
روایت صبح امروز :

سرریز اشرافیت آقازاده ها 
در جامعه ایرانی

رفتار  این  ندارد.  و معینی  ثابت  اشرافی گری یک معنای 
تواند  می  جغرافیایی  مکان  و  فرهنگ  زمان،  بعد  به  توجه  با 
متفاوت باشد. در واقع اشرافی گری و تجمل گرایی مفهومی 
به  امروز  ما  لوازمی که  از  بسیاری  مثال  به طور  سیال است. 
یا   ۴۰ در  کنیم،  می  استفاده  آن  از  معمولی  و  عادی  شکل 
۵۰ سال پیش بسیار اشرافی و تجمالتی تلقی می شدند. در 
فرهنگ  های مختلف هم همین طور است، ممکن است برای 
ما یک کاالیی لوکس حساب شود، اما همین کاال از دید یک 

آدمی که در یک کشور پیشرفته تر زندگی می  کند...

از وانکش های گسترده به گام دوم کاهش تعهدات برجامی 
تا تالش آمریکا برای محکومیت ایران

تهران از خطوط خاکستری 
برجام عبور کرد

شاعر مرثیه های عاشقانه 
دفاع مقدس درگذشت

داوری و چمدان های بسته؛

حاشیه های تمام نشدنی 
آقای سرپرست!

 آنچه در مورد محاسبه بیمه 
خدمت سربازی باید بدانید

گزارش ویژه 4
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در این شماره می خوانیم

انتصابی بدون 
مشورت با احزاب

پس  ماه  تیر   1۵ شنبه  روز  مشهد  فرمانداری 
حضور  با  سرپرست  توسط  شدن  اداره  ماه ها 
فرماندار  صاحب  استانی،  و  کشوری  مسئوالن 
زمان  که  رخداد  شرایطی  در  انتصاب  این  شد. 
زیادی تا انتخابات مجلس شورای اسالمی نمانده 
فرماندار  انتخاب  در  تعلل  و  امر  همین  و  است 
زیادی  نقدهای  و  حساسیت ها  شهر  کالن  این 
از  داشت.  همراه  به  استان  سیاسیون  سمت  از 
از  قبل  تا  زیادی  گمان های  و  حدس  رو  همین 

انتصاب هاشمی در بین احزاب و سیاسیون 
مطرح  جدید  اسمی  روز  هر  و  بود 

در  هم  متعددی  جلسات  می شد. 
همین رابطه برگزار شد اما سوال 

در  انتصاب  این  که  اینجاست 
چه  تا  حساس  زمانی  وهله  این 
استان  احزاب  نظر  به  میزان 
همین  به  بوده است.  نزدیک 
نظرات  گفت وگوهایی  در  سبب 

شدیم  جویا  را  سیاسی  جریان  دو 
که در ادامه آن را مرور می کنیم.

y انتخاب فرماندار با مشورت احزاب نبوده است
شورای  مجلس  در  مشهد  سابق  نماینده 
هیچ  ما  کشور  در  احزاب  گفت:  اسالمی 
های  دیدگاه  و  نظرات  به  و  ندارند  جایگاهی 
منش  آرین  کند.جواد  نمی  توجه  کسی  آنها 
با حکم  فرماندار مشهد  انتصاب  در خصوص 
وزیر کشور افزود: تا به حال در سال های پس 
در  نظری  مرجعی  هیچ  انقالب  پیروزی  از 
رابطه با انتخاب مدیران حتی مدیران سیاسی 
و  استانداران  انتخاب  و  نگرفته  احزاب  از 
احزاب  مشورت  با  فرمانداران 
نبوده است.این فعال سیاسی 
اینکه  بیان  با  اصولگرا 
شخص محمد رضا هاشمی 
عنوان  با  خدمت  دوران  در 
استانداری  سیاسی  معاون 
در  مثبت  عملکردی  قم 
تعامل با جریان های سیاسی 

و فرهنگی داشته است...

صبح امروز نظر جریانات سیاسی درباره انتصاب فرمندار مشهد جویا شد

صدای اختالف، دوباره در تئاتر استان پیچیده و بنظر می رسد در بدنه مدیریتی این هنر، شکافی جدی رخ داده است.هنرهای نمایشی خراسان 
رضوی که به قطب دوم این عرصه بعداز تهران تبدیل شده است، در یکسال اخیر روزهای ابری و آفتابی زیادی به خود دیده است. از حواشی 
شورای نظارت بگیرید تا یکه تازی هنرمندان تئاتر در جشنواره  بین المللی فجر که این استان را یک سروگردن باالتر از سایر مدعیان قرار داد...

ریاست انجمن هنرهای نمایشی حق چه کسی است؟

تئاتر استان در دست انداز حاشیه
در صفحه 5 بخوانید

در صفحه  6  بخوانید

در نیم قرن گذشته 80 روستای در اطراف مشهد بلعیده شده است:

حاشیه ای  نا ایمن   تبدیل آبادی به 

در صفحه 3 بخوانید

استاندار خراسان رضوی

کلید توسعه در دستان
دوشنبه17تیر  1398 /0 5  ذی القعده 1440 / سال سوم   سرمایه گذاران اقتصادی 

شماره 492 /  8 صفحه/  قیمت 2000 تومان در مشهد 
عوامل فروش و شهرستان ها 1000 تومان

در صفحه 8 بخوانید
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مقامات کشورمان صبح دیروز یکشنبه 16 تیرماه در 
یک نشست خبری اعالم کردند که جمهوری اسالمی 
ذیل  تعهداتش  اجرای  کاهش  برای  خود  دوم  گام  در 
برجام تا ساعات آینده غنی سازی خود را از حد تعیین 

شده در این توافق باالتر خواهد برد.
اتمی  انرژی  سازمان  سخنگوی  کمالوندی،  بهروز 
فعال  که  کرد  تاکید  خبر  این  تائید  ضمن  کشورمان 
راکتور  سوخت  تامین  برای  نیاز  مورد  غنای  به  رسیدن 

تهران )2۰ درصد( در دستور کار نیست.
امورخارجه  وزیر  معاون  عراقچی  عباس  همچنین 
کاهش  روند  گفت:  خبری  نشست  این  در  کشورمان 
بردن  بین  از  نه  است  برجام  راستای حفظ  در  تعهدات 
آن. ممکن است به خاتمه حضور ما در برجام منجر شود 
اما در این مقطع 6۰ روزه به شکلی فرصت هایی است 

که طرف های مقابل می توانند از آن استفاده کنند.
وی افزود: معتقدیم برجام سند معتبر و مهمی است 
این  از  ما  خواسته های  اما  هستیم  آن  ادامه  خواهان  و 
سند هم باید محقق شود و چون این اتفاق نیفتاده ما 

در تعهداتمان تجدید نظر می کنیم.
عراقچی تاکید کرد: حرکت ما داخل برجام و مشروع 
است و این اقدامات از نظر ما نقض برجام نیست. هم 
زمان ما هم شکایات خود را از آمریکا و اروپایی ها ارائه 
می دهیم. آنها هم در اجرای تعهداتشان کوتاهی کردند 

و باید پاسخگو باشند.
تعیین  مفاد  دارد که طبق  تاکید  جمهوری اسالمی 
حق  ایران   36 و   26 بندهای  به ویژه  برجام،  در  شده 
دارد در صورت عدم پایبندی طرف دیگر توافق، اجرای 

تعهدات خود را به طور جزئی یا کلی متوقف کند.
طبق بند 26 برجام، در صورت عدم پایبندی طرف 
مقابل به تعهداتش، ایران حق دارد اجرای تعهدات خود 

را به شکل کلی یا جزئی متوقف کند.
بر اساس بند 36 برجام اگر موضوع اختالفی با طی 
مراحل این بند فیصله نیافت شاکی می تواند این امر را 
به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش 
امنیت سازمان  به شورای  یا  و  کند  قلمداد  برجام  وفق 
"عدم  است موضوع مصداق  معتقد  که  کند  ابالغ  ملل 

پایبندی اساسی" به شمار می آید.
y  باز می E3 ظریف: گام های ایران در صورت همکاری

گردد
امورخارجه کشورمان پس  وزیر  محمد جواد ظریف 
از آنکه جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد از حد تعیین 

شده در برجام برای غنی سازی خود فراتر خواهد رفت 
ایران  امروز  نوشت:  توئیتر  در  خود  کاربری  حساب  در 
گام دوم خود را طبق پاراگراف 36 برجام برمی دارد. ما 
این حق را داریم که به استفاده از این اقدامات قانونی 
ذیل برجام ادامه دهیم و از منافع خود در برابر تروریسم 

اقتصادی آمریکا محافظت کنیم.
ظریف تاکید کرد: تمامی این گام ها تنها در صورت 
قابل  آلمان(  فرانسه،  )انگلیس،   E3 گروه  همکاری 

بازگشت خواهد بود.
وی در پیامی دیگر نوشت: اتحادیه اروپا و E3 پس از 
قصور در اجرای تعهداتشان ذیل برجام، ازجمله پس از 
خروج آمریکا از توافق دست کم باید به لحاظ سیاسی 
از اقدامات ایران طبق پاراگراف 36 )در برجام( حمایت 

کند.
هیچ   E3 نوشت:  ادامه  در  ایران  امورخارجه  وزیر 
بهانه ای برای پرهیز از اتخاذ یک موضع سیاسی محکم 
آمریکا  گرایی  جانبه  یک  با  مقابله  و  برجام  حفظ  برای 

ندارد.
y واکنش های رسمی به گام دوم ایران

»میخائیل اولیانوف« نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین در مصاحبه با رسانه روس به پرسش 
هایی درباره اعالمیه روز یکشنبه ایران در خصوص آغاز 

گام دوم کاهش تعهدات برجامی این کشور پاسخ داد.
این  متوجه  )روسیه(  »ما  گفت:  روس  مقام  این 
اقدامات )ایران( و دالیلی که ایرانی ها را به سمت اتخاذ 
ایران  از  و  هستیم  است،  داده  هل  اقداماتی  چنین 
وضعیت  می تواند  که  بیشتری  اقدامات  از  می خواهیم 
توافق هسته ای را بیشتر از قبل پیچیده کند، بپرهیزد«.

