتابخانه به نام وی نامگذاری شده است و در خانه 
ایشان بیش از 5هزار کتاب موجود بود به گواه پدر، شهید 
مهدی محمدی مفرد همه کتاب های حوزه معرفت افزایی 

و زندگینامه شهداو ائمه معصوم)ع( را مطالعه کرده بود.۰

افتتاح يک کتابخانه جديد در مشهداکران مردمی فيلم »سرخپوست« با نويد محمدزاده در هويزهنبايد بافت های تاريخی را تخريب کنيم

بود.  موسیقی  جهانی  روز  خردادماه  روز  آخرین 
قدمت  کمتر،  کمی  شاید  انسان  اندازه  به  که  هنری 

دارد و در زبان پارسی به آن »خنیا« می گویند. 
ُخنیا از ریشه »خونیاک« زبان پارسی میانه و »هو 
نواک« اوستایی است که خود آن از دو بخش تشکیل 
شده: »هو« به معنای نیک، زیبا، خوش )برای نمونه 
»نواک«  و  نیک اندیش(،  معنای  به  »هومن«  واژٔه  در 
به  خنیا  و  خونیاک  هونواک،  کل  در  نوا.  معنای  به 
معنای  به   ( خو  پیشوند  است.  خوش«  »نوای  معنی 
خوش( در واژگان دیگری مانند خجیر، خسرو، خرم 
احساسات  بیان  هنر  را  می شود.موسیقی  دیده  نیز 
آواها گفته اند که مهم ترین عوامل آن صدا  به وسیلٔه 
به  صداها  ترکیب  دانش  همچنین  و  هستند  ریتم  و 
گونه ای که خوش آیند باشد و سبب انبساط و انقالب 
در  سینا«  می شود.»ابوعلی  نامیده  نیز  گردد  روان 
است  علمی  موسیقی  است:  گفته  موسیقی  تعریف 
ریاضی که در آن از چگونگی نغمه ها از نظر مالیمت 
و سازگاری، و چگونگی زمان های بین نغمه ها بحث 
بدون  زندگی  است  معتقد  نیز  می شود.»نیچه« 
اما  بوده است.خراسان  بزرگ  اشتباهی  موسیقی 
چهره های  است.  ایران  موسیقی  قطب های  از  یکی 
سرشناسی از موسیقی محلی گرفته تا کالسیک، در 
این خاک بالیده اند و نام خراسان را پر آوازه کرده اند. 
در ادامه درباره چند چهره شاخص موسیقی خراسان 

بیشتر می خوانید.
y پدر اتنوموزیکولوژی ایران

آهنگساز  و  موسیقی دان  مسعودیه  تقی  محمد 
»پدر  عنوان  به  او  از  که  است  مشهد  متولد 

اتنوموزیکولوژی ایران« یاد کرده اند. 
محمد تقی مسعودیه در ۲۰ فروردین سال 13۰6 
در مشهد متولد شد و از کودکی با فراگیری نواختن 
خرداد  در  او  کرد.  پیدا  گرایش  موسیقی  به  »ویلن« 
در  سالگی   18 سن  در  را  علمی اش  دیپلم   13۲4
شهر مشهد دریافت نمود و در خرداد 13۲5در سن 
مدرسٔه  از  ادبی  دیپلم  دریافت  به  موفق  سالگی   19
دارالفنون تهران شد. او رسالٔه دکترای خود را در سال 
و  تجزیه  و  شور  دستگاه  »آوانویسی  عنوان  با   1347
و یک سال  نمود  آلمان منتشر  آن« در کشور  تحلیل 
بعد، در سال 1348 در گروه موسیقی دانشگاه تهران 
و در ادامه در دانشگاه هنر و دانشگاه علم و فرهنگ 

مشغول به تدریس شد که تا پایان عمر ادامه یافت.
مسعودیه برای نخستین بار بسیاری از درس های 
تخصصی مربوط به موسیقی را وارد دانشگاه کرد که 

هارمونی  اروپا،  موسیقی  تاریخ  می توان  میان  آن  از 
سازشناسی،  آنالیز،  و  فرم  پراتیک،  و  پیشرفته 
گوناگون  مباحث  و  ترانسکریپسیون  ارکستراسیون، 
اتنوموزیکولوژی اشاره کرد. او را »پدر اتنوموزیکولوژی 
پایه گذار  را  او  برخی  همچنین  داده اند.  لقب  ایران« 
آخرین  در  او  ایران می دانند.  در  آکادمیک  موسیقی 
ساعات زندگی نیز در اتاق کارش مشغول آهنگسازی 
را  زیادی  سال های  بود.مسعودیه  سمفونیک  اثر  یک 
صرف پژوهش در موسیقی اصیل و محلی ایران کرده 
که حاصل آن چندین کتاب و مقاله و همچنین ضبط 

آثار بسیاری از موسیقی مناطق ایران و جهان است.
y پدر عود ایران

منصور  هنری  نام  با  زنجانی  ابراهیمی  اسکندر 
و  ردیف دان  آهنگ ساز،  و  بربط  نوازنده  نریمان 
از وی  ایران  ایران بود. در  پژوهشگر موسیقی سنتی 

به عنوان پدر عود ایران یاد می کنند.
نریمان دربارٔه اینکه چگونه نواختن عود را آموخت 
استادی  عود  »در  گفته است:  خود  خاطرات  در 
کشورهای  رادیوهای  به  گوش  راه  از  فقط  نداشتم، 
عبدالوهاب  محمد  به  و  بردم  استفاده  همسایه 
نامه  قاهره  رادیو  به  مصری  بزرگ  نوازنده  و  خواننده 
از  ساز  این  مسائل  بعضی  و  کوک  دربارٔه  و  نوشتم 
پس  نمودم؛  مطرح  را  مسائلی  و  کردم  سواالتی  وی 
که  نوشت  من  نامه  جواب  در  عبدالوهاب  چندی  از 

کوک عود همانی است که خود شما انجام داده اید و 
خالصه کل نظریات مرا تأئید کرد.«

عربی  بوی  و  رنگ  -که  عود  که  بود  او  از  بعد 
پیدا  جا  ایرانی  سازهای  ارکستر  در  کم کم  داشت- 
کرد و حتی گاهی قطعه ای تکنوازی به آن اختصاص 
انقالب 1357  از  قبل  در سال های  او  می شد.  داده 
ایران نیز همراه با جهانگیر ملک استاد تنبک٬ سلسله 
اجرا  ایران  ملی  تلویزیون  در  تکنوازی  برنامه های 

می کرده است.
در  ریوی  عارضه  دلیل  به  که  نریمان  منصور 
 ۲3 چهارشنبه،  بامداد  بود  شده  بستری  بیمارستان 

تیر 1394 در بیمارستان بهمن تهران درگذشت.
y فرزند نیشابور

استاد  موسیقی دان،  آهنگساز،  مشکاتیان  پرویز 
دانشگاه، پژوهشگر و نوازنده سنتور اهل نیشابور بود. 

او به سه تار نیز آشنایی داشت.
در  تحصیل  طول  در  را  موسیقی  آموختن  وی 
زادگاهش، نیشابور پی گرفت و تا پایان دورٔه متوسطه 
همچنان در پیشگاه پدر به فراگیری و تمرین مشغول 
بود. او در سال 1353 وارد دانشکدٔه هنرهای زیبا در 
دانشگاه تهران شد و به آموختن ردیف میرزا عبدالله 
نزد نور علی خان برومند و ردیف موسیقی سنتی نزد 

داریوش صفوت پرداخت.
موسیقی  مبانی  ردیف،  آموزش  با  هم زمان  وی 

مسعودیه،  محمدتقی  چون  اساتیدی  نزد  را  ایرانی 
و  هرمزی  سعید  دوامی،  عبدالله  برکشلی،  مهدی 
یوسف فروتن فرا گرفت. او نوازندگی سنتور را در مرکز 
حفظ و اشاعه موسیقی به صورت بسیار جدی ادامه 
ویژه  مهارت  به  ساز  این  نوازندگی  در  توانست  و  داد 
توانست  همچنین  و  کند  پیدا  دست  چشمگیری  و 
و  آهنگسازی  زمینٔه  در  را  فراوانی  بزرگ  کارهای 
قطعات  ساخت  زمینٔه  در  ویژه  به  سنتور  نوازندگی 
انجام  تکنوازی  نیز  و  )ارکسترال(، تصنیف  همنوازی 
دهد.در سال 1386، پس از حضور پرویز مشکاتیان 
در کنسرت محمدرضا شجریان، رابطٔه این دو استاد 
موسیقی ایرانی که بیش از یک دهه تیره بود، مجددًا 
فراوانی  کتاب های  مشکاتیان،  آثار  شد.از  برقرار 
منتشر شده است. از این کتاب ها می توان به اثرهای 
ُسل  آوا،  گل  آئین،  گل  سنتور،  برای  قطعه  بیست 
آیین، مجموعه تصانیف، بیداد، الله بهار اشاره نمود.

پرویز مشکاتیان در تاریخ 3۰ شهریور سال 1388 
اثر  بر  سالگی   54 سن  در  و  تهران  در  منزلش  در 

نارسایی قلبی درگذشت.
y نماینده مکتب برومند و شهنازی

شهر  در   ١٣٤٠ فرودین  اول  شکرخواه  فرامرز 
نوازنده،  موزیسین،  او  آمد.  دنیا  به  مشهد  مقدس 

مدرس و سازنده تار و سه تار بود.
وی از سال 1366 تا 137۰ نزد شاپور هدایتی و 
با ساز سه تار به فراگیری مستمر موسیقی دستگاهی 
بر  مبتنی  مشخصًا  که  آموزشی  پرداخت،  ایران 
و  بود  ایرانی  موسیقی  کالسیک  ضربی های  و  ردیف 
شاگردان  آموزشی  مکتب  و  نگرش  نماینده   به نوعی 
در  شهنازی  علی اکبرخان  و  برومند  نورعلی خان 

خراسان )مشهد( بوده است.
شکرخواه که کلکسیونی از سازهای تاریخی را هم 
در اختیار داشت از دهه ٦٠ با دریافت مجوز از وزرات 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به ساخت ساز نیز پرداخت 
شمار  به  ویژه  کارهای  جزو  او  تارهای  و  سه تار  که 
می آیند.او پس از یک دوره بیماری عصر سه شنبه ۲5 

مهر 96 در سن 56 سالگی در مشهد درگذشت.
y آقای صدا

خواننده  ترین  شده  شناخته  شجریان  محمدرضا 
روزنامٔه  است.  حاضر  عصر  در  سنتی  موسیقی 
ونکوورسان او را یکی از مهم ترین هنرمندان موسیقی 
در   )NPR( ملی  عمومی  رادیوی  همچنین  و  جهان 
جهان  برتر  صدای   5۰ از  یکی  را  وی   ۲۰1۰ سال 
معرفی کرده است. شجریان در ایران ملقب به خسرو 

آواز ایران می باشد.

