
کوتاه بودن جنگ با ایران 
یک توهم است

 جدال لفظی میان مقامات تهران با دونالد ترامپ
 بر سر میزان گستردگی درگیری احتمالی

مقامات  میان  لفظی  جدالی  اخیر  روز های  در 
آمریکا درباره  با رئیس جمهور  ایران  سیاسی و نظامی 
دامنه جنگ احتمالی رخ داد. دونالد ترامپ چند روز 
پیش در اظهار نظری گفته بود: »هر حمله ایران به هر 

چیز متعلق به آمریکا، با نیرویی عظیم و ...

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی)ره(
 سیاست کمیته را این گونه مطرح کرد: 

 توانمند سازی
 افراد تحت پوشش

قهرمانی به کدام تیم می رسد؟

جنگ تمام عیار
 یحیی و غربی ها!

تعزیرات حکومتی در خواب زمستانی

فروش کاال گران تر از قیمت روی 
آن غیرقانونی است

انبار بزرگ احتکار لوازم یدکی 
خودرو در مشهد لو رفت

تحلیل روز 2

4

4

7

3

در این شماره می خوانیم

جهیزیه  
به انتخاب عروس

خمینی'ره'  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
استان خراسان رضوی 50 گفت: ازدواج آسان 
سیاست  جهیزیه  تهیه  در  زوج ها  به  کمک  و 
اجرایی کمیته امداد است.  به گزارش  روزنامه 
"صبح امروز" روز گذشته حبیب الله آسوده در 
مراسم اهدای 50 سری جهیزیه به نوعروسان 
که صبح روز شنبه در محل اردوگاه ثامن االئمه 
برگزار شد افزود: سیاست کمیته امداد ازدواج 
آسان و کمک به تهیه جهیزیه نوعروسان تحت 

های  کمک  از  استفاده  با  پوشش، 
اعتبارات  محل  از  یا  و  خیرین 

کرد:  تصریح  است.وی  کمیته 
تامین  جهت  در  امداد  کمیته 
توانمند  برای  الزم  مالی  منابع 
پوشش  تحت  افراد  سازط 
این  در  خیرین  حضور  نیازمند 

افراد  شناسایی  با  بتوانند  تا  بوده  سازمان 
بیان  داد.آسوده  ارائه  آن ها  به  را  الزم  خدمات 
کرد: هرساله کمیته امداد ده ها سری جهیزیه  
تهیه کرده و به نوعروسان شناسایی شده تقدیم 
میشد اما امسال با حضور یک خیر و تقبل بیش 
تهیه  هدیه ای  کارت  جهیزیه  مبلغ  از  نیمی  از 
فروشگاه های  به  مراجعه  با  نوعروسان  که  شد 
طبق  انسانی  کرامت  حفظ  ضمن  مربوطه 
و  کرده  اقدام  جهیزیه  خرید  به  خود  سلیقه 
نیز  توجهی  قابل  تخفیف  از 
می شوند.آسوده  بهره مند 
سال های  در  داد:  ادامه 
گذشته نیز سیاست کمیته 
مبلغی  پرداخت  بر  امداد 
به نوعروسان بوده است ...

طرح جدید کمیته امداد امام خمینی)ره(  :

ماموریت شورا به شهرداری؛

نام های مشابه در لیست تغییر قرار بگیرند
نام گذاری جدید برای معابر و خیابان ها در دوره جدید مدیریت شهری اتفاق تازه ای نیست. اتفاقی که با واکنش های زیادی مواجه شده است. در 

تازه ترین تصمیم نیز مقرر شده است شهرداری نام های مشابهی که برای معابر و خیابان ها وجود دارد تغییر دهد.
در صفحه 5 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

شد: اعالم  مشهد  در  محلی  توسعه  های  اولویت 

امید به  محله   20
بازآفرینی  

در صفحه 6 بخوانید

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر مشهد خبر داد:

منشور حقوق شهرنشینی 
در راه صحن علنی شورا یکشنبه16تیر  1398 /0 4  ذی القعده 1440 / سال سوم  

شماره 491 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان 

در صفحه 4 بخوانید
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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

برابر رای شماره 13986036271000834 مورخ 1398/3/1 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 محمدرضا آرام فرزند رمضان بشماره شناسنامه 658 
صادره از مشهد در ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت 88/98 مترمربع قسمتی از پالک 71 اصلی بخش 9 مشهد واقع در رسالت 36 پالک 498 
اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه حکاک 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. 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 139860306271000488 و رای اصالحی 139860306271001033 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 79/25 مترمربع قسمتی از پالک 65  اصلی 
بخش 9 که با پالک 1192 فرعی جمعا تشکیل یک باب منزل را میدهد واقع در سی متری طالب مفتح 2 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

برابر رای شماره 139860306271000614 مورخ 1398/2/22 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 اکبر اخباری سیس آباد فرزند علی بشماره 
شناسنامه 72507 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 209 مترمربع قسمتی از پالک 5 فرعی از 68 اصلی بخش 9 مشهد  واقع 
در رسالت شمالی نبش رسالت 88 خریداری از غالمعلی سهمناک 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. 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

برابر رای شماره 139860306271000829 مورخ 1398/2/31 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 جواد چاوشی فرزند سید جالل بشماره 
شناسنامه 3873 صادره از  تهران در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 104/35 مترمربع قسمتی از پالک 113 فرعی از 65 اصلی بخش 9 مشهد 
واقع در طبرسی شیخ صدوق 3 بعد از چهارراه اول پالک 230 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 139860306271000827 مورخ 1398/2/31 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 102/10 مترمربع قسمتی از پالک 113 فرعی از 65 اصلی بخش 9 مشهد واقع 
در خیابان طبرسی شیخ صدوق 3 بعد از چهارراه اول پالک 232 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   139860306012000393 و   139860306012000392 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر به ترتیب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی جهانگیر فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 2615 صادره از کاشمر در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان و معصومه جهانگیر فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 
24 صادره از کاشمر در چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 33/82 مترمربع از پالک 3026 اصلی واقع در بخش یک 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 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 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   139860306012000410 و   139860306012000409 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 12 صادره از کاشمر در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 54/15 مترمربع از پالک 1100 فرعی از 58 
اصلی بخش سه کاشمر به آدرس خیابان قائم 21- عبدی 1 پالک 26 خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا کیومرث متقاضی محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ 

انتشارنوبت اول: 1398/4/1، نوبت دوم : 1398/4/16
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کاشمر- محمد زاده 

********************************************************
511/8 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 139860306271001066 مورخ 1398/3/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباس سلیمانی فرزند حمزه بشماره شناسنامه 2962 صادره 
از مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 162/37 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 1603 فرعی و باقیمانده 61 فرعی از 3 اصلی بخش 9 
مشهد واقع در کریمی 35- عباسی 2 پالک 13 خریداری از علی اکبر طلوع نداف و زهرا کظیمی و ربابه کظیمی و طیبه کظیمی 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. 242 

تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/16، نوبت دوم : 98/4/31
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد – حمید رضا افشار

*********************************************************
511/9 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 139860306271000616 مورخ 1398/3/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسمعیل حاجی فرزند یارمحمد بشماره شناسنامه 4 صادره از 
مشهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 160 مترمربع قسمتی از پالک 4227 فرعی از 15 اصلی بخش 9 مشهد واقع در مهرآباد 3 اباذر 4 پالک 
104 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( 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. 244 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/4/16، نوبت دوم : 98/4/31
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد – حمید رضا افشار

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جغتای
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 139860306018000007- 1398/3/5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حسنیه جهان کیوانلوشهرستانکی فرزند عزیزاله بشماره 
شناسنامه 1277 صادره از سبزوار، نسبت به 1/8 سهم مشاع از 11 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11000 مترمربع، از پالک 18- 
اصلی واقع در اراضی شهرستانک بخش 7 سبزوار، برابر قرارداد واگذاری عادی ملک از مالک رسمی آقای عزیر الله کیوانلو شهرستانکی فرزند حبیب الله 
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: 1398/4/16، نوبت دوم: 1398/4/31
رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای- حمید رضا آریان پور

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

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 139860306018000002- 1398/3/5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه کیوانلوشهرستانکی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 
58610 صادره از سبزوار، نسبت به دو سهم مشاع از 11 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11000 مترمربع از پالک 18- اصلی واقع 
در اراضی شهرستانک بخش 7 سبزوار، برابر قرارداد واگذاری عادی ملک از مالک رسمی آقای عزیر الله کیوانلو شهرستانکی فرزند حبیب الله 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: 1398/4/16، نوبت دوم: 1398/4/31
رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای- حمید رضا آریان پور

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جغتای
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  برابر رای شماره 139860306018000003- 1398/3/5 هیات 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محمد کیوانلوشهرستانکی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 5 صادره از سبزوار، 
نسبت به 1/8 سهم مشاع از 11 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11000 مترمربع از پالک 18- اصلی واقع در اراضی شهرستانک بخش 7 سبزوار، 
برابر قرارداد واگذاری عادی ملک از مالک رسمی آقای عزیر الله کیوانلو شهرستانکی فرزند حبیب الله 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: 1398/4/16، نوبت دوم: 1398/4/31
رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای- حمید رضا آریان پور

********************************************************
512/13 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جغتای
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 139860306018000004- 1398/3/5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طیبه رفیعی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 1384 صادره 
از سبزوار، نسبت به 1/8 سهم مشاع از 11 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11000 مترمربع از پالک 18- اصلی واقع در اراضی 
شهرستانک بخش 7 سبزوار، برابر قرارداد واگذاری عادی ملک از مالک رسمی آقای عزیر الله کیوانلو شهرستانکی فرزند حبیب الله 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: 1398/4/16، نوبت دوم: 1398/4/31
رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای- حمید رضا آریان پور

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جغتای
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 139860306018000006- 1398/3/5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مرضیه کیوانلو شهرستانکی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 
1695 صادره از سبزوار، نسبت به 1/8 سهم مشاع از 11 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11000 مترمربع از پالک 18- اصلی واقع 
در اراضی شهرستانک بخش 7 سبزوار، برابر قرارداد واگذاری عادی ملک از مالک رسمی آقای عزیر الله کیوانلو شهرستانکی فرزند حبیب الله 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: 1398/4/16، نوبت دوم: 1398/4/31
رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای- حمید رضا آریان پور

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

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جغتای
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 139860306018000008- 1398/3/5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محمود رضا کیوانلو فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 7 
صادره از سبزوار، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 21057/50 مترمربع از پالک 18- اصلی واقع در اراضی شهرستانک بخش 7 
سبزوار، برابر قرارداد واگذاری عادی ملک از مالک رسمی آقای عزیر الله کیوانلو شهرستانکی فرزند حبیب الله 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: 1398/4/16، نوبت دوم: 1398/4/31
رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای- حمید رضا آریان پور

مقامات  میان  لفظی  جدالی  اخیر  روز های  در 
آمریکا  جمهور  رئیس  با  ایران  نظامی  و  سیاسی 
درباره دامنه جنگ احتمالی رخ داد. دونالد ترامپ 
چند روز پیش در اظهار نظری گفته بود: »هر حمله 
نیرویی عظیم  با  آمریکا،  به  متعلق  به هر چیز  ایران 
زمینه ها،  بعضی  در  شد.  خواهد  رو به رو  کوبنده  و 
جمهور  رئیس  است«  کامل  محو  معنای  به  کوبنده 
و در یک مصاحبه  آمریکا همچنین چهارشنبه شب 
در  متحده  ایاالت  و  ایران  جنگ  او  نظر  به  که  گفت 
محمد  اما  شد.  نخواهد  طوالنی  زیاد  وقوع  صورت 
نوشت:  ترامپ  تهدید  به  واکنش  در  ظریف  جواد 
امور  وزیر  جنگی.«  »محو=نسل کشی=جنایت 
یک  ایران  با  جنگ  بودن  »کوتاه  افزود:  خارجه 
توهم است.« او گفت: »هرکس جنگ را شروع کند 

پایان دهنده آن نخواهد بود.«
نشد  ختم  ظریف  به  ایران  مقامات  خوانی  رجز 
مرکزی  قرارگاه  فرمانده  رشید  غالمعلی  سرلشکر  و 
واکنش  ترامپ  سخنان  به  نیز  )ص(  االنبیا  خاتم 
که  می دهیم  هشدار  »ما  گفت:  رشید  داد.  نشان 
نخواهد  هیچ کس  کنترل  در  جنگ  دامنه  و  زمان 
بود. آمریکا باید از اشتباه تجاوز به عراق و افغانستان 
باشد که موجب تحمیل 7 هزار میلیار  درس گرفته 
دالر و 70 هزار کشته و مجروح به این کشور ها شد و 
در محاسبات خود برای تصمیم گیری دچار اشتباه 
»نیرو های  کرد:  تاکید  او  نشود.«  بازگشت  بدون 

در  تردید  هیچگونه  بدون  اسالمی  جهوری  مسلح 
جزایر  به  دشمن  کارانه  تجاوز  اقدام  گونه  هر  برابر 
اسالمی  ایران  هوایی  و  زمینی  دریایی،  مرز های  و 

پاسخ قوی و پشیمان کننده خواهند داد.«
جنگ  از  که  می کنند  تالش  همیشه  انسان ها 
خود را رهایی بخشند و در پرتو صلح از تمام راه های 
موجود برای پیشگیری از جنگ استفاده کنند، اما 
گاهی جنگ به مثابه یک جراحی بزرگ گریز ناپذیر 
آمریکا  و  ایران  مورد  در  که  آنچه  می دهد.  نشان 
تردید  آیا جنگ ضرورتی  که  است  این  است  مطرح 
این  به  پاسخ  است؟  بزرگ  جراحی  یک  برای  ناپذیر 
سوال کلیدی است. آنچه که در صحنه واقعیت دیده 
و  جنگ  ایجاد  برای  طرف  دو  تهدید های  می شود، 
نزاع است. ایاالت متحده آمریکا براساس چهارچوب 
تئوریکی که از آن استراتژی جوجیتسو بر می خیزد 
آغاز کردن  برای  تهران  تحریک  ایجاد فضای  پی  در 
خود  اهداف  به  بتواند  تا  است  گسترده  جنگ  یک 
زمینه های  تهران  به  با جاخالی دادن  و  یافته  دست 
فراهم  المللی  بین  جنگ  یک  دامن  به  ایران  پرتاب 
کند. ایاالت متحده آمریکا برآن شده است که مسئله 
ایران را حل کند. به عبارت دیگر به باور آمریکا ایران 
اکنون  بود،  المللی  بین  چالش  یک   1397 سال  تا 
و  است  المللی  بین  مسئله  یک  آمریکا  برای  ایران 
این  برای  می تواند  وگرنه  شود  حل  مسئله  این  باید 
همواره  مفهوم  سه  بیافریند.  بزرگ  بحرانی  کشور 
که  "چالش"  مفهوم  اول  می نشینند.  هم  کنار  در 
و  آن مفهوم "مسئله"  قرار دارد. یک سوی  میانه  در 
سوی دیگر آن مفهوم "بحران" قراردارد. اگر دولتی 
بتواند چالش های فراروی خود را به مسئله و مسئله 

را حل کند به طبع از فرصت های موجود بهره برده 
است. در کنار این سه مفهوم، "دام چاله ها" هم قرار 
برای  شکارچیان  طرف  از  اصوال  چاله ها  دام  دارند. 
دام هایی که می خواهند شکار کنند در سطح زمین 
گسترده می شود. آنها چاله ای می کنند و روی آن را 
می پوشانند، شکار بدون توجه به اینکه چاهی روبه 
روی اوست به دام می افتد و در چاله فرود می آید. به 
نظر می رسد که اکنون هر دو عاملیت رودر روی هم 
یعنی آمریکا و ایران در فکر کندن دام چاله جنگ در 
برابر همدیگر هستند تا جنگ را یکی آغاز و دیگری 
به سود خود مدیریت کند.  و سپس  را گسترش  آن 
مواضع،  اعالم  و  احتیاط  صبوری،  که  اینجاست 
کمتر در حوزه ادبیات سیاسی معنا پیدا می کند. هر 
ویژه نظامیان  به  و  بیشتر سخن گفته شود  آنچه که 
سیاسی  منظر  از  بزنند،  حرف  سیاسیون  جای  به 
فلذا  بود.  خواهد  دیگری  نفع  به  گزاره ها  انباشت 

مایک  بولتون،  جان  آمریکا  جبهه  در  که  می بینیم 
نظامیان  و  می گویند  سخن  ترامپ  دونالد  و  پمپئو 
این کشور کمتر موضع گیری می کنند. این از منظر 
حقوق بین الملل نشان دهنده این است که آمریکا 
نظامیان  گیری  موضع  نمی شود.  نظامی  فاز  وارد 
آینده  در  می تواند  الملل  بین  حقوق  منظر  از  ایران 
علیه  رسانه ای  فضای  یک  ایجاد  برای  مستمسکی 
کنونی  شرایط  باشد.  احتمالی  جنگ  آغاز  در  ایران 
دارد  از طرفین تالش  به گونه ای است که هر کدام 
دهد  قرار  شده  انجام  عمل  وضعیت  در  را  دیگری 
پایتخت های  به  را  احتمالی  درگیری  یک  آغاز  و 
راستا  همین  در  آمریکایی ها  دهند.  نسبت  یکدیگر 
آرامکو، حمله های  به  پهپاد ها  فجیره، حمله  مسئله 
حوثی ها به فرودگاه های عربستان، حمله به منطقه 
به  حمله  نهایتا  و  نفتکش ها  به  حمله  عراق،  سبز 
و  اند  گذاشته  ایرانی ها  سبد  در  را  آمریکایی  پهپاد 

و  بیان می کنند  گوناگون  رسانه های  در  مکررا  را  آن 
کنند  مطرح  را  نکته  این  می خواهند  طریق  این  از 
یک  درون  به  را  متحده  ایاالت  دارد  تالش  ایران  که 
جنگ بکشاند، اما آمریکا از این جنگ گریزان است. 
دو سوی جریان باید مراقبت کنند که آیا می خواهند 
توازن  با  شود  آغاز  اگر  جنگ  شود؟  آغاز  جنگی 
قدرت معنا پیدا می کند. قدرت می تواند ابعاد مادی 
آن  مجموع  در  که  آنچه  اما  باشد،  داشته  معنوی  و 
به  اراده  آنها،  تعداد  اسلحه،  نوع  می کند  روشن  را 
استفاده از آنها و داشتن فناوری های جدید نظامی 
است.  مدرن  جنگ های  و  المللی  بین  عرصه  در 
باید مولفه مهمی  را  برای یک جنگ  مسئله "زمان" 
زمان  آیا  که  معنا  این  به  دانست.  آن  گستردگی  در 
آمریکا  جنگ  طوالنی؟  یا  بود  خواهد  کوتاه  جنگ 
فرسایشی  عنوان یک جنگ  به  ایران  در  عراق  علیه 
اما  شد.  معرفی  زمان  آن  در  افراد  بسیاری  سوی  از 
رژیم  و  نکشید  طول  هفته  دو  از  بیش  جنگ  این 
صدام سقوط کرد. جنگ های دیگری نیز که آمریکا 
درمنطقه انجام داده از منظر نظامی چندان طوالنی 
مدت نبوده، اما از منظر ماندن در منطقه و پرداختن 
بوده  فرسایشی  و  زیاد  آمریکا  برای  آن  هزینه های 
است. از طرف دیگر باید پذیرفت ایران نه افغانستان 
ویژگی های  و  است  ایران  ایران،  عراق.  نه  است، 
قدرتمند  ارتشی  و  سپاه  اکنون  دارد.  را  خود  خاص 
آمریکا  برای  می تواند  و  دارد  قرار  ایران  سر  پشت 
مقوله ای بسیار سخت تر از بحران عراق و افغانستان 
این  دارد،  وجود  پایانی  و  آغاز  جنگی  هر  در  باشد. 
و  اما خروجی ها  ماجراست،  پایان یک طرف  و  آغاز 

پیامد های آن طرف دیگر داستان است.