به گفته این مقام روس، تصمیم ایران برای افزایش 
و  نبود«  غیرمنتظره  »اقدامی  خود،  سازی  غنی  سطح 
این کشور به روشی شفاف در حال پیش بردن اقدامات 

خود است.
دقیقا  آینده  روز  چند  ظرف  کرد،  اعالم  اولیانوف 
مشخص خواهد شد که ایران سطح غنی سازی خود را 
تا چه حد افزایش داده و احتمال دارد آژانس بین المللی 
در  اتمی در جلسه چهارشنبه هفته جاری خود  انرژی 

این باره گزارشی ارائه کند.
برای  هنوز  تقدیر،  هر  »به  افزود:  روس  نماینده  این 
این  و  هست  فرصت  دیپلماتیک  تالش های  تداوم 

تالش ها ادامه خواهند یافت«.
y فرانسه

دفتر ریاست جمهوری فرانسه در واکنش به گام دوم 
غنی  سطح  افزایش  ایران،  برجامی  تعهدات  کاهش 

سازی ایران را محکوم کرد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی

در  ایران  گام دوم  به  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
کاهش تعهدات برجامی این کشور واکنش نشان داد.

دولت  سخنگوی  خبری  نشست  از  پس  ساعاتی 
و  خارجه  وزارت  سیاسی  معاون  همراهی  با  ایران 
اتمی درباره گام دوم کاهش  انرژی  سخنگوی سازمان 
تعهدات برجامی این کشور، یکی از سخنگویان آژانس 
گفت،  رسانه ها  با  مصاحبه  در  اتمی  انرژی  بین المللی 

آژانس از گام دوم اعالمی ایران اطالع یافته است.
طبق گزارش  رسانه هایی از قبیل »الشرق االوسط«، 
یک سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش 
به آغاز گام دوم اعالمی ایران گفت: »آژانس بین  المللی 

انرژی اتمی از بیانیه امروز ایران مطلع است«.
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  سخنگوی  این 
همچنین اعالم کرد که بازرسان آژانس در ایران به زودی 
درباره گام دوم ایران به مقر این نهاد بین المللی در وین 

گزارش خواهند داد.
y رژیم صهیونیستی

صهیونیستی  رژیم  نخست وزیر  نتانیاهو«  »بنیامین 
گام دوم  به کنفرانس خبری  که  اولین کسانی است  از 

کاهش تعهدات برجامی ایران واکنش نشان داد.
به گزارش شبکه الجزیره، نتانیاهو اقدام ایران برای 
خطرناک«  خیلی  »گامی  را  غنی سازی  سطح  افزایش 
آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  کشور  سه  از  و  کرد  توصیف 

خواست تا تحریم های ایران خودکار بازگردد. 
طبق این گزارش، نتانیاهو ادعا کرد، ایران تعهداتش 
سطح  که  گفته  و  کرده  نقض  را  هسته ای  توافق  در 
دیگر  بار  او  است.  داده  افزایش  را  اورانیوم  غنی سازی 
متهم  اتمی  سالح  به  دستیابی  برای  تالش  به  را  ایران 
کرد و گفت: ایران سطح غنی سازی را برای رسیدن به 

بمب اتم افزایش داده است.
y کمیته روابط خارجی دومای روسیه

روابط  کمیته  رئیس  کاساچیف«،  »کنستانتین 
ایران در  گام دوم  به  واکنش  در  روسیه  خارجی دومای 
های  مشورت  خواستار  برجام  در  تعهداتش  کاهش 
از  ایران  احتمالی  خروج  زمینه  در  المللی  بین  فوری 
برجام شد و گفت، در این زمینه مشورت های بین ایران 

و روسیه نیز ضروری است. 
وی همچنین تاکید کرد: »توپ در زمین آمریکاست 
نجات  را  هسته ای  توافق  می تواند  واشنگتن  فقط  و 

دهد..«
اقدامات  اینترفکس گفت:  به خبرگزاری  کاساچیف 
اثبات  حال  در  برجام  از  احتمالی  خروج  برای  ایران 

است. 
تناقض در رفتار آمریکا

بیشتر از یک سال پیش آمریکا با ادعای اینکه توافق 

به  آن  از  است،  تاریخ  توافق«  »بدترین  ایران  هسته ای 
علیه  را  تحریم هایش  تمام  و  شد  خارج  یکجانبه  طور 
می خواهد  ایران  از  االن  حال،  این  با  بازگرداند.  ایران 
که همان توافق را اجرا کند. آژانس بین المللی انرژی 
اتمی روز جمعه اعالم کرد شورای حکام این آژانس به 
 1۰ در  ایران  هسته ای  برنامه  درباره  آمریکا  درخواست 
ژوئیه جلسه ویژه برگزار می کند. پیش از اعالمیه آژانس، 
نمایندگی آمریکا در سازمانهای بین المللی در وین، با 
صدور بیانیه ای خواستار برگزاری این جلسه شده بود. 
درباره  آژانس  اخیر  گزارش  جلسه،  این  در  است  قرار 

برنامه هسته ای ایران بررسی شود.
که  می شود  برگزار  حالی  در  حکام  شورای  جلسه 
غنی شده  اورانیوم  کیلوگرم   3۰۰ سقف  از  اخیرا  ایران 
تعیین  کیلوگرم   3۰۰ سقف  از  عبور  است.  کرده  عبور 
در  ایران  اقدامات  از  بخشی  هسته ای،  توافق  در  شده 
بود.  اروپا  به  این کشور  چارچوب ضرب االجل دوماهه 
18 اردیبهشت ماه، ایران به اعضای برجام 6۰ روز مهلت 
داد تا منافع اقتصادیش از این توافق را تامین کنند، در 
غیر اینصورت، اجرای برخی از تعهدات کلیدی برجام 
برنامه جامع  از  اینکه  با  آمریکا،  را متوقف خواهد کرد. 
از  بخشی  دیگر  و  شده  خارج  )برجام(  مشترک  اقدام 
تعهدات  برای کاهش  ایران  از قصد  نیست،  توافق  این 
دقیق  ارزیابی  برای  و  می کند  نگرانی  ابراز  هسته ای 
ویژه  جلسه  برگزاری  دنبال  هسته ای  تعهدات  اجرای 
در  آمریکا  نماینده  ولکات،  جکی  است.  حکام  شورای 
گزارش  است  گفته  وین،  در  المللی  بین  سازمان های 
فعالیت های  درباره  آژانس  دبیرکل  واقعی  و  کامل  های 
فعالیت ها،  این  در  تغییر  هرگونه  و  ایران  هسته ای 
اجرای  بتواند  تا  هستند  ضروری  حکام  شورای  برای 
به طور دقیق بررسی  را  ایران  تعهدات هسته ای توسط 
کند. ولکات در حالی گزارش های آژانس را »ضروری« 
می داند که کشورش در چندسال گذشته، گزارش های 
همین آژانس درباره پایبندی کامل ایران به مفاد برجام 
ایران تصمیم گرفته  اما االن که  نادیده گرفته است.  را 
به طور تدریجی اجرای برخی تعهدات هسته ای  است 
را متوقف کند، آمریکا ناگهان نگران اجرای این تعهدات 
شده و از ایران می خواهد که همچنان به این تعهدات 

احترام بگذارد.
به  ایران  روزه   6۰ االجل  ضرب  پایان  رسیدن  فرا  با 
اعضای باقیمانده در برجام و اجرای گام دوم اقدامات 
به تناقض گویی دچار شده  ایران، کاخ سفید  هسته ای 
سازمان های  در  آمریکا  نمایندگی  بیانیه  در  است. 
متحده،  »ایاالت  است:  آمده  وین،  در  المللی  بین 
تالش های  و  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  از  قویا 
معنای  می کند.«  حمایت  ایران  در  آن  راستی آزمایی 

باید اقدامات مرتبط  آژانس  این است که  این اظهارات 
است  واضح  دهد.  ادامه  را  ایران  در  راستی آزمایی  با 
یعنی  می شود.  انجام  برجام  ذیل  اقدامات،  این  که 
دانسته  معیوب  و  ناقص  را  آن  آمریکا  که  توافقی  همان 
واکنش  در  ایران  دلیل،  همین  به  شد.  خارج  آن  از  و 
شورای  ویژه  جلسه  برگزاری  برای  آمریکا  درخواست  به 
حکام گفته است، این امر »طنزی تلخ« است. نماینده 
دائم ایران در سازمان های بین المللی در وین، تصریح 
کرد: »این طنزی تلخ است که همان رژیمی که برجام 
را از طریق خروج غیرقانونی و یکجانبه نقض کرده حاال 
نسبت به اجرای همان توافق ابراز نگرانی کرده است.«

در سال های اخیر، آژانس هر چند ماه، از طریق یک 
هسته ای  توافق  به  ایران  پایبندی  راستی آزمایی،  رژیم 
عملیات  که  است  گفته  آژانس  خود  می کرد.  تایید  را 
راستی آزمایی  رژیم  »قوی ترین  ایران،  در  راستی آزمایی 
تمام  آمریکا  حال،  این  با  است.  جهان«  هسته ای 
بودن  ناقص  بر  و  گرفت  نادیده  را  آژانس  گزارش های 
توافق خارج  این  از  نهایتا  و  توافق هسته ای اصرار کرد 
شد. تناقض گویی آمریکا، اما، به کارکرد آژانس محدود 
به  واکنش  در  سفید  کاخ  پیش،  هفته  یک  نمی شود. 
ادعا کرد:  بیانیه ای  ایران، طی  اورانیوم  افزایش ذخایر 
»تردید اندکی وجود دارد که حتی قبل از حصول توافق 
)هسته ای(، ایران مفاد  آن را نقض می کرد.« کاخ سفید 
نگفته است چگونه قبل از امضای توافق، ایران مفاد آن 

را نقض می کرد.
y آمریکا به دنبال چیست؟

بیانیه ای  در  آژانس  در  ایران  نمایندگی  هرچند 
درخواست آمریکا را "طنزی تلخ" خواند. اما به گزارش 
بین المللی  آژانس  سخنگوی  یک  از  نقل  به  رویترز 
روز  باره  این  در  آژانس  اضطراری  جلسه  اتمی،  انرژی 