به مناسبت روز جهانی موسیقی؛

پدران خراسانی موسیقی ایرانی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی:

ثبت ملی و جهانی روستاهای خراسان 
رضوی را دنبال می کنیم

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
و  ملی  گفت:ثبت  رضوی  خراسان  گردشگری 
جهانی روستاهای استان می تواند آنها را به مقصد 

گردشگران خارجی تبدیل کند.
سیاست  کرد:  اظهار  فر  مکرمی  ابوالفضل 
در  و  روستاها  ملی  ثبت  فرهنگی  میراث  سازمان 
گام بعدی ثبت جهانی است چرا که با ثبت جهانی 
روستاها، زمینه معرفی آثار تاریخی یا صنایع دستی 
ثبت  طریق  از  روستاها  و  می شود  فراهم  دنیا  به 
جهانی به مقصد تورهای گردشگران خارجی تبدیل 
می شود.وی افزود: یک از مسیرهای تحقق اقتصاد 
از  بیش  است،  دستی  صنایع  به  توجه  مقاومتی 
و  تعدد  نظر  از  و  داریم  دستی  صنایع  رشته   36۰
و هند هستیم  با کشورهای چین  ردیف  تنوع هم 
از 8 هزار هنرمند در استان  و در عین حال بیش 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  داریم.مدیرکل 
خراسان  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  گردشگری 
رضوی 67۰۰ روستا دارد که 34۰۰ روستا خالی از 
سکنه شده اند و 33۰۰ روستا دارای سکنه است، 
جلوگیری  به  می توانست  دستی  صنایع  به  توجه 
کند. کمک  روستاها  این  سکنه  شدن  خالی  از 
کدام  هر  در  داریم  آمادگی  کرد:  بیان  فر  مکرمی 
روستاهای  و  در شهرستان ها  که  از صنایع دستی 
استان ظرفیت وجود دارد آموزش داده و تسهیالت 
پرداخت کنیم، سال گذشته نیز حدود 18 میلیارد 
تومان تسهیالت صنایع دستی پرداخت شده است.
وی افزود: فروشگاهی متمرکز برای فروش صنایع 
تعاونی  اینکه 7۰ شرکت  با وجود  و  نداریم  دستی 
روستایی در استان فعال هستند اما یک فروشگاه 
صنایع دستی نداریم.هم چنین در این مراسم مدیر 
گفت:  رضوی  خراسان  روستایی  تعاون  سازمان 
سازمان تعاون روستایی استان حدود 7۰۰ تشکل 
را در اختیار دارد و 6۰۰ هزار نفر در اتحادیه های 
استان و شهرستانی و تعاونی های تولید، کشاورزی 
این  افزود:  اسفندیاری  دارند.محسن  عضویت 
سازمان پتانسیل باالیی دارد و در صورتی می تواند 
به فعل درآید که از ظرفیت دیگر سازمان ها و نهاد 
و دستگاه ها استفاده کنیم، در همین راستا تفاهم 
نامه هایی را با کمیته امداد و نیروی انتظامی امضا 
کرده ایم.اسفندیاری اظهار کرد: در بحث اشتغال 
سوی  از  شده  تبیین  اقتصادی  مثلث  و  خانگی 
استاندار تشکل های ما در شهرستان ها می توانند 

همکاری و نقش فعالی داشته باشند.

خبر

سرویس فرهنگ

شرکت  مدیرعامل 
بازآفرینی شهری ایران گفت: 
جای  به  تاریخی  بافت های 

یب  پژمان تخر محمد  شوند.سید  بازسازی  باید 
در همایش ملی بازآفرینی شهری در نیشابور گفت: 
را دو دهه  ادبیات نوسازی، بهسازی  ما در حقیقت 
برنامه های  در  و  ایم  کرده  تجربه  که  نیست  بیشتر 
توسعه کشور هم تاکید شده است که باید بافت های 
برنامه  در  داد:  ادامه  شود.وی  بازسازی  تاریخی 
و  فرسوده  بافت های  کل  بود  قرار  پنجم  توسعه 
تاریخی بازآفرینی و شرایط برای بهبود زندگی فراهم 
صورت  زیادی  تالش های  آنکه  وجود  با  اما  شود، 
را  کار  این  ساختار های  و  کار ها  و  ساز  اما  گرفت، 

فراهم نکردیم.

ادامه  ایران  شهری  بازآفرینی  شرکت  مدیرعامل 
داد: در بازآفرینی نقش مردم را کم رنگ دیدیم و باید 
گفت موضوع بازآفرینی شهری موضوعی فرهنگی و 

اجتماعی است و ما به آن توجه ای نکردیم.
وی ابراز کرد: باید با ساختار متفاوت نقش مردم 
را در بازآفرینی شهری را بیشتر کرده و نارسایی ها را 
کاهش دهیم. سکونتگاه غیر رسمی در هر شهری 
اقتضا های خاص خود را داشته و مردم باید مشارکت 
مختلف  بافت های  در  امروز  کرد:  بیان  کنند.پژمان 
نیست  کسی  زیرا  ایم،  داده  تغییر  را  رویکردهایمان 
پیشینه  به  ما  کند.  فرار  خود  نسب  و  اصل  از  که 
تاریخی  بافت  باید  و  می کنیم  افتخار  خود  تاریخی 
که هویت اجتماعی پیشینه کشور است را حفاظت 

کنیم.
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با حکم شهردار؛
معاون اقتصادی و رییس سازمان 

سرمایه گذاری شهرداری مشهد منصوب شد

و  اقتصادی  معاون  حکمی،  طی  مشهد  شهردار 
رییس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری 
مشهد را منصوب کرد.به گزارش صبح امروز، محمدرضا 
عنوان  به  را  اژدری  اژدر  مشهد،  شهردار  کالئی، 
و  سرمایه گذاری  سازمان  رییس  و  اقتصادی  معاون 
مشارکت های شهرداری مشهد منصوب کرد.در بخشی 
خرد  از  برخورداری  ضمن  است:  امده  حکم  این  از 
جمعی و جذب مشارکت همه ذی نفعان و با برنامه ریزی 
مناسب و نظارت دقیق در امور محوله در حوزه مربوطه 
توسعه همه جانبه شهرداری  در جهت  پیش  از  بیش 
مشهد و دستیابی به شهر هوشمند و شهروندمدار گام 
رشته  آموخته  دانش  و   ١٣5٨ متولد  بردارید.اژدری 
اقتصاد از دانشگاه تهران می باشد که در سوابق وی 
معاون گروه مالی سپهر صادرات، مدیر امور شرکت ها 
مدیره  هیات  عضو  و  شهر  بانک  سرمایه گذاری های  و 
شرکت بهنوش ایران دیده می شود.گفتنی است پیش 
از این رضا خواجه نائینی به مدت ۲1 ماه سکاندار این 
سمت بود که از 6 ماه پیش به صورت همزمان معاونت 

مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد را نیز بر عهده دارد.

تغییر ساعت کار خطوط قطارشهری مشهد 
از ابتدای تیرماه

مشهد  قطارشهری  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
قطارشهری  دو  و  یک  خطوط  کاری  ساعت  تغییر  از 
صبح  گزارش  داد.به  خبر  تیرماه  اول  شنبه  از  مشهد 
امروز، وحید مبین مقدم در این خصوص گفت: با توجه 
به مصوبه هیات وزیران در خصوص تغییر ساعات کار 
ادارات و بانک ها از روز شنبه اول تیرماه به مدت یک ماه 
و به منظور رفاه حال همشهریان، در راستای مدیریت 
فصل  در  انرژی  مصرف  بهینه سازی  و  برق  شبکه  بار 
تغییر  مشهد  قطارشهری  سرویس دهی  ساعت  گرما 
خواهد کرد.وی افزود: در این راستا سرویس دهی خط 
یک و ۲ قطارشهری مشهد نیز از شنبه اول تیرماه تا 
ابتدای شهریور ماه از ساعت 5:3۰ صبح آغاز می شود.
مدیرعامل شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد عنوان 
کرد: پایان سرویس دهی همانند گذشته تا ساعت ۲۲ 

خواهد بود.

خبراخبار
استاد دانشگاه تهران مطرح کرد: 

فضای معماری مشهد در اختیار دولت ها 
و قدرت ها 

استاد دانشگاه تهران گفت: در موضوع فضای شهری 
و قدرت ها فضا  در دوران های مختلف همیشه دولت ها 
را در اختیار داشتند و آنها این فضا را برای مردم تعریف 
امروز، سید محسن حبیبی  گزارش صبح  به  می کنند. 
توسعه شهر  در سلسله نشست های تخصصی گفتمان 
با موضوع جریان شناسی فکری معماری ایران معاصر با 
تاکید بر مشهد که به همت کمیسیون عمران و شهرسازی 
شورای شهر مشهد برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: 
نوع  در  کامل  صورت  به  می توان  را  فضا  تعریف  این 
سالیان  طی  رضوی  مطهر  حرم  معماری  و  شهرسازی 
صورت  به  آمده  وجود  به  آن  در  که  تغییراتی  و  گذشته 
ظریف مشاهده کرد که این معماری و اقدامات شهرسازی 
آن بر اساس نظریه قدرت ها و دولت ها بوده است.حبیبی 
با بیان اینکه شهر مشهد، دارای الیه های فراوان معماری 
معماری  جریان  کرد:  تصریح  است،  دوره  هر  به  مربوط 
مشهد را باید در هر دوره، بسته به شرایط و خصوصیات 
آن دوره بررسی کرد.وی با تاکید بر اینکه امروز وضعیت 
معماری مشهد، معماری انتزاعی است، عنوان کرد: امروز 
شده  مبادله  ارزش  گرفتار  مشهد  معماری  و  شهرسازی 
قیمت  چقدر  مترمربع  هر  مبنای  بر  شهرسازی  و  است 
می خورد، ارزش گذاری و تعریف می شود. این وضعیت را 
می توان وضعیتی انتزاعی و بدون هویت عنوان کرد.این 
کارشناس حوزه معماری تاکید کرد: امیدوار هستیم در 
این دوره شورای شهر که تنها ۲ سال دیگر از عمرش باقی 
مانده است پایه هایی گذاشته شود تا وضعیت شهرسازی 
ارتقای  و  کند  بازار عبور  بر  مبتنی  اندیشه  از  و معماری 
این  با  گیرد.  قرار  کار  دستور  در  شهری  زندگی  کیفیت 
رویکرد فضای شهری از دست سوداگران اقتصادی خارج 
و در اختیار مردم قرار می گیرد تا آنها در سرنوشت شهرشان 
جز  چاره ای  ما  کرد:  تاکید  حیبیی  باشند.دکتر  سهیم 
خارج شدن از فضای انتزاعی در معماری شهری نداریم و 
باید به سمت حضور در فضای اجتماعی که همان حضور 
مردم و فضای زندگی برای شهروندان است، حرکت کنیم.