کوتاه بودن جنگ با ایران یک توهم است
جدال لفظی میان مقامات تهران با دونالد ترامپ بر سر میزان گستردگی درگیری احتمالی پایان مهلت ۶0 روزه اروپا

کاهش سطح تعهدات برجامی ایران 
پشتوانه حقوقی دارد

عضو هیات رییسه مجلس اعتقاد دارد کاهش سطح 
تعهدات برجامی جمهوری اسالمی ایران دارای پشتوانه 

حقوقی است.
پایان  خصوص  در  هاشمی  قاضی زاده  حسین  امیر 
برنامه  به تعهدات  برای عمل  اروپایی ها  مهلت 60 روزه 
دوم  گام  زمان  فرارسیدن  گفت:  مشترک،  اقدام  جامع 
بر اساس مفاد  برجامی  تعهدات  ایران در کاهش سطح 
توافقنامه مذکور است زیرا برجام یک سند و معاهده بین 

المللی است.
برجام در شورای امنیت سازمان ملل تایید شده است
شورای  مجلس  در  کالت  مشهد،  مردم  نماینده 
اسالمی اظهار کرد: نباید از یاد برد که برجام در شورای 
امنیت سازمان ملل مورد بررسی و تایید قرار گرفته و بر 
اساس مفاد آن اگر یکی از طرفین در اجرای تعهداتش 
کوتاهی کرد، دیگر اعضا می توانند اجرای تعهداتشان را 

کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه کاهش سطح تعهدات برجامی 
است،  حقوقی  پشتوانه  دارای  ایران  اسالمی  جمهوری 
باشد  قرار  اگر  کرد  اذعان  باید  بین  این  در  داد:  ادامه 
انگشت  شود،  متهم  توافقنامه  نقض  به  متهم  کشوری 
اتهام باید به سمت ایاالت متحده نشانه برود که یکجانبه 

از آن خارج شد.
اسالمی  جمهوری  برجامی  تعهدات  سطح  کاهش 

ایران دارای پشتوانه حقوقی است
به  اشاره  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
استعماری  نگاه  دنیا  کشورهای  همه  به  ها  غربی  اینکه 
دارند، تصریح کرد: بر این اساس مشاهده می شود که 
کشورهای حاضر در برجام تعهداتشان را اجرایی نکرده 
و در مقابل به طور متناوب ایران را مورد هجمه قرار می 
دهند که باید به مفاد توافقنامه پایبند باشد و ابراز نگرانی 
اسالمی  شورای  مجلس  رییسه  هیات  کنند.عضو  می 
نشست  برگزاری  برای  آمریکا  درخواست  با  رابطه  در 
اضطراری شورای حکام درباره فعالیت هسته ای ایران، 
خاطرنشان کرد: این اقدام کاخ سفید خالف قوانین بین 
المللی است زیرا کشوری که خودش از برجام خارج شده 
هم اکنون نمی تواند تعیین تکلیف کند؛ در واقع این رفتار 

کامال جنبه سیاسی دارد.

مجلس بان

رحیمی جهان آبادی با اشاره به تغییر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

»بورل« در اتحادیه اروپا کاره ای نیست
رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
می گوید نباید به "جوزف بورل" مسئول جدید سیاست خارجی 

اتحادیه اروپا دل بست، افراد در این مجموعه کاره ای نیستند.
جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 
با اشاره به اینکه "جوزف بورل" به عنوان مسئول جدید سیاست 
اروپا  اتحادیه  گفت:  است،  شده  معرفی  اروپا  اتحادیه  خارجی 
مجموعه ای است که کارگزار در آن کاره ای نیست زیرا ساختار 
حقوقی  و  قضایی  کمیسیون  دارد.عضو  بیشتری  اهمیت  آن 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اتحادیه اروپا سیاست کلی 
را دنبال می کند، بیان داشت: آنها براساس سیاست های تعریف 
شده روابط و مسائل را دنبال کرده و به جمع بندی می رسند، 
را  رابط  و  سخنگو  نقش  بیشتر  مجموعه  این  در  افراد  بنابراین 

دارند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نمی تواند دیدگاه 
تربت  باشد.نماینده مردم  اثر گذار  و  ببرد  را پیش  شخصی خود 
جام، تایباد و باخرز در مجلس دهم شورای اسالمی، با اشاره به 
نقش موگرینی در ارتباط ایران با اتحادیه اروپا، ادامه داد: درست 
اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  عنوان  به  موگرینی  که  است 
وجود  با  و  داشت  ایران  و  اروپا  روابط  بر  تاثیرگذاری  نقش  اروپا 
تری  مثبت  و دیدگاه  فعال  توانایی،  اینکه ممکن است شخصی 
داشته باشد اما در نهایت در چنین سیستم هایی کارگزار کاره ای 
نیست.وی تاکید کرد: مهم ساختار تصمیم گیری و سیاستی که 
بر مجموعه اتحادیه اروپا حاکم است، در این شرایط نظر شخص 
نمی تواند تاثیر اساسی ایجاد کند، آنها منافع مشخصی دارند و 
بر اساس همین منافع به جمع بندی می رسند و مسائل را دنبال 

خبرگزاری  با  گفت وگو  ادامه  در  آبادی  جهان  کنند.رحیمی  می 
خارجی  سیاست  مسئول  تغییر  اینکه  به  اشاره  با  ملت،  خانه 
اروپا در زمان بررسی برجام به معنا تمایل اروپا به نتیجه رسیدن 
اروپا منافع خود  نهایت  بود، اظهار داشت: در  توافق هسته ای 
که  گیرد  قرار می  این پست  در  فردی  اینکه  و  کند  دنبال می  را 
به برجام متمایل است تاثیری بر مجموعه تصمیم گیری ندارد.

چون  جزییاتی  به  نباید  براینکه  تاکید  با  مجلس  نماینده  این 
تغییر افراد در سیستم های مانند اتحادیه اروپا توجه کرد، بیان 
داشت: همان طور که آنها منافع خود را دنبال می کنند، ما نیز 
باید منافع خود را تعریف و مشخص کنیم، به این فکر نباشیم که 
چه کسی می آید و چه فردی می رود.در نهایت اروپا منافع خود 
که  گیرد  قرار می  این پست  در  فردی  اینکه  و  کند  دنبال می  را 

به برجام متمایل است تاثیری بر مجموعه تصمیم گیری ندارد.
رئیس کمیته بین الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
تاکید کرد: تغییر افراد در واقع مسئله و نکته حاشیه ای است که 

نباید به آن دل بست چرا که اهمیت آنچنانی ندارند.
از  بورل سیاستمدار چپ گرای اسپانیایی است که به شدت 
دستور  همچنین  او  است،  کرده  انتقاد  برجام  از  آمریکا  خروج 
برآبراهام  هواپیما  ناو  همراه  ناوگروه  از  اسپانیایی  ناوچه  خروج 
لینکون بعد از حرکت این ناوگروه به سمت خلیج فارس را صادر 
کرده بود.وی همچنین اردیبهشت ماه سال جاری بعد از بیانیه 
ایران در زمینه اقدامات  شورای عالی امنیت جمهوری اسالمی 
تقابلی در چارچوب برجام، تاکید کرده بود که اقدام ایران را در 

چارچوب برجام ارزیابی می کند.
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اجتماعی  امنیتی  سیاسی  معاون 
استاندار خراسان رضوی خواستار پیگیری 
ارز شد و گفت: در  و  هدفمند قاچاق کاال 
در  را  اقتصادی  زلزله  دشمن  که  شرایطی 
باید  ما  است  داده  قرار  خود  کار  دستور 
باشیم. اقتصاد  سازی  مقاوم  دنبال  به 

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار 
کمیسیون  جلسه  در  رضوی  خراسان 
ارز خراسان رضوی  و  با قاچاق کاال  مبارزه 
بسیار  کمیسیون  را  مذکور  کمیسیون 
عمر  از  چه  گفت:هر  و  دانست  مهمی 
ستاد مبارزه  با قاچاق کاال وارز می  گذرد 
اهمیت آن بیشتر از پیش بر همگان نمایان 
به سمت هدفمند کردن  باید  اما  می شود 

پیگیری قاچاق کاال و ارز برویم.
اقدام  برابر  در  افزود:  جعفری  حسن 
را  ها  تحریم  که  افرادی  و  ابزار  شناسایی 
دور می زنند وظیفه ما در حوزه مقابله ای و 
آمادگی بسیار مهم است و می تواند نقش 

تاثیرگذاری داشته باشد.
رونق  یعنی  سال  شعار  به  اشاره  با  وی 
تبعات  با  ما  همه  کرد:  خاطرنشان  تولید 

همین  برای  هستیم  آشنا  قاچاق  با  منفی 
بتوانیم جلوی  گوئیم هر چه  که می  است 
قاچاق کاال را بگیریم در رونق تولید موفق 
خواهیم  مثبتی  عملکرد  و  بود  خواهیم  تر 
اجتماعی  امنیتی  سیاسی  داشت.معاون 
خطاب  ادامه  در  رضوی  خراسان  استاندار 
کرد:  اذعان  جلسه  در  حاضر  اعضای  به 

اعضای  از  کاال  قاچاق  حوزه  در  ما  انتظار 
های  برنامه  که  است  این  کمیسیون 
بتوانیم  تا  کنند  اعالم  ما  به  را  منسجمی 
تدبیر مناسب تری را در مقابل قاچاق کاال 

و ارز داشته باشیم.
است  جالب  کرد:   اضافه  جعفری 
کنیم  می  رصد  را  وارداتی  کاالهای  وقتی 

قابل  ارزش  ها  آن  اکثر  شود  می  معلوم 
توجهی پیدا کرده اند اما در مورد کاالهای 
ضدفرهنگی و اخالقی و ضد ارزشی شاهد 
این  که  نبودیم  مشهودی  قیمت  افزایش 
بیانگر یک قوه عاقله است تا این کاالها به 

یک  قیمت ارزانی وارد کشور شوند.
ما  مشترک  مرزهای  کرد:  اظهار  وی 
تهدید  هم  تواند  می  پیرامون  کشور   16 با 
مرزهای  برای  اگر  و  فرصت،  وهم  باشد 
آسیب  باشیم  نداشته  برنامه  خودمان 
و  اشتغال  و  گرفته  را  ما  اقتصاد  دامن  ها 

اقتصاد دچار مشکل خواهدشد.
اجتماعی  امنیتی  سیاسی  معاون 
بیان  ضمن  رضوی  خراسان  استاندار 
افزود:  زد،  دور  را  ها  تحریم  باید  که  این 
زلزله   دنبال  به  دشمنان  که  شرایطی  در 
مقاوم  دنبال  به  باید  ما  هستند  اقتصادی 
سازی اقتصاد باشیم.جعفری اذعان کرد: 
ما هر کاری که بتواند هزینه قاچاقچی ها 
را افزایش دهد انجام خواهیم داد چون به 
نفع نظام و خودمان است و قطعا ثمرات آن 

در کشور و استان مشهود خواهد بود.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار خراسان رضوی؛

باید به دنبال مقاوم سازی اقتصاد باشیم

هواپیمایی آسمان
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از ما بپرسید؟
وظیفه قانونی کارفرما در برخورد با کارگر متخلف

y زنگنه دکتری تخصصی حقوق عمومی
برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر می باشد اما این اخراج و فسخ 
کردن قرارداد کار بدون ضابطه نبوده و بایدها و نبایدهایی دارد. یکی از موارد اخراج موجه کارگر، 
در ماده ی 27 قانون کار مورد اشاره قرار گرفته است که در کافه قانون امروز به بررسی آن خواهیم 
پرداخت. با ما همراه باشید. پیش از طرح کردن موضوع توجه به این نکته ضروری است که 
پس از آن که قرارداد کار میان کارگر و کارفرما تنظبم می شود، حقوق و تعهداتی برای هریک از 
آنان به وجود می آید. این حقوق و تعهدات تا زمانی که قرارداد پا بر جا است، برای هر دو طرف 
وجود دارد اما امکان دارد هر یک از آن ها بنا به دالیلی در انجام وظایف و تعهدات پیش بینی 
شده در قانون کوتاهی کرده و حقوق طرف مقابل را زیر پا بگذارند. در این حالت باید توجه شود 
که طرفی که از نقض تعهدات و وظایف از سوی طرف مقابل زیان دیده است، نمی تواند مطابق 
میل خود رفتار نموده و هر کاری که دلش خواست انجام دهد. یکی از موارد عدم پای بندی به 
وظایف و تعهدات در روابط کارگر و کارفرما، حالتی است که کارگر به وظایف خود عمل نمی کند 
یا این که در محیط کار بی نظمی و آشفتگی به وجود می آورد. حال پرسش این است که آیا در 
این موارد کارفرما می تواند هر برخوردی که به صالح دانست با این کارگر بکند؟ آیا می تواند او را 
اخراج کند؟ در صورت اخراج کارگر چه پیامدهای قانونی انتظار او را خواهد کشید؟ حال شما 
هم همین موقعیت را فرض کنید. فرض کنید که کارگری در محیط کاری بی نظمی به وجود 
می آورد و عالوه بر این که خودش به درستی وظایفش را انجام نمی دهد، مانع از این می شود که 
دیگران هم به وظایف خود عمل کنند. کارفرما پس از مدتی کاسه صبرش لبریز می شود و اقدام 
به اخراج کردن او و قطع پرداخت حق و حقوق او می نماید. آیا در این وضعیت کارگر می تواند 
علیه کارفرما طرح دعوا نموده و حقوق چند ماه خود را از او دریافت کند یا اینکه چون نحوه ی 
رفتار خودش باعث اخراج شدنش بوده، حقی در خصوص طرح دعوا و گرفتن حق و حقوق خود 
نخواهد داشت؟ در این خصوص ماده 27 و 165 قانون کار را با هم بررسی می کنیم تا پاسخ این 

پرسش ها را بیابیم.
ماده 27 قانون کار مقرر می دارد: »هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین 
نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعالم 
نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار 
معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ 
نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسالمی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی الزم است. در 
هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم 
حل اختالف از طریق هیات حل اختالف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع 

حل اختالف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید«.
y شرایط موجه بودن اخراج کارگر طبق ماده ۲۷ قانون کار

برهم زدن قرارداد کار از سوی کارفرما به معنای اخراج کارگر می باشد اما این اخراج و فسخ 
از موارد اخراج موجه  نبایدهایی دارد. یکی  و  بایدها  و  نبوده  بدون ضابطه  کار  قرارداد  کردن 
کارگر، مطابق ماده ی 27 قانون کار این است که کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی نماید و 
یا اینکه آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند. در این حالت کارفرما 
نمی تواند به محض بروز چنین رفتارهایی از کارگر او را از محیط کار اخراج کند بلکه باید نظر 
شورای اسالمی کار یا انجمن صنفی را در این زمینه پرس و جو کند و اگر نظر آنها مثبت بود، 
باید حقوق دوران رسیدگی به اختالف را به کارگر پرداخت نموده و سپس قرارداد کار را با او بر 
هم زده و او را اخراج کند. حاال ممکن است کارفرما به محض مشاهده تخلفی از جانب کارگر، 
بدون اینکه چنین تشریفات قانونی را رعایت کند تصمیم بگیرد که او را اخراج نماید و حقوق او 
را هم پرداخت نکند. در این حالت کارگر می تواند به مراجع حل اختالف کارگر و کارفرما مراجعه 
کند. مطابق ماده ی 165 قانون کار اگر هیئت حل اختالف تشخیص دهد که اخراج کارگر موجه 
نبوده است، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقوق او را از تاریخ اخراج صادر می نماید. 
اگر هم تشخیص دهد که اخراج او موجه بوده است، کارفرما باید به نسبت هرسال سابقه کار 

معادل یك ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی بپردازد.

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

يكشنبه ها : ساعت : 1830
دوشنبه ها :  ساعت1620 و 2210

سه شنبه ها :ساعت2100
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 جمعه ها ساعت : 0945 
مشهد- اهواز: شنبه ساعت: 1225 و دوشنبه و 

پنجشنبه هاساعت: 1125
مشهد- شيراز: يكشنبه و پنجشنبه ها ساعت : 1830 

مشهد- ايالم : يكشنبه و چهارشنبه ها  ساعت: 
 0845

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

مشهد  - ساري : چهارشنبه ها  ساعت : 1710
  پرواز مسير مشهد - اردبيل   روزهاي 

پنج شنبه  از مورخ 4/20/ 98 برقرار خواهد 
شد.

برنامه پروازي هواپيمايي اسمان 
نيمسال اول 1398

تعزیرات حکومتی در خواب زمستانی

فروش کاال گران تر از قیمت روی آن غیرقانونی است
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
از  بیش  اجناس  فروش  می گوید  مجلس 
آنها غیرقانونی  روی  بر  قیمت درج شده 

است و باید با آن برخورد شود.
کمیسیون  عضو  منصوری  محمدرضا 
درباره  مجلس  معادن  و  صنایع 
فروش  بر  مبنی  مردمی  گزارش های 
قیمت های  از  گرانتر  مغازه ها  در  اجناس 
حال  در  گفت:  کاالها،  روی  شده  درج 
افزایش  قدری  به  تخلفات  تعداد  حاضر 
پیدا کرده که سازمان تعزیرات حکومتی 
توجه  بی   ... و  فروشی  گران  به  نسبت 
قدیم  تولید  کاالی  اگر  گذشته  در  شده، 
فروشنده  داشت  وجود  مغازه ها  در 
به  را  کاالها  این  قیمت  افزایش  بدون 
این  امروز  که  در حالی  مردم می فروخت 

موضوع کمتر اجرایی می شود.

در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در 
اقتصادی  شرایط  باید  تحریمی  شرایط 
مردم را در نظر گرفت، افزود: فروشندگان 
کاالهای  و  کنند  رعایت  را  انصاف  جانب 

براساس  را  قدیم  خرید 
قسمت های درج شده روی 
قرار  مردم  اختیار  در  آنها 

دهند.
y  سازمان تعزیرات می تواند

اقتدار خود را از طریق برخورد 
با متخلفان نشان دهد

وی با بیان اینکه سازمان 
اقتدار  می تواند  تعزیرات 
با  برخورد  طریق  از  را  خود 
متخلفان نشان دهد، اظهار 
است  ممکن  اگرچه  کرد: 

کمبود  مانند  بهانه هایی  با  سازمان  این 
نیروی انسانی از انجام وظیفه سرباز زند 
بیکار،  افراد  کارگیری  به  با  توان  می  اما 
را  این سازمان  کار  نیروی  مشکل کمبود 
رفع کرده و با جریمه فروشندگان متخلف 
برای  موردنیاز  مالی  منابع 
پرسنل  این  حقوق  پرداخت 

را تامین کرد.
در  مردم  نماینده  این 
خاطرنشان  دهم  مجلس 
بیش  اجناس  فروش  کرد: 
روی  بر  شده  درج  قیمت  از 
و  است  غیرقانونی  کاالها 

باید با آن برخورد شود.
y  افزایش قیمت کاالها با شیوه

کنونی قابل توجیه نیست
داد:  ادامه  منصوری 

کنونی  شیوه  با  کاالها  قیمت  افزایش 
قابل توجیه نیست چراکه نرخ ارز در این 
بلکه  است  نداشته  رشدی  تنها  نه  روزها 
سوی  از  کرد  تجربه  نیز  را  کاهشی  روند 
نیز  کارگران  و  کارمندان  حقوق  دیگر 

افزایش چندانی پیدا نکرد.
y  برخورد با فساد نقش دالالن را در مدیریت

بازار کاهش می دهد
معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
زمستانی  خواب  در  حکومتی  تعزیرات 
که  مکانیزمی  کرد:  تصریح  هستند، 
اساسی  کاالهای  توزیع  برای  دولت 
و  رانت  ایجاد  باعث  می کند  استفاده 
برخورد  با  باید  بنابراین  می شود  فساد 
بازار  مدیریت  در  را  نقش دالالن  با فساد 

کاهش داد.