چهارشنبه 19 تیر برگزار می شود.
برخوردار  باالیی  اهمیت  از  این جلسه  اگر چه خود 

نیست، اما اتفاقات آتی به رفتار ایران بستگی دارد. 
به عنوان یک عضو  آمریکا  این است که  اول  مسئله 
در  کند.  فوق العاده  جلسه  تقاضای  می تواند  موثر 
شورای امنیت هم از همین حق برخوردار است. صرف 
این  دیگر  مسئله  ندارد.  اهمیت  جلسه  درخواست 
برجام  منشور  اصیل  تعهدات  به  هنوز  ایران  که  است 
پایبند است. کاری که االن ایران انجام می دهد موجب 
که  است  حقوقی  مطابق  و  نمی شود  برجام  شکنندگی 

در خود برجام هم مشخص شده است.
مسئله سوم این است که آمریکایی ها تالش می کنند 
بر  فشار  شرایطی  هر  در  و  وسیله ای  هر  از  استفاده  با 
که  است  این  چهارم  مسئله  دهند.  افزایش  را  ایران 
نظر  به  بنشینند  هم  دور  حکام  هم  چهارشنبه  روز  اگر 

می رسد تنها با یک بیانیه از ایران بخواهند که مقداری 
موضوع  هنوز  کند.  رعایت  را  برجام  در  مندرج  موازین 
به مرحله ای نرسیده که آژانس بخواهد ایران را محکوم 
ایران صادر کند. چرا  کند و قطعنامه ای در محکومیت 
این  حقوق  جزو  که  برجام  مندرجات  در  هم  ایران  که 
کشور بوده تخطی نکرده است. بنابر این به نظر می رسد 
اعالم  ایران  مقامات  کند.  اکتفا  بیانیه  یک  به  آژانس 
کردند از غنی سازی 3.67 باالتر می رویم، اما نگفتند 
بود  شده  کنترل  نظر  یک  هم  این  شاید  باالتر.  چقدر 
از غنی سازی  به چه درصدی  نگفتند می خواهیم  که 
مشکل تر  کار  شویم  نزدیک  درصد   2۰ به  اگر  برسیم. 
می شود. هم اتحادیه اروپا، هم آژانس هم شورای امنیت 
هم آمریکا ممکن است وارد مسیر های جدیدی شوند. 
پس این خیلی مهم است که هم ظریف هم روحانی در 
مورد غنی سازی تنها گفتند »هرچقدر مورد نیاز باشد«. 
پس مقامات ایران هدف را مسکوت گذاشته اند و تا االن 
اتفاق  زیادی صورت گرفته است،  تبلیغات  هم هرچند 
خطرناکی نیافتاده است. طرف های غربی هم می دانند 
گانه  دو  رفتار  مورد  در  است.  مجاز  حدود  این  تا  ایران 
آمریکا با نهاهادی بین المللی، یکجانبه گرایی در قبال 
شورای  از  استفاده  و  برجام  مانند  توافقات  از  بسیاری 
محکومیت  برای  المللی  بین  نهاد  یک  عنوان  به  حکام 
ایران اینکه دولت کنونی آمریکا به تعهدات پایند نیست 
این  المللی  بین  نهاد های  کل  و  است  واضح  کامال 
سهم  آمریکا  اینکه  دلیل  به  ولی  می دانند؛  را  موضوع 
بیشتری در نهاد های بین المللی دارد، به همان نسبت 
هم از نفوذ بیشتری برخوردار است. حتی انتخاب دبیر 
کل هم با نظر آمریکاست و نمی تواند خارج از توافق با 

آمریکا صورت گیرد. 
این تناقض گویی های ترامپ و استفاده از نهاد های 
در  وضعیت  االن  ولی  نیست،  سابقه  بی  المللی  بین 
کند.  محکوم  را  ایران  بخواهد  آژانس  که  نیست  حدی 
اینکه  و  شده  وارد  آمریکا  به  االن  که  فشاری  رغم  علی 
ایم، ولی  به مشکل برخورده  انگستان هم شدیدا  با  ما 
به نظر نمی رسد مجموعه حکام به محکومیت ایران رای 

دهند.
ایران برای نشان دادن وانکش، منتظر اقدام آژانس 
آژانس دارد که  ایران در  نماینده  به  این بستگی  است. 
نمی شود  االن  کند.  رایزنی  کل  دبیر  با  بتواند  چقدر 
مانند  کشوری  هر  که  چرا  داد  نشان  خود  از  واکنش 
در  کند.  آژانس  از  تقاضایی  چنین  می تواند  آمریکا 
مورد نتیجه این جلسه هم البی های آمریکا هم البی یا 
نماینده ایران می توانند اثر گذار باشند و نمی توان پیش 
بینی کرد، ولی به نظر نمی رسد تصمیم حادی در مورد 

ایران گرفته شود.

از وانکش های گسترده به گام دوم کاهش تعهدات برجامی تا تالش آمریکا برای محکومیت ایران

تهران از خطوط خاکستری برجام عبور کرد

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 13936۰3۰6۰۰3۰13۵۴۴ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر علی بشماره  فرزند  آل  اردالن  اسداله  اقای  مالکانه بالمعارض متقاضی  پنج تصرفات  ثبت ملک مشهد منطقه  ثبتی حوزه  مستقردرواحد 
بلوار  از پالک 6۵ اصلی بخش 9 واقع در  از مشهد درششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۵2/3۰ مترمربع قسمتی  شناسنامه 11 صادره 
طبرسی اول طبرسی ۴6 پالک 26 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 1۵ 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. 1691 تاریخ انتشارنوبت اول:98/۴/2، نوبت دوم : 98/۴/17 
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 رای اصالحی 13986۰3۰6271۰۰۰۴۵6 و رای 13976۰3۰6271۰۰۴197 مورخ 1397/11/27 هیات اول موضوع 
تصرفات  پنج  منطقه  ثبت ملک مشهد  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  اراضی وساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رجبعلی حسن زاده استاد فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه ۴۰88 صادره از درگز در ششدانگ اعیان یک باب 
نانوایی به مساحت 113 مترمربع قسمتی از پالک 7۴ اصلی بخش 9 مشهد واقع در مهر مادر 17 پالک 16 اعیان متعلق به خود متقاضی و 
عرصه موقوفه کفش فروش محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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 
انتشارنوبت اول:98/۴/2، نوبت دوم :  انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1693تاریخ 

 98/۴/17
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/9/26 مورخ   13976۰3۰6271۰۰31۵9 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی حسنی 
قرقی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1۴66 صادره از )شهرستان مشهد روستای قرقی( در ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 
19/8۴ مترمربع قسمتی از پالک 1۴8 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت ۵92/۵ مترمربع که عرصه و اعیان می 
باشد جمعا به مساحت 612/3۴ مترمربع تشکیل یکباب منزل را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 61 قطعه سوم سمت چپ اعیان متعلق 
به خود متقاضی و عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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. 1671 تاریخ انتشارنوبت 

اول:98/۴/2، نوبت دوم : 98/۴/17 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/9/26 مورخ   13976۰3۰6271۰۰316۵ شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی حسنی 
قرقی فرزند حسن بشماره شناسنامه 1۴66 صادره از مشهد درششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 2۰/۵2 مترمربع قسمتی از 
پالک 1۴8 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت 278/۰6 مترمربع که عرصه و اعیان می باشد جمعا به مساحت 
298/۵8 مترمربع تشکیل یکباب منزل را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 61 قطعه سوم سمت چپ اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه 
متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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. 1673 تاریخ انتشارنوبت اول:98/۴/2، نوبت 

دوم : 98/۴/17 
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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/9/26 مورخ   13976۰3۰6271۰۰3163 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امید حسنی 
مترمربع   ۴۰/19 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  اعیان  درششدانگ  مشهد  از  صادره   ۰92۰16۴961 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  قرقی 
قسمتی از پالک 1۴8 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت 1۰۴/۵1 مترمربع که عرصه و اعیان می باشد جمعا به 
مساحت 1۴۴/7 مترمربع تشکیل یکباب منزل را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 61 قطعه سوم سمت چپ اعیان متعلق به خود متقاضی و 
عرصه متعلق به اداره اوقاف و امور خیریه محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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. 167۵ تاریخ انتشارنوبت اول:98/۴/2، 

نوبت دوم : 98/۴/17 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

******************************************************
511/6 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/9/26 مورخ   13976۰3۰6271۰۰316۴ شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای امید حسنی 
 1۰۴/۵1 مساحت  به  ساختمان  باب  یک  اعیان  و  عرصه  درششدانگ  مشهد  از  صادره   ۰92۰16۴961 شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  قرقی 
مترمربع قسمتی از پالک 1۴8 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت ۴۰/19 مترمربع که اعیان می باشد جمعا به 
مساحت 1۴۴/7 مترمربع تشکیل یکباب منزل را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 61 قطعه سوم سمت چپ خریداری از نرگس حاجی 
خداوردی خان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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. 1677 تاریخ انتشارنوبت اول:98/۴/2، نوبت دوم : 98/۴/17 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار
*********************************************************

511/7 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک  مشهد منطقه پنج 

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/9/26 مورخ   13976۰3۰6271۰۰3166 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی حسنی 
به مساحت 278/۰6 مترمربع  باب ساختمان  اعیان یک  و  از مشهد درششدانگ عرصه  فرزند حسن بشماره شناسنامه 1۴66 صادره  قرقی 
قسمتی از پالک 1۴8 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت 2۰/۵2 مترمربع که اعیان می باشد جمعا به مساحت 
298/۵8 مترمربع تشکیل یکباب ساختمان را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 61 قطعه اول سر نبش خریداری از نرگس حاجی خداوردی 
خان محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت  رسید، ظرف مدت یک ماه 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 1679 تاریخ انتشارنوبت اول:98/۴/2، نوبت دوم : 98/۴/17 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1397/9/26 مورخ   13976۰3۰6271۰۰316۰ شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی حسنی 
به  ساختمان  باب  یک  اعیان  و  عرصه  درششدانگ  قرقی(  روستای  مشهد  )شهرستان  از  صادره   1۴66 شناسنامه  بشماره  حسن  فرزند  قرقی 
مساحت ۵92/۵ مترمربع قسمتی از پالک 1۴8 اصلی بخش 9 مشهد که با قسمت دیگر ساختمان به مساحت 19/8۴  مترمربع که اعیان 
می باشد جمعا به مساحت 612/3۴  مترمربع تشکیل یکباب منزل را میدهند واقع در قرقی بلوار حکمت 61 قطعه سوم سمت چپ خریداری 
از خانم نرگس حاجی خداوردی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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. 1681 تاریخ انتشارنوبت اول:98/۴/2، نوبت 