هم چنین ناصر محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مشهد نیز گفت: معماری موجود در شهعر 
مشهد در بخش نما عملکرد موفقی نداشته است و امروز 
شاهد بهم ریختگی در این بخش هستیم.وی با تاکید بر 
اینکه مشهد، شهر شدت داشتن در همه چیزهایی است 
که دیگر شهرها با آن درگیر هستند، عنوان کرد: در مشهد 
معماری به شدت از سرمایه گذاری ایرانی و حتی خارجی، 

دولتی و خصولتی تاثیر گرفته است.

شهید  میدان  بین  فدک  راستگرد  مراسمی،  طی 
بهسازی  عملیات  و  افتتاح  خیام  میدان  و  فهمیده 
معابر  از  مترمربع  هزار   6۰۰ و  میلیون   3 آسفالت  و 

مشهد آغاز شد.
نتیجه  آسفالت،   شکافتن  پی  در  مردم  نارضایت 

نبود مدیریت یکپارچه شهری است
عمران  کمیسیون  رئیس  امروز،  صبح  گزارش  به 
افتتاح  مراسم  در  مشهد  شهر  شورای  شهرسازی  و 
و  بهسازی  اجرایی  عملیات  آغاز  و  فدک  راست گرد 
از اعضای  با حضور جمعی  آسفالت معابر مشهد که 
شد،  برگزار  شهری  مدیران  و  شهردار  شهر،  شورای 
شهر  معابر  آسفالت  اولیه  نیازهای  اینکه  به  اشاره  با 
بخشی  کیفیت  بحث  وارد  اکنون  و  شده  داده  پاسخ 
به آسفالت شده ایم، گفت: در حال حاضر شهرداری 
باید به سمت بهره  گیری از روش های جدید و علمی 
را  شهر  معابر  آسفالت  کیفیت  ارتقای  و  کرده  حرکت 

مورد توجه قرار دهد. 
 محمد هادی مهدی نیا افزود: یکی از موضوعاتی 
باعث  شهری  یکپارچه  مدیریت  نبود  دلیل  به  که 
شکافت  و  تخریب  می شود،  شهروندان  نارضایتی 
توسط  معابر  آسفالت  انجام  از  پس  آسفالت 

دستگاه های خدماتی است.
از  پس  شاهدیم  اوقات  برخی  اینکه  بیان  با  وی 
اجرای آسفالت معبری آسفالت آن که قرار است 1۰ 
تا 1۲ سال مورد استفاده قرار گیرد، چند روز یا چند 
دستگاه ها  سایر  اجرایی  عملیات  منظور  به  بعد  ماه 
شهرداری  میان  باید  کرد:  اظهار  می شود،  تخریب 
آب،  شرکت های  جمله  از  خدما تی  دستگاه های  و 
برق، گاز و تلفن و ... هماهنگی بیشتری ایجاد شود 
این  توسط  معابر  آسفالت،  عملیات  انجام  از  پس  تا 

مجموعه ها شکافته و یا تخریب نشوند.

y  فرهنگسازی توقف خودروها قبل از خط عابر پیاده
تاکید  با  مراسم  این  در  هم چنین شهردار مشهد 
ویژه ای  اهمیت  از  شهروندان  رضایت  جلب  اینکه  بر 
برای مدیریت شهری برخوردار است، گفت: با توجه 
به این مهم بهسازی و آسفالت معابر باید با باالترین 

کیفیت انجام شود.
جزئیات  به  شهروندان  افزود:  کالئی  محمدرضا 
کار نیز توجه دارند لذا معاونت فنی و عمران به ویژه 
بر کار  باید نظارت دقیقی  سازمان عمران شهرداری 
پیمانکاران در آسفالت معابر با باالترین کیفیت داشته 

باشند.
در  می توانند  نیز  شهروندان  کرد:  اضافه  وی 
اجرا  آسفالت  در  مشکل  هرگونه  مشاهده  صورت 
شده موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی 137 

اطالع رسانی کنند.
معابر  آسفالت  طرح  اجرای  اینکه  بیان  با  کالئی 
نیز همزمان است، اظهار  اقدامی فرهنگی  با  مشهد 
خودروها  توقف  برای  فرهنگ سازی   98 سال  کرد: 
عابران  عبور  همچنین  و  پیاده  عابر  خطوط  پشت 
فرهنگی  اولویت های  از  یکی  پیاده  عابر  خط  از 
معابر  آسفالت  روند  در  لذا  است  مشهد  شهرداری 
عابران  عبور  جهت  مناسب  گذرگاه های  و  زیرسازی 

مورد توجه قرار گیرد.
اقدام  امیدواریم  کرد:  تصریح  مشهد  شهردار 
 3 آسفالت  و  بهسازی  در  مشهد  شهری  مدیریت 
در  مشهد  معابر  از  مترمربع  هزار   6۰۰ و  میلیون 
قرار  رکود  در  شهرداری ها  می شود  گفته  که  دوره ای 

دارند، رضایت شهروندان را در پی داشته باشد.
y  ایجاد راستگرد برای کاهش ترافیک میدان فهمیده

وی در ادامه به افتتاح راستگرد فدک اشاره کرد و 
گفت: یکی از مشکالت جدی میدان شهید فهمیده 

خودروها  عبور  دلیل  به  محل  این  سنگین  ترافیک 
این  رفع  و  ترافیک  کاهش  برای  لذا  بود  کندروها  از 
مشکل ایجاد راستگرد ورودی بزرگراه شهید چراغچی 

به فدک )خین عرب( در دستور کار قرار گرفت.
شده  انجام  برنامه ریزی های  طبق  افزود:  کالئی 
بهره برداری  به  روز   7۰ ظرف  پروژه  این  بود  قرار 
فنی  معاونت  در  همکارانمان  تالش های  با  اما  برسد 
و عمران، پروژه راستگرد فدک 1۰ روز زودتر به اتمام 
رسید که امیدواریم این سرعت در همه پروژه ها همراه 

با کیفیت مورد توجه قرار گیرد.
y  45 درصد بهسازی و آسفالت معابر در مناطق

کم برخوردار انجام می شود
معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت 
درصد   45 گفت:  مشهد  شهرداری  عمران  و  فنی 
کم برخوردار  مناطق  در  معابر  آسفالت  و  بهسازی 
از  یکی  افزود:  کاظمی  می شود.خلیل ا...  انجام 
مشهد  شهردار  و  شهر  اسالمی  شورای  تاکیدات 
آسفالت معابر بود که در این راستا شهردار خواستار 
کار  این  که  شد  شهر  معابر  آسفالت  وضعیت  بررسی 
انجام و شناسنامه ای 5 ساله از وضعیت آسفالت معابر 

شهر تهیه شد.
تشکیل  کمیته ای  نیز  ادامه  در  کرد:  اضافه  وی 
که  شد  تعریف  معابر  آسفالت  کیفیت  شاخص های  و 
براساس آن 7 میلیون مترمربع از آسفالت معابر شهر 

مشهد مناسب نیست.
معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت 
این  کرد:  تصریح  مشهد  شهرداری  عمران  و  فنی 

شورای  به  سپس  و  اعالم  مشهد  شهردار  به  موضوع 
شهر برده شد که با موافقت شورای شهر امسال ۲۲۰ 
در  مشهد  معابر  آسفالت  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 

نظر گرفته شد که دو برابر اعتبار سال گذشته است.
افزایش سرعت  راستای  اینکه در  بیان  با  کاظمی 
در اجرای کار، 8 اکیپ، عملیات بهسازی و آسفالت 
معابر مشهد را براساس اولویت بندی های انجام شده 
تومان  میلیارد   ۲۲۰ از  کرد:  اظهار  کرده اند،  آغاز 
اعتباری که برای آسفالت معابر در سال جاری در نظر 
مناطق  اختیار  در  را  تومان  میلیارد   8۰ شده  گرفته 

برای لکه گیری و آسفالت معابر قرار داده ایم.
معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت 
فنی و عمران شهرداری مشهد ادامه داد: همچنین از 
14۰ میلیارد تومان اعتبار باقی مانده نیز 75 درصد 
اجرا  هزینه  درصد   ۲5 و  آسفالت  خرید  صرف  آن 
خواهد شد.وی با اشاره به اینکه با توجه به کیفیت و 
مواد اولیه به کار گرفته شده در نوع آسفالت ذخامت 
بر  بیشتر است، گفت:  آن  اما کیفیت  آسفالت کمتر 
شهر  معابر  از  بیشتری  سطوح  می توانیم  اساس  این 

را که نیاز به آسفالت دارند، تحت پوشش قرار دهیم.
شهردار  دیگر  تاکیدات  از  یکی  افزود:  کاظمی 
مناطق  به  توجه  پروژه ها،  اجرای  در  شهر  شورای  و 
کم برخوردار است لذا 45 درصد از بهسازی و آسفالت 

معابر در معابر مناطق کم برخوردار انجام می شود.
گفتنی است عملیات بهسازی و آسفالت معابر 8 
ویدیو  طریق  از  همزمان  طور  به  مشهد  شهر  منطقه 

کنفرانس و با دستور شهردار مشهد آغاز شد.