فروشندگان جانب 

انصاف را رعایت 

کنند و کاالهای خرید 

قدیم را براساس 

قسمت های درج شده 

روی آنها در اختیار 

مردم قرار دهند

,,
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حوادث
تصادف مشهد-سرخس یک کشته برجای گذاشت

گفت:  رضوی  خراسان  انتظامی  فرماندهی  راه  پلیس  رئیس 
سه  و  کشته  یک  سرخس  مشهد-  مسیر  در  رانندگی  سانحه 

مصدوم بر جای گذاشت.
 ۳۷ در  امروز  که  حادثه  این  در  افزود:  امیدوار   هادی  سرهنگ 
کیلومتری جاده مشهد به سرخس رخ داد یک دستگاه خودروی 
سواری پژو با یک دستگاه خودروی سمند پلیس راه آهن برخورد 
کرد.وی اضافه کرد: دراین حادثه یک نفر از سرنشینان پژو در دم 
درمانی  مراکز  به  نیز  حادثه  دیگر  مصدوم  نفر  سه  و  باخت  جان 

منتقل شدند.
حادثه  این  علت  چپ  به  انحراف  داد:  ادامه  امیدوار  سرهنگ 

اعالم شده است.
خراسان رضوی ۲۰ هزار و ۵۷۵ کیلومتر راه دارد که شش هزار 
راه  آن  کیلومتر   ۱۵۲ و  هزار   ۱۴ و  شهری  بین  آن  کیلومتر   ۴۲۲ و 

روستایی است.

۵ کشته و ۴۳ مجروح طی ۴۸ ساعت گذشته در محورهای 
خراسان رضوی

در  ترافیک  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  راهور  پلیس  رئیس 
و  فوتی  تصادف   ۳۲ وقوع  از  است،  پرحجم  مشهد  ورودی های 
رضوی  خراسان  محورهای  در  گذشته  ساعت   ۴۸ طی  جرحی 

خبر داد.
در  فارس  خبرنگار  با  گفت و گو  در  امیدوار  هادی  سرهنگ 
ترافیک  شاهد  مشهد  ورودی های  در  اکنون  هم  گفت:  مشهد 
سایر  و  مشهد  خروجی  مسیرهای  اما  هستیم،  پرحجمی 

محورهای خراسان رضوی  ترافیک عادی صبحگاهی دارند.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه داد: از روز پنج شنبه 
۳ تصادف منجر به فوت در محورهای این استان  تا صبح امروز 

این  از  اینکه یکی  با بیان  ۵ نفر شد.وی  رخ داد که منجر به فوت 
تصادفات فوتی در محور تربت حیدریه به گناباد صبح دیروز رخ 
داد و سبب کشته شدن ۳ نفر شد، اظهار کرد: دو تصادف فوتی 
دیگر یکی در فریمان و دیگری صبح امروز در سرخس منجر به 
همچنین  مدت  این  در  داد:  ادامه  شد.امیدوار  دیگر  نفر  دو  فوت 
۲۹ تصادف جرحی هم در محورهای خراسان رضوی رخ داد که 
خراسان  راهور  پلیس  شد.رئیس  نفر   ۴۳ مصدومیت  به  منجر 
فوتی  تصادفات  عامل  عمده ترین  اینکه  به  اشاره  ضمن  رضوی 
در محورهای خراسان رضوی انحراف به چپ است، عنوان کرد: 
به  کافی  توجه  عدم  تقدم،  حق  نکردن  رعایت  چپ،  به  انحراف 
وقوع  عامل  بیشترین  رانندگان  خواب آلودگی  و  خستگی  و  جلو 
در  رانندگان  اینکه  بر  تاکید  با  هستند.وی  جرحی  تصادفات 
سپس  و  کنند  استراحت  حتما  خواب آلودگی  و  خستگی  مواقع 
به راه خود ادامه دهند، اضافه کرد: قبل از غروب آفتاب چراغ های 
 ۳۰ در  و  کند  پیدا  افزایش  دید  میدان  تا  کنند  روشن  را  خودرو 
جاده ای  تصادفات  بیشترین  وقوع  محل  که  شهرها  کیلومتری 
است، دقت بیشتری داشته باشند.امیدوار با بیان اینکه تصادف 
با عابر پیاده هم در مدت اخیر افزایش یافته است، تصریح کرد: 
رانندگان در مناطق مسکونی که تردد عابران پیاده، کشاورزان و 
کودکان بیشتر است توجه بیشتری داشته باشند تا کمتر شاهد 

این وقایع تلخ باشیم .

کارگر جوان زیر نوار نقاله جان باخت
 ۲۵ کارگری  گفت:  نیشابور  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
شهرک  در  ها  کارخانه  از  یکی  نقاله  نوار  زیر  کردن  گیر  اثر  بر  ساله 

صنعتی خیام نیشابور جان باخت.
مهدی حسینی روز شنبه اظهارداشت: دیشب در پی اعالم 
از ایستگاه یکم آتش نشانی  این حادثه گروه نجات آتش نشانان 

نیشابور به محل اعزام شد.وی گفت: آتش نشانان اقدام به برش 
جراحات  شدت  اما  کردند  دیده  حادثه  فرد  رهاسازی  و  دستگاه 

وی بقدری زیاد بود که در همان لحظات اولیه فوت کرده بود.
وقوع  علت  افزود:  نیشابور  نشانی  آتش  سازمان  مدیرعامل 
این حادثه بطور دقیق مشخص نیست لذا کارشناسان در حال 

بررسی آن هستند.
نیشابور در فاصله ۱۲۷ کیلومتری غرب مشهد واقع است.

باند بزرگ »جعل مدارک دانشگاهی« متالشی شد
فعالیت  کشور  در  که  دانشگاهی  مدارک  جعل  بزرگ  باند  یک 
آزاد  دانشگاه  حراست  شد.مرکز  متالشی  و  کشف  داشت، 
نیروی  پاسداران،  سپاه  اطالعات  سازمان  همکاری  با  اسالمی 
پایه  و  دانشگاهی  مدارک  جعل  باند  یک  قضاییه  قوه  و  انتظامی 
در کشور را کشف و خنثی کرد. این فعالیت در پی رویکرد جدید 
و  موسس  هیئت  رئیس  تاکید  پی  در  جدید  دوره  در  دانشگاه 
هیئت امنا و رئیس دانشگاه آزاد برای صیانت از حیثیت دانشگاه 
و اعتبار مدارک دانشگاهی است که مرکز حراست دانشگاه آزاد 
موظف به رسیدگی و شناسایی باندهای جعل مدارک دانشگاهی 
اسالمی،  آزاد  دانشگاه  حراست  مرکز  پیگیر  اقدامات  پی  شد.در 
یک باند بزرگ جعل شناسایی و با همکاری مراجع نامبرده به ویژه 
و  شد  شناسایی  مرتبطان  و  عامالن  شبکه  کل  قضایی  دستگاه 
تعدادی از متهمان به همراه کلیه ادوات مجرمانه دستگیرشدند 

و دفاتر متخلف پلمب شد.
جاعالن از سال ۱۳۸۵ به صورت حرفه ای و شبکه ای در کشور 
فعالیت داشته و با راه اندازی دفاتر متعدد در استان های مختلف 
به  دانشگاهی  مدارک  استعالم  جعلی  سایت های  راه اندازی  و 
صدور مدارک جعلی مهم و بسیار زیاد در مقاطع تحصیلی اقدام 

می کردند.

در  خودرو  یدکی  لوازم  از  ُپر  مخفی  انبار 
حالی در مشهد کشف شد که حجم ریالی این 
شده  برآورد  تومان  میلیارد  یک  حدود  پرونده 

است. 
مقدسی،  مهدی  آنالین  قدس  گزارش  به 
سازمان  بازرسی  معاونت  مسئول  کارشناس 
باره گفت: در  این  صمت خراسان رضوی در 
معاونت  کارشناسان  میدانی  اقدام های  پی 
پای  پیش  را  سرنخی  صمت  سازمان  بازرسی 
لوازم یدکی  از دپوی عظیم  آن ها قرار داد که 

خودرو در یک انبار مخفی حکایت داشت. 
پس از یقین پیدا کردن از ماجرای احتکار 
نکردن  اعالم  آن  عالئم  از  یکی  که  کاال 
موجودی یک انبار در سامانه یادشده است، از 
یکی از تیم های زبده و حرفه ای خواسته شد 
را که در حوالی خیابان فدائیان اسالم  محل 
مشهد واقع شده بود به صورت مخفیانه رصد 
کنند حجم کاالهای دپو شده چه مقدار بوده 
تصریح  مقدسی  مهدی  چیست.  آن  نوع  و 
اقدام های  انجام  از  پس  رو  همین  از  کرد: 
مخفی  انبار  شد  مشخص  محل،  در  پوششی 
که از سوی مالک آن به دوربین های مداربسته 
انواع  از  مملو  بود،  شده  مجهز  پیشرفته ای 
موتوری،  قطعات  شامل  خودرو  یدکی  لوازم 

بدنه و... است. 
کارشناسان  ادامه  در  داشت:  بیان  وی 

وارد  آنجا  از  بازرسی  و  محل  به  ورود  برای 
رؤیت  محض  به  انبار  مالک  اما  شدند،  عمل 
کارشناسان دِر انبار را بست و مانع این اقدام 
نبرد  پیش  از  کاری  او هم  اقدام  این  اما  شد. 
مبنی  کارشناسان  مکرر  اخطارهای  وقتی  و 
باتوجه به مطرح  بر گشودن در کارگشا نبود، 
انبار  در  کاال  عظیم  احتکار  ماجرای  بودن 
موصوف، موضوع به اطالع جانشین سرپرست 
برهمین  رسید؛  مشهد  انقالب  دادسرای 
اداره  مأموران  از  فدکی  دشتی  قاضی  اساس 
انتظامی  فرماندهی  عمومی  براماکن  نظارت 
استان خواست تا در محل حضور پیدا کنند و 
در صورتی که عامل جرم باز هم اسرار بر اقدام 
و  باز  محل  دِر  قانون  رعایت  با  داشت،  خود 
انبار بازرسی شود. پس از ورود کارشناسان به 

محل حجم باالیی از لوازم یدکی خودرو کشف 
یدکی  لوازم  احتکار  بر  عالوه  شد  مشخص  و 
تحت  بی هویت  کاالهای  از  برخی  محل،  در 
سویی  از  می شدند.  بسته بندی  برند  یک  نام 
استاندارد  مشمول  که  کاال  زیادی  حجم  نیز 
تایم  تسمه  ترمز،  لنت  مانند  بودند  اجباری 
و... در محل درحالی بسته بندی می شد که از 

نشان استاندارد روی آن ها خبری نبود. 
اقدام  این  عامل  که  بود  این  عجیب  نکته 
این  بر  قرار  و  داشت  کاال  بسته بندی  مجوز 
بسته بندی  در  را  غیراستاندارد  کاالی  نبود 
مجاز جاگذاری و به مردم بفروشند! کمی بعد 
معلوم شد مجوز فعالیت هم متعلق به مشهد 
فعالیت  نباید  محل  در  قانون  طبق  و  نبوده 

صورت می گرفت.

خبر

انبار بزرگ احتكار لوازم يدکی خودرو در مشهد لو رفت

فناوری  سازمان  رئیس 
پرسشگر  برنامه  در  اطالعات 
مشکل  دو  گفت:  آموزش  شبکه 
فناوری  آنکه  نخست  داریم  فناوری  حوزه  در  اساسی 
در  که  درحالی  نیست،  اولویت  کجا  هیچ  در  آی تی  و 
افزود:  می کنیم.امیرناظمی  زندگی  فناوری  عصر 
ما  ترس  دارد،  تاریخی  ریشه  تقریبًا  که  دوم  مشکل 
نگاه  فناوری  منفی  نقاط  به  بیشتر  و  است  فناوری  از 
و سواد رسانه ای  تفکر  می شود. خروجی درسی چون 
هم این است که دانش آموزان را از فناوری بترسانیم و 
عمدتًا نسبت به خطرات آن هشدار دهیم. شبکه های 
مشکالت  بسیاری  و  است  همینطور  هم  اجتماعی 
توجیه  برای  افرادی  می دهند.  نسبت  آن  به  را  جامعه 

بیرونی می گردند  عامل  دنبال  به  ناکارآمدی خودشان 
که یکی از آن ها همین شبکه های اجتماعی و فضای 
از  بخشی  دیگر  سوی  از  افزود:  است.ناظمی  مجازی 
سیاستمداران بروز نیستند. منع ورود استادان و معلمان 
برای حضور در شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام 
و... به معنای باز گذاشتن راه برای سوءاستفاده و حضور 
گروه  توانمندی  که  می شود  سلبریتی ها  چون  افرادی 
مرجع بودن و هدایت به سمت توسعه را ندارند.او درباره 
علت اجرایی نشدن ماده 69 قانون برنامه ششم توسعه 
مبنی بر هوشمندسازی مدارس گفت: این برنامه شامل 
سه سطح زیرساخت، خدمات و محتواست. سطح دوم 
اول  سطح  و  است  پرورش  و  آموزش  اختیار  در  سوم  و 

برعهده ماست.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران 
خراسان  استانداری  خارجی 
رضوی گفت: ارائه کارت آمایش برای 
اتباع خارجی خراسان رضوی ضروری است.به گزارش 
محدودیت های  با  ارتباط  در  قاسمی  سیدعلی  تسنیم 
موجود برای برخی از اتباع افغانستان در استان مربوط 
باید  داشت:  اظهار  مشهد  به  منتهی  مسیرهای  به 
مهاجران افغانستان با ارائه کارت آمایش اتباع خارجی 
و یا گذرنامه به تردد بپردازند، در غیر این صورت این امر 
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  نیست.قاسمی  پذیر  امکان 
خراسان  در  ساکن  پناهنده  هزار   320 از  درصد   90
آنها  از  نفر  هزار   310 که  هستند  افغانستانی  رضوی 
داخل شهر حضور دارند، تاکنون اتباع خارجی دارای 

گذرنامه، کارت آمایش و یا ثبت شده در مراحل ثبت نام 
اولیه توسط تحصیالت فرزندان آنها مجوز حضور قانونی 
کسب کردند.وی با اشاره به سکونت و پناهندگی افراد 
به روش های مختلف در مشهد و شهرستان های خراسان 
افرادی  برای  سفر  اجازه  کرد:  خاطرنشان  رضوی، 
صادر  دادند  انجام  را  نام  ثبت  اولیه  مراحل  صرفًا  که 
حاضر  افراد  از  نفر  هزار  حاضر 70  حال  در  نمی شود، 
و  اتباع  می شوند.مدیرکل  دسته  این  شامل  استان  در 
مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: 
از دالیل وجود محدودیت برای اتباع افغانستانی می توان 
به تفاوت در نحوه ارائه خدمات برای هر صنف اشاره کرد، 
در یک شهر  فعالیت  تعداد محدودی مجوز  عبارتی  به 

برای هر صنفی صادر می شود.

سنجش  سازمان  رئیس 
اولیه  نتایج  آینده  گفت: هفته 
آزمون کارشناسی ارشد سال 98 

دانشگاه ها اعالم می شود.
در  سنجش  سازمان  رئیس  خدایی  ابراهیم 
گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی 
ظرفیت  درباره  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  پزشکی 
سراسری  دانشگاه های  ارشد  کارشناسی  دوره 
اظهار کرد: ظرفیت دانشگاه ها در دوره کارشناسی 

ارشد ١6٠ هزار نفر است.
کنکور  نتایج  اعالم  زمان  به  اشاره  با  وی 
نتایج  آینده  هفته  کرد:  تصریح  ارشد  کارشناسی 
و  می شود  اعالم  ارشد  کارشناسی  کنکور  اولیه 

نتایج نهایی هم در شهریور اعالم خواهد شد.
ظرفیت  به  اشاره  با  سنجش  سازمان  رئیس 
این  کرد: سال گذشته ظرفیت  بیان  آزاد  دانشگاه 
می شود  پیش بینی  و  بود  نفر  هزار   150 دانشگاه 
تعداد  همین  هم  دانشگاه  این  امسال  ظرفیت 

باشد.
خدایی ادامه داد: کارشناسی ارشد دوره بدون 
آزمون ندارد و ثبت نام بدون آزمون دانشگاه آزاد هم 

همان دوره با استعداد درخشان است.

هفته آينده؛ زمان اعالم نتايج آزمون کارشناسی ارشدضرورت ارائه کارت آمايش برای اتباع خارجی خراسان رضویاتصال تمام مدارس به شبكه هوشمند تا پايان سال جاری

خبر
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی'ره' سیاست 

کمیته را این گونه مطرح کرد: 
 توانمند سازی افراد تحت پوشش 

امداد  کمیته  کل  مدیر   / پوران  حسن  زهرا  
کمیته  گفت:  رضوی  خراسان  خمینی  امام 
تحت  افراد  توانمندسازی  جهت  در  امداد 
پوشش به  کارآفرینانی که توانایی ایجاد کار را 

داشته 50 میلیون وام اعطا می کند.
حبیب الله  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
رسانه  این  خبرنگار  با  مصاحبه  در  آسوده 
تحت  افراد  سازی  توانمند  طرح  پیرامون 
پوشش کمیته افزود : مبلغ 50 میلیون تومان 
وام قرض الحسنه به کارآفرینان دارای شرایط 
می گردد.وی  ارایه  کار  و  کسب  ایجاد  جهت 
ایجاد  توانایی  که  فردی  هر  به  کرد:  تصریح 
تومان  میلیون   50 مبلغ  باشد  داشته  اشتغال 
به صورت قرض الحسنه تعلق می گیرد. یکی 
از وظایف کمیته امداد در حوزه توانمندسازی 
افراد  برای  اشتغال  ایجاد  خانواده،  اقتصاد 
پوشش  تحت  افراد  اولویت  با  نیازمند  و  بیکار 
امام  امداد  کمیته   98 سال  اعتبار  که  است 
میلیارد   350 حدود  رضوی  خراسان  خمینی 
تومان است که امیدواریم در سال رونق تولید 
بتوانیم با کمک منابع بانکی از این مبلغ برای 
ابراز  آسوده  کنیم.  استفاده  اشتغال  ایجاد 
و  اشتغال  ایجاد  برای  زیادی  مراجعات  کرد: 
و  هزار   3 از  بیش  که  گرفته  صورت  کارآفرینی 
سیستم  به  کارآفرینی  وام  اخذ  برای  نفر   400
داد:  توضیح  اند.وی  شده  ارجاع  بانکی  های 
گذشته  سال  از  روستایی  توسعه  پرونده  در  ما 
کنون  تا  داشتیم.  اعتبار  تومان  میلیارد   126
این  به  تومان  میلیارد   40 مبلغ  مجموع  در 
پیگیری 90  در حال  ما  و  پرداخت شده  افراد 
افراد  این  به  واریز  برای  مانده  باقی  میلیارد 
خمینی  امام  امداد  کمیته  هستیم.رئیس 
می  افراد  داد:  ادامه  رضوی  خراسان  استان 
توانند ایده های خود را برای اشتغال زایی به 
و کمیته طبق شرایط  ارائه کنند  امداد  کمیته 
نظر  مورد  تسهیالت  گرفته  صورت  بازاریابی  و 
قرارداد  فرد  با  و  داده  قرار  آنان  اختیار  در  را 
می بندد.آسوده  از جمله شرایط  اعطای وام 
توانایی  کرد:  بیان  این گونه  را  براکارآفرینان 
شده  ایجاد  اشتغال  اقتصادی  سازی  توانمند 
بوده  شرایط  جمله  از  آن  اقتصادی  توجیه  و 
خانگی،  مشاغل  حوزه  در  توانند  می  افراد  و 
صنایع دستی، پرورش دام سبک و دیگر موارد 

از آن استفاده کنند.