دوم : 98/۴/17 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا 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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1398/2/18 مورخ   13986۰3۰6271۰۰۰۵۴7 شماره  رای  برابر 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حمیدرضا 
اسدی زرقری فرزند منصور علی بشماره شناسنامه 3 صادره از رشتخوار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۴21/6۰ مترمربع قسمتی از 
پالک  6۰ اصلی بخش 9 مشهد واقع در طبرسی شمالی بین 12 و 1۴ پالک 26۰ خریداری از حسین رجبی اول قصر محرزگردیده است لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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. 1683 تاریخ انتشارنوبت اول: 98/۴/2، نوبت دوم : 98/۴/17
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد- حمیدرضا افشار 

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات   1398/3/3-13986۰3۰6۰۰6۰۰۰626 شماره  رای  برابر   -1
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مجتبی هژبری 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 199 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر اشجار به مساحت 6۰۰۰۰/1۵ 
مترمربع )شصت هزار متر و پانزده صدم مترمربع( که مقدار 138۵ مترمربع آن در حریم کال قرار دارد قسمتی از پالک 81 اصلی در اراضی 
سیوکی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالکین رسمی آقایان وحید و حمید شهرت هر دو نفر علیزاده سیوکی 
ورثه محمد علی علیزاده سیوکی 2- برابر رای شماره 13986۰3۰6۰۰6۰۰۰627-1398/3/3 هیات فوق الذکر تصرفات مالکانه بالمعارض 
فوق  پالک  از  قسمتی  مترمربع(  صدم  پانزده  و  متر  هزار  )سی  مترمربع   3۰۰۰۰/1۵ مساحت  به  باغ  قطعه  یک  ششدانگ  در  فوق  متقاضی 
خریداری از مالکین رسمی آقایان وحید و حمید شهرت هر دو نفر علیزاده سیوکی ورثه محمد علی علیزاده سیوکی محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1398/۴/17، نوبت دوم: 1398/۵/2 
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 13986۰3۰6۰21۰۰۰297 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه صالحی مقدم فرزند علی بشماره شناسنامه 
3218 کد ملی ۵729۰62281 صادره از بردسکن در یک باب ساختمان به مساحت 29/6۰ مترمربع پالک ۴87 فرعی از ۴ اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش ۴ حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای اکبر نژاد حسن محرز گردیده است لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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: 1398/۴/17، نوبت دوم: 1398/۵/1 
رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن- غالمرضا گنج بخش

*****************************************************
۵12/13 اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 13986۰3۰6۰۰6۰۰۰8۰۴- 1398/3/22 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
ابراهیم  فرزند  علیزاده  داود  اقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد 
بشماره شناسنامه ۴ صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۰7/۴6 مترمربع )یکصد و هفت متر و چهل و شش 
صدم مترمربع( قسمتی از پالک 1۴2 فرعی واقع در اراضی ضیاء الدین سفلی پالک 126 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه 
خریداری از ورثه حاج ماشاء اله علی زاده صوفی آبادی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ 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: 

1398/۴/1، نوبت دوم : 98/۴/17
قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه- سید محمد حسینی 
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دنبال  بر  تاکید  ضمن  رضوی  خراسان  استاندار 
کلید  امروز  گفت:  روستاها  شدن  اقتصادی  کردن 
گذاران  سرمایه  و  ها  کارآفرین  دستان  در  توسعه 

اقتصادی است.
علیرضا رزم حسینی در یکصد و سیمین جلسه 
با  که  استان  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
و  جمعه،  امام  فرماندار،  مجلس،  نماینده  حضور 
والت  مه  شهرستان  در  ومحلی  استانی  مسئوالن 
برگزار شد، گفت: هر اقدامی که ما امروز انجام می 
برای   مدت  دراز  و  پایدار  توسعه  تضمین  باید  دهیم 
نسل های آینده نیز باشد تا به طور مثال در آینده 

شاهد مهاجرت  از شهرستان مه والت نباشیم.
از جمله  در حوزه های مختلفی  کرد:  بیان  وی 
در  را  موفقیت  این  و  بودیم  موفق  بسیار  دفاعی 
جنگی که دشمن به ما تحمیل کرد دیدیم اما علی 
رغم همه موفقیت ها در هشت سال جنگ فرصت 

توسعه را از دست دادیم.
ادامه  راستا  همین  در  رضوی  خراسان  استاندار 
داد: بعد از جنگ و در دوران بازسازی اکثر کارخانه 
های ما تعطیل بود و در این راستا تمام کارخانه ها 
راه اندازی مجدد شدند و حتی امروز به عنوان مثال 

سیمان به منطقه ارسال می کنیم.
رزم حسینی افزود: امروز در حوزه گاز در استان 
است  افتاده  اتفاق  گازرسانی  پوشش  درصد   93
از انقالب فقط بخشی  این در حالی است که قبل 

که  داشتند  گاز  محدودی  عده  و  خراسان  شهر  از 
ما  برای  بسیاری  این دو شرایط گفته های  مقایسه 
دارد.وی بعد ازذکر نقاط قوت انقالب از عدم توامند 
سازی مردم به عنوان یکی از نقاط ضعف یاد کرد و 
افزود: باید مردم روستاهای ما در همان محل خود 
این  غیر  در  که  هستیم  شاهد  چون  کنند  زندگی 
صورت مثل شرایط حال حاضر جامعه شهری ما از 

26 درصد به 7۴ درصد رسیده  است.
انسجام  که  این  به  اشاره  ضمن  حسینی  رزم 
ارکان حکومتی برای توسعه را کمتر شاهد بوده ایم 
افزود: در کل کشور و در هیچ  مدلی چنین ظرفیتی 
نبوده است که تمام ارکان حاکمیت در جهت تعالی 

منطقه مورد نظر تالش کرده و دور هم جمع شوند.
وی با اذعان این که کلید توسعه دست کارآفرین 
امروز  کرد:  خاطرنشان  است،  گذار  سرمایه  و 
ترین مسئله موضوعات  پر چالش  و  ترین  پردغدغه 
اقتصادی است، چرا که تاکنون با داشتن میلیاردها 
و  نبوده  موفق  اقتصادی  حوزه  در  نفت  پول  تومان 

فقط به فکر مثالراه  بوده ایم. 
اقتصادی  باید  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
شدن روستاها را دنبال کنیم و در همین راستا امروز 

شهردار و فرماندار باید در خدمت معین ها باشند.
y  مدل جدید اقتصادی استاندار، امید تازه ای در 

استان ایجاد کرد

زاوه  و  والت  مه  حیدریه،  تربت  مردم  نماینده 
جدید  مدل  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
ایجاد  استان  در  ای  تازه  امید  استاندار،  اقتصادی 

کرد.
چرخش  جلسه،  این  ادامه  در  باستانی  سعید 
متوجه  بیشتر  را  والت   مه  شهرستان  اقتصاد 
کشاورزی دانست و افزود: شهرستان مه والت چون 
اقتصاد  یک  شده،   تقسیم  بخش  دو  به  نحوی  به 
هشت  فاصله  البته  گرفته  خود  به  را  بخشی  دو 
کیلومتری بین باال مه والت و پایین مه والت به این 

تقسیم بندی دو بخشی دامن زده است.
وی در خصوص  نیازهای  گردشگری شهرستان 
قابلیت  منطقه  این  در  سپید  شهر  گفت:  والت  مه 
را دارد  بزرگ گردشگری  به یک قطب  تبدیل شدن 
لذا خواهش می کنم سازمان میراث این موضوع را 
در اولویت قرار بدهند تا در نهایت بتوانیم ماندگاری 

را در مه والت افزایش بدهیم.
زاوه در  و  تربت حیدریه، مه والت  نماینده مردم 
سعی  که  این  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس 
بورس  به  را  اصلی  کشاورزی  محصوالت  شده 
جدید  مدل  با  که  امیدی  از  بعد  داد:  ادامه  ببریم، 
استاندار در شهرستان ایجاد شده و با 33۰ میلیارد 
تومانی که امروز در قالب تفاهم نامه سرمایه گذاری 
از  بخشی  شد  خواهد  ایجاد  شهرستان  حوزه  در 

مشکالت شهرستان رفع خواهد شد.

کلید توسعه در دستان سرمایه گذاران اقتصادی 
از ما بپرسید

 آنچه در مورد محاسبه بیمه خدمت 
سربازی باید بدانید 

y علیرضا زنگنه دکتري تخصصي حقوق عمومي

اجتماعی  تامین  قانون   ٩٥ ماده   اساس  بر 
 ٨٥ مرداد   ٧ تاریخ  از  قبل  تا  که  شدگانی  بیمه  کلیه 
از  قبل  و  اتمام رسیده است  به  آنها  خدمت سزبازی 
اجتماعی  تامین  پرداز  بیمه  سربازی  خدمت  آغاز 
نیز  از خدمت  بعد  و  )رابطه مزد بگیری(  باشند  بوده 
بیمه پرداز باشند )تا قبل تاریخ ٧ مرداد ٨٥(از خرید 
خدمت سربازی معاف و نیازی به پرداخت حق بیمه 

ندارند .
خدمت   ٨٥ سال  مرداد   ٧ از  بعد  که  افرادی  اما 
ایام  خرید  معافیت  مشول  باشد  رسده  اتمام  به  انها 
خرید  به  نسبت  بایست  می  و  شوند  نمی  سربازی 

خدمت سربازی اقدام نمایند .
متقاضیان که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی 
باشند می توانند با مراجعه به شعب تامین اجتماعی 
که حق بیمه آنها در آن شعبه واریز می گردد مراجعه 
سربازی  ایام  خرید  بر  مبنی  را  خود  درخواست  و 
تسلیم  شعبه  به  ای  بیمه  سوابق  در  ان  احتساب  و 

نمایند .
دقیقا  سربازی  ایام  محاسبه  زمان  مدت  مبنای 
های  کارت  در  که  باشند  می  زمانی  دوره  با  مطابق 

پایان خدمت افراد درج شده است .
با توجه به شرح فوق خدمت سربازی در صورتی 
که  شد  خواهد  محاسبه  فرد  ای  بیمه  سوابق  جزو 
دارای  شخص   ٨٥ مرداد   ٧ تاریخ  از  قبل  چنانچه 
صورت  به  اجتماعی  تامین  در  پردازی  بیمه  سابقه 
اجباری باشد و پس از ان نیز بیمه شده باشد در این 
وی  سربازی  مدت  بیمه  حق  پرداخت  بدون  صورت 
جزو سابقه بیمه پردازی وی محسوب می شود و در 
غیر اینصورت و در بعد از زمان مذکور شخص باید با 
ارایه درخواست  به  دارا بودن سابقه ٧٢٠ روز نسبت 
مبنی بر خرید ایام سربازی و پرداخت حق بیمه دوره 

سربازی را به سوابق خود اضافه نماید .
بیمه  حق  میانگین  اساس  بر  متعلقه  بیمه  حق 
آخرین دو سال در زمان تقاضا به ازای مدت خدمت 
می  محاسبه  جبهه  در  داوطلبانه  حضور  یا  سربازی 
شود که نسبت به هفت سی ام بیمه شده و بیست و 

سه سی ام توسط دولت پرداخت می گردد.