در راستای کاهش ترافیک در صد متری)بزرگراه شهید چراغچی( ومیدان شهید فهمیده مشهد صورت گرفت:

افتتاح راستگرد فدک 
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512/13 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان

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

فاقد سند رسمی  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 13976۰3۰6۰۲۲۰۰147۰ هیات  برابر 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بهاره مقدسی فریمانی فرزند محمدرضا  بشماره شناسنامه 
5444 صادره از مشهد دریک باب مغازه به مساحت 3۲/۰۰ مترمربع پالک ۲۲ فرعی از ۲76 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رسمی 
آقای محمدرضا مقدسی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/1 ، نوبت دوم : 98/4/15
رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

******************************************************
512/14 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک فریمان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
فاقد سند رسمی  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  اول موضوع  رای شماره 13976۰3۰6۰۲۲۰۰1471 هیات  برابر 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدرضا مقدسی فریمانی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 
۲4۲ صادره از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت ۲43/71 مترمربع پالک ۲۲ فرعی از ۲76 اصلی واقع در  بخش 13 از محل مالکیت رسمی 
متقاضی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، 
انقضای مدت مذکوروعدم  رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت  ، دادخواست خود  ازتاریخ تسلیم اعتراض  ظرف مدت یک ماه 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/1 ، نوبت دوم : 98/4/15
رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان- محمدرضا رجایی مقدم

**************************************************
512/15 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 13986۰3۰6۰۰6۰۰۰817- 1398/3/۲3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید علی اصغر موسوی بایگی فرزند سید 
اکبر بشماره شناسنامه 3 صادره از تربت حیدریه درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 141/8۰ مترمربع )یکصد و چهل و یک متر و هشتاد 
صدم مترمربع( قسمتی از پالک 985 تفکیکی از 1۰4 فرعی واقع دراراضی رباط علیا پالک یک اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه 
خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین ساالر عباسی و منیژه ساالر عباسی 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: 

1398/4/1، نوبت دوم : 1398/4/17
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمدکاظم باقرزاده

*******************************************************
512/16سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
آگهي فقدان سند مالکیت

نظربه اینکه آقای علیرضا مهدوی برابر وکالت نامه شماره 1۲778-1395/8/4  دفتر 3 فریمان و تفویض وکالت به شماره ۲6116- 1398/1/۲7 
دفتر 46 بشرویه از طرف مالک، حسن محمدزاده فرد اول به استناد دو برگ استشهادیه گواهي شده منظم به تقاضاي کتبي جهت دریافت سند 
مالکیت المثني نوبت اول به این اداره مراجعه ومدعي است سند مالکیت ششدانگ پالک 1799 فرعی از ۲76-اصلی بخش 13 مشهد که متعلق 
به حسن محمدزاده فرد اول می باشد بعلت بی احتیاطی  مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد که سند مالکیت ذیل دفتر 391 صفحه 
31۲ و ثبت 7۰۰53 به نام حسن محمد زاده فرد اول ثبت و سند به شماره چاپی 46۲37۰ سری ب سال 91 صادروتسلیم شده که برابر سند 6۲77- 
139۲/6/1۲ دفتر یک فریمان به متقاضی انتقال قطعی گردیده است دفتر امالك بیش ازاین حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره ذیل  ماده1۲۰ 
اصالحی قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهي ومتذکرمي گردد هرکس نسبت به ملك مورد آگهي معامله انجام داده یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد بایستي ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشاراین آگهي اعتراض کتبي خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید بدیهي است درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرریا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمي نسبت به صدورسند 

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

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

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

برابررای شماره 13986۰3۰6۰۰6۰۰۰678-1398/3/9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجید رضائی فرزند غالمرضا بشماره 
شناسنامه 66 صادره از تربت حیدریه  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 141/7۰ مترمربع )یکصد و چهل و یک متر و هفتاد صدم 
مترمربع( قسمتی از پالک باقیمانده 74 از 1۲ فرعی واقع در اراضی منصوریه پالک ۲4۲- اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه 
شود  می  روزآگهی   15 فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب  عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  کریمی  احمد  آقای  رسمی  مالک  از  خریداری 
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: 1398/4/1، 

نوبت دوم: 1398/4/17
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

******************************************************
تاسیس، تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت مرغداری زربال شرکت تعاونی به شماره ثبت 1۰ و شناسه ملی 1۰38۰۰7544۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 
اقای   : اتخاذ شد  و رفاه اجتماعی فیروزه تصمیمات ذیل  تعاون کار  اداره  نمایندگی  نامه شماره 388 مورخ 18/3/98  مورخ ۰5/۰1/1398و 
محسن مرآتی کد ملی 1۰5۰556۰۰3 به عنوان مدیر عامل تا مورخ 9/8/14۰۰ انتخاب گردید . -کلیه قراردادها واسنادرسمی وتعهدآوربانکی 
ازقبیل چک وسفته وبرات واوراق بهاداربا امضای آقای محسن مرآتی )مدیرعامل(و خانم مرضیه مراتی )رئیس هیت مدیره(و در غیاب ایشان خانم 
سارا یزدی ومهر شرکت تعاونی دارای اعتبار می باشد واوراق عادی ونامه هابا امضای آقای محسن مرآتی )مدیر عامل(ومهرشرکت تعاونی معتبر 

خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فیروزه )5۰1945(
******************************************************

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت فرش دستباف ارمغان هنر تابان نادر شرکت تعاونی به شماره ثبت 18764 و شناسه ملی 1۰38۰3431۲۲ به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲5/1۰/1397 و نامه شماره ۲4۲87مورخ ۰1/۰3/1398 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 5۲ ماده و ۲9تبصره به تصویب رسید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )5۰1944(
******************************************************

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت فرش دستباف ارمغان هنر تابان نادر شرکت تعاونی به شماره ثبت 18764 و شناسه ملی 1۰38۰3431۲۲ به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲5/1۰/1397 و نامه شماره 154۰7مورخ 15/۰۲/1398 اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل 
نایب رئیس و  به سمت  آقای عیسی صمدی 553976746۲ بسمت رئیس و خانم سیده زهره وفادارسادات ۰93۰73667۲  اتخاذ شد : 1 - 
خانم فائزه صمدی ۰9۲1۰981۲1 به سمت منشی هیات مدیره آقای عیسی صمدی 553976746۲ بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت سه 
سال انتخاب شدند وکلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک،سفته، برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای عیسی صمدی 
)مدیرعامل( و خانم سیده زهره وفادارسادات)با سمت نایب رئیس( و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای آقای عیسی 
صمدی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

مشهد )5۰1943(

******************************************************

تاسیس، تغییرات شرکت
به  و شناسه ملی 1۰38۰11۰۰11  ثبت 984  به شماره  تجاری  نیشابوری شرق موسسه غیر  تغییرات موسسه فرهنگی هنری عطار  آگهی 
اداره   7/۲/1398 مورخ  شماره 98-1543/3/16/3  نامه  و  مورخ ۲۰/1۲/1397  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خرسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - خانم اکرم السادات زعفری 
ملی  کد  دارای  الهی  بیت  وحیده  خانم   -  ۰94۰41۲748 ملی  کد  دارای  زاده  عبدل  مرضیه  خانم   -  ۲۲۰۰4۰38۲8 ملی  کد  دارای  نژادبینا 
4۰7۲136۰34 - آقای رامین خسروی اصیل دارای کد ملی ۰۰64۰17745 - آقای علی اصغر دریادل دارای کد ملی ۰94۲8۰8۲41 برای 
مدت 5 سال انتخاب گردیدند . -خانم معصومه یزدانی به عنوان بازرس موسسه برای مدت یکسال انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )5۰194۲(
******************************************************

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پویا راه خراسان رضوی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 34441 و شناسه ملی 1۰38۰49677۰ 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/۰3/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - رضا عوضکار به شماره ملی 
۰94۰711559 آقای اصغر هنرمندشازیله ئی به شماره ملی۰937434۲3 سعیده ربوبیت به شماره ملی۰94558581۰ زهره هاشم زاده به 
شماره ملی ۰۰7۲6۰1671هنگامه اسحقی به شماره ملی ۰944914۲84 ژیال گوهری قرائی به شماره ملی ۰731۲73۲81 آقای احمد یوسفی 
مدیره  هیئت  اصلی  اعضای  سمت  به  نامحدود  بمدت  ملی۰934453871  شماره  به  محجوب  سعید  آقای  ملی1۰635۲1841  شماره  به  نژاد 

انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )5۰1941(
******************************************************

تاسیس، تغییرات شرکت
امضا  و  ثبت   14۰۰8378۰1۰ ملی  شناسه  به   68364 ثبت  شماره  به   18/۰3/1398 درتاریخ  شایگان  ساز  ژرفا  کاوشگران  خاص  سهامی  شرکت  تاسیس 
ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :صادرات و واردات کاال،توزیعی،مشاوره کسب و کار،بسته 
بندی،ترخیص کاال،کاریابی،خدمات بازاریابی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، صدف ، کوچه شهید ابراهیم فخرایی ۲۲]صدف ۲5[ ، بلوار شهیدفخرایی]آموزگار 5۲_معلم 
55[ ، پالک ۲7 ، طبقه همکف کدپستی 9188343794 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به 8 سهم 1۲5۰۰۰ ریالی 
تعداد 8 سهم آن بی نام عادی مبلغ 1۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 35۲36/98/577 مورخ 17/۰۲/1398 نزد بانک رسالت شعبه 
معلم با کد 577 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم سمانه کمال به شماره ملی ۰938۰385۰8و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه محبی به شماره ملی 57394۲3961و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمدکاظم کمال به شماره ملی 
643987۰8۰7و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : سمانه کمال اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا 
سیدآبادی به شماره ملی ۰۰8۲88۲۲31 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم الهام اسالمی به شماره ملی ۰63۰147647 به سمت بازرس 
اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار صبح امروز خراسان رضوی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ 

و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )497۰57(
******************************************************

تاسیس، تغییرات شرکت
استناد  به   1۰38۰۰763۰5 ملی  شناسه  و   587 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شارک  سار  چشمه  آالی  قزل  ماهی  پرورش  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/۰۲/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدیار اکبری شارک 
به شماره ملی ۰87184874۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای آرش اکبری شارک به شماره ملی ۰87۲9315۰1 سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای 
اسفندیار اکبری شارک به شمارملی ۰87۲898679 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمی واوراق عادی و نامه های اداری با امضاء اسفندیار اکبری شارک ) مدیرعامل وعضو هیات مدیره ( یا آرش اکبری شارک )نائب رئیس 
هیات مدیره ( به اتفاق محمدیار اکبری شارک )رئیس هیات مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )496996(
******************************************************