استان  خمینی'ره'  امام  امداد  کمیته  مدیرکل 
کمک  و  آسان  ازدواج  گفت:   50 رضوی  خراسان 
به زوج ها در تهیه جهیزیه سیاست اجرایی کمیته 

امداد است.  
گذشته  روز  امروز"  "صبح  روزنامه  گزارش   به 
سری   50 اهدای  مراسم  در  آسوده  حبیب الله 
جهیزیه به نوعروسان که صبح روز شنبه در محل 
سیاست  افزود:  شد  برگزار  ثامن االئمه  اردوگاه 
کمیته امداد ازدواج آسان و کمک به تهیه جهیزیه 
نوعروسان تحت پوشش، با استفاده از کمک های 

خیرین و یا از محل اعتبارات کمیته است.
وی تصریح کرد: کمیته امداد در جهت تامین 
تحت  افراد  سازط  توانمند  برای  الزم  مالی  منابع 
پوشش نیازمند حضور خیرین در این سازمان بوده 
تا بتوانند با شناسایی افراد خدمات الزم را به آن ها 
امداد  کمیته  هرساله  کرد:  بیان  داد.آسوده  ارائه 
نوعروسان  به  و  کرده  تهیه  جهیزیه   سری  ده ها 
با حضور  امسال  اما  میشد  تقدیم  شناسایی شده 
جهیزیه  مبلغ  از  نیمی  از  بیش  تقبل  و  خیر  یک 
کارت هدیه ای تهیه شد که نوعروسان با مراجعه به 
فروشگاه های مربوطه ضمن حفظ کرامت انسانی 

طبق سلیقه خود به خرید جهیزیه اقدام کرده و از 
تخفیف قابل توجهی نیز بهره مند می شوند.آسوده 
ادامه داد: در سال های گذشته نیز سیاست کمیته 
امداد بر پرداخت مبلغی به نوعروسان بوده است 
اما  به خرید زده  با سلیقه خود دست  افراد  این  و 
اجرایی شدن این طرح  رضایت افراد را به دنبال 
انتخاب  در  اختیار  نوعروسان  به  که  چرا  داشته 
خمینی  امام  امداد  کمیته  می دهد.مدیرکل  کاال 

اصل  سه  بر  تاکید  با  رضوی  خراسان  استان 
مشترک  زندگی  در  آوری  تاب  و  صراحت  صداقت 
و  فراز  کرد:  اعالم  مراسم  در  حاضر  نوعروسان  به 
شما  و  دارد  وجود  زندگی  در  زیادی  نشیب های 
کمک  و  خدا  بر  توکل  با  بتوانید  باید  نوعروسان 
گرفتن از باورهای دینی در شرایط سخت،زندگی 
خوبی بسازید. وی مطرح کرد: در شرایط سخت 
به  بتوانید  باید  نوعروسان  شما  کنونی  اقتصادی 

زندگی  تا  کنید  کمک  کار  زمینه  در  همسرانتان 
معصومین  روایات  طبق  بسازید.  برکتی  و  خیر  پر 
از  تالش برای تامین معاش خانواده اجری باالتر 
باید  نوعروسان  شما  و  دارد  ا...  سبیل  فی  جهاد 
قدردان مادران و همسرانتان باشید.آسوده توضیح 
داد: امروز 50 سری جهیزیه هر کدام به ارزش 6 
میلیون تومان به افراد شناسایی شده اعطا شد که 
مبلغ 2 میلیون تومان را کمیته تقبل کرده و باقی 
مبلغ مورد نیاز توسط خیر عزیز تامین شده است.

از  بخشی  که  خیری  مراد،  مجید  مراسم  این  در 
هزینه جهیزیه را بر عهده گرفته بود گفت: در ابتدا 
به خانه  را  نیت معصومین 14 عروس  به  بود  قرار 
که  شد  ما  نصیب  توفیق  این  اما  بفرستیم؛  بخت 
خانه  راهی  کرامت  دهه  در  عروس   50 نهایت  در 
بخت شوند.مجید مراد افزود:  سعی کنید در اوج 
حسن  با  و  بسازید  را  شیرینی  زندگی  ها  سختی 
و  گذاشته  خداوند  عهده  بر  را  مسائل  بقیه  ظن، 
یاریگر  بهترین  خداوند  که  باشید  داشته  ایمان 
نوعروس   50 مراسم  این  در  است  است.گفتنی 
تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی به همراه 
و  خوانی  مولودی  و  کردند  شرکت  شان  مادران 
آن  های  برنامه  دیگر  از  کمدی  استندآپ  اجرای 
قدردانی  پاس  به  یادبودی  لوح  نیز  پایان  در  بود. 
مبلغ  از  بخشی  کننده  تامین  خیر  مراد  مجید  به 

جهیزیه اهدا شد.

طرح جدید کمیته امداد امام خمینی)ره(  :

جهیزیه  به انتخاب عروس آغاز ثبت نام دور جدید خادمیاران 
رضوی

رضوی  قدس  آستان  خادمان  امور  مرکز  مدیر 
گفت: توقف ثبت نام متقاضیان خادمیاری رضوی 
موقتی است و در آینده نزدیک ثبت نام جدید از 

متقاضیان آغاز خواهد شد.
نیا مدیر  به گزارش مهر،دکتر علی اکبر عصار 
مرکز امور خادمان آستان قدس رضوی با بیان این 
خبر اظهار کرد: تاکنون بیش از 200 هزار نفر از 
ثبت  رضوی  یارای  خادم  طرح  در  کشور  سراسر 
آموزشی  و  اداری  مراحل  اتمام  از  پس  و  کرده اند 
صورت  متقاضیان  از  جدید  نام  ثبت  افراد،  این 

خواهد گرفت.
از  نفر  هزار   200 از  بیش  تاکنون  افزود:  وی 
که  )ع(  رضا  حضرت  دلدادگان  و  عالقه مندان 
این  در  بودند  رضوی  یاری  خادم  طرح  داوطلب 
مراحل  تا  است  نیاز  و  اند  کرده  نام  ثبت  سامانه 
خدمت  بدو  نیاز  مورد  آموزش  و  گزینش  اداری، 
خادم یاران به صورت دقیق انجام شود، از این رو 
است  شده  متوقف  جدید  نام  ثبت  موقت  طور  به 
از متقاضیان آغاز خواهد  آینده نزدیک ثبت  و در 

شد.
به گفته مدیر مرکز امور خادمان آستان قدس 
و  گزینشی  اداری،  فرآیندهای  کنون  تا  رضوی 
گذشته  در  که  متقاضیانی  از  درصد   60 آموزشی 
به  نام کرده اند،  ثبت  یاری رضوی  در طرح خادم 
اتمام رسیده است و بعد از پایان مراحل گزینشی 
و شروع به خدمت داوطلبان فعلی ثبت نام جدید 

هم مجدد شروع خواهد شد.
تخصصی  عرصه   28 به  ادامه  در  عصارنیا 
گفت:  و  کرد  اشاره  رضوی  یاران  خادم  خدمت 
بانوان،  تربیت،  و  تعلیم  فرهنگی،  عرصه های 
توزیع  شامل  محرومیت زدایی  و  خانواده  مشاوره 
و  محرومان  به  کمک  و  اطعام  سفره های  ارزاق، 
عرصه های  بیشترین  محرومان  جهیزیه  تأمین 
خدمت متقاضیان طی یک سال گذشته را به خود 

اختصاص داده است.

خبر

ایران میزبان کمتر از یک میلیون تبعه خارجی دارای مدارک شناسایی است
در  متحد  ملل  سازمان  پناهندگان  عالی  کمیساریای  نماینده 
پناهنده  نفر  میلیون  از یک  کمتر  میزبان  این کشور  ایران گفت: 

خارجی دارای مدارک شناسایی است. 
ایوو فریسن در حاشیه سفر به تایباد طی گفت وگو با خبرنگار 
مراکز  از  که  بازدیدی  در  کرد:  اظهار  خراسان،  منطقه  ایسنا- 
از  آگاهی  پیش  آموزش های  مرکز  و  هالل احمر  بهداشتی، 
می شود  معلوم  آمده،  عمل  به  دوغارون  مرز  در  مین  خطرهای 
وضعیت پناهندگان برای بازگشت به کشورشان و ارائه خدمات به 

آن ها بسیار مطلوب است.
ایران  در  پناهندگان  به  مطلوب  خدمات  ارائه  داد:  ادامه  وی 
سبب می شود آنان با خاطری آسوده و در امنیت کامل به کشور 
خود بازگردند و این امر در مدت 40 سالی که این کشور میزبان 

پناهندگان و مهاجران خارجی بوده ثابت شده است.
خارجه  امور  و  اتباع  مدیرکل  گفت وگو  این  ادامه  در 

تبعه،  هزار   320 میزبان  استان  این  گفت:  خراسان رضوی، 
پناهنده و مقیم خارجی است که از این تعداد 160 هزار نفر دارای 
کارت آمایش هستند و 70 هزار نفر نیز افرادی هستند که در طرح 
معظم  مقام  دستور  به  این  از  بعد  تا  کرده اند  شرکت  سرشماری 

رهبری فرزندان آن ها بتوانند از خدمات آموزشی بهره مند شوند.
سیدعلی قاسمی افزود: همچنین 230 هزار نفر هم به صورت 
ورزشی،  فرهنگی،  بهداشتی،  آموزشی،  حوزه های  در  مستقیم 

اشتغال و... خدمات می گیرند.
از  طرح  این  کرد:  بیان   14 آمایش  طرح  آغاز  به  اشاره  با  وی 
حدود 2 هفته پیش در 15 استان کشور آغاز شده و  در آن بحث 
و  مجاز  مهاجران  فرزندان  برای  تحصیلی  برگه  و  کار  کارت  صدور 

غیر مجاز در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل اتباع و امور خارجه خراسان رضوی مطرح کرد: سطح 
بهداشت در ایران بسیار مطلوب است از این رو جمهوری اسالمی 

نیست  بی تفاوت  هم  اتباع  سالمت  و  بهداشت  به  نسبت  ایران 
اداره اتباع در نظر دارد در طرح آمایش 14 تمام مهاجران، اتباع 
آن  رایگان  خدمات  از  بهداشتی  مراکز  به  مراجعه  با  پناهندگان  و 
مانند کنترل فشارخون که به عنوان یک طرح ملی در کشور اجرا 

می شود، برخوردار شوند.
وی ایجاد اشتغال برای پناهندگان را با دو رویکرد، مهم ذکر کرد 
و ادامه داد: این اقدام در ابتدا باعث می شود مهاجران وابستگی 
مالی به دولت نداشته باشند و دوم اینکه با دیدن آموزش های الزم 
مشاغلی را انتخاب کنند که در زمان بازگشت در کشور خودشان 

کارایی داشته باشد.
خبر  خراسان رضوی  به  خارجی  سفرای  سفر،  از  قاسمی 
کادرهای  و  سفرا  از  بلندپایه  هیاتی  هفته  این  طی  گفت:  و  داد 
این استان  به  نمایندگی های خارجی  و  دیپلماتیک سفارتخانه ها 

سفر خواهند کرد و از مرز دوغارون بازدید می کنند.

خبرنگارزهرا حسن پوران
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آستان  تولیت  مقام  قائم 
بنابر  گفت:  رضوی  قدس 
تولیت  رهنمودهای  و  تأکیدات 
آستان قدس رضوی، »خانه تاریخی ملک« به پایگاهی 
برای توسعه فرهنگ دینی و وقف و نذر مبدل خواهد شد.
بهره برداری  مراسم  در  قهرودی  خاکسار  مصطفی 
این  در  امروز  که  ملک  تاریخی  خانه  نخست  بخش  از 
خانه واقع در بازار بین الحرمین تهران برگزار شد، ضمن 
ملک«  آقا  حسین  »حاج  خاطره  و  یاد  گرامی داشت 
ابراز کرد:  بنیانگذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک 
آن چه موجب شکل گیری این مکان به عنوان موزه شده 
اقدام ارزشی، ایمانی و دینی این بزرگ مرد در حوزه وقف 

است.
وی وقف را عامل تطهیر و تثبیت روح و رمز جاودانگی 

و بقای ابدی انسان خواند و با بیان اینکه حسین آقاملک 
از جمله این افراد بوده که با عمل به سنت حسنه وقف نام 
خود را جاودان کرده است، تصریح کرد: وقف همواره در 
طول تاریخ اسالم عامل مهمی برای توسعه و نشر مبانی 
اسالمی  فرهنگ  تبلیغ  برای  مسلمانان  تقویت  و  دینی 
موقوفات  اینکه  بیان  با  قهرودی  است.خاکسار  بوده 
ملک نشان دهنده خیرخواهی، ایمان راستین و اخالص 
حاج حسین آقا ملک است، افزود: در طول تاریخ افراد 
بسیاری از نعمت های دنیوی برخوردار بودند، اما نه نامی 
امام حاج حسین  باقی مانده است،  آنها  از  نه نشانی  و 
آقا ملک با روح بلند و ایمان عمیق از طریق وقف اموال، 
از خود آثار ماندگار و صدقه جاریه برجای گذارده  که تا 
همیشه تاریخ برای مردم منشاء خیر و برای روح ایشان 

منشاء رحمت خواهد بود.

و  خواننده  بازیگر، 
سینما  مشهدی  آهنگساز 
حرم  وجود  گفت:  تلویزیون  و 
به  نسبت  داشتن  خوب  احساس  به  منجر  رضوی 

مشهد می شود. 
امیریل ارجمند؛ در ویژه برنامه کرامت با عنوان 
برگزار  کوهسنگی  بوستان  در  که  شمس"  "ایوان 
شده بود، با عنوان اینکه به مشهدی بودن و لهجه 
از  یکی  مشهد  افزود:  کند،  می  افتخار  مشهدی 

بهترین شهرهای کشور است. 
وی ادامه داد: وجود حرم رضوی و زنده بودن 
شهر ویژگی هایی خوبی است که منجر به احساس 

خوب داشتن نسبت به این شهر می شود.

های  کوچه  در  وقت  هر  اینکه  بیان  با  ارجمند 
مشهد قدم میزنم حال خوبی پیدا می کنم، اضافه 
از این  کرد: پیشنهاد می کنم مشهدی های عزیز 

نعمت نهایت استفاده را ببرند. 
در  تلویزیون  و  سینما  خواننده  و  بازیگر  این 
در  گفت:  هم  اش  هنری  های  فعالیت  خصوص 
تخصصی  برنامه  که  "مترونوم"  برنامه  حاضر  حال 
در  که  نیست  شب  اینجا  و  دارم  را  است  موسیقی 
یک  هم  این  بر  عالوه  میشود.  پخش  جوان  رادیو 

سریال در دست اقدام دارم.

درباره  که  پیلتان"  "مشق 
نواحی  موسیقی  مقامهای 
رونمایی  مشهد  در  است  خراسان 
واژه  از  برگرفته  ای  صفحه  کتاب 142  این  شد.نام 
واقع اصطالحی  در  و  نیرومند  معنای  به  "پیلتنان" 
خراسان  کهن  موسیقی  مقامهای  از  یکی  معرف 
کتاب  قالب  در  است.نویسنده  حماسی  سابقه  با 
"مشق پیلتان" شماری از مقامهای موسیقی نواحی 
خراسان را نت نویسی کرده و اشعار آنها را نیز همراه 
با توضیحات هر مقام به صورت نظام مند در اختیار 
و  خراسان  شرق  مقامی  موسیقی  به  مندان  عالقه 
دوتارنوازی سراسر کشور قرار داده است.تنها "ثبت 
را  خراسان  شرق  در  رایج  کنونی  مقامها  و  ملودیها 

برای نسل جوان و آتیه سازان فرهنگ اصیل ایرانی" 
که  کرده  عنوان  کتاب  این  تالیف  اهداف  از  یکی 
شود. واقع  نیز  پژوهشگران  استفاده  مورد  می تواند 
وی گفت: همچنین نت نویسی مقامها در این کتاب 
به صورت ساده نوشته شده تا مورد استفاده عالقه 
مندان به موسیقی خراسان رضوی و سایر نقاط ایران 
و جهان که به اساتید دوتار موسیقی مقامی خراسان 
دو  در  پیلتان"  گیرد."مشق  قرار  ندارند  دسترسی 
جلد با شمارگان هزار جلد توسط انتشارات عارف در 
مشهد چاپ و منتشر شده است. جلد نخست این 
کتاب شامل 272 صفحه به قیمت یک میلیون ریال و 
جلد دوم 232 صفحه ای آن به قیمت 800 هزار ریال 

د ر دسترس عموم است.