قیمت متعارف خودرو در گروی اجرای 2 تعهد

»مس فروش« جایگزین »علیرضایی« در سازمان صمت شد

فروشندگان  و  داران  نمایشگاه  اتحادیه  رییس 
اتومبیل مشهد گفت: با توجه به رکودی که حدود 1 
ماه است در بازار حاکم شده قیمت ها اندکی تقلیل 
پیدا کرده و ما خوشبین هستیم که قیمت ها ثبات 

پیدا کند. 
درباره  حیدری  حمیدرضا  ایسنا،  گزارش  به 
میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو اظهار کرد: در 
یافته  حال حاضر تقاضا برای خرید خودرو کاهش 

افزایش  گذشته  به  نسبت  فروشندگان  حالیکه  در 
کاهش  موجب  روند  این  تداوم  و  کرده اند  پیدا 

قیمت ها خواهد شد. 
وی درباره علت کاهش تقاضا بیان کرد: به دلیل 
کاالیی  به  تبدیل  مصرفی  کاالیی  از  خودرو  اینکه 
خودرو  بر  را  خود  پول  مردم  و  شده  ای  سرمایه 
خودرو  خرید  برای  تقاضا  کردند  گذاری  سرمایه 
توجه  با  حاضر  حال  در  اما  بود  کرده  پیدا  افزایش 

گذاری  سرمایه  خودرو  روی  کسی  موجود  رکود  به 
نخواهد کرد و اگر این روند ادامه پیدا کند عرضه و 

تقاضا به تعادل خواهد رسید.
فروشندگان  و  نمایشگاه داران  اتحادیه  رییس 
و  ناقص  خودروهای  درباره  مشهد  اتومبیل 
کشور  در  خودروسازی  کارخانه های  نشده  تکمیل 
خاطرنشان کرد: دوعاملی که موجب شد متقاضی 
عرضه  عدم  اول  درجه  در  بخرد  گران  را  خودرو 

خودروسازان  استفاده  سوء  دوم  درجه  در  و  خودرو 
برای افزایش قیمت خودرو بود.

قطعه سازان  اگر  کرد:  خاطرنشان  حیدری 
کارخانه های  تحویل  و  کنند  تولید  را  الزم  قطعات 
تعهدات  به  هم  خودروسازان  و  دهند  خودروسازی 
مصرف  تحویل  را  ماشین ها  و  کنند  عمل  خود 
پیدا  متعارفی  قیمت  بازار  قطعا  دهند،  کنندگان 

خواهد کرد.

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
خراسان رضوی تغییر کرد.

راضیه  جایگزین  مس فروش  محمدرضا 

علیرضایی در سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان خراسان رضوی شد، علیرضایی از سال 
92  و به مدت 6 سال مسئول این سازمان در 

استان بود.
سازمان   رئیس  معارفه  و  تکریم  مراسم 
تیرماه   17 امروز  رضوی  خراسان  صمت 

بازرگانی،  اتاق  اجتماعات  سالن  در 
برگزار  استان  کشاورزی  و  معدان   صنایع، 

می شود.

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز  برای 

پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی

 -  0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6 با ما تماس بگیرید: 
0 9 1 5 2 5 6 0 0 9 1

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

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقدسندرسمی

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

1- برابر رای شماره 13986۰3۰6۰۰6۰۰۰629- 1398/3/3 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد 
تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند 
بشماره  غالمرضا  فرزند  محمدی  صدیقه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
شناسنامه 933 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
شصت  و  متر  هشت  و  )یکصد  مترمربع   1۰8/6۵ مساحت  به  ساختمان 
دراراضی  واقع  فرعی   1۴1۴ پالک   از  قسمتی  مترمربع(  صدم  پنج  و 
دیزقند پالک 231 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه 
خریداری از مالک رسمی آقای سعید نجف زاده تربتی 2- برابر رای شماره 
تصرفات  الذکر  فوق  هیات   1398/3/3  -13986۰3۰6۰۰6۰۰۰63۰
بشماره  غالمرضا  فرزند  دوروزی  عاطفه  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
از  مشاع  دانگ  سه  در  حیدریه  تربت  از  صادره  شناسنامه ۰69۰21۵231 
از مالک رسمی  با مشخصات فوق خریداری  ششدانگ یک باب ساختمان 
عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  تربتی  زاده  نجف  سعید  آقای 
اشخاص  که  درصورتی  شود  می  روزآگهی   1۵ فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب 
توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت 
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 
 . مالکیت صادرخواهد شد  اعتراض طبق مقررات سند  مذکوروعدم وصول 

تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/۴/1، نوبت دوم : 98/۴/17
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

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

 -13986۰3۰6۰۰6۰۰۰۰822 شماره  رای  برابر 
تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  1398/3/2۴ هیات دوم موضوع 
مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض 
حسین  فرزند  ضیاءالدینی  زاده  حسن  مرضیه  خانم  متقاضی 
بشماره شناسنامه 12173 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ 
و  )یکصد  مترمربع   1۰۴/۵۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
فرعی   ۴۰ پالک   از  قسمتی  مترمربع(  صدم  پنجاه  و  متر  چهار 
واقع دراراضی شهر پالک 33۵۰ اصلی واقع در بخش یک شهر 
تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای غالمعباس جاللی 
نوبت  به منظوراطالع عموم مراتب دردو  لذا  محرز گردیده است 
به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به 
توانند  باشند می  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند 
ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
نمایند. تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض 

بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض 
انتشارنوبت  تاریخ  طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

اول: 1398/۴/1، نوبت دوم : 1398/۴/17
محمد  سید  حیدریه-  تربت  ثبتی  واحد  رئیس  مقام  قائم 

حسینی

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

اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
وساختمانهای فاقدسندرسمی

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

 -13986۰3۰6۰۰6۰۰۰8۰۵ شماره  رای  برابر 
1398/3/22 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم عاطفه دوروزی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 
۰69۰21۵231 صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب 
و  متر  پنج  و  )چهل  مترمربع    ۴۵/7۰ مساحت  به  ساختمان 
هفتاد صدم مترمربع( قسمتی از پالک  3۴۴1 اصلی واقع در 
آقای  از مالک رسمی  تربت حیدریه خریداری  بخش یک شهر 
عموم  منظوراطالع  به  لذا  است  محرزگردیده  نوریان  محمد 
مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
دوماه  مدت  به  آگهی  انتشاراولین  ازتاریخ  توانند  می  باشند 
ظرف  رسید،  ازاخذ  وپس  تسلیم  اداره  این  به  خودرا  اعتراض 
رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت 
انقضای  درصورت  است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت 
نوبت  اول: 1398/۴/1،  انتشارنوبت  تاریخ   . صادرخواهد شد 

دوم : 1398/۴/17
محمد  سید  حیدریه-  تربت  ثبتی  واحد  رئیس  مقام  قائم 

حسینی

هواپیمایی آسمان
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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
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حوادث
تصادف خونین 2 مینی بوس در مشهد

دستگاه  دو  تصادف  از  کشور  اورژانس  سازمان  سخنگوی 
گفت:  کشور  اورژانس  سازمان  داد.سخنگوی  خبر  مینی بوس 
مینی بوس  دستگاه  دو  تصادف  اثر  بر  امروز  صبح   ۸:۳۴ ساعت 
مشهد  ۱۸کیلومتری  فصل،  چهار  سنتو-جلو  جاده  مشهد  در 

۱۷ نفر مصدوم شدند.
به  درمان  مراحل  کردن  طی  برای  مصدومان  گفت:  وی 

بیمارستان منتقل شده اند.
محل  به  آمبوالنس  دستگاه   ۵ حادثه  این  در  خالدی،  گفته  به 
اعزام شد که نخستین آمبوالنس تنها ظرف ۴ دقیقه به صحنه 

رسید.

حادثه بر اثر ریزش دیوار
ساختمانی  کارگر  سر  بر  ساخت  حال  در  دیواری  فروریختن 
امروز در یکی از محالت شهر تربت جام موجب مرگ این مرد ۳۲ 

ساله شد.
فوریت های  مرکز  به  محل،  در  حاضران  سوی  از  اتفاق  این 
امدادگران  با  همراه  پلیس  آن  پی  در  و  اعالم   ۱۱۰ پلیسی 
حادثه  وقوع  مکان  به  جام  تربت  اورژانــس  و  نشانی   آتش 

شتافتند.
به  خصوص  این  در  یکشنبه  روز  جام  تربت  انتظامی  فرمانده 
خبرنگار ایرنا گفت: فرد حادثه دیده در حالی که بخاطر آوار آجر و 
سیمان مجروح و زیر دیوار در حال ساخت گرفتار شده بود توسط 

آتش نشانان بیرون کشیده شد.
به  فوراً  ساختمانی  کارگر  این  افزود:  کیانی  هوشنگ  سرهنگ 
شدت  بخاطر  اما  شد  منتقل  جام  تربت  سجادیه  بیمارستان 
جراحت وارده، پس از رسیدن به مرکز درمانی در آن محل جان 

باخت.

وی گفت: جسد متوفی به منظور تحقیقات بیشتر به پزشکی 
قانونی تربت جام منتقل شده است.