تاسیس، تغییرات شرکت
استناد  به   1۰38۰۰763۰5 ملی  شناسه  و   587 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شارک  سار  چشمه  آالی  قزل  ماهی  پرورش  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/۰۲/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدیار اکبری شارک 
به شماره ملی ۰87184874۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای آرش اکبری شارک به شماره ملی ۰87۲9315۰1 سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای 
اسفندیار اکبری شارک به شمارملی ۰87۲898679 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمی واوراق عادی و نامه های اداری با امضاء اسفندیار اکبری شارک ) مدیرعامل وعضو هیات مدیره ( یا آرش اکبری شارک )نائب رئیس 
هیات مدیره ( به اتفاق محمدیار اکبری شارک )رئیس هیات مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )496995(
******************************************************

تاسیس، تغییرات شرکت
استناد  به   1۰38۰۰763۰5 ملی  شناسه  و   587 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شارک  سار  چشمه  آالی  قزل  ماهی  پرورش  شرکت  تغییرات  آگهی 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/۰۲/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدیار اکبری شارک 
به شماره ملی ۰87184874۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای آرش اکبری شارک به شماره ملی ۰87۲9315۰1 سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای 
اسفندیار اکبری شارک به شمارملی ۰87۲898679 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها و عقوداسالمی واوراق عادی و نامه های اداری با امضاء اسفندیار اکبری شارک ) مدیرعامل وعضو هیات مدیره ( یا آرش اکبری شارک )نائب رئیس 
هیات مدیره ( به اتفاق محمدیار اکبری شارک )رئیس هیات مدیره ( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان )496994(
******************************************************

تاسیس، تغییرات شرکت
آگهی ثبت انتقالی شرکت مرغداری زربال شرکت تعاونی به شماره ثبت 577 و شناسه ملی 1۰38۰۰7544۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۰5/1۰/1397 , و به استناد نامه شماره ۲۰96 مورخ ۰8/1۰/1397 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان فیروزه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید خراسان رضوی ،شهرستان فیروزه بخش مرکزی دهستان تخت جلگه روستای تقی اباد ،جاده تقی اباد)کیلومتر 5(پاک ۰طبقه 
همکف با کد پستی 93311444۲3 تغییر یافت و مراتب ذیل شماره ثبت 1۰ ثبت گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری فیروزه )496993(
******************************************************

تاسیس، تغییرات شرکت
استناد صورتجلسه مجمع  به  و شناسه ملی 1۰38۰657377  ثبت 4917۰  به شماره  با مسئولیت محدود  آژند شرکت  پیمان  توسعه  تغییرات شرکت  آگهی 
عمومی فوق العاده مورخ ۲7/۰۲/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: خرید، 
فروش، تولید، توزیع، بسته بندی صادرات و واردات موادشیمیایی وآرایشی بهداشتی،مواد پتروشیمی ونفتی و دارویی وکلیه کاالهای مجاز بازرگانی.ترخیص کاال 
از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای الزم جهت شرکت ثبت موضوع مزبور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. - مریم آریان فر با پرداخت 5۰۰۰۰۰۰ 
و ماده مربوطه  یافت  افزایش  ریال  به 5۰۰5۰۰۰۰۰۰  ریال  از مبلغ 5۰۰۰۰۰۰۰۰۰  و سرمایه شرکت  قرار گرفت  به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت  ریال 
در اساسنامه اصالح گردید. سهم الشرکه هر یک از شرکاء به شرح ذیل می باشد : عفت گوهری مقدم دارای5۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. بهنام آریا فرد دارای 
4995۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مریم آریان فر دارای 5۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری مشهد )49699۲(

 واکنش فتحی به پیوستن رحمتی
 به پدیده

شدن  ملحق  به  استقالل  باشگاه  مدیرعامل 
شهر  پدیده  به  تیم  این  اخیر  فصل  چند  دروازه بان 

خودرو واکنش نشان داد.
استقالل  باشگاه  مدیرعامل  فتحی  امیرحسین   
در خصوص جدایی مهدی رحمتی از این تیم گفت: 
با  او  قرارداد  اما  است،  من  خوب  دوست  رحمتی 
باشگاه استقالل به پایان رسید و ما هم صحبتی در 
نتیجه رحمتی  در  نکردیم،  او  با  قرارداد  تمدید  مورد 
تصمیم گرفت به پدیده شهر خودرو ملحق شود. برای 

رحمتی آرزوی موفقیت در تیم جدیدش را داریم.
وی همچنین در خصوص وضعیت بازیکنان دیگر 
این تیم اظهار داشت: غفوری، حسینی و چشمی به 
البته چشمی در  به جمع ما اضافه می شوند،  زودی 

ایران نیست و به بازگشت با او مذاکره خواهیم کرد.
مصاحبه  خصوص  در  تهران  استقالل  مدیرعامل 
او  انتقادهای  و  باشگاه  این  مدیران  علیه  منتظری 
تماس  او  با  که  منتظری مدعی شد  هم گفت: خود 
گرفته شده اما اجازه بدهید به سواالت حاشیه ای در 
اینجا پاسخ ندهم.فتحی در مورد اینکه زمین تمرین 
در  ما  به طور قطع  یادآور شد:  است،  استقالل کجا 
ورزشگاه نفت تهرانسر تمرین خواهیم کرد و کنار آن 
هم زمینی در شأن استقالل فراهم خواهیم کرد.وی 
در پایان با اشاره به اینکه حسینی مبلغ ۲.5 میلیارد 
تومان به باشگاه تخصیص داده و آیا قرارداد وی برای 
دو سال بعد 3.5میلیارد تومان است یا خیر، تصریح 
با پخش قرارداد در فضای مجازی مخالف  کرد: من 
بازیکن  با  که  نیست  درستی  اصالً  کار  این  و  هستم 
صحبت ها  این  مجازی  فضای  در  او  و  شود  صحبت 
را عنوان کند.مدیرعامل استقالل صحبت های خود 
حسینی  سیدحسین  با  ما  کرد:  تکمیل  اینطور  را 
یافتیم،  دست  هم  خوبی  نتایج  به  و  کردیم  صحبت 
خدمت  در  باشگاه  قرارداد  چارچوب  در  که  چند  هر 
حسینی و غفوری خواهیم بود. قرارداد حسینی فعأل 
باشگاه تالش  مقررات  در چارچوب  اما  نشده  نهایی 

می کنیم قرارداد این بازیکنان را نهایی کنیم.

مهاجری سرمربی نساجی شد
عنوان  به  پدیده  اسبق  سرمربی  مهاجری،  رضا 
سرمربی جدید تیم فوتبال نساجی قائمشهر انتخاب 
سرمربی  سرانجام  نساجی  باشگاه  شد.مالکان 
بر  کردند.  مشخص  آینده  فصل  برای  را  تیمشان 
پیش  فصل  سرمربی  مهاجری،  رضا  اساس  همین 
فصل  در  را  نساجی  فوتبال  تیم  تبریز  ماشین سازی 
آینده هدایت می کند.تمرینات این تیم از سوم تیرماه 

و در ورزشگاه شهید وطنی برگزار می شود.

میدانخبر
واکنش باشگاه پرسپولیس به شایعه انتخاب 

گل محمدی به عنوان سرمربی
باشگاه پرسپولیس به شایعه انتخاب گل محمدی 

به عنوان سرمربی این تیم واکنش نشان داد.
پرسپولیس  از  ایوانکوویچ  برانکو  جدایی  از  بعد 
اسامی مختلفی برای جانشینی وی در این تیم مطرح 
اصلی ترین  عنوان  به  گل محمدی  یحیی  از  که  شد 
این  می شد.در  نامبرده  سرخپوشان  هدایت  گزینه 
تلویزیونی  زنده  برنامه  یک  در  )جمعه(  دیروز  راستا، 
گفته شد که یحیی گل محمدی با باشگاه پرسپولیس 
است. شده  پرسپولیس  سرمربی  و  رسیده  توافق  به 

خصوص  در  پرسپولیس،  باشگاه  در  آگاه  منبع  یک 
سرمربی  عنوان  به  گل محمدی  انتخاب  شایعه 
پرسپولیس گفت: اصال چنین چیزی صحت ندارد و 
جای تعجب دارد که چرا در یک برنامه زنده تلویزیونی 
افزود:  می شود.وی  مطرح  کذبی  مسئله  چنین 
گل محمدی گزینه اصلی ما برای هدایت پرسپولیس 
است، اما فعال هیچ قراردادی امضا نشده و همه چیز 
است.  شهرخودرو  پدیده  باشگاه  رضایت  به  منوط 
مطمئنا هر اتفاقی رخ دهد ما از طریق سایت رسمی 

باشگاه آن را اطالع رسانی خواهیم کرد.

به هیچ وجه به گل محمدی رضایت نامه 
نمی دهیم

در  شهرخودرو  باشگاه  مالک  حمیداوری  فرهاد 
برای  گل محمدی  یحیی  انتخاب  شایعه  به  واکنش 
تازه  من  گفت:  جدید  فصل  در  پرسپولیس  هدایت 
می کنم.  تعجب  اخبار  این  از  و  برگشته ام  ایران  به 
هیچ  به  و  داریم  قرارداد  دوسال  گل محمدی  با  ما 
از  اخبار  این  نمی دانم  نمی دهیم.  نامه  رضایت  وجه 
هم  االن  و  کرده ایم  صحبت  هم  با  ما  می آیند!  کجا 
تیم  تمرینات  هم  امروز  از  هستیم،  یارگیری  مشغول 
اگر  کرد:  تاکید  ادامه  در  می شود.حمیدوای  شروع 
غیرحرفه ای  خیلی  گفته اند،  را  این  پرسپولیسی ها 
قرارداد  ما  با  دیگر  سال  دو  گل محمدی  چون  است 
دارد.وی که در گفت و گو با برنامه ورزش و مردم در 
با  اینکه پس  این خصوص صحبت می کرد، در مورد 
این حساب پرسپولیس باید به دنبال سرمربی دیگری 
باشد گفت: حتما، ضمن اینکه باید این را اعالم کنم 
در  جدید  قطب  یک  شهرخودرو  تیم  شاءا...  ان  که 

فوتبال ما خواهد بود.

تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران در شرایطی مقابل ژاپن 
قهرمانی  مسابقات  فینال  به  صعود  از  و  خورد  شکست 
آسیا بازماند که نتایج ضعیف در بازی های تدارکاتی نوید 

این روزها را می داد.
به  دومین دوره مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا 
میزبانی تبریز در ایران در جریان است. روز 5شنبه تیم 
فوتسال زیر ۲۰ سال ایران در دیدار نیمه نهایی برابر ژاپن 
از رسیدن به  تا  با نتیجه سنگین 8 بر 4 شکست خورد 
ایران  که  خورد  رقم  حالی  در  باخت  این  بازماند.  فینال 
اتفاق  این  بود.  رسیده  قهرمانی  عنوان  به  اول  دوره  در 
در شرایطی افتاد که حمید شاندیزی به عنوان سرمربی 
خراسانی تیم ملی نتوانست پاسخ منتقدان خود را بدهد 

و امروز بازنده بزرگ تبریز لقب گرفت.
y زنگ خطری که شنیده نشد

فنی  ضعف های  به  نسبت  که  بود  ماه  اردیبهشت   9
و مشکالت تیم امید ایران هشدار داد. نتایج بازی های 
دوستانه ایران در چند ماه گذشته خود گویای مشکالتی 
گریبان  به  دست  آن  با  کشورمان  پوشان  ملی  که  بود 
فنی  کمیته  اعضای  نه  و  فوتسال  کمیته  نه  اما  بودند 
اقدام مؤثری برای این مشکالت انجام ندادند و اگر هم 

تصمیمی گرفته شد، کار از کار گذشته بود.
y باخت به روسیه و واکنش عجیب پرهیزکار

دو  در  ماه  فروردین  شاندیزی  حمید  شاگردان 
این  نتیجه  رفتند که  به مصاف روسیه  دیدار دوستانه 
دیدارها یک باخت و یک تساوی برای ایران بود. داود 
نتیجه  به  واکنش  در  فوتسال  کمیته  رئیس  پرهیزکار 
ضعیف ایران مقابل روسیه به خبرنگار مهر گفته بود: 
»نمی خواهم توجیه کنم ولی ما قرار است در بازی های 
آسیایی حاضر شویم و تیم های آسیایی هم در سطح 
روسیه نیستند.« حاال با باخت ایران به ژاپن پرهیزکار 
روسیه  سطح  در  ژاپن  آیا  که  بدهد  توضیح   می تواند 

هست یا خیر!

y با ژاپن مساوی کردیم؛ به اندونزی باختیم
تیم ایران که خود را برای حضور در بازی های آسیایی 
چین  در  جانبه  چهار  تورنمنت  یک  در  می کرد،  آماده 
کرد.  اندونزی شرکت  و  ژاپن  این کشور،  با حضور  تایپه 
دیداری که می توانست محک خوبی برای ارزیابی فنی 
تیم کشورمان باشد چرا که تیم های حاضر در آن همگی 
آسیایی بودند. در کمال تعجب اما ایران در این تورنمنت 
هم نتایج قابل بحثی گرفت که کمیته فوتسال به سادگی 
از کنار آن گذشت. ایران چین تایپه را پرگل شکست داد، 
با ژاپن به سختی تساوی کرد و برابر اندونزی با نتیجه 3 

بر یک شکست خورد.
y از انصراف صانعی تا دخالت در کار حیدریان

اولین  برای  ایران  سال   ۲۰ زیر  فوتسال  تیم  هدایت 
دوره در دستان علی صانعی بود. صانعی بعد از بازگشت 
از مسابقات المپیک جوانان در آرژانتین به خاطر فشار 
لقایش  به  را  سال   ۲۰ زیر  تیم  در  کار  عطای  انتقادات، 

بخشید و کمیته فوتسال برای بازگشت وی اقدام مؤثری 
نکرد. گزینه بعدی مدیران وقت کمیته فوتسال و کمیته 
فنی، محمدرضا حیدریان بود. حیدریان حتی کارش را 
در این تیم آغاز کرد و بازیکنان مدنظر را زیر نظر گرفت اما 
به دلیل دخالت های مدیران وقت، محترمانه از تیم زیر 

۲۰ سال کنار کشید.
y انتخاب شاندیزی و عدم تعامل با کادر فنی تیم ملی

در شرایطی که تیم فوتسال زیر ۲۰ سال برای آمادگی 
هرچه بیشتر نیاز داشت سرمربی خود را زودتر بشناسد، 
اجماع کمیته فوتسال بعد از انصراف صانعی و حیدریان 
روی حمید شاندیزی بود. این مربی سابقه کار با صانعی 
در  ایران  بدهد.  ادامه  را  او  راه  نتوانست  اما  داشت  را 
که  بازماند  آسیا  فینال  به  رسیدن  از  شاندیزی  با  حالی 
این مسابقات به میزبانی کشورمان برگزار می شد و این 
متوالی،  قهرمانی  دومین  تکرار  با  تا  داشتیم  را  شانس 
جایگاهمان را در فوتسال آسیا مستحکم تر کنیم. در این 

میان گفته می شود عدم تعامل شاندیزی با کادر فنی تیم 
ملی فوتسال بزرگساالن باعث دلخوری هایی شده بود و 
بدون شک این مسئله در عملکرد تیم امید تاثیرگذار بوده 

است.
y اضافه شدن هاشم زاده؛ تحمیلی یا اختیاری؟

بعد از بازگشت تیم فوتسال زیر ۲۰ سال از تورنمنت 
چین تایپه، کمیته فوتسال محمد هاشم زاده مربی تیم 
ملی بزرگساالن را به عنوان مدیر فنی به کادر زیر ۲۰ 
تیم  در  موجود  فنی  ضعف های  تا  کرد  اضافه  ساله ها 
پوشش پیدا کند. هرچند شاندیزی در مصاحبه هایش 
اعالم کرد هاشم زاده با نظر او به تیمش اضافه شده، 
حضور  می دهد  نشان  مهر  خبرنگار  پیگیری های  اما 
نبوده  شاندیزی  میل  با  هم  چندان  ملی  تیم  مربی 

است.
y افغانستان پدیده شد؛ یک زنگ خطر دیگر برای فوتسال

تیم فوتسال زیر ۲۰ سال افغانستان پدیده این دوره 
از مسابقات قهرمانی آسیا بوده است. این تیم در تمام 
مسابقاتش به شایستگی پا به میدان گذاشت و توانست 
با حذف تیمی مدعی از جمله تایلند پا به فینال بگذارد. 
در  افغانستان  قهرمانی  نایب  یا  قهرمانی  از  صرفنظر 
فوتسال آسیا، حضور این تیم به همراه ژاپن زنگ خطر 
نماد  افغانستان  کشورمان.  فوتسال  برای  است  دیگری 
استارت  فوتسال  در  را  پیشرفتش  که  است  تیم هایی 
زده و باتوجه به حضور اکثر بازیکنان این تیم در ایران، 
پله های ترقی را با سرعت بیشتری طی می کند. از سوی 
دیگر ژاپنی ها که در چند دوره گذشته جام ملت های 
آسیا با قهرمانی های ایران حرفی برای گفتن نداشتند، 
دوباره سرمایه گذاری و برنامه ریزی را برای گرفتن جام 
های آسیا آغاز کرده اند. در این شرایط می طلبد کمیته 
فوتسال در برنامه ها و انتخاب هایش بازنگری های الزم را 
 داشته باشد؛ قبل از آنکه فرصت های بیشتری از دست

 برود.

شوک تیم امید به فوتسال ایران؛

مربی خراسانی ناکام ماند

خراسان رضوی یکی از چهار پایگاه قهرمانی تیم ملی شنا است
رئیس هیئت شنای خراسان رضوی گفت: شناگران نوجوان و جوان 
استان در سطحی هستند که می توانند با شناگران رده سنی بزرگساالن 
استان های دیگر رقابت کرده و به موفقیت برسند.مجید مشتاق عشق در 
خصوص برگزاری المپیاد استعدادهای کشور اظهار کرد: ورزشکاران در 
34 رشته ورزشی در مقطع سنی 1۲ تا 15 سال در المپیاد استعدادهای 
کشور، به مسابقه پرداختند. مسابقات در سطح تمام هیئت های ورزشی 
برگزار می شد. در بخش شنا، هیئت شنای خراسان موفق به کسب 14 
رتبه  رنگارنگ  مدال های  این  کسب  با  برنز شد.   7 و  نقره   8 طال،  مدال 
تیمی استان از چهارم به دوم ارتقا پیدا کرد.مشتاق تصریح کرد: اکنون 

در مسابقات لیگ استان حدود 5۰۰ شناگر و دررده دختران حدود 3۰۰ 
شناگر به رقابت می پردازند. در دیگر شهرستانهای خراسان رضوی نیز 
رقابت های خوبی برگزار می شود. به عنوان مثال نیشابور لیگی جداگانه 
دارد. اکنون نیشابور تیمی دارد که می تواند بدون حضور تیم مشهد در 
مسابقات کشور شرکت کرده و برای استان مقام آورد. همچنین سبزوار 

نیز تیمی مستقل دارد.
ملی  تیم  قهرمانی  پایگاه  چهار  از  یکی  رضوی  خراسان  افزود:  وی 
است. درواقع این پایگاه ها به نوعی کمپ تیم ملی محسوب می شوند. 
شناگران دیگر استانها برای تقویت و پیشرفت بیشتر در یکی از این پایگاه 

شاد  نسیمی  آریا  مانند  افرادی  کمپ  این  در  کنند.  می  پیدا  حضور  ها 
با ذکر  اند.وی  بود، حضور داشته  المپیک گذشته  ایران در  نماینده  که 
شناگران  اکنون  شد:  مدعی  رضوی،  خراسان  شناگران  باالی  توانایی 
بزرگساالن  با  توانند  استان در سطحی هستند که می  و جوان  نوجوان 
استانهای دیگر رقابت کرده و به موفقیت برسند. از این نظر، هم تعداد 
شناگر زیادی داریم و هم از لحاظ سطح فنی در سطح باالیی هستیم. 
در مسابقات المپیاد استعدادیابی، یک شناگر در تیم استان به نام امیر 
کیان حقیقت خواه حضور داشت که توانست شش رکورد ملی را جابجا 

کند. او یک استعداد بسیار عالی در مسابقات شنا برای استان است.
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11۶ درصد افزایش 
جرایم سایبری

گفت:  رضوی  خراسان  استان  فتای  پلیس  رییس 
سال  به  نسبت  سازمان  این  به  ارجاعی  پرونده های 