»خانه تاريخی ملک« به پايگاهی برای توسعه فرهنگ دينی 
تبديل می شود

اميريل ارجمند مطرح کرد:

وجود حرم رضوی و احساس خوب به مشهد
کتاب »مشق پيلتان« رونمايی شد

خبر
شهردار مشهد:

پای کار جشن های دهه کرامت هستیم
شهر  موجودیت  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 
مشهد از وجود با برکت علی بن موسی الرضا)ع( است، 
کار  پای  لذا  است  مشهد  برند  )ع(  رضا  امام  گفت: 
فرهنگ رضوی به ویژه برگزاری جشن های دهه کرامت 
هستیم.محمدرضا کالئی در دیدار با مدیرعامل بنیاد 
بین المللی امام رضا )ع( که با حضور معاون شهردار و 
رییس سازمان اجتماعی فرهنگی و سرپرست اداره کل 
الملل شهرداری مشهد در دفتر  بین  و  روابط عمومی 
رضا)ع(  امام  شهر  مدیران  افزود:  شد،  انجام  شهردار 
عاشق امام رئوف هستند و شهرداری مشهد نیز آمادگی 
بنیاد در راستای توسعه فرهنگ رضوی را  با  همکاری 
دارد.وی با بیان اینکه پای کار جشن های دهه کرامت 
هستیم، اظهارکرد: پیشنهاد داریم که با مشارکت بنیاد 
والدت  شب  در  بزرگی  جشن  رضا)ع(  امام  بین المللی 
برگزار  نورافشانی  با  باز همراه  در فضایی  امام رضا)ع( 
شود.کالئی ادامه داد: روز تولد امام رضا)ع( در مشهد 
باید ویژه باشد و شهرداری مشهد در این زمینه آماده 
هرگونه همکاری است.شهردار مشهد افزود: معتقدیم 
بنیاد بین المللی امام رضا)ع( می تواند در طول سال با 
در نظر گرفتن برنامه هایی به ویژه در شهرها و کشورهای 
فارسی زبان فرهنگ رضوی را پررنگ تر کند که در این 
همکاری  آماده  شهرداری  فرهنگی  حوزه  نیز  زمینه 

است.
y  بنیاد بین المللی امام رضا)ع(، حلقه وصل بخش های

مختلف در حوزه فرهنگ رضوی
محمودرضا برازش، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام 
رضا)ع( نیز در این دیدار با تقدیر از اقدامات شهرداری 
مشهد اظهارکرد: بنیاد امام رضا )ع( دارای پتانسیل و 
ظرفیت های زیادی است که می توان از آن در ارتباط با 
سایر نهادها و سازمان ها استفاده کرد.وی افزود: بنیاد 
یک مجموعه فرابخشی است که به دنبال ایفای نقش 
حلقه وصل و هم افزایی میان بخش هایی است که در 

حوزه فرهنگ رضوی فعالیت می کنند.
y تولید کارهای فاخر هنری در حوزه فرهنگ رضوی

مدیرعامل  مشاور  فیاضی،  جالل  سید  همچنین 
بنیاد ملی امام رضا )ع( نیز در ادامه این دیدار گفت: 
اجتماعی  زندگی  در  رضوی  فرهنگ  باید  معتقدیم 
ظرفیت های  از  استفاده  دنبال  به  لذا  باشد  تاثیرگذار 
این  در  که  هستیم  مجازی  فضای  ویژه  به  رسانه ها 
راستا کمپین رسانه ای را راه اندازی کرده ایم.وی ادامه 
داد: در حوزه هنر رضوی کارهای فاخر کمی داریم به 
همین دلیل 30 درصد از بودجه بنیاد را برای تولید آثار 
فاخر هنری اختصاص داده ایم که به زودی یک آلبوم 
موسیقی در وصف امام رضا)ع( و 500 دقیقه آواهای 
محلی از اقوام مختلف با موضوع امام رضا )ع( رونمایی 

خواهد شد.

خیابان ها  و  معابر  برای  جدید  نام گذاری 
تازه ای  اتفاق  شهری  مدیریت  جدید  دوره  در 
نیست. اتفاقی که با واکنش های زیادی مواجه 
شده  مقرر  نیز  تصمیم  تازه ترین  در  شده است. 
است شهرداری نام های مشابهی که برای معابر 

و خیابان ها وجود دارد تغییر دهد.
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
گفت:  خصوص  این  در  مشهد  شهر  شورای 
شهرداری  کمیسیون،  گذشته  روز  جلسه  در 
برنامه های خود  ماه  مکلف شد ظرف مدت 3 
و  تدوین  معابر  تکراری  های  نام  درخصوص  را 

جهت تایید به شورای شهر ارائه دهد.
احسان اصولی در این نشست با بیان اینکه 
موضوع  این  پنجم  شورای  فعالیت  ابتدای  از 
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  توجه  مورد 
بوده چراکه موجب سردرگمی مردم و نهادهای 
آتش نشانی  و  اورژانس  همچون  خدمت رسان 
بوده است، اظهارکرد: از دید شهروندان نیز این 
تکرر اسامی و نام ها نوعی نقیصه دیده می شود.
جنبه  از  بویژه  و  مشهد  شهر  در  افزود:  وی 
بسیاری  اسامی  و  نام ها  اجتماعی،  و  فرهنگی 
شاخص  های  چهره  و  مفاخر  شخصیت ها،  از 
وجود دارد که به جهت محدودیت معابر و نبود 
از  بهره گیری  امکان  جدیداالحداث  معبرهای 

این نام ها وجود ندارد.
اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
آمار  براساس  اینکه  بیان  با  مشهد  شهر  شورای 
و  نام   31 از  شهری  معبر   80 نامگذاری  برای 

تثبیت  با  گفت:  است،  شده  استفاده  عنوان 
یک  برای  اسم  هر  کردن  منحصر  و  اسامی  این 
جدید  شکل  به  میتوان  را  معبر   49 خیابان، 

نامگذاری کرد.
اصولی با اشاره به نظرسنجی های مختلفی 
که در این زمینه از شهروندان بعمل آمده است، 
های  پیچیدگی  فرآیند  این  کرد:  خاطرنشان 
با  نام ها  تغییر  این  چراکه  دارد  را  خود  خاص 
مقاومت مردم و ساکنان روبرو می شود و عمده 

شهروندان مصر به حفظ اسامی هستند.
نظریه  قرائت  به  جلسه  این  پایان  در  وی 
شهر  شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون 
شهرداری  آن  براساس  که  پرداخت  مشهد 
برنامه های خود  ماه  مکلف شد ظرف مدت 3 
و  تدوین  معابر  تکراری  های  نام  درخصوص  را 

جهت تایید به کمیسیون ارائه دهد.
مشهد  شهرداری  کرد:  خاطرنشان  اصولی 
تبلیغی و ترویجی  باید اقدامات و فعالیت های 
های  نام  تغییر  ضرورت  تبیین  هدف  با  را 
تکراری معابر در مشهد با همکاری رسانه ملی، 
تعریف  و مطبوعات  و سایر رسانه ها  صداوسیما 

کند.
باید  مدت  این  در  شهرداری  افزود:  وی 
و  دسته بندی  جهت  مدنظر  شاخص های 
های  نام  تغییر  منظور  به  معابر  اولویت بندی 
تکراری را تعریف و اقدامات تسهیلگرایانه جهت 
توجیه شهروندان را انجام دهد و سپس نام های 

جایگزین برای معابر را احصا کند.

y  تغییر نام معابر با اقناع افکار عمومی و*
نظرسنجی همگانی

گفت:  مشهد  شهر  شورای  رئیس  نایب 
معابر  نام  تغییر  اهمیت  و  علل  از  مردم  که  زمانی 
تغییر  این  و  یابند  اگاهی  خود  سکونت  محل 
نیز  ایشان  باشد،  آنها  نظرات  از  بهره گیری  با  نام 
همراهی  را  شهری  مدیریت  و  شد  خواهند  اقناع 
اینکه  بیان  با  موحدی زاده  می کنند.حمیدرضا 
نامگذاری معابر از وجوه مختلفی برخوردار است، 
پیشتر  که  هایی  نامگذاری  از  هرکدام  اظهارکرد: 
شده، علتی داشته و گذر زمان سبب شده تا امروز 

این نام ها بخشی از هویت ساکنان باشند.
مرسوم  مختلف  های  روش  به  ادامه  در  وی 
یک  گفت:  و  پرداخت  کالنشهرها  در  نامگذاری 
مدل، مشارکت محور است بدین ترتیب که از مردم 
نظرسنجی می شود؛ این روش با فرهنگ سنتی ما 

تطابق بیشتری دارد.
عوامل  امروزه  کرد:  خاطرنشان  موحدی زاده 
نیز  دیگری  مدل  و  آمده  شهرها  به  نیز  مدرنیته 
به  آنچنانی  نیاز  که  است  هویت محور  موضوع  با 
مقابل  در  و  نداریم  عمومی  افکار  از  نظرسنجی 
اقشار  نمایندگان  و  صاحبنظران  و  متخصصان  از 

مختلف بهره گرفته می شود.
اینکه  بیان  با  مشهد  شهر  شورای  رئیس  نایب 
تلفیقی  مدلی  نیازمند  شهر  این  معابر  نامگذاری 
از روش های فوق الذکر است، گفت: به هیچ وجه 
نمیتوان نظرات مردمی را نادیده گرفت و آنها را در 

تصمیمات خود ترتیب اثر نداد.

زمانی که مردم  موحدی زاده خاطرنشان کرد: 
سکونت  محل  معابر  نام  تغییر  اهمیت  و  علل  از 
خود اگاهی یابند و این تغییر نام با بهره گیری از 
نظرات آنها باشد، ایشان نیز اقناع خواهند شد و 

مدیریت شهری را همراهی می کنند.
و  شهروندمداری  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
نام  تغییر  گفت:  نامگذاری ها،  در  محله محوری 
یک خیابان گاه هزینه ای بیشتر از نامگذاری اولیه 
دارد و با این اقدام ساکنانی که در محل سکونت 
خود ریشه دارند و هویت خود را از آن محل و اسم 
نظرسنجی علمی  با  معترض می شوند؛  میدانند، 
و استناد به نتایج آن میتوان مردم را در جهت این 

اصالح همراه خود کرد.
نامگذاری مناسب موجب  افزود:  موحدی زاده 
خاصی  جلوه  را  شهر  و  شد  خواهد  شهر  زیبایی 

می بخشد.
نقش  از  نامگداری  کمیته  اینکه  بیان  با  وی 
نخبگان  اظهارکرد:  است،  برخوردار  برجسته ای 
شهر و افراد مرتبط به این موضوع در کمیته جمع 
شده اند و باید نکات مختلفی را مدنظر قرار دهند 
و  عمومی  نظرسنجی  به  میتوان  آن  جمله  از  که 

اقناع افکار مردم اشاره کرد.
شورای  اجتماعی  و  فرهنگی  کمیسیون  عضو 
دستگاه  و  مجموعه ها  تمامی  افزود:  مشهد  شهر 
عمل  یکپارچه  باید  خصوص  این  در  ذیربط  های 
چراکه  نشود  اتخاذ  جزیره ای  تصمیمات  و  کنند 
را  تصمیمات  هماهنگی،  عدم  این  است  ممکن 

خنثی کند.

ماموریت شورا به شهرداری؛

نام های مشابه در لیست تغییر قرار بگیرند  شاهد چندپارگی در مدیریت 
فرهنگی هستیم

مشهد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
و  فرهنگ  عنصر  ذاتی  ویژگی  دلیل  به  گفت: 
ما  دستگاه های  تمام  طبیعی  به طور  که  عالقه ای 
فرهنگ  مسئله  به  نسبت  مختلف  بخش های  در 
دارند، شاهد نوعی چندپارگی در مدیریت فرهنگی 
اختیار  در  فرهنگی  اعتبارات  تمام  حتی  هستیم، 
بتواند  تا  نیست  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
وظیفه هدایت و حمایت را انجام بدهد.محمدجواد 
و  »قلم  عنوان  با  تخصصی  میزگرد  در  استادی 
مشهد« افزود: اینکه دستگاه ها و حوزه های مختلف 
به عرصه فرهنگ ورود پیدا کرده و اعتبار می گذارند، 
این  بین  بتوانیم  باید  ما  اما  بسیار قابل تقدیر است 
بخش های  آن ها  از  خیلی  که  متنوع  بخش های 
تمرکز،  هستند،  غیردولتی  نهاد های  یا  خصوصی 
ارتباط و تعاملی ایجاد کنیم تا با یکدیگر هم افزایی 
مشهد  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  کنند.رئیس 
سازمان های  و  دستگاه ها  از  بسیاری  کرد:  اضافه 
این  که  کرده اند  پیدا  ورود  کتاب  عرصه  به  دولتی 
تکراری شده  و حتی  غیرتخصصی  کار  بروز  موجب 
به  را  مشابه  کارهای  تضعیف  و  بودجه  هدررفت  و 
نیازمند  ما  جهت  همین  به  است،  داشته  دنبال 
مورد  در  مختلف  بخش های  میان  گفت وگو  یک 
مسئله فرهنگ هستیم تا بتوانیم در این عرصه کار 
و  فرصت ها  بیان  در  بدهیم.استادی  انجام  جدی 
قلم در مشهد،  اهالی  و  ادبیات  اهالی  ظرفیت های 
ظرفیت  یک  را  مشهد  بودن  بین المللی  به  توجه 
مطهر  مرقد  وجود  دلیل  به  مشهد  گفت:  و  دانست 
حضرت رضا )ع( تبدیل به یک شهر بین المللی شده 
و این مسئله موجب شده که نه فقط مسلمان ها بلکه 
از همه جای  زیارت  مفهوم  و  به مسئله  عالقمندان 
دنیا در مشهد حضور پیدا کنند. امام رضا )ع( یک 
این  و  بوده  جهان  در  تاثیرگذار  و  معنوی  شخصیت 
معنای  به  مشهد  که  دارد  وجود  مشهد  در  ظرفیت 
چهره های  حضور  باشد.  بین المللی  کلمه  واقعی 
اندیشمند دنیا در مشهد فرصتی برای اهالی ادبیات 
ما ایجاد کرده که اگر از آن غافل شویم، ادبیات ما 
آنطور که باید نمود پیدا نمی کند. پس باید از فرصت 
در  مشهد  در  بین المللی  حرکات  و  رویدادها  ایجاد 

حوزه ادبیات استفاده کنیم.

خبر
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اخبار
رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسالمی شهر مشهد 

خبر داد:
منشور حقوق شهرنشینی در راه صحن 

علنی شورا
شهر  اسالمی  شورای  حقوقی  کمیسیون  رئیس 
در  شهرنشینی  حقوق  منشور  بررسی  از  مشهد 
روز  در  شهر  شورای  علنی  صحن  هفته  این  جلسه 
دوشنبه خبر داد.به گزارش صبح امروز سیدمحسن 
حسینی پویا با اشاره به طی شدن مسیر تدوین این 
شهری  پارلمان  دوره  پنجمین  همت  به  که  منشور 
راستا  همین  در  اظهارکرد:  است،  پذیرفته  صورت 
این  این منشور در صحن علنی  در صورت تصویب 
این  آینده  روزهای  در  مراسمی  طی  شورا،  هفته 
از  شماری  و  دانان  حقوق  حضور  با  باالدستی  سند 
مدیران شهری و استانی رونمایی خواهد شد.وی با 
پیشنهاد  با  تدوین حقوق شهروندی  اینکه  به  اشاره 
گرفت،  قرار  پنجم  شورای  کار  دستور  در  شهرداری 
اولین نقطه قوت منشور این است که  تصریح کرد: 
کاملی  جمع آوری  شهروندان  حقوق  موضوعات  از 
دارد زیرا  تاکنون متن جامعی در اختیار نبوده است 
خوبی  بسیار  فرصت  موضوعات  این  گردآوری  و 
اسالمی  شورای  حقوقی  کمیسیون  است.رئیس 
منشور  قالب  در  اطالعات  جمع آوری  مشهد  شهر 
را نوعی مستندسازی دانست و گفت: به این دلیل 
که قصد تبدیل ضمانت اجرا به قانون ملی را داریم، 
این مستندسازی را هم به این دلیل انجام دادیم زیرا 
لحاظ  از  شهر  شورای  مصوبات  که  دادیم   احتمال 

ضمانت اجرا مشکل داشته باشد.

در حکمی از سوی شهردار مشهد؛
رییس شورای "شهر دوستدار کودک" 

منصوب شد
شهردار مشهد طی حکمی رییس شورای "شهر 
صبح  گزارش  به  کرد.  منصوب  را  کودک"  دوستدار 
کالئی  محمدرضا  امضای  به  که  حکمی  در  امروز، 
که  حسین نژاد  محمدرضا  رسید،  مشهد  شهردار 
شهرداری  معماری  و  شهرسازی  معاون  هم اکنون 
مشهد است، با حفظ سمت به عنوان رییس شورای 
"شهر دوستدار کودک" منصوب کرد."شهر دوستدار 
کودک"، شهری است که کودکان را در کانون توجه 
قرار داده و در جهت مناسب سازی، مطلوب سازی و 
فرهنگی  و  اجتماعی  کالبدی،  منظر  از  بسترسازی 
شهر برای فعالیت کودکان تالش می نماید.فعالیتهای 
نظارت  مدیریت،  و  برنامه ریزی  شامل  مجموعه  این 
)طرح ها و برنامه ها( و ارزیابی، فعالیت های ترویجی، 
آموزشی و امور پشتیبانی از برنامه ها و اقدامات مرتبط 

با شهر دوستدار کودک می شود.

شهری  فضاهای  بازآفرینی  سازمان  مدیرعامل 
اولویت دار  محله   20 گفت:  مشهد  شهرداری 
مشهد به منظور بازآفرینی شهری و توسعه محلی 

مشهد شناسایی شدند.
به گزارش صبح امروز، مجتبی شاکری روش با 
پایدار  بازآفرینی  ستاد  جلسه  در  مطلب  این  بیان 
که  استان  شهری  هدف  محله های  و  محدوده ها 
شد،  برگزار  رضوی  خراسان  استانداری  محل  در 
بازآفرینی شهری  در  اظهار کرد: 66 محله هدف 
شناسایی شده که از این تعداد 20 محله به عنوان 
که  شدند  شناسایی  مشهد  دار  اولویت  محالت 

دارای سکونتگاه هستند.
آوینی،  شهید  محله  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
شهرک  دروی،  هادی)ع(،  امام  دروی،  آبکوه، 
شیرین، آقا مصطفی خمینی، مهرآباد، عباس آباد، 
پورسینا، شهید قربانی و ... از جمله این محالت 
هادی)ع(  امام  محله   5 بین  این  از  و  هستند 
پورسینا، شهید قربانی، مهرآباد و عباس آباد برای 
نخست  اولویت  با  محله  توسعه  دفاتر  راه اندازی 

اقدام انتخاب شد.
شهری  فضاهای  بازآفرینی  سازمان  مدیرعامل 
شده  تالش  اینکه  بر  تاکید  با  مشهد  شهرداری 
بیان کرد:  این محله ها تحقق پذیر شود،  به  ورود 
گرفت  صورت  محالت  براساس  اولویت بندی 
یابیم.  دست  خروج  استراتژی  به  بتوانیم  تا 
در  باالتری  نرخ  به  می کنیم  تالش  اینکه  ضمن 

تحقق پذیری دست یابیم.
محدوده  در  گفت:  ادامه  در  شاکری روش 
و  غیررسمی  سکونتگاه های  شهرها،  تاریخی 

بافت های ناکارآمد یا بافت های میانی دارای طرح 
محالت  این  از  شناسنامه ای  اما  هستیم  مصوب 

نداشتیم.
وی توضیح داد: از این رو نام پهنه، گونه بافت، 
سکونتگاه،  کل  جمعیت  برگرفته،  در  مناطق 
جمعیت  پهنه،  مساحت  محله،  پهنه  جمعیت 
بیکار  جمعیت  مرد،  شاغل  جمعیت  زن،  شاغل 
مرد و جمعیت بیکار زن به عنوان شناسنامه محله 

یا پهنه مورد بررسی قرار گیرد.
شهری  فضاهای  بازآفرینی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری مشهد بیان کرد: در عین حال اطالعات 
مسکن  مصالح،  و  اسکلت  نوع  شامل  مسکن 
آپارتمانی و غیرآپارتمانی، مساحت و نوع مالکیت 

آیتم های شناسنامه محله شناخته می  دیگر  نیز 
شود.

شاکری روش در ادامه گفت: همچنین وضعیت 
گلشهر،  التیمور،  شامل  شهر  پهنه   8 سکونتگاه 
خواجه ربیع، قلعه ساختمان، جاده قدیم، دروی، 

سیس آباد و سیدی نیز بررسی شد.
بر  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 
لزوم مشارکت نهادهای دست اندرکار امر در حوزه 
بازآفرینی شهری تاکید کرد و گفت: 27 نهاد موثر 
در حوزه بازآفرینی حضور دارند که به این منظور 
نشست هایی با این دستگاه ها برگزار شد. اما 11 
نهاد کلیدی در این زمینه باید همراهی بیشتری با 
شهرداری مشهد داشته باشند که بدون همکاری 

آنان اگر نگوییم کار ناممکن می شود، اما ادامه کار 
بسیار دشوار خواهد بود.