مشهد  شرقی  جنوب  کیلومتری   22۵ فاصله  در  جام  تربت 
قرار دارد.

حریق مخزن ۷۰ هزار لیتری قیر
حومه  در  قیر  تولید  کارخانه  در  قیر  لیتری  هزار  هفتاد  مخزن 

مشهد دچار حریق شد.
۹ آتش نشانی مشهد گفت: یک مخزن هفتاد  رئیس ایستگاه 
علت  به  مشهد  حومه  در  قیر  تولید  کارخانه  در  قیر  لیتری  هزار 

جوشکاری غیر اصولی دچار آتش سوزی شد.
جاده  کیلومتری   ۱۵ در  واقع  حریق  محل  به  خبر  این  اعالم  با 
خودرو  بکارگیری  با  بالفاصله  و  شدند  اعزام  نیشابور  قدیم 
جرثقیل از ارتفاع اقدام به سرد کردن مخزن و مهار آتش نمودند .

اصولی  غیر  عملیات  و  2۰متر  لیتری  هزار  هفتاد  ارتفاع 
جوشکاری در پایین مخزن علت بروز این آتش سوزی بود . 

کشف ۲۴ استخراج کننده ارز دیجیتال از یک اتوبوس
سرهنگ هاشمي، فرمانده انتظامي سبزوار:

داخلي،  تولیدات  از  حمایت  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  راستاي  در 
دستگاه  یک  شدند  موفق  فرماندهي  این  آگاهي  پلیس  ماموران 
مشهد   - سبزوار  محور  در  را  قاچاق  کاالي  حامل  اتوبوس 

شناسایي کنند.
 ۲۴ آن  از  بازرسی  در  خودرو  این  کردن  متوقف  از  پس  ماموران 
یک  و  کشف  را  قاچاق  دیجیتال  ارز  کننده  استخراج  دستگاه 

متهم نیز در این رابطه دستگیر شد.
ارزش کاالهاي کشف شده توسط کارشناسان ۷ میلیارد و 2۰۰ 

میلیون ریال برآورد شده است.

کشف کاالی قاچاق در تربت جام 
سرهنگ کیانی، فرمانده انتظامی تربت جام: 

ماموران انتظامی ایست و بازرسی شهید عزتی این فرماندهی 
حین کنترل خودروهاي عبوري در محور تربت جام- مشهد، به 
۳ دستگاه خودرو عبوری نیسان و سواری پژو۴05 مشکوك و آنها 

را متوقف کردند.
گوسفند  راس   2۰ توقیفی  های  خودرو  از  بازرسی  در  ماموران 
پارچه  متر   ۱۰۰ بادام،  مغز  کیلو   2۹ دامپزشکی،  مجوز  فاقد  زنده 
اعالم  برابر  که  کشف،  را  قاچاق  کفش  و  مسی  ظروف  تعدادی  و 
برآورد  ریال  میلیون   ۳۴6 مکشوفه  کاالهای  ارزش  کارشناسان 

شده است.
خودرو  دستگاه  دو  و  نیسان  خودرو  دستگاه  یک  راستا  این  در 
پرونده  تشکیل  از  پس  که  دستگیر،  متهم   ۳ و  توقیف  پژو۴05 
قضایی مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای   مقدماتی 

 شدند.

کشف قرص غیرمجاز در فریمان 
سرهنگ خرسند، فرمانده انتظامي فریمان:

در پی دریافت خبری مبنی بر تهیه و توزیع داروهای غیرمجاز 
در یک واحد صنفی در سطح شهر فریمان، بالفاصله پی گیری 

موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
تحقیقات  در  فرماندهی  این  عمومی  امنیت  پلیس  ماموران 
فعالیت  خصوص  این  در  که  را  صنفی  واحد  یک  آمده  عمل  به 
غیرقانونی داشت شناسایی و پس از اطمینان از صحت موضوع 
عدد   ۷۰۰ و  هزار  یک  آن  از  بازرسی  در  قضائی  مقام  هماهنگی  با 

انواع قرص غیرمجاز را کشف کردند.
معرفی  قضائی  مراجع  به  و  دستگیر  متهم  یک  زمینه  این  در 

شد.

سیده ریحانه موسوی/ سخن گوی جمعیت 
علیه  رضا  امام  پیاده  زائران  به  گذار  خدمت 
از  قبل  ها  کاروان  مدیران  گوید:  می  السالم 
،با  پیاده  کاروان  اندازی  راه  برای  تصمیمی  هر 

فرمانداری محل اقامت خود هماهنگ نمایند.
حسین  امروز"  صبح  روزنامه"  گزارش  به 
می  رسانه  این  خبرنگار   با  گفتگو  در  رضایی 
ی  دهه  و  کرامت  ی  دهه  در  هرساله  افزاید: 
های  کاروان  میزبان  مشهد  صفر،  ماه  پایانی 
های  کشور  و  کشور  سراسر  از  پیاده  زائران 

خارجی است.
سال  کرامت  ی  دهه  در  کند:  می  بیان  وی 
گذشته حدود 1۰هزار نفر زائر پیاده وارد مشهد 
پذیرایی  گذاران  خدمت  تمام  توسط  که  شدند 
اینکه  دلیل  به  کند:  می  تصریح  شدند.رضایی 
بیشتر  صفر  ماه  آخر  دهه  در  ما  کاری  ی  بازه 
پذیرایی  برای  ای  گسترده  ریزی  ،برنامه  است 
مشهد  به  ورودی  های  محور  در  راهی  بین 
نداریم،اما تالش داریم بتوانیم کسانی که قصد 
نیشابور  مسیر  دارنددر  را  مشهد  پیاده  تشرف 
به  آن  از  بخشی  که  مسیری  کنیم،  متمرکز 
صورت کنار گذر احداث شده و برای تردد زائران 

پیاده اختصاص یافته است.
زائران  به  سخن گوی جمعیت خدمت گذار 
کند:  می  اعالم  السالم  علیه  رضا  امام  پیاده 
عالقه مندانی که قصد دارند برای زیارت از این 
مسیر تشرف داشته باشند می توانند تا 2۰ تیر 
۴222۵۰6۰تماس بگیرند  ماه باشماره ۰۵1_ 

و در کاروان " حامیان والیت ثبت نام کنند.
های  ایستگاه  تعداد  خصوص  در  رضایی 
مسیر  در  گوید:  می  زائرین  به  رسانی  خدمت 
نیشابور و فریمان ۵ ایستگاه، درمسیر سرخس 
ایستگاه برای  ایستگاه و در مسیر چناران 2   3
که  است  شده  گرفته  نظر  در  زائران  از  پذیرایی 
آنان  از  ها  کاروان  ورود  زمان  در  هماهنگی  با 

پذیرایی خواهد شد.
ها  کاروان  مدیران  به  کند:  می  تشریح  وی 
تصمیم  گونه  هر  اتخاذ  از  قبل  که  شده  ابالغ 
فرماندار محل  با  پیاده  اندازی کاروان  راه  برای 
نظرات  تابع  و  نمایند  هماهنگ  خود  اقامت 
در  رضایی  حسین  باشند.  محترم  فرمانداران 
خصوص تعداد افرادی که تا کنون برای تشرف 
پیاده به مشهد ثبت نام کرده اند تشریح میکند: 
از  خانم   1۵۰ نیشابور،  از  نفر   1۵۰۰ تقریبا 
سرخس،3۵۰  پاالیشگاه  از  نفر   68۰ فریمان، 
آباد  عنبر  حرم  تا  حرم  کاروان  سبزوار،  از  نفر 

کرمان 1۰۰نفر، دوندگان آفتاب ۵۰ نفر، کاروان 
عراقی ها که از عراق حرکت می کنند2۰۰نفر و 

کاروان تهران 12۰ نفر قطعی شده اند.
بر   عالوه  کاروان ها  این  کند:  می  تاکید  وی 
صبحانه،  پذیرایی  خدمات  از  رایگان  استفاده  
از  شبانه  اسکان  و  وعده  میان  و  ،شام  ناهار 
با  همراه  رایگان  درمانی  و  دارویی  خدمات 
کاروان بهره مند هستند که تامین آن با خیرین 

و بخش سالمت است.
ی  هزینه  برای  تنها  میکند:  تبیین  وی 
1۵هزارتومان  نفر  هر  از  زائرین  بیمه  و  برگشت 
دریافت شده که البته هزینه زائر اولی ها رایگان 

است.
رضایی در پایان سخنان خود بیان می کند: 
در تمام ایستگاه های خدمت رسانی اورژانس و 
حالل احمر حضور دارند وامیدواریم شهرداری 
امسال نیز مانند سال های گذشته برای پذیرایی 
و خیر مقدم در مبادی ورودی شهر اقدام نماید.

خبر
 ورود اولين کاروان پياده به مشهد در 21 تير 

خبر
صدور شناسنامه سالمت برای نوآموزان 

83 درصد کودکان خراسانی آماده ورود به دبستان 
که امسال تاکنون تحت معاینات طرح سنجش سالمت 
قرار گرفته اند موفق به دریافت شناسنامه سالمت شدند 
و معرفینامه ثبت نام در کالس اول ابتدایی مدارس این 

استان را دریافت کردند.
بررسی شاخص هایی  برای  طرح سنجش سالمت 
همچون بینایی، شنوایی، تکلم و آمادگی ذهنی همه 
ابتدایی  تحصیالت  به  ورود  آماده  کودکان  برای  ساله 
دبستانی صورت می گیرد. بر این اساسثبت نام در پایه 
اول ابتدایی با ارائه "شناسنامه سالمت" انجام می شود.
امسال به همین منظور 6۵ پایگاه اولیه، پنج پایگاه 
در خراسان  تخصصی مجازی  پایگاه  و 6۰  تخصصی 
رضوی فعال شده و تاکنون در این چارچوب 3۰ هزار 
کودک مراحل مختلف طرح سنجش را پشتسر گذاشته 
خراسانی  کودک   9۰۰ و  هزار   2۴ اساس  این  بر  اند. 
آماده ورود به دبستان "شناسنامه سالمت" و مجوز ثبت 

نام در پایه اوالبتدایی را گرفتند.
کارشناس مسئول تشخیص و توانبخشی آموزش و 
پرورش استثنایی خراسان رضوی روز یکشنبه در این 
خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: والدین 6۰ هزار کودک 
آماده ورود به دبستان در سطح این استان امسال برای 
نوبت  فرزندانشان  سالمت  سنجش  طرح  در  شرکت 
گیری و 3۰ هزار کودک از این تعداد مراحل سنجش 

سالمت پیش از ورود به دبستان را طی کرده اند.
بهروز صادق مقدم افزود: پنج هزار و 1۰۰ کودک 
ورود  برای  آنان  نفری که سالمت  از مجموع 3۰ هزار 
به دبستان مورد سنجش قرارگرفت، نیازمند معاینات 
و  بیشتر  برایبررسی  لذا  شدند  داده  تشخیص  بیشتر 

دقیق تر به بخش تخصصی معرفی شده اند.
طرح  اجرای  تخصصی  پایگاه های  داد:  ادامه  وی 
در  نوآموزان  سالمن  دقیق تر  بررسی  برای  سنجش 
در  اند.  شده  برپا  سبزوار  و  نیشابور  مشهد،  شهرهای 
صورت ارجاع کودک از پایگاه اولیه سنجش به پایگاه 
نوبتگیری،  از طریق سامانه طراحی شده  تخصصی، 
اعالم  والدین  به  و  مشخص  مراجعه  مکان  و  زمان 
صدور  و  خدمت  ارائه  نیز  مرحله  این  در  می شود. 