گذشته 116 درصد با رشد همراه بوده است.
افزایش  علت  بیشترین  افزود:  جهانشیری  جواد 
در  آگاهی  عدم  به  مربوط  فتا  پلیس  در  پرونده ها 

خصوص فضای سایبری و استفاده از آن برمی گردد.
یا  افراد  از  برخی  گذشته  در  کرد:  تصریح  وی 
به  امیدواری  عدم  یا  فتا  به  اطمینان  عدم  دلیل  به 
اما  زده  باز  سر  شکایت  طرح  از  مطلوب  نتیجه گیری 
امروزه شاهد افزایش اطمینان مردم  و گسترش اقبال 
کرد:  ابراز  هستیم.جهانشیری  فتا  پلیس  از  عمومی 
این  از  برخی  باید  اما  نگران کننده است  آمار  اگرچه 
آمار را به افزایش تعداد کاربران و پیشرفت تکنولوژی 
خراسان  استان  فتای  پلیس  ساخت.رییس  مرتبط 
 94 رشد  کشفیات  حوزه  در  کرد:  اعالم  رضوی 
درصدی را در این 3ماهه نخست سال به نسبت مدت 
مشابه در سال گذشته داشته که این یک اقدام مهم 
و افتخار آفرین است.وی آمار داد: فرآیند دستگیری 
به  سایبری  فضای  حوزه  در  تبهکاران  و  محرمان 
بوده  همراه  درصدی   7 رشد  با  گذشته  سال  نسبت 
با ابراز تاسف در خصوص افزایش  است .جهانشیری 
جرم  افزایش  چه  اگر  کرد:  عنوان  حوزه  این  در  آمار 
با  گرفت  نظر  در  باید  اما  داشته  را  زمینه  این  در 
تبهکاران  دستگیری  در  عملیاتی  توان  تغییر  عدم 
داشتیم. چشم گیری  رشد  اجتماعی  نابهنجاران  و 
وی ابراز امیدواری کرد: امید است با همکاری مردم 
از  استفاده  خصوص  در  آگاهی  افزایش  و  کاربران  و 
ایجاد  به  موفق  مناسب  ساخت  زیر  و  مجازی  فضای 

یک فصای سایبری امن برای مردم شویم .

ورود به حریم خصوصی 
کاربران جرم است 

رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی گفت: برای صحت 
مراجعه  اخبار  کننده  منتشر  مرجع  به  باید  ابتدا  اخبار  کذب  یا 
کرد. به گزارش روزنامه" صبح امروز" سرهنگ جواد جهان شیری 
در خصوص اخبار منتشر شده پیرامون درستی یا نادرستی اخبار 
در فضای مجازی افزود: باید از منتشر کننده اخبار صحت خبر 
را دنبال کرد و ما نمی توانیم خبری را که توسط ما و پایگاه اطالع 

رسانی فتا منتشر نشده تایید یا تکذیب کنیم. 
 آیا امکان بررسی سرچ افراد در گوگل توسط نیروهای 

امنیتی وجود دارد؟ 
جهانشیری در این خصوص توضیح داد: بسترها و روش های 
امنیتی  دستگاه های  توسط  و  دارد  وجود  که  پیجویی هایی 
پیرو  ما  سایبر  فضای  مبحث  در  اما  دارد  وجود  انتظامی  و  
وی  هستیم.  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  کالن  سیاست های 
ادامه داد: با توجه به سیاست دولت مبنی بر صیانت از داده های 
خصوصی  حریم  به  ورود  و  بررسی  امکان  صورتی  در  تنها  مردم 
افراد موجه و امکان پذیر است که موردی جرم انگاری شده و جرم 
بودن آن ثابت شده و سپس با مجوز مراکز امنیتی امکان ورود به 

حریم خصوصی و رصد آن فراهم می شود. 
سیاست فتا در بحث سایبر و حریم کاربر چگونه است؟ 
 رییس پلیس فتای خراسان رضوی ابراز کرد: بنا به فرموده 
بدون  ورود  قوانین   طبق  و   ایران  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 

مجوز به حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی حرام است. 
شده  جرم انگاری  فعالیتی  اگر  اما  کرد:  نشان  خاطر  وی   
به صورت  پلیس  توسط  نظر گرفته  شود  در  ان مجازات  برای  و 
انتظامی  و  امنیتی  نیروهای  دید  از  و  شده  رصد  روزی  شبانه 

مخفی نمی ماند.

به عکس های شخصی به عنوان 
سرمایه باید نگریست 

در  گفت:  رضوی  خراسان  استان  فتای  پلیس  رییس 
ایمن  مکانی  در  و  آلبوم  در  شخصی  عکس های  گذشته 
ان  بازدید  حق  کسی  محارم  جز  و  شده  نگهداری  و  حفظ 
را نداشت.به گزارش روزنامه"صبح امروز" جواد جهانشیری 
افزود:  مجازی  فضای  در  عکس  انتشار  عدم  خصوص  در 
متاسفانه افراد با این توجیه که کسی جز محارم به پروفایل 
ان  در  را  ترین عکس های خود  ندارد شخصی  ما دسرسی 
بارگذاری می کنند.وی تصریح کرد: کاربران فضای مجازی 
توسط  است  ممکن  که  باشند  واقف  موضوع  این  به  باید 
بتوانند  راحتی  به  و هکران  بدافزاری هک شده  یا  نرم افزار 
کنند. سواستفاده  کاربران  شخصی  تصاویر  و  اطالعان  از 
عکس های  کاربران  از  عده ای  کرد:  اظهار  جهانشیری 
فلش  در  یا  و  نگه داشته  همراه  گوشی  در  را  خود  شخصی 
این  باید  که  دارند  خود  همراه  و  داشته  نگه  یو اس پی   و 
این همراهی عکس و اطالعات  با  از کاربران بدانند  دسته 
ممکن است مورد کیف قاپی و یا گوشی دزدی و یا هرگونه 
از  را  تصاویر  و  اطالعات  این  و  گرفته  قرار  دیگری  حادثه 
جای  بدانند  باید  کاربران  کرد:  مطالبه  بدهند.وی  دست 
در  و  منزل  در  ها  گذشته  مانند  به  خانوادگی  عکس های 
و  است  گران  سواستفاده  دسترس  از  دور  ایمن  مکان  یک 
باید  کرده  محافظت  خانوادگی  آلبوم های  از  که  همان طور 
به عکس هایی که توسط گوشی گرفته شده توجه کرد و از 

ان محافطت کرد.

مثل همیشه مشغول چک کردن پیام های شخصی 
وقتی  اومد  برام  جدید  پیغام  یک  که  بودم  اینستا  تو 
بود  شده  گرد  تعجب  از  چشمامم  کردم  باز  رو  صفحه 
چون دقیقا عکس پروفایلش من بودم و مشخصات من 

رو به خودم گوشزد می کرد. 
از شدت تعجب فکرم کار نمی کرد اما به یکباره یاد 
خبری مبنی بر این که در چنین مواردی اول از همه از 
مطالب و پیام ها اسکرین شات بگیرم که اتفاقا  چند روز 
پیش در سایت خوانده بودم افتادم و برای همین سریع 

از مطالب عکس گرفتم. 
فردا صبح زود رفتم پلیس فتا وقتی وارد ساختمان 
وجود  با  خالصه  و  شدم  گیج  زیاد  رفت وآمد  از  شدم 
چنین  مسئول  پیش  رفتم  شد  بهم  که  راهنمایی هایی 
جرائمی و ایشان منو به دادسرای ویژه جرائم رایانه ای 
ارجاع دادند. داخل دادگاه منتظر نوبت بودم تا پرونده 
تشکیل بدم در همین مدت زمان کوتاه تعداد زیادی از 

افراد برای طرح شکایات رایانه ای اومده بودند . 
 دخترکی فریاد آبروم رفت سر میداد و گریه میکرد 
و  گردن  متورم  رگ  با  بود  ایستاده  کنارش  که  مردی  و 
صورت سرخش که نشان از عصبانیت و خشم و غیرتش 

بود سعی در آرام کردن دخترک داشت. 
برای  پسرش  همراه  خانمی  تر  طرف  آن  کمی   

شکایت از خرید تقلبی اینترنتی آمده بود و نیز مردی 
طرح  اینترنتی  کاله برداری  از  و  ایستاده  میز  پیش 

شکایت می کرد. 
 با این که دل خودم آشوب بود اما سعی در آرام کردن 
دخترک هم دردم داشتم و از او چون و چرای ماحرایش 

را پرسیدم. 
فتای  پلیس  به  و  انجام شد  باالخره طرح شکایت   

منطقه سکونتی ارجاع داده شدم. 
 وارد اتاق مسئول تشکیل پرونده که شدم با انبوهی 

از پرونده های زرد رنگ مواجه شدم . 
 کارشناس پلیس فتا از من خواست بنشینم، افسر به 
شکایتم نگاهی کرده و از من توضیح خواست و منم کل 

ماجرایی که وجود داشت را توضیح دادم. 
تمام  مجدد  کارشناس  خاطر  اطمینان  به  توجه  با   
من  گفت  جدی تر  کمی  اینبار  مامور  گفتم  رو  واقعیت 
برای خودت میگم تا عکس نامناسبی ازت منتشر نکرده 

همه چیز را بازگو کن تا روند پیگیری سریع تر باشد. 
نتیجه ای  گفتند هر  و  تشکیل شد  پرونده  باالخره   

حاصل شد خبرم می کنند. 
 این روزها با افزایش کاربران فضای مجازی شنیدن 
داستان ها و جرایمی از این قبیل نیز افزایش یافته به 
همین علت به سراغ رییس پلیس فتای استان خراسان 

رضوی رفته تا از صفر تا صد ماجرا باخبر شویم. 
گفت:  رضوی  خراسان  استان  فتای  پلیس  رییس   
با هویت جعلی وارد  افراد  از  آگاه بود که بسیاری  باید 
فضای مجازی شده و نباید به هویت افراد در این فضا 

اعتماد کرد. 
جواد  سرهنگ  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به   
افزود:  رایانه ای  شکایات  خصوص  در  جهان شیری 
مناسب  بسیار  موقعیت هایي  از  یکي  سایبر  فضاي 
براي کسب علم و ارتقاء دانش مي باشد از کاربران این 
فضاخواست بارعایت حریم خصوصي افراد، این فرصت 

را به تهدید مبدل نکنند.  
 وی تصریح کرد:تمام کارشناسان پلیس فتا از بدنه 
خود  پزشک  که  همان طور  افراد  و  بوده  جامعه  همین 
اطمینان کرده تا مداوا شوند باید به کارشناسان پلیس 
فتا نیز باور داشته و اعتماد کنند تا عدالت و مطالبه گری 