شهری  فضاهای  بازآفرینی  سازمان  مدیرعامل 
دستگاه هایی  کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهرداری 
راه  کل  اداره  فرمانداری،  قدس،  آستان  چون 
معاونت  استانداری،  فنی  دفتر  شهرسازی،  و 
اجتماعی  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادستان 
امام  امداد  کمیته  جرم،  وقوع  از  پیشگیری  و 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  خمینی)ره(، 
آموزش  بسیج،  مشهد،  بهزیستی  اداره  استان، 
رفاه  و  تعاون  کل  اداره  و  استان  ای  حرفه  و  فنی 
حوزه  در  کلیدی  نهادهای  عنوان  به  اجتماعی 

بازآفرینی شهری محسوب می شوند.

اولویت های توسعه محلی در مشهد اعالم شد:

20 محله به امید بازآفرینی مدیرعامل سازمان پارک ها خبر داد؛
2 تصفیه خانه سیدی و چهل بازه امسال 

بهره برداری می شود
مــــدیرعــــامل 
پارک ها  سازمـــــان 
سبز  فــــــضای  و 
با  مشهد  شهرداری 
ما  برنامه  اینکه  بیان 
پساب  تامین  برای 
در   1400 افق  در 
سیدی  خانه  تصفیه 
به  دست یابی 
ظرفیت تصفیه فاضالب به میزان 140 لیتر بر ثانیه 
بوده است، گفت: ظرفیت تصفیه خانه چهل بازه 
50 لیتر بر ثانیه خواهد بود که در سال جاری این 
گزارش  رسید.به  خواهد  بهره برداری  به  پروژه  دو 
صبح امروز، احمدرضا سالمی با بیان مطلب باال 
بستر  و  زمین  باال،  موارد  بر  عالوه  کرد:  تصریح 
سرمایه گذار  به  فاضالب  تصفیه  پروژه   5 اجرای 
مجموع  در  که  شده  تحویل  خصوصی  بخش 
حدود 13 میلیون مترمکعب پساب از این فرآیند 
افزایش  خصوص  در  شد.وی  خواهد  استحصال 
مساحت فضای سبز با بیان اینکه برنامه شهرداری 
مشهد ارتقای سرانه فضای سبز به 18 متر مربع تا 
سال 1400 است، ادامه داد: مساحت فضای سبز 
شهر مشهد تا پایان سال 97 حدود 5275 هکتار 
بوده که سرانه  این فضا به ازای هر شهروند 16.62 
مترمربع است. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای 
آب  مصرف  کرد:  تصریح  مشهد  شهرداری  سبز 
فضای سبز حدود 22 میلیون متر مکعب سالیانه 
بوده که 88 درصد شبکه های آب رسانی و آبیاری 
نیمه  و  مکانیزه  به صورت  مشهد  سبز  فضای  در 
مکانیزه اجرا شده است سالمی افزود: شهرداری 
آبی  منابع  از  بهینه  بهره وری  زمینه  در  مشهد 
غیرکیفی برای حفظ و توسعه فضای سبز اقدامات 
آن  از  که  دارد  اقدام  دست  در  زیادی  زیرساختی 
آب  جداسازی  شبکه  اجرای  به  می توان  جمله 
بهره برداری  از شرب، تصفیه فاضالب خام،  خام 
آب  خاکستری،  آب های  از  استفاده  پساب،  از 
آب  به  نیاز  کم  گونه های  کاشت  و  تولید  باران، 
می شود.وی تاکید کرد: امیدوارم با اقدامات کالن 
زیربنایی در دست اجرا در حوزه تامین منابع آبی از 
طریق پساب فاضالب و نیز تکمیل شبکه مستقل 
شهرداری  توسط  شرب  از  خام  آب  جداسازی 
فضای  آبیاری  کل  نزدیک  آینده ای  در  مشهد، 
سبز مشهد با پساب تصفیه شده از طریق شبکه 

مستقل آبیاری صورت پذیرد.

خبر

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد:
لزوم هم افزایی و مشارکت 11 نهاد کلیدی در حوزه بازآفرینی شهری

استاندار خراسان رضوی بر لزوم هم افزایی و مشارکت 11 نهاد 
کلیدی در حوزه بازآفرینی شهری تاکید کرد.

علیرضا  مشهد،  شهرداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
بازآفرینی  ستاد  جلسه  در  مطلب  این  بیان  با  حسینی  رزم 
پایدار محدوده ها و محله های هدف شهری استان که در محل 
استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 11 دستگاه 
دخیل در امر بازآفرینی شهری باید به این باور برسند که مشارکت 
آنان در این زمینه می تواند منشا تحول شود. در غیر این صورت 
کار به پیش نمی رود.وی در ادامه گفت: در پهنه هایی که افراد 
ساکن در محله با اعتیاد درگیر هستند، نمی توان با ایجاد شغل 
به آنان کمک کرد. باید ابتدا این افراد درمان شوند و برای این 

منظور نیاز هست مراکز ترک اعتیاد شکل گیرد. 
نیاز  است  ممکن  همچنین  افزود:  رضوی  خراسان  استاندار 
باشد سایر افراد خانواده فرد معتاد به بهزیستی منتقل شوند یا 
آن است که  نکته مهم  کاریابی معرفی گردند. در هر صورت  به 
پاکسازی آسیب های اجتماعی باید صورت گیرد و در این نکته 

ضرورت دارد بین دستگاه های دخیل، اجماع شکل گیرد.
بیماری  اجتماعی  آسیب های  اینکه  بیان  با  حسینی  رزم 
آسیب های  آثار  باید  کرد:  اظهار  است،  دهه  چند  به  مربوط 

اجتماعی به دقت بررسی شود.
وی در عین حال گفت: ضرورت دارد برای بازآفرینی شهری 

شناخت دقیق به صورت خانه به خانه حاصل شود.

در شهر
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شانس  ایران  جودوی 
برای  را  سهمیه   3 کسب 

المپیک 2020 دارد.
جودوی ایران این روز ها درگیر برنامه ریزی برای 
بین  این  در  و  است  توکیو  المپیک  سهمیه  کسب 
توانایی  جودو  ملی  تیم  مشکالت،  برخی  علت  به 

حضور در تمام رقابت های بین المللی را ندارد.
در حال حاضر سعید موالیی با امتیاز 2233 در 
رده دوم رنکینگ المپیکی وزن -81 کیلوگرم قرار 
المپیک  از همین حاال حضورش در  دارد و تقریبا 
2020 را قطعی کرده است.در وزن -73 کیلوگرم 
هم محمد محمدی بریمانلو در رده 25 قرار گرفته 
با حضور در چند تورنمنت و کسب امتیاز می تواند 

شرایط خود را در رنکینگ بهبود ببخشد.
از  پس  محجوب  جواد  وزن  سنگین  در  اما 
صلیبی  رباط  ناحیه  از  که  شدیدی  مصدومیت 
داشت، مسابقات زیادی را از دست داد و در حال 
حاضر در رده 60 رنکنیگ المپیکی وزن به اضافه 
100 کیلوگرم است و غیبت او در رقابت های پیش 
خطر  به  پیش  از  بیش  را  او  جایگاه  می تواند  رو 

بیندازد.
سعید  المپیک  گذشته  دوره  در  ایران  جودوی 
با  را در اختیار داشت که  موالیی و جواد محجوب 
عملکرد بسیار ضعیف خیلی زود ریو را ترک کردند، 
اما برای المپیک توکیو هنوز سه جودوکار کشورمان 

شانس دارند.

فوالد  جدید  هافبک 
خوبی  عملکرد  است  امیدوار 
همانند  و  دهد  ارائه  تیم  این  در 
در  قاسمی نژاد  برسند.محمد  موفقیت  به  پدیده 
حاشیه دیدار تدارکاتی برابر داماش تهران، درمورد 
خیلی  کرد:  اظهار  خوزستان  فوالد  به  پیوستن 
خوشحال هستم که به تیم ریشه دار فوالد پیوستم؛ 
خدا را شکر با یک کادر فنی خوب که در راس آن 
نکونام است، کار می کنم؛ دو سال قبل سابقه کار 
لطف  من  به  ایشان  و  داشتم  را  جواد  آقا  با  کردن 
داشتند.او با بیان اینکه از حضور در فوالد خوشحال 
است، اظهار کرد: با پیوستن به فوالد می خواستم 
چالش جدیدی را تجربه کنم؛ به همراه تیم پدیده 

سال خیلی خوبی را داشتم و توانستم جزو بهترین 
شوم. برتر  لیگ  پاسورهای  برترین  و  تیم  بازیکنان 
تمام  کرد:  اضافه  خوزستان  فوالد  جدید  وینگر 
فکر و ذکرم خوب تمرین کردن و تالش زیاد است 
اگر  باشم؛  ثمر  تیمم مثمر  برای  و  پیشرفت کنم  تا 
تیم موفق باشد، بازیکنان هم موفق خواهند بود؛ 
ارائه  قبل  فصل  از  بهتری  عملکرد  دارم  دوست 
امین  از  بودن  دور  درباره  قاسمی نژاد  دهم.محمد 
قاسمی نژاد در فصل جدید عنوان کرد: سال قبل 
با امین خیلی راحت بودیم و در بازی ها هماهنگ 
کار می کردیم، اما این فصل قسمت این بود جدا از 
آینده  سال های  در  هستم  امیدوار  ولی  باشیم  هم 

دوباره کنار هم کار کنیم.

و  ورزش  اداره  رییس 
برگزاری  از  سبزوار  جوانان 
گرامیداشت  شطرنج  مسابقات 
داد.مجید  خبر  شهرستان  این  در  کرامت  دهه 
یک دوره   : گفت  خبر  این  اعالم  با  زاده  نصراله 
به  بانوان  و  آقایان  بخش  دو  در  شطرنج  مسابقات 
مناسبت گرامیداشت دهه کرامت و جام آدینه روز 
جمعه 14 تیرماه در محل مجتمع خدمات رفاهی 

دانشگاه فرهنگیان سبزوار برگزار گردید.
وی افزود: در این دوره از مسابقات بیش از 50 
شطرنج باز در 4 جدول بصورت مجزا و در رده های 
رده  همچنین  و  سال   12 زیر  سال،   10 زیر  سنی 
بانوان در 5  و  آقایان  بزرگساالن در دوبخش  سنی 

دور به روش سوئیسی بصورت سریع  برگزار شد.
از  دوره  این  پایان  در  کرد:  بیان  زاده  نصراله 
مسابقات دررده سنی زیر 8 سال، عماد رضا جامه 
در  استیری،  مهدیار  و  اصالحجو  کیارش  داری، 
رده سنی زیر 10 سال، ملیکا عنبرستانی، مهدیه 
عنبرستانی و پوریا بینقی، رده سنی زیر 12 سال، 
به  باغانی  ابوالفضل  و  دلبری  مهیار  دامود،  سجاد 

ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
وی ادامه داد: در رده سنی بزرگساالن در بخش 
و  نیلوفر سپهری صدر  نیز مهسا رامشینی،  بانوان 
کیمیا ابراهیمی فر و در بخش آقایان، احسان رزاق 
مقام  پور  صالحی  ایلیا  و  رامشینی  حمید  دوست، 

های اول تا سوم را از آن خود کردند.

برگزاری مسابقات شطرنج جام آدينه در سبزوارسال خوبی را در پديده داشتم3 سهميه المپيک در انتظار جودوی ايران

سرمربی تیم ملی جودو نابینایان و کم بینایان از اعزام جودوکار نابینا و 
کم بینا خراسانی به مسابقات قهرمانی آسیا قزاقستان برای کسب سهمیه 
بازی های پارالمپیک 2020 خبر داد.محمد رضا حاج یوسف زاده در این 
خصوص اظهار کرد: 5 جودوکار نابینا و کم بینا به مسابقات قهرمانی آسیا 

قزاقستان برای کسب سهمیه بازی های پارالمپیک 2020 اعزام شدند.
این  در  رضوی  خراسان  از  کیلوگرم   66 در  غالمی  رضا  کرد:  بیان  وی 
این  و  دارد  حضور  آزادی  ورزشگاه  ملی  تیم های  کمپ  در  آمادگی  اردوی 

اردو تا 20 تیر ادامه خواهد داشت.سرمربی تیم ملی جودو نابینایان و کم 
بینایان افزود: در این اردو تالش کردیم جودوکاران را از نظر فنی و تکنیکی 
مورد ارزیابی و برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده کنیم تا جودوکاران خوبی 
را راهی مسابقات کنیم.یوسف زاده در پایان گفت: جودوکاران نابینا و کم 
بینا در این دوره شرایط خوبی نسبت به بازی های پارالمپیک قبل دارند و 
ما امیدواریم بتوانیم در بازی های پارالمپیک 2020 تعداد مدال های خود 

را نسبت به گذشته ارتقا ببخشیم و جایگاه بهتری را کسب کنیم.

اخبار

اعزام جودوکار نابينای خراسانی به مسابقات آسيايی قزاقستان
یا  می شود  پیر   2022 جهانی  جام  برای  ملی  تیم 
اصال این تیم فعلی که ویلموتس انتخاب شان کرده و در 
گام اول به میدان فرستاده به دور بعدی مقدماتی جام 
جهانی یعنی مرحله اصلی نخواهد رسید. این هشداری 
ورزشی  ایران  با  گو  و  گفت  در  چراغپور  جالل  که  بود 
داد و با توضیحات مبسوط، صراحتا اعالم کرد در حال 
آن  روی  جهانی  جام  برای  بتوان  که  کاملی  تیم  حاضر 

سرمایه گذاری کرد، نداریم.
کی روش  با   2014 جهانی  جام  در  ایران  ملی  تیم 
وضعیت خوبی به لحاظ سن و سال نداشت و با میانگین 
سنی 28.49  بیست و هفتمین تیم به حساب می آمد. 
یعنی فقط 5 تیم در آن تورنمنت پیرتر از ایران بودند. کی 
روش در جام جهانی روسیه این وضعیت را بهبود بخشید 
و بعد از لیست نهایی بیست و سه نفره اش مشخص شد 
تیم ایران با میانگین سنی 26.5سال سن هفتمین تیم 

جوان رقابت هاست.
جوان  تیم  آن  که  اینجاست  بزرگ  سوال  حال  این  با 
جام جهانی روسیه در جام جهانی قطر هم جوان خواهد 

بود؟ 
باالی  بازیکن  پنج   2018 جهانی  جام  در  ملی  تیم 
سه  و  کردند  بازی  نفرشان  دو  فقط  که  داشت  سال   30
نفرشان نیمکت نشین بودند. از این جمع سه نفره، اول 
گوچی و بعد منتظری خداحافظی کردند و اگر این روال 
پیش برود مسعود شجاعی که همین حاال 35 سال سن 
خداحافظی  ملی  تیم  از  که  باشد  بعدی  نفر  باید  دارد 
خواهد کرد. با این حال در لیست آخر تیم ملی که برای 
از شجاعی  اعالم شد غیر  و کره جنوبی  با سوریه  بازی 

نفراتی مثل امید ابراهیمی، وریا غفوری و وحید امیری 
باالی 30 سال سن داشتند و دو بازیکن دیگرمان یعنی 
رامین رضاییان و کریم انصاری فرد در آستانه 30 سالگی 

هستند.
یادمان نرود قرار است در لیست بعدی اشکان دژاگه 
را هم در تیم ملی ببینیم که همین حاال 33 ساله است 
و با حضور او تعداد بازیکنان باالی 30 سال تیم ملی به 
عدد نگران کننده 5 خواهد رسید. داشتن سه هافبک 
در  یکی  که  راستی  مدافع  دو  و  سال   30 باالی  وسط 
آستانه 30 سالگی است و دیگری 32 را رد کرده نقاط 
نگران کننده کار ویلموتس در آینده نزدیک خواهد بود؟ 
شاید بگویید در دفاع راست صادق محرمی را داریم 
و در هافبک میانی سعید عزت اللهی هست. یا در خط 
حمله آزمون 24 ساله جای کریم انصاری فرد 29 ساله 
را خواهد گرفت اما اینها برای دور اصلی مقدماتی جام 
جهانی و مهم تر از آن خود جام جهانی کافی است. در 
شجاع  مثل  نفراتی  شدن  اضافه  از  صحبت  حال  عین 
خلیل زاده یا عزت پورقاز به تیم ملی مطرح می شود که 

آنها هم در عین شایستگی سن و سال کمی ندارند.
نخستین  از  یکی  در  ویلموتس  مارک  نرود  یادمان 
مصاحبه هایش به این نکته اشاره کرده بود که سن برایش 
می دهد  اهمیت  بازیکنان  آمادگی  به  و  نیست  مالک 
اللهیار  از  دعوت  با  موازی  صورت  به  حال  عین  در  اما 
پروژه  نوعی  به  او  به  دادن  بازی  و  18 ساله  صیادمنش 
با  جوان کردن تیم ملی را کلید زد. ویلموتس همچنان 
حضور در تمرینات تیم ملی جوانان و نوجوانان صراحتا 
تیم های  و  ملی  تیم  بین  فاصله  می خواهد  کرده  اعالم 

این  چنانچه  که  یعنی  این  و  ببرد  بین  از  را  پایه  ملی 
ملی  تیم  مسن تر  بازیکنان  برای  جا  برود  پیش  پروسه 
با  ویلموتس  واقع شاید  تنگ خواهد شد.در  زود  خیلی 
آن مصاحبه اولیه در ظاهر ماجرا دل بازیکنان مسن تیم 
اما  بگذارد  کنارشان  ندارد  قصد  که  کرده  قرص  را  ملی 
به  آغاز کرده که منجر  را  زود حرکتی  واقعیت خیلی  در 
جدایی تک تک بازیکنان باالی 30 سال تیم ملی خواهد 
شد. در واقع هیچ دستوری از سوی ویلموتس مبنی بر 
کنار رفتن برای این بازیکنان صادر نخواهد شد اما آنها 
این موضوع می برند که مثل  به  با سنجیدن شرایط پی 
دومین  کنند.  خداحافظی  ملی  تیم  از  باید  منتظری 
اردوی تیم ملی تحت هدایت ویلموتس و کادر جدیدش 
این خصوص  در  آغاز خواهد شد می تواند  زودی  به  که 
نکات تازه ای را روشن کند. در اردویی که فاصله تمرین 
تیم ملی و تیم امید به چند متر خواهد رسید قرار است 
ویلموتس نفرات جدیدی را به اردو فرا بخواند. در واقع با 
توجه به اینکه او در بدو ورود چاره ای نداشت تا به آخرین 
لیست کی روش اعتماد کند از این اردو کار اصلی اش را 
آغاز خواهد کرد و اینجا نقطه آغازین برنامه های او برای 

جوان سازی احتمالی تیم ملی خواهد بود.

مواجهه غیر مستقیم ویلموتس با پیرمردها سوژهخبر

روزهای  طی  شهرخودرو  تیم  جدید  و  خارجی  بازیکنان  است  قرار 
شهر  فوتبال  تیم  است  شوند.قرار  اضافه  شهرخودرو  تمرینات  به  آینده 
یک  در  تا  برود  تهران  به  شرایط  شدن  فراهم  صورت  در  خراسان  خودرو 
بازی دوستانه با سایپا بازی کند. این در حالی است که قرار است اعضای 
این تیم برای برپایی یک اردوی آماده سازی راهی کشور ترکیه شود و در 

بازی  یک  گل محمدی  یحیی  شاگردان  ندهد  رخ  اتفاق  این  که  صورتی 
دوستانه در تهران با ذوب آهن برگزار خواهند کرد. 