شناسنامه سالمت به همینصورت می گیرد.
آموزش  توانبخشی  و  تشخیص  مسئول  کارشناس 
فعالیت  گفت:  رضوی  خراسان  استثنایی  پرورش  و 
ادامه  ماه  مرداد  اواخر  تا  پایگاه های سنجش سالمت 
در  خراسانی  نوآموز  هزار   133 سالمت  دارد.پارسال 
بدو  نوآموزان  چارچوب اجرای طرح سنجش سالمت 
ورود به دبستان مورد پایشقرار گرفت. این تعداد نسبت 
بود.خراسان  بیشتر  درصد   1.7 آن  از  پیش  سال  به 
رضوی با یک میلیون و 222 هزار دانش آموز حدود 9 

درصد جمعیت دانش آموزی کشور را دارد.

شامل  نزاعها  درصد   7۰
پرخاشگریهای فردی یا جمعی 
و زد و خورد با سالح گرم و سرد در 

مشهد مربوط به بخش حاشیه ای این کالنشهر است.
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
گفت:  ایرنا  خبرنگار  به  یکشنبه  روز  رضوی  خراسان 
شهر مشهد از نظر میزان پرخاشگری در مقایسه با سایر 

کالنشهرهای کشور در وضعیت بحرانی قرار دارد.
حسن جعفری افزود: برای رفع این آسیب اجتماعی 
مسئوالن به همکاری و کمک گروههای مرجع از جمله 
تشکلهای غیر دولتی، هنرمندان، اصناف، ورزشکاران 

و علما نیاز دارند.
روی  مشهد  شهر  حاشیه  در  آنچه  داد:  ادامه  وی 
می دهد نه درگیری مسلحانه بلکه نزاع فردی یا گروهی 

تفنگ  قبیل  از  شکاری  سالحهای  یا  سرد  سالح  با 
وینچستر است.

از  آمار  ارائه  بدون  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
تعداد موارد نزاع مسلحانه در مشهد گفت: برخی آمار 
اغراق شده از میزان وقوع این درگیریها در حاشیه شهر 

صحت ندارد.
میلیون   3.۵ جمعیت  از  هزار   2۵۰ و  میلیون  یک 
در  جمعیت  این  هستند.  نشین  حاشیه  مشهد  نفری 
شهری  حریم  روستاهای  و  محله   66 و  پهنه  هشت 

سکونت دارند.

امور  در  دادستان  معاون 
از  پس  گفت:  مجازی  فضای 
تحقیقات جامع و بررسی تمامی 
معلم  و  مدیر  کیفرخواست  امروز   ، پرونده  زوایای 
دو  از  فیلم  انتشار  و  تهیه  به  اقدام  که  ای  مدرسه 
کودک دبستانی در موضوع فحاشی نسبت به هم 

نموده بودند صادرشد.
مرکز  دادستان  معاون  حقدادی  مهدی  قاضی 
با  وگو  گفت  در  مجازی  فضای  امور  در  استان 
مشهد فوری اظهارداشت:پس از تحقیقات جامع 
و بررسی تمامی زوایای پرونده ، امروزکیفرخواست 
مدیر و معلم مدرسه ای که اقدام به تهیه و انتشار 
فحاشی  موضوع  در  دبستانی  کودک  دو  از  فیلم 
نسبت به هم نموده بودند صادرشد و جهت صدور 

حکم محکومیت به دادگاه ارسال گردید.
ما  قاطع  و  فوری  اقدام  افزود:این  حقدادی 
و  کودکان  حقوق  از  حمایت  جهت  به  طرفی  از 
صیانت  باب  از  دیگر  طرف  از  و  بوده  نوجوانان 
اکثریت  که  است  معلمانی  جامعه  از  حمایت  و 
تربیت  به  دلسوز   ، زحمتکش  افرادی  را  آن 
تشکیل اخالق  صاحب  و  روشنفکر   ،  جامعه 

 می دهد.
که  بود  گذشته  سال  کرد:دیماه  تصریح  وی 
های  کانال  و  مجازی  فضای  در  فیلمی  قطعه 
که  فیلم  آن  در  چرخید.  دست  به  دست  تلگرامی 
که  دبستانی  آموز  دانش  دو  بود  ثانیه   ۵۴ حدود 
لباس فرم به تن دارند توسط یکی از افراد شاغل در 

مدرسه به دفتر فراخوانده می شوند.

 117۴ ماده  اساس  بر 
قانون مدنی در صورتی که به 
دیگر  جهت  هر  یا  و  طالق  علت 
ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند، دادگاه 
او  حضانت  تحت  طفل  که  ابوین  از  هریک  برای 
که  می نماید  تعیین  فرزند  با  مالقات  حق  نیست، 

جزئیات این مالقات با دادگاه خانواده می باشد.
خصوص  در  که  صورتی  در  ماده  این  اساس  بر 
زمان، مکان و سایر جزئیات مالقات، میان والدین 
توافقی حاصل شود بر اساس آن عمل می شود و در 
صورتی که اختالفی باشد، دادگاه زمان و مکان آن 
را بر اساس شرایط و مصالح کودک تعیین می کند 

که ممکن است یک الی دو بار در آخر هفته باشد.
بینی  پیش  مواردی  قانون  در  اساس  همین  بر 

فرزند  با  مالقات  حق  آن  واسطه  به  تا  است  شده 
مثال:  عنوان  به  شود.  حفظ  دیگر  طرف  برای 
دارند،  عهده  بر  را  طفل  حضانت  که  مادری  و  پدر 
کنند،  خارج  او  حضانت  محل  از  را  او  نمی توانند 
گرفته  صورت  دادگاه  اجازه  با  کار  این  اینکه  مگر 

باشد.
خانواده،  حمایت  قانون   ۴2 ماده  اساس  بر 
ولی،  رضایت،  بدون  نمی توان  را  مجنون  و  صغیر 
قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان 
بین  مقرر  اقامت  محل  از  است،  شده  واگذار  او  به 
طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طالق به محل 
دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر آنکه دادگاه آن 
را به مصلحت بداند و با در نظر گرفتن حق مالقات 

اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد.

وقوع 70 درصد از نزاع ها در حاشيه مشهد
 صدور کيفر خواست عامالن انتشار فيلم فحاشی 

دو دانش آموز مشهدی
قانون  مالقات والدين طالق گرفته با فرزندان

وضعیت بهداشت و درمان در تایباد صفر 
است

تربت جام،  تایباد،  شهرستان های  مردم  نماینده 
باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسالمی گفت: 
وضعیت بهداشت و درمان در تایباد صفر است و تنها 
بیمارستان این شهرستان شایسته مردم نیست و نیاز 

به توسعه دارد. 
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، جلیل رحیمی 
واگذاری  موضوع  با  که  جلسه ای  در  جهان آبادی 
این  فرمانداری  در  تایباد  جدید  بیمارستان  زمین 
بیمارستان  این  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  شهرستان 
از ۵۰ سال عالوه بر فضا و تجهیزات  با قدمت بیش 
کمبود  با   نیز  پزشک  تامین  حوزه  در  پزشکی  به روز 

مواجه است.
در ادامه سرپرست فرمانداری تایباد گفت: برای 
بهبود بهداشت و درمان در این شهرستان الزم است 
موانع موجود در راستای واگذاری زمین برای احداث 

بیمارستان جدید برداشته شود.
مشکل  که  زمانی  تا  کرد:  بیان  سیاح  محسن 
است  بهتر  شود،  حل  جدید  بیمارستان  احداث 
خدمات  ارائه  پیرامون  اقداماتی  بیشتر  جدیت  با 
فعلی  بیمارستان  در  کنندگان  مراجعه  به  مطلوب تر 

انجام شود.
این  در  نیز  تایباد  درمان  و  بهداشت  شبکه  مدیر 
تایباد  خاتم االنبیاء  بیمارستان  کرد:  مطرح  نشست 
یک مرکز درمانی 11۰ تختخوابی است که اکنون با 

139 تخت به بیماران خدمات ارائه می دهد.
اولیه  اقدامات  کرد:  عنوان  موسوی  سیدمحمد 
و فنی طرح توسعه بیمارستان از وضعیت کنونی به 
16۰ تختخوابی انجام شده و در بررسی های صورت 
وضعیت  ساله   ۵۰ قدمت  وجود  با  مرکز  این  گرفته 

مطلوب برای توسعه ندارد و باید بهسازی شود.
به  را  تایباد  بیمارستان  نگهداری  هزینه های  وی 
برای  افزود:  و  کرد  اعالم  باال  بسیار  فرسودگی  علت 
روز  امکانات  با  جدید  درمانی  مرکز  یک  احداث 
الی 1۰ هکتار  بین ۵  پزشکی در فضایی استاندارد 
زمین نیاز است و تاکنون زمین هایی که معرفی شده 
به لحاظ جغرافیایی مناسب نبوده و مورد تایید قرار 

نگرفته است.
شورای  رئیس  جهانی،  شیراحمد  ادامه  در 
از مشکالت اصلی  یکی  تایباد گفت:  اسالمی شهر 
در معلق ماندن احداث بیمارستان وجود تاغزارها در 
زمینی است که دارای استانداردهای مطلوب بوده، 
کاربری  تغییر  باید  تاغزارها  معضل،  این  رفع  برای 
پیدا کنند، قطعا سالمت افراد و کم کردن هزینه های 
ایاب و ذهاب برای بیمارانی که مجبور به درمان در 

شهرهای دیگر هستند در اولویت است.