را برای ما اجرا کند. 
 سرهنگ جهانشیری بیان کرد: کارشناسان موظف 
حوزه  در  نیز  افسر  و  است  مراجعین  اسرار  حفظ  به 
بررسی پرونده اگاهی بیشتری کسب کرده که باید به 
دنبال چه چیزی برود چرا که زمان در حل پرونده های 

سایبری بسیار حائز اهمیت است. 
فضای  در  که  اطالعاتی  و  تصاویر  داد:  ادامه  وی   
مجازی به اشتراک گداشته شده ممکن است  در کمتر 
از چند ثانیه هزاران نفر ان را بازدید کنند و این اطالعات 

به دست افرادی که نباید ، برسد. 
جرمی  که  شخصی  اگر  کرد:  عنوان  جهانشیری   
به  ندارد  را  حقیقت  بازگویی  قصد  گرفته  صورت  علیه 
هیچ وجه نباید طرح شکایت کنند چرا که تا حقیقت 

گفته نشود گره های کور پرونده باز نمی شود. 
y  تیم مددکاری پلیس فتا 

درخواست  پیرامون  ما  خبرنگار  به  پاسخ  در  وی   
از  پرونده  اطالعات  حفظ  بر  مبنی  شاکی  توسط 
خانواده شاکی توضیح  داد: ما برای بررسی پرونده ها 
در تمام سطوح افسر خانم داشته تا شاکی در گفات وگو 

احساس راحتی کند. 
فضای  در  که  کسانی  کرد:  مطرح  جهانشیری   
سایبری مورد تهدید و یا سواستفاده قرار می گیرند بهتر 
است در ابتدای امر خانواده خود را در جریان قرار داده 
چرا که تبعات پنهان کاری چنین مواردی از اشکار سازی 
ان بیشتر است و بازتاب ان به زندگی افراد باز می گردد. 
هیچ  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  ارشد  مقام  این   
وجود  مجازی  فضای  در  افراد  برای  خلوتی  حیاط 
ندارد، خاطر نشان کرد: فضای مجازی مکان مناسبی 
و  نیست  خانوادگی  فیلم های  و  تصاویر  بارگزاری  برای 
کاربران می بایست دقت بیشتری در هنگام استفاده از 
شبکه های اجتماعی داشته و از بارگذاری مطالبی که 
می تواند زمینه را برای سوء استفاده مجرمین فراهم کند 

جدًا خودداری نمایند. 
برای  کرد:  توصیه  مجازی  فضای  کاربران  به  وی   
سوء  گونه  هر  از  جلوگیری  و  خصوصی  حریم  حفظ 
استفاده از سوی مجرمین، از تصاویر شخصی خود به 
این  ارسال  از  و  نکنند  استفاده  پروفایل  عکس  عنوان 
اجتماعی  شبکه های  صفحات  و  گروهها  در  تصاویر 

خودداری نمایند. 
که  موضوع  این  به  اشاره  با  جهانشیری    
و  تلگرام  پیام رسان  و  اینستا  اصلی  سرورهای 

جرمی  اگر  کرد:  ابراز  نبوده  ایران  داخل  در  واتساپ 
پیگیری  بگیرد  صورت  غریبه  ناامن  فضای  درراین 
و  بوده  دشوار  کمی  فضا  این  در  افتاده  اتفاق  جرائم 
ممکن است با توجه مدارک و قرائن پرونده تا مدت ها 
به طول بینجامد اما همیشه مجرم در این فضا ردپایی 
از خود باقی گذاشته که توسط نیروهای فتا به راحتی 
به  توجه  با  کرد:  درخواست  وی  است.   پیگیری  قابل 
و  هموطنان  تمام  از  سایبری  فصای  در  جرم  شیوع 
مخاطبان درخواست کرده که با استفاده از فضای ایمن 
پیام رسان های داخلی آرامش روان خود را در خصوص 

عدم دسترسی به اطالعات شخصی  رقم بزنند. 
موارد  از  برخی  در  کرد:  خاطرنشان  جهانشیری   

که فرد شاکی تاکید بر حفظ اسرار خود داشته اما تیم 
مشاوره فتا به این نتیجه رسیده که پنهان کاری تبعات 
بیشتری داشته با شاکی صحبت کرده و اورا به بازگویی 
حقایق نزد خانواده ترغیب کرده تا از عواقب بد در آینده 

جلوگیری کنند . 
آخرین  تا  بوده  موظف  فتا  پلیس  کرد:  اظهار  وی   
اکثر  و  کرده  پیگیری  و  بررسی  را  پرونده ها  مرحله 
پرونده های این ارگان به نتیجه رسیده و حق و حقوقات 

شاکی به او برگردانده شده است. 
 رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی با تاکید بر 
امانت داری این سازمان در اسرار مردم خواستار اعتماد 

و حمایت مردم به پلیس فتا شد .

رییس پلیس فتای استان خراسان رضوی مطرح کرد:

فتا امانت دار اطالعات شاکیان 

رییس پلیس فتا استان خراسان رضوی گفت: طی چند 
ماه اخیر مواردی مبنی بر اجاره کارت بانکی توسط کودکان 
شده  گزارش  ما  به  مجازی  کاله برداران  به  ساله   16 14تا 

است.
به گزارش روزنامه"صبح امروز"  سرهنگ جواد جهانشیری  
فعالیت های  پوشش  برای  بانکی  کارت های  اجاره  افزود: 
برای  می تواند  که  است  بندی  شرط  و  قمار  مثل  مجرمانه 

شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.
از  قانون  دست  از  فرار  برای  مجرمان  کرد:  تصریح  وی 
اطالعات و امکانات دیگران استفاده می کنند تا ردی از خود 
به  شهروندان  بانکی  کارت های  اجاره  که  نگذارند،  جای  بر 
خصوص نوجوانان  از سوی گردانندگان سایت های قمار یکی 

از شگردهای آنها برای فرار از دست قانون است.

جهان شیری با بیان اینکه گردانندگان سایت های قمار و 
شرط بندی با اطالع از این موضوع که اعمال آنها مجرمانه 
است برای فرار از دست قانون از حساب ها و کارت های بانکی 
تبلیغ  با  افراد  این  کرد:  اظهار  می کنند،  استفاده  اجاره ای 
به  یا مراجعه  و  در کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی 
دیگران و تقاضا اجاره کارت بانکی آنها، برای اعمال مجرمانه 
بلکه  بگریزند  قانون  دست  از  می کنند  تالش  تنها  نه  خود 

اعمال مجرمانه خود را به گردن دیگران نیز میاندازند . 
شرط  و  قمار  سایت های  گردانندگان  کرد:  عنوان  وی 
قوانین  از  اطالع  کم  اشخاص  از  برخی  به  مراجعه  با  بندی 
پرداخت وجوهی  از طریق  آنان  با جلب رضایت  و  و مقررات 
استفاده  با  یا  و  گرفته  اختیار  در  را  آنها  بانکی  کارت  ناچیز 
اختیار  در  با  و  کرده  حساب  افتتاح  به  اقدام  آنان  مدارک  از 

را  خود  پولی  مراودات  تمامی  مربوطه  بانکی  کارت  گرفتن 
بابت معامالت نامشروع و غیرقانونی مثل قمار و شرط بندی 
انجام  حساب  کنندگان  افتتاح  اسم  به  و  حساب  به  را  است 

می دهند.
روابط  اعالم  برابر  کرد:  استان مطرح  فتای  پلیس  رییس 
و  قوانین  مطابق   1397 ماه  دی  در  مرکزی  بانکی  عمومی 
از  مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش ها و مبادالتی که 
بر  می شود  انجام  شهروندان  بانکی  کارت  و  حساب  طریق 
بر  مبنی  ادعایی  هیچ  و  است  حساب  صاحب  دارنده  عهده 
اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و 

قضایی قابل قبول نیست.
وی با اشاره به ماده 71۰ قانون مجازات اسالمی گفت: 
اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن برای صرف مشروبات 

یا  کنند  قبول خدمت  و )7۰5(  مواد )7۰1(  الکلی موضوع 
به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل اماکن کمک نماید 

معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند.
این مقام انتظامی تاکید کرد: از این رو به همه هم میهنان 
هیچ  تحت  و  عنوان  هیچ  به  می شود  توصیه  اکیدا  گرامی 
هیچ  با  را  بانکی  کارت  یا  حساب  اجاره  پیشنهاد  شرایطی، 
فعالیت های  از  ناشی  جدی  عواقب  از  تا  نپذیرند،  مبلغی 
بانکی  کارت های  یا  حساب ها  طریق  از  که  قانونی  خالف 

اجاره ای انجام می شود در امان باشند.
از  که  بسپارند  خاطر  به  باید  شهروندان  کرد:  ابراز  وی 
در  تنها  نه  آنها  بانکی  کارت  یا  بانکی  حساب  اجاره  طریق 
دیگری  مجرمانه  موارد  بلکه  بندی  شرط  و  قمار  سایت های 
مثل پولشویی، کالهبرداری های مالی، فرار مالیاتی و... نیز 

امکان دارد صورت بگیرد که هر کدام از این جرائم مجازات 
خاص خود را دارد. 

دارندگان  همه  به  دلیل  همین  به  کرد:  خاطرنشان  وی 
هشدار  بانکی  حساب های  صاحبان  و  بانکی  کارت های 
حساب  و  بانکی  پرداخت   کارت  دادن  قرار  از  که  می دهیم 
بانکی در اختیار افراد غیر، حتی فروشندگان کاال خودداری 
پولشویی،  اتهام های کالهبرداری،  در مظان  را  و خود  کرده 

بدهکاران مالیاتی  قرار ندهند.
به  پایان  در  رضوی  خراسان  استان  فتای  پلیس  رییس 
والدین تاکید کرد: مراقب تغییر رفتار در کودکان و نوجوانان 
نامتعارف  و مخارج  متوجه خرج  که  در صورتی  و  بوده  خود 
طعمه  شما  فرزند  تا  پرداخته  کنکاش  به  حتما  شدید  او 
ایجاد  دردسر  خود  برای  و  باشد  نشده  مجازی  کالهبرداران 

نکند.

هشدار تابستانی پلیس فتا به والدین 

مرکز اطالع رسانی پلیس خراسان رضوی