طی  شهرخودرو  تیم  جدید  و  خارجی  بازیکنان  است  قرار  همچنین 
دو  یا  یک  احتماال  شوند.  اضافه  شهرخودرو  تمرینات  به  آینده  روزهای 

بازیکن خارجی و جدید به شهرخودرو ملحق خواهند شد.

تیم والیبال جانبازان ومعلولین تربت حیدریه با نایب قهرمانی دررقابت 
های جام حذفی خراسان رضوی به مسابقات حذفی کشور راه یافت.

حیدریه  تربت  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس  امینی،  رضا  حمید  سید 
والیبال نشسته جام حذفی خراسان رضوی  اولین دوره مسابقات  افزود: 
به منظور انتخاب تیم های برتر استان جهت شرکت در رقابت های حذفی 

کشور با شرکت 12 تیم برگزار شد.
باهدایت  حیدریه  تربت  نشسته  والیبال  تیم  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  گناباد  های  تیم  سد  از  ها  رقابت  این  نخست  دور  در  محمدمصطفوی 

خواف گذشت و به همراه دوتیم ازمشهد به مرحله دوم صعود کرد.
تربت حیدریه  تیم جانبازان ومعلولین  والیبالیست های  افزود:  امینی 
در مرحله دوم رقابتها مقابل دو تیم والیبال جانبازان و معلولین مشهدقرار 
گرفت که در نهایت با قبول شکست مقابل تیم جانبازان مشهد و باالتراز 

تیم معلولین این شهر برسکوی نایب قهرمانی ایستاد.
وی تصریح کرد: تیم والیبال نشسته تربت حیدریه با این عنوان جواز 
حضور در نخستین دوره رقابت های والیبال نشسته جام حذفی کشوررا 

نیزبدست آورد.

بازيكنان خارجی به شهرخودرو ملحق می شوند

 راهيابی تيم واليبال نشسته تربت حيدريه به مسابقات کشوری

ورزش

گفت وگو
صحبت های جالب مهاجرانی درباره 

استقالل و پرسپولیس
فوتبال  ملی  تیم  پیشین  خراسانی  سرمربی 
در  می تواند  کالدرون  گابریل  که  است  معتقد  ایران 

پرسپولیس موفق باشد.
کالدرون  انتخاب  درباره  مهاجرانی،  حشمت 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  جدید  سرمربی  به عنوان 
در  است.  آشنا  منطقه  فوتبال  با  مربی  این  گفت: 
این مدت خیلی ها در مورد بحث کارنامه این مربی 
کارنامه  فقط  معتقدم  من  ولی  کرده اند  صحبت 
کارنامه ای  چه  با  من  مگر  نیست.  دادن  نظر  مالک 
مربی ملی شدم؟ در این سال ها بسیاری از مربیان 
فعالیت  عربستان  و  قطر  امارات،  فوتبال  در  نامدار 
کردند که کارنامه خوبی داشتند اما در این کشورها 
ولی  است  مهم  کارنامه  و  تجربه  نرسیدند.  موفق  به 
همه چیز فقط به این دو فاکتور مربوط نمی شود.وی 
عنوان کرد: در مورد پرسپولیس و برانکو باید به یک 
برانکو  که  است  این  اعتقاد من  کرد.  اشاره  موضوع 
پرسپولیس را پرسپولیس نکرد، این پرسپولیس بود 
که برانکو را تبدیل به برانکو کرد. پرسپولیس تیمی 
قدیمی است که ریشه در خاک دارد و نیروی انسانی 
حال  در  است.  بوده  فوق العاده  همیشه  تیم  این 
حاضر کالدرون یک گنجینه ُپربها را در اختیار دارد و 
می تواند در پرسپولیس موفق باشد. من دلیلی برای 
عدم موفقیت این مربی نمی بینم.مهاجرانی با اشاره 
به تصمیم فدراسیون فوتبال در مورد انتخاب سرمربی 
خارجی برای تیم ملی خاطرنشان کرد: سرمربی تیم 
ما  می شد.  انتخاب  ایرانی  مربیان  بین  از  باید  ملی 
در لیگ برتر مربیان خوبی داریم که در این سال ها 
با  می توانستیم  و  دادند  نشان  را  خودشان  توانایی 
محدود کردن هزینه ها این فرصت را در اختیارشان 
قرار دهیم. االن دیگر مثل سال های گذشته نیست 
که از آسیا فقط یک تیم به جام جهانی برود، اکنون 
ایران چندان  4 تیم به جام جهانی می روند و صعود 
مربیان  به  باید  موضوع  این  از  جدا  نیست.  سخت 
اشاره  با  اعتماد کنیم.وی  رده ملی  خودمان هم در 
اظهار  استراماچونی  حضور  با  استقالل  وضعیت  به 
داشت: آشنایی زیادی با سبک کار این مربی ندارم 
سابقه  مورد  در  را  مطالبی  رسانه ها  طریق  از  ولی 
استقالل  کار  من  نظر  به  خوانده ام.  استراماچونی 
نسبت به پرسپولیس سخت تر است. این تیم هنوز از 
حالت سردرگمی خارج نشده و در یکی دو فصل اخیر 
نتوانست  خوب،  بازیکن  چند  دادن  دست  از  بابت 
حال  این  با  کند.  جذب  مناسبی  جایگزین های 
هدایت استقالل را فردی بر عهده گرفته که در سری 

A مربیگری کرده و این موضوع مهمی است.

لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از کمتر از یک 
ماه دیگر آغاز می شود که 3 مربی ایرانی و 3 مربی 
خارجی اصلی ترین کاندیدای بردن جام قهرمانی 
استقالل،  بین  از  دید  باید  و  هستند  خانه  به 
تراکتور  و  ذوب آهن  یدیده،  سپاهان،  پرسپولیس، 

کدام تیم جام نوزدهم را باالی سر خواهد برد.
کمتر  از  حالی  در  ایران  فوتبال  برتر  لیگ 
اصلی  مدعی   6 که  می شود  آغاز  دیگر  ماه  یک 
جذب  جز  به  و  دارند  کاملی  تیم  تقریبًا  قهرمانی 
آماده سازی  روی  آن ها  تمرکز  بازیکن،  دو  یکی 
بود.  خواهد  نوزدهم  لیگ  برای  قدرتمندتر 
استقالل، ذوب آهن  پدیده،  پرسپولیس، سپاهان، 
و تراکتورسازی تیم هایی هستند که به نظر می رسد 
از همین ابتدا برای قهرمانی بسته شده اند و رؤیای 

باال بردن جام نوزدهم را در سر دارند.
y پدیده

حفظ یحیی گل محمدی از دست فدراسیون و 
استقالل،  کاپیتان  جذب  همچنین  و  پرسپولیس 
فصل  ابتدای  در  مشهدی ها  که  بود  بزرگی  کار 
خود  راسخ  عزم  تا  دهند  انجام  انتقاالت  و  نقل 
لیگ  در  خود  حضور  نخستین  و  برتر  لیگ  برای 
جدایی  جدایی  دهند.  نشان  را  آسیا  قهرمانان 
محمد  و  ریگی  مسعود  یعنی  اصلی  بازیکن   2
قاسمی نژاد و جذب چند بازیکن باتجربه و جوان، 
این بار رویایی نخستین قهرمانی در باالترین سطح 
دو  شود.  پرورانده  مشهدی ها  سر  در  ایران  فوتبال 
ترکیه  به  سفر  و  سایپا  و  سپاهان  با  دوستانه  بازی 
است  برنامه ای  فصل،  پیش  اردوی  برگزاری  برای 
در  قدرتمند  حضوری  برای  یحیی  شاگردان  که 
 لیگ نوزدهم و پلی آف لیگ قهرمانان آسیا ترتیب 

داده اند.

y پرسپولیس
تکلیف  باالخره  برتر  لیگ  اخیر  دوره   3 قهرمان 
آرژانتینی  نیمکت خود را مشخص کرد و آن را به یک 
سپرد. گابریل کالدرون که سابقه 2 قهرمانی در لیگ 
چهارمین  کسب  برای  سختی  کار  دارد  را  عربستان 
باید دید  و  را دارد  عنوان قهرمانی متوالی پرسپولیس 
می تواند از میراث برانکو به خوبی مراقبت کند. تکلیف 
3 بازیکن پرسپولیس یعنی علی علیپور، احمد نورالله ی 
و علیرضا بیرانوند که قصد ترک این باشگاه را داشتند 
پرسپولیس  روز جمعه  تمرین  در  آن ها  و  مشخص شد 
البته  و  و یک مهاجم  حاضر شدند. جذب یک مدافع 
و  نقل  پرونده  جوان  شکاری  رضا  با  قرارداد  بستن 
اردوی  کالدرون  تیم  تا  می بندد  را  سرخ ها  انتقاالتی 

داخلی خود را برگزار کند و آماده لیگ نوزدهم شود.
y سپاهان

مأموریت قلعه نویی برای قهرمانی سپاهان در لیگ 
دو  سپاهان  است.  گذشته  سال  از  دشوارتر  نوزدهم 
بهترین  تکلیف  و  داده  از دست  را  اصلی خود  مدافع 
مشخص  هنوز  روش  کی  استنلی  یعنی  خود  مهاجم 
یعنی  نقدی  به  دست  مشتری  بازیکن  این  نیست. 
حفظ  برای  اصفهان  طالیی های  و  دارد  را  تراکتور 
چند  جذب  البته  کنند.  خرج  پول  باید  خود  مهاجم 
بازیکن جوان و اضافه کردن ستاره ای چون محمدرضا 
حسینی این امید را به سپاهانی ها داده است تا دوباره 
با اعتماد به قلعه نویی ششمین قهرمانی خود در لیگ 
برتر را هم کسب کنند. طالیی پوشان زاینده رود برای 
قهرمانی به فکر خطوط هجومی خود هستند و مذاکره 
خط  بهترین  که  دارد  این  از  نشان  امیری  وحید  با 
حمله فصل گذشته باز هم خواهان نمایش بازی هایی 

هجومی توأم با عنوان قهرمانی است.

y استقالل
تغییر فاز آبی ها از آلمانی به ایتالیایی و فعالیت 
پر سر و صدا در نقل و انتقاالت، نشان دهنده این 
است که می خواهند به سلطه 3 ساله رقیب دیرینه 
پایان دهند و بعد از 6 سال، این نیمه ی آبی پوش 
پایتخت باشد که جام را باالی سر می برد. مسعود 
ریگی، علی دشتی، سیاوش یزدانی و البته سپردن 
آبی ها  اردوی  ایتالیایی  استراماچونی  به  نیمکت 
رحمتی،  رفتن  با  و  کرده  جدیدی  فضای  وارد  را 
قرارداد  تمدید  همچنین  و  منتظری  و  حیدری 
احتمالی چشمی حاشیه های این تیم کمتر از پیش 
پنجمین  دنبال  به  ایران  آتزوری های  تا  شده است 

قهرمانی خود در تاریخ لیگ برتر باشند.
y تراکتور

اعتماد مجدد به یک ترکیه ای، خیال تبریزی ها 
خرید  و  است  کرده  راحت  مربی  بابت  از  را 
مظاهری  و  خانزاده  مانند  ملی پوشی  ستاره های 
البته  بود.  بازیکنی چون مسعود شجاعی  و حفظ 
رفتن محمد طیبی و آنتونی استوکس باعث شد تا 
ضعف هایی در این تیم به وجود بیاید. البته زنوزی 
با پیشنهاداتی به وحید  مالک متمول این باشگاه 
امیری و استنلی کی روش به دنبال رفع مشکالت 

برای  خارجی  مدافع  چند  است.  خود  حمله  خط 
این  دفتر  به  چهارشنبه  روز  نیز  طیبی  جایگزینی 
مالک رفتند تا در صورت رضایت دنیزلی، در لیگ 
نوزدهم پیراهن قرمز تراکتور را بر تن کنند. پس از 
جذب بازیکن، شاگردان دنیزلی به ازمیر خواهند 
رفت و 3 و یا 4 دیدار دوستانه در این کشور برگزار 

خواهند کرد.
y ذوب آهن

ذوب آهن  در  در  منصوریان  خوب  عملکرد 
لیگ  پایانی  هفته  و 10  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
هجدهم باعث شد تا روی این تیم به عنوان یکی 
کسب  مدعی  حداقل  یا  و  قهرمانی  مدعیان  از 
سهمیه آسیایی حساب شود. تنها نماینده باقی 
صورت  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  ایران  مانده 
جلو  انتقاالت  و  نقل  فصل  در  خاموش  چراغ 
خود  بازیکنان  تاثیرگذارترین  آن ها  و  است  رفته 
را  مظاهری  رشید  و  حسینی  محمدرضا  یعنی 
هم از دست داده اند. البته تمدید قرارداد 2 ساله 
ارسالن مطهری مانع از ضعیف تر شدن سبزهای 
اصفهانی شده است اما به نظر می رسد با برگشت 
سعید آذری به ایران، این تیم فعالیتش را در بازار 

نقل و انتقاالت از سر بگیرد.

قهرمانی به کدام تیم می رسد؟

جنگ تمام عیار یحیی و غربی ها! تیمداری مشهدی ها در لیگ برتر 
والیبال

نماینده والیبال مشهد در لیگ برتر باشگاه های 
کشور هم وارد بازار نقل  و  انتقاالت شد.

در  مشهدی ها  نماینده  پیام،  تیم  گذشته  فصل 
لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور بود، اما امسال 
قرار است »شهر خودرو«، نام جدید نماینده مشهد 

در لیگ برتر والیبال 98 باشد.
از  گفته می شود این تیم اسکلت اصلی خود را 
راستا  همین  در  است.  کرده  حفظ  گذشته  فصل 
علوی،  امین  همایونفر،  شهروز  همچون  بازیکنانی 
سعید مصطفی وند، مجتبی یوسفی قرارداد خود را 
با نماینده مشهد تمدید کرده اند. همچنین شنیده 
بهبودی،  علیرضا  نیز  پاسور  پست  برای  می شود 
کرده  توافق  خودرو  شهر  با  والیبال  باتجربه  پاسور 

است.
خبری  پیش  چندی  والیبال  فدراسیون 
درخصوص لیگ برتر منتشر کرده بود که در آن نام 
پیام مشهد به عنوان نماینده خراسان معرفی شده 
بود. حال باید منتظر ماند و دید که تکلیف نماینده 
مشهد چه خواهد بود و مشهد ی ها با چه نامی در 

لیگ برتر حضور پیدا خواهند کرد.

زمان پیوستن یلی به تیم ملی والیبال 
جوانان

پایان  از  بعد  ایران  والیبال  جوان  ملی پوش  دو 
شیکاگو،  در   2019 ملت های  لیگ  نهایی  مرحله 
مستقیمًا عازم بحرین می شوند تا به تیم ملی جوانان 
تیم  سرمربی  کوالکوویچ،  ایگور  اعالم  بپیوندند.با 
پوریا  و  حضرت پور  محمدرضا  ایران  والیبال  ملی 
جوان  ملی پوش  دو  خراسانی(،  یلی)والیبالیست 
والیبال ایران بعد از پایان رقابت های مرحله نهایی 
راهی  مستقیمًا  شیکاگو  از   2019 ملت های  لیگ 
را  ایران  جوانان  تیم  تا  شد  خواهند  بحرین  کشور 
کنند.ایگور  همراهی  جهان  قهرمانی  مسابقات  در 
کوالکوویچ که در جلسه ای مشترک با کادر فنی تیم 
این خبر گفت:  اعالم  با  بود،  جوانان شرکت کرده 
کادر  برای  رده ها  تمامی  در  ایران  والیبال  موفقیت 
فنی تیم ملی هدف بسیار مهمی است و به همین 
بازیکن  دو  این  حضور  برای  الزم  هماهنگی  دلیل 

صورت گرفت.
تیم  اردوی  به  شریفی  مرتضی  نیز  این  از  پیش 
تیم  دو  میان  تعامل  تا  بود  شده  اضافه  جوانان 
در  باید  ایران  والیبال جوانان  ملی  باشد.تیم  برقرار 
رقابت های قهرمانی جهان 2019 بحرین با هدایت 
بهروز عطایی به عنوان سرمربی مقابل رقبای خود 

قرار بگیرد.

توپ و تور

تمام فکر و ذهنم صعود قشقایی به لیگ برتر است
رضا عنایتی سرمربی خراسانی تیم فوتبال قشقایی شیراز که 
در اردوی تهران به سر می برد، به صعود نماینده شیراز به لیگ برتر 

فوتبال ایران امیدوار است.
تیمش  آماده سازی  اردوی  برگزاری  به  اشاره  با  عنایتی  رضا 
مسابقات  در  حاضر  تیم های  میان  از  داشت:  اظهار  تهران  در 
صعود  باشد  داشته  باالیی  پشتکار  و  تالش  تیمی  هر  لیگ یک، 
می کند. ما می خواهیم به عنوان نماینده ایل بزرگ قشقایی جواز 

حضور در لیگ برتر را به دست آوریم.
وی درخصوص خرید های اخیر این تیم گفت: در حال حاضر 
میثم  و  عسگری  جهانگیر  ایوبی،  مجید  غالمی،  محمد  حضور 

زمانی در تیم قشقایی قطعی شده است، اما پرونده نقل و انتقاالت 
ما باز است و همچنان گزینه های مورد نظر خود را بررسی می کنیم 
تا در صورت امکان نفرات جدید را جذب کنیم تا بتوانیم با قدرت و 

توانمندی مورد نیاز وارد مسابقات لیگ آزادگان شویم.
هدف  افزود:  ادامه  در  شیراز  قشقایی  فوتبال  تیم  سرمربی 
بسیار  کار  می دانیم  هرچند  است،  لیگ برتر  به  صعود  ما  اصلی 
به  با حمایت هواداران خوب شیرازی  اما  رو داریم،  سختی پیش 
ویژه ایل بزرگ قشقایی این هدف را برآورده خواهیم کرد تا به لطف 
از  نماینده  از سال ها دوباره شاهد حضور یک  امام رضا )ع( پس 
این  به  پاسخ  در  باشیم.عنایتی  لیگ برتر  رقابت های  در  شیراز 

پرسش که قشقایی چقدر شانس برای رسیدن به لیگ برتر دارد، 
گفت: 8 بازیکن اصلی از جمع ما جدا شدند، تعدادی از بازیکنان 
همراهی  را  ما  فصل  نیم  تا  نیستند  قادر  مصدومیت  دلیل  به  هم 
کنند به همین دلیل تمام توان خود را به کار گرفتیم در کنار جذب 
بازیکنان جوان و آتیه دار بازیکنان با تجربه را نیز به خدمت بگیریم 
لقب  برتر  لیگ  در  حضور  برای  اصلی  مدعیان  از  یکی  بتوانیم  تا 
تمام فکر و ذهنم معطوف  پایان خاطر نشان کرد:  گیریم.وی در 
به موفقیت قشقایی شیراز است و ترجیح می دهم درباره تیم های 
لیگ برتر اظهارنظر نکنم. من و همکارانم در حال حاضر فقط به 

موفقیت تیم خودمان فکر می کنیم.



 مديران دولتی جانشين پروری می کنند
اجرایی  مسئوالن  گذشته  سال های  تاکید های  به  توجه  با 
اداره  برای  جدید  نسل  مدیران  تربیت  ضرورت  بر  مبنی 
از  نهاد دولتی  اجرایی، یک  بخش های مختلف دستگاه های 
جمله  از  را  پروری«  »جانشین  است  خواسته  اجرایی  مدیران 
با  و  توانمند  افراد  شناسایی  با  و  بگیرند  نظر  در  خود  وظایف 
قابلیت های باال، از این افراد استفاده حداکثری داشته باشند. 
در عین حال، پیشنهاد های مدیران برای اصالح یا تغییر روش 

ارزیابی و اجرا نیز مورد تاکید این نهاد بوده است.
 

 آقاتهرانی: اکنون عریانی دختران و پسران در 
جامعه به علت حرام خوردن است

آقاتهرانی با بیان اینکه اگر خانه پدر، مادر و فرزندان همه 
خدایی باشند به نتیجه می رسیم، افزود: در عبادت، توکل و 
محبت یکی را انتخاب کنید اگر مال و فرزندانتان را بیشتر و یا 
برابر خدا دوست دارید مرتکب شرک شده اید؛ بنابراین سعی 
کنید همیشه یک راه واحد و یک خدای واحد را انتخاب کنید. 
وی در رابطه با اینکه چگونه جلوی مفاسد اقتصادی را در جامعه 
بگیریم، تصریح کرد: هرکس باید از خودش شروع کند و جز 
حالل به منزل نیاورد؛ زیرا که مال حالل برکت بیشتری دارد. 
دبیرکل جبهه پایداری انقالب اسالمی در پایان گفت: زمانی 
که آدم در بهشت میوه ممنوعه را خورد لباسش ریخت و اکنون 
عریانی دختران و پسران در جامعه به علت حرام خوردن برخی 

است که سبب ریختن حیای دختران و پسران شده است.

 خانه تکانی استراما در استقالل
رضا  سهرابیان،  آرمین  استراماچونی؛  آندره آ  تصمیم  با 
کریمی و روح الله باقری از استقالل کنار گذاشته شدند. این 
سه بازیکن روز پنجشنبه در ترکیب آبی پوشان در دیدار دوستانه 
مقابل نیروی زمینی به میدان رفته بودند، اما در پایان تمرین 
امروز سرمربی آبی پوشان عذر آن ها را خواست. استقالل قرار 

است در هفته جاری برای برگزاری اردو راهی ترکیه شود.

 حاجتی محکوم امنیتی و جزئیات پرونده وی 
محرمانه است

دادگستری  رئیس کل  موسوی  کاظم  سید  حجت االسالم 
فارس و حیدر آسیابی دادستان شیراز به علت بازداشت مهدی 
حاشیه  در  و  خصوص  این  در  موسوی  دادند.  پاسخ  حاجتی 
نخستین نشست خبری خود گفت: وی اقداماتی علیه نظام 
داشته و حکم وی شامل 2 سال تبعید و یک سال حبس در 
که  ارسال شده  احکام  اجرای  به  و  قطعی  تجدیدنظر  دادگاه 

پاسخ  در  فارس  دادگستری  است.رئیس کل  اجرا  حال  در 
در  وی  توئیت های  را  حاجتی  بازداشت  علت  که  شبهاتی  به 
وی  اقدام  داشت:  اظهار  نیز  می کرد  عنوان  مجازی  فضای 
فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده و هیچ ربطی به توئیت وی در 
فضای مجازی ندارد و وی نیز مانند سایر متهمان باید دوران 
محکومیت را بگذراند. حیدر آسیابی دادستان شیراز نیز در این 
رابطه گفت: زندانی می تواند تقاضای عفو کند و هیچ کس جز 
مرجع قضایی صالحیت ندارد تا در مورد عفو آن اظهارنظر کند. 
وی نیز جرم حاجتی را امنیتی برشمرد و درعین حال گفت: در 
رابطه با افشای اسناد پرونده محدودیت داریم و این امر جنبه 

محرمانگی دارد.

 کانال "دادسرای ارشاد" برای دریافت 
گزارش های هنجارشکنی راه اندازی شد

کانال رسمی دادسرای ارشاد تهران در پیام رسان های داخلی 
برای دریافت گزارش های مردمی هنجارشکنی  اینستاگرام  و 
راه اندازی شد. سرپرست دادسرای ارشاد از شهروندان دلسوز 
با  مقابله  راستای  در  که  است  خواسته  تهرانی  اخالق مدار  و 
برخی تالش ها برای ضربه به بنیان خانواده ایرانی، با مشاهده 
خودرو،  در  هنجارشکنانه  اقدامات  یا  حجاب  کشف  هرگونه 
کشف حجاب یا سرو مشروبات یا برگزاری مراسم مختلط رقص 
در اماکنی همچون سفره خانه، کافه، رستوران، مراکز خرید، 
باغ تاالر و...، اطالع از برگزاری پارتی های شبانه یا خانه های 
فساد و فحشا، انتشار مطالب خالف عفت در اینستاگرام و دیگر 
شبکه های اجتماعی، موضوع را پس از جمع آوری مستندات 
بله،  پیام رسان های  در   09054309484 شماره  به  الزم، 
سروش، ایتا و... ارسال کنند. الزم به ذکر است مستندات الزم 
برای گزارش کشف حجاب و اقدامات هنجارشکنانه در خودرو، 
از خودروست که سرنشین خاطی  یا تصاویری  و  فیلم  شامل 
متخلف،  اماکن  گزارش  برای  باشد.  مشخص  آن  در  پالک  و 
ذکر نام مغازه، آدرس دقیق آن و ذکر زمان وقوع جرم کفایت 
می کند؛ البته در صورتی که فیلم یا تصاویری از اتفاق مورد نظر 
پیگیری  فرآیند  به  زیادی  به میزان  ارسال شود،  این شماره  به 

کمک می کند. /تسنیم

 اولین واکنش محمدرضا خاتمی به خبر "صدور 
حکم دو سال حبس"

مبنی  دادگاه  سوی  از  حکمی  گفت:  خاتمی  محمدرضا 
به دستم نرسیده است. محمدرضا خاتمی در  بر محکومیتم 
گفتگو با ایلنا، درباره حکمی که از سوی دادگاه برای وی مبنی 
به  حکمی  گفت:  است،  شده  ابالغ  تعزیری  حکم  دوسال  بر 
دست من و وکالیم حتی به صورت الکترونیک نرسیده است. 

پیش از این نیز امیرحسین آبادی در گفت: وگو با ایلنا، نسبت 
به جزئیات حکم بی اطالعی کرده و گفته بود قرار بوده که در 
هفته جاری حکم ابالغ شود، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده 
مجتمع   1057 شعبه  در  خاتمی  محمدرضا  دادگاه  است. 

قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.

 پیشنهاد محمود صادقی برای انفکاک چند سازمان 
از قوه قضائیه

یک عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه قوه قضاییه 
عمال خودش را نظارت ناپذیر نشان می دهد، گفت: معتقدیم 
سازمان زندان ها، پزشکی قانونی و ثبت احوال باید به دولت 
فراهم  بیشتر  آن ها  بر  مجلس  نظارت  امکان  که  یابند  انتقال 
شود. محمود صادقی در گفت: وگو با فام نیوز در مورد طرح 
واگذاری اداره سازمان زندان ها و برخی سازمان ها به دولت و 
وزارت دادگستری گفت: بحث انفکاک برخی از دستگاه هایی 
و  ندارند  قضایی  ماهیت  اما  می دهند،  انجام  کارقضایی  که 
ماهیت اجرایی دارند از قوه قضاییه مدت ها قبل هم مطرح شد، 
در حال حاضر سازمان ثبت کار ثبت سند را انجام می دهد و 
ماهیت کارش اجرایی است، سازمان پزشکی قانونی و سازمان 
زندان ها نیزبه همین ترتیب عمل می کنند و ماهیت کارشان 
شورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  این  نیست.  قضایی 
اسالمی اظهار داشت: انفکاک این سازمان ها بار قوه قضاییه 
را کم می کند و این مجال را برای قوه قضاییه فراهم می کند که 
به کار اصلی اش یعنی پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی به 
دعاوی برسد. وی تصریح کرد: وقتی این سازمان ها ذیل قوه 
مجریه قرار بگیرند مشکالت شان برای بحث های بودجه ای هم 
کمتر می شود و امکان نظارت مجلس بر آن ها نیز بیشتر خواهد 

شد و به نوعی پاسخگو می شوند.

 حدادعادل: در برخی مناسک مذهبی، نوعی 
افراط مشاهده می شود

غالمعلی حداد عادل: قطعًا طراحان جنگ روانی علیه ملت 
ایران در رسانه ها و فضای مجازی از ابزار روانشناسی اجتماعی 
ابزار  از  روانی  جنگ  این  با  مقابله  در  باید  و  می گیرند  بهره 
روانشناسی اجتماعی استفاده شود. عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی ادامه داد: در برخی مناسک مذهبی هم نوعی افراط 
مشاهده می شود که موجب برخی کردار های ناپسند می شود.

 
 گفت وگوی ملی، از جلسات منظم در بیت رهبری 

تا گعده های دوره ای
وحدت و گفتگوی ملی را دو جناح اصولگرا و اصالح طلب 
حاال به صورت جدی تر و عملی پیگیری می کنند. تا به امروز 

مشخص شده بزرگان این دو جبهه به صورت مستمر دو جلسه 
جداگانه یکی در بیت رهبری و در محلی دیگر برگزار می کنند 
تا اختالفات بین این دو جریان سیاسی کاهش یابد و امید به 
مردم تزریق شود. جلساتی که در بیت رهبری برگزار می شود، 
به مدیریت حجت االسالم محمدحسن ابوترابی، امام جمعه 
هشت  و  اصولگرا  سیاسی  فعال  هشت  است.  تهران  موقت 
فعال سیاسی اصالح طلب یک هفته در میان در این محل به 
گفتگو با هم می پردازند. جلسه دیگر با محوریت محمدرضا 
عارف، محمدرضا باهنر و احمد مازنی و هر بار در دفتر کار 
یکی از شخصیت های سیاسی اصولگرا یا اصالح طلب برگزار 

می شود. / ایرنا

 نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره دادگاه 
خاتمی

کدخدایی درباره دادگاه رضا خاتمی گفت: این بدیهیات 
وهله  در  باید  کرده  ادعایی  کسی  اگر  است.  حقوقی  اولیه 
نخست مستندات داشته باشد، نه اینکه منوط به اظهارنظر 
سایرین باشد. فرض کنیم از مشارکت کنندگان 10 میلیون نفر 
هنوز قانع نشده اند و چشم به دادگاه دوخته اند! با یک رأی 
دادگاه قانع خواهند شد؟ خیر به نظر من قانع نمی شوند. 
سیدمحمدرضا خاتمی دبیر کل سابق مشارکت، در دادگاه 
و رقم در  با عدد  بلکه  به اظهارات دیگران  با استناد  نه  خود 
خصوص وقوع تقلب هشت میلیونی در انتخابات خرداد 88 
صحبت کرد و از خود و اظهاراتش دفاع کرد. به نظر می رسد 
اطالع  به  اشتباه  به  خاتمی  محمدرضا  دادگاه  گزارشات  که 
سخنگوی شورای نگهبان رسیده است و به ایشان اطالعات 

غلط داده اند. / امتداد

 افراد با زور و کتک مسلمان نمی شوند
سهیال جلودار زاده گفت: با بگیر و ببند و بازرسی کردن، 
زیرا  می شود،  بدتر  شرایط  و  ایجاد  غیراخالقی  برخورد های 
قرآن  شود.  توهین  شخصیتش  به  ندارد  دوست  فردی  هیچ 
محافظت  شما  از  و  است  بهتر  خودتان  برای  دین  می گوید 
می کند، نمی گوید که یا روسری یا تو سری مانند آن چیزی 

که اوایل می گفتند.

 هزینه آیلتس 3.000.000 تومان شد
اطالعیه سازمان سنجش آموزش کشور در خصوص هزینه 
آزمون های زبان بین المللی آیلتس )IELTS( منتشر شد: با 
توجه به تغییرات نرخ ارز )براساس محتویات سایت نیما مورخ 
ثبت  مبلغ  مربوطه،  هزینه-های  سایر  نیز  و   ،)09/04/98
نام در آزمون آیلتس، توسط سازمان سنجش آموزش کشور 

محاسبه و از مبلغ 27.950.000 ریال به مبلغ 30.500.000 
ریال معادل سه میلیون و پنجاه هزار تومان افزایش و تعیین 
مراکز مجاز  توسط  از 15/04/98  مبلغ مذکور  شده است. 

برگزاری آزمون آیلتس قابل اجرا است. /برنا

 قیمت سیانور برای خودکشی چند؟
تلگرامی  کانال  یک  اندازی  راه  با  که  جوانی  پسر  پرونده 
می فروخت  سیانور  داشتند  خودکشی  قصد  که  کسانی  به 
با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده شد. متهم 
تلگرامی  کانال  اندازی  راه  و  سیانور  فروش  به  تحقیقات  در 
اعتراف کرد و گفت: من خودم قصد خودکشی داشتم چند 
بار هم اقدام کردم، اما موفق نشدم تا اینکه متوجه شدم در 
برخی کشور های اروپایی سازمان هایی هستند که به افراد در 
خودکشی کمک می کنند؛ بنابراین تصمیم گرفتم با راه اندازی 
این کانال پولی به دست آورم تا بتوانم به یکی از این سازمان ها 
بروم و به زندگی ام پایان دهم. بدین ترتیب کانالی درست کردم 
و به اعضایی که تصمیم به خودکشی داشتند سیانور به مبلغ 

یک میلیون تومان می فروختم. /خبرآنالین
 

 »مشارکت مشروط« نوعی »تحریم انتخابات« 
است

سخنگوی حزب اعتماد ملی در گفتگو با »آزادی« گفت: 
نیز دقت الزم و مشارکت حداکثری  »خود ما اصالح طلبان 
را در اجماع نظرات نداشتیم و متاسفانه شاهدیم که بخشی 
یعنی  می زنند.  دامن  مردم  ناامیدی  به  طلبان  اصالح  از 
بخشی  عهده  به  انتخابات  از  مردم  ناامیدی  گناه  از  بخشی 
سیاسی  فضای  به  را  تحریم  خط  که  است  اصالح طلبان  از 
کشور تلقین می کنند. این خطای استراتژیک اصالح طلبان 
به  موثر  و  شده  تجربه  روش های  یافتن  جای  به  که  است 
روش های کهنه و پوسیده و ورشکسته دهه 80 می زننند که 
چه  دوم  شورای  و  هفتم  مجلس  انتخابات  در  بودیم  شاهد 
شکست  روش های  پیگیری  وی،  گفته  داشت.«.به  پیامدی 
خورده قدیمی به جای پیگیری مطالبات مردم و صحبت از 
»مشارکت  مقدم  نیست.گرامی  درست  مردم،  خواسته های 
دانست  انتخابات«  »تحریم  نوعی  را  انتخابات«  در  مشروط 
و گفت: »این رویکرد به ناامیدی مرد خواهد انجامید و این 
درحالی است که در وضعیت کنونی تمامی فعالین سیاسی 
و ارکان نظارتی و حاکمیتی باید مشارکت مردم در انتخابات 
98 را دغدعه خود بدانند. اگر این ها از انتخابات و مشارکت 
خواهد  همه  چشم  به  آن  دود  کنند  درنگ  مردم  حداکثری 
به  منافع کشور  ادامه  در  و  مردم متضرر می شوند  رفت. هم 

مخاطره می افتد.«

میز خبر
 قیمت سیانور برای خودکشی چند؟/پیشنهاد محمود صادقی برای انفکاک چند سازمان از قوه قضائیه

مدیران دولتی جانشین پروری می کنند 
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  مدیریت مصرف بهینه آب، نیازمند مشارکت همگانی است. 

تجدیدمناقصه عمومی – یک مرحله ای شرکت آب و فاضالب روستایی
 خراسان رضوی

شهرستانموضوع مناقصهشماره فراخوانردیف
مبلغ برآورد

)ریال(

مبلغ تضمین

)ریال(

مدت اجرا  
)ماه(

محل تامین اعتبار

8.816.237.239440.811.86212چنارانواگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات آب و فاضالب روستاهای چناران)تجدید(12098000040000044
30 درصد نقد و 

70درصداسنادخزانه اسالمی

20.644.743.9111.032.237.19612تربت حیدریهواگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات آب و فاضالب روستاهای تربت حیدریه)تجدید(22098000040000045
30 درصد نقد و 

70درصداسنادخزانه اسالمی

2.840.887.609142.044.38012خلیل آبادواگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات آب و فاضالب روستاهای خلیل آباد)تجدید(32098000040000046
30 درصد نقد و 

70درصداسنادخزانه اسالمی

13.333.946.916666.697.34612قوچانواگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات آب و فاضالب روستاهای قوچان)تجدید(42098000040000047
30 درصد نقد و 

70درصداسنادخزانه اسالمی

9.389.128.657469.456.43312زاوهواگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات آب و فاضالب روستاهای زاوه)تجدید(52098000040000048
30 درصد نقد و 

70درصداسنادخزانه اسالمی

ساعت بازگشاییزمان بازگشاییمهلت تحویل  پاکت الفمهلت بارگذاریمهلت دریافتتاریخ بارگذاری

98/04/1798/04/2098/04/31
پایان وقت اداری 

98/04/31
98/05/0109:00

محل بازگشایی: سالن جلسات شرکت  آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی به نشانی بلوار ارشاد-بین پیام و وحدت پالک106 کد پستی 9185837171

شرایط مناقصه گران : داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری دارای اعتباردررشته آب بارتبه حداقل 5 ویا گواهینامه صالحیت پیمانکاری دارای رتبه بهره برداری و نگهداشت تاسیسات 
آب از وزارت نیرو دارای اعتبار و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی دارای اعتبارالزامیست.مدت اعتبار پیشنهاد قیمت سه )3( ماه می باشد و برای یک دوره سه ماهه دیگرقابل تمدیداست 

و اسناد از طریق سایت ir.setadiran.www//:https  ) با مبلغ 1/000/000 ریال( قابل دریافت می باشد.پاکت الف )محتوی تضمین فرآیند ارجاع کار ( باید دارای سه ماه اعتبار)از تاریخ 
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 مورخ 98/04/31 بایدتحویل دبیرخانه این شرکت گردد. 
شماره تماس : 37657194)051( و 37679661)051(داخلی 151 و 157 

»روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی«

نجات آب کشاورزي
الزامي براي تأمین آب شرب

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

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
اول  هیات   1398/3/5  -139860306018000005 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جغتای تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم حسنیه کیوانلوشهرستانکی فرزند عزیزاله بشماره شناسنامه 1234 صادره 
از حوزه 3 جغتای، نسبت به 1/8 سهم مشاع از 11 سهم ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 11000 مترمربع، از پالک 18- اصلی واقع در اراضی 
شهرستانک بخش 7 سبزوار، برابر قرارداد واگذاری عادی ملک از مالک رسمی 
به  لذا  است  محرزگردیده  الله  حبیب  فرزند  کیوانلو شهرستانکی  الله  عزیر  آقای 
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 
مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت 

اول: 1398/4/16، نوبت دوم: 1398/4/31
رئیس ثبت اسناد و امالک جغتای- حمید رضا آریان پور

شرایط ویژه اشتراک انبوه 
روزنامه صبح امروز  برای 

پیک موتوری ها،باربری ها و 
شرکت های خدماتی

با ما تماس بگیرید: 
 -  0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6

0 9 1 5 2 5 6 0 0 9 1