خبر

این  ندارد.  و معینی  ثابت  اشرافی گری یک معنای 
به بعد زمان، فرهنگ و مکان جغرافیایی  با توجه  رفتار 
می تواند متفاوت باشد. در واقع اشرافی گری و تجمل 
بسیاری  مثال  طور  به  است.  سیال  مفهومی  گرایی 
آن  از  و معمولی  به شکل عادی  امروز  ما  که  لوازمی  از 
بسیار  پیش  سال   ۵۰ یا   ۴۰ در  کنیم،  می  استفاده 
اشرافی و تجمالتی تلقی می شدند. در فرهنگ  های 
مختلف هم همین طور است، ممکن است برای ما یک 
از دید یک  اما همین کاال  کاالیی لوکس حساب شود، 
آدمی که در یک کشور پیشرفته تر زندگی می  کند جزو 
ضروریات زندگی باشد. پس نباید انتظار داشته باشیم 
که با یک مفهوم ثابت روبروییم، چون ماهیتا، این مفهوم 
یک  در  باید  بلکه  رود،  نمی  مشخصی  تعریف  بار  زیر 

زمینه و بستر فرهنگی- اجتماعی تعریف شود.
سنتی  معنای  یک  گرایی  تجمل  دیگر،  طرفی  از 
مبنی  ثروتمند  قشر  از  جامعه  عموم  انتظار  به  که  دارد 
بر خرید پوشاک خاص یا وسایل خاص، نظیر اتومبیل 
آید  به نظر می  اما در معنای جدید  لوکس اشاره دارد. 
واقع  در  هستیم.  روبرو  نما  متناقض  مفهومی  با  که 
با  مفهوم  این  ندارد،  ثابتی  تعریف  که  دلیل  این  به 
مفهومی دیگر به نام تجربه پیوند می خورد و آن اینکه 
آدم  ها برای ارضای نیاز های شخصی و رسیدن به یک 
می  روی  لوکس  کاالی  از  استفاده  به  خوب،  احساس 
به  به مفهومی  پاسخ گویی  انسان درصدد  یعنی  آورند. 
نام )desire( یا همان میل و هوس است.امروزه شاهد 
مسیوالن  میان  در  اشرافی گری  زندگی  سبک  شیوع 
و مجازی  واقعی  زندگی  زیادی در  هستیم که هیاهوی 
به پا کرده است در همین راستا به سراغ یک پژوهشگر 
صحبت  اتفاق  این  خصوص  در  او  با  تا  رفته  اجتماعی 
نوع دو دستگی در جامعه مطلع  این  تبعات  از  و  کرده 

شویم .
یک پژوهشکر در حوزه اجتماعی می گوید: از آفات 
بزرگ در کشور، شکل گیری »اشرافیت« به ویژه در میان 

مسئولین و منسوبین آنهاست. 
کرمی  سجاد  امروز"  روزنامه"صبح  گزارش  به 
ایران  جامعه  در  بعد،  به  هفتاد  دهه  از  می افزاید: 
که  شد  ایجاد  پهلوی  دوره  اشرافیت  مشابه  طبقه ای 
مبتنی بر زمین، خاندان و ... )عناصر اشرافیت سنتی( 
با  قرابت  بر  مبتنی  را  خود  اشرافی  هویت  بلکه  نبوده، 
حکومت تعریف و با بهره گیری از این رانت، دستیابی 
قدرت  کسب  راه  از  ثروت  خلق  و  اقتصادی  قدرت  به 

سیاسی را دنبال می کند.
»اقتصاد  تحلیل  بر  مبتنی  می کند:  تصریح  وی 
در  توان  می  را  اشرافیت  این  شروع  نقطه  سیاسی«؛ 
منازل  در  آنها  اسکان  و  مردم  از  مسئولین  جداسازی 
بهره  طریق  از  سپس  که  کرد،  جستجو  مصادره ای 
در هیات  و عضویت  بازرگانی  انحصارات  از  آنان  مندی 
واسطه  به  و  رسیده  رشد  به  »خصولتی«،  های  مدیره 
به  و  گردیده  تقویت  نظارت«  عدم  و  ناپذیری  »نقد 
های  شبکه  در  خانوادگی  »پیوندهای  برقراری  واسطه 

سیاسی«، تحکیم شده است. 
»کاستی  که  پیداست  ناگفته  می کند:  بیان  کرمی 
این  عملکرد  نتیجه  کشور  در  رانت«  فزونی  و  توسعه 

اشرافیت است.
با  ایرانی  جامعه  اکنون  هم  می کند:  اظهار  وی 
سرریز  و  »نمایش  قالب  در  اشرافیت  این  نوین  تاثیرات 
آقازادگی« مواجه است. مصادیق این مسئله را باید در 
از  برخی  خانواده های  مجالس  و  تفریح ها  مهمانی ها، 

مسئولین جستجو کرد.
تأسیس  در  مسئولین  رقابت  می دهد:  ادامه  کرمی 
فرزندان  رقابت  نجومی،  شهریه های  با  مدارس 
رقابت  رانت،  به  متصل  مناصب  اشغال  در  مسئولین 
در  خود  پدران  رانت  از  استفاده  در  مسئولین  فرزندان 
زندگی  نمایش سبک  و  تبلیغ  و  ترویج  دوره مسئولیت، 
مسئولین  برخی  فرزندان  سوی  از  آنچنانی  و  الکچری 
برای ایفای نقش نمایندگی برندهای خاص جهانی در 

کشور و مثال های ریز و درشت دیگر، نمونه های دیگری 
از آلودگی مسئولین در سطوح گوناگون به اشرافی گری 
»سبک  بر  مبتنی  اشرافیت  می کند:   تاکید  است.وی 
زندگی« الکچری، حاال دارد بسوی جامعه سرریز کرده 
و نتایج خود را در سطح عمومی آشکار می کند. منطق 
جامعه«  »بی آرمان سازی  آقازدگی،  اشرافیت  رفتاری 

است. 
y بی آرما ن سازی

کرمی تبیین می کند: اشرافیت حاضر در نظام برای 
جامعه  بی آرمان سازی  به  دست  خود،  اهداف  پیشبرد 
زده و جامعه هدف این پروژه هم طبقه متوسط جامعه 
محض  بی تفاوتی  سمت  به  فرایند،  این  در  که  هستند 

پیش می روند.
به دلیل  آقازادگی  اشرافیت  می کند:  عنوان  وی 
جامعه ای  به  را  جامعه  بودن،  الکچری  مؤلفه  داشتن 
امکاناتی  داشتن  اصوالً  که  می کند  تبدیل  برندمحور 
مصرف  فلسفه  از  فارغ  حتی  آنچنانی  برندهای  با 
عنصر  یک  و  ارزش  یک  آن  برای  نیاز،  از  خارج  و  آنها 
منشأ  البته  اتفاق  این  می شود.  محسوب  تعیین کننده 
خارجی دارد و به واسطه اینکه فرزندان برخی مسئولین 
رقم  دارند،  را  ایران  در  خارجی  برندهای  نمایندگی 

می خورد.
y ورود برند توسط آقا زاده ها

به واسطه  آقازاده ها  می دهد:  توضیح  کرمی 
دسترسی به رانت و شکل دهی اشرافیت محدود، سرپل 

ورود برندها به کشور هستند که بخش زیادی از طبقه 
متوسط جامعه نیز از آنها تقلید می کنند.

و  اجتماعی  حقارت  عقده  می کند:   اشاره  وی 
سوی  از  نیافتنی  دست  فاصله  و  شکاف  احساس 
این  است.  سرریز  این  آثار  دیگر  از  مستضعف،  طبقه 
که  است  اشرافیتی  محصول  احساسات،  و  عقده ها 
عمیق تر  و  گسترده تر  را  آن  روز  به  روز  مستضعف  مردم 
هرگز  فاصله  این  که  دارند  باور  و  می کنند  مشاهده 

پرشدنی نیست.
y  احساس ناامیدی در بین مردم

کرمی می افزاید:  در این حالت، احساس ناامیدی 
نسبت به پیشرفت و بهبود اوضاع زندگی فراگیر می شود 
طبقات  برخی  پای  پیش  را  تخریب  جز  راهی  بعضًا  که 

محروم جامعه نمی گذارد.
وی می گوید: به واسطه اینکه حاال »اقازاده ها« در 
مرحله جایگزنی شدن با پدرانشان هستند، این مفهوم 
را القا می شود که؛ یک عده حاکمند و گردش نخبگان 
عموم  بین  در  تلقی  این  شدن  فراگیر  نمی افتد.  اتفاق 
و  بین جوانان  نارضایتی شدید در  باعث  ویژه  به  مردم، 
نخبگان تحصیل کرده می شود.کرمی ابراز می کند: در 
این میان بی تردید تنها راه برای مقابله با این سرریزهای 
اشرافیت آقازادگی، ایجاد دغدغه عمومی و بهره گیری 
حداکثری از ابزارهای رسانه ای برای مقابله و نیز کنش 
انتخابات  نظیر  عمومی  های  عرصه  در  آگاهانه  گری 

است.

روایت صبح امروز :

سرریز اشرافیِت آقازاده ها در جامعه ایرانی
دبیر سرویس
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y مهناز اصغری
متولد  شهیدحنیفی،  مرتضی 
136۰ در قزوین و ساکن تهران بود. او 
از شاعران مستعد و مولف مجموعه های سرفه های قانونی، 
جنگ خاطره ها را مجروح می کند، کتاب جنگ و جنگ زیر 
اثر سکته  بر  تیرماه  پانزدهم  نور ماه است که در روز شنبه 

قلبی دار فانی را وداع گفت. 
داشت  عالقه  شعر  به  نوجوانی  دوره  همان  از  حنیفی 
بیشتر  منزوی  حسین  با  برادرش  دوستی  به واسطه  و 
علی رضا  با  مشهد  شعر  در  شد.  آشنا  شعر  دنیای  با 
محسن  صالحی،  حسین  کلیدری،  جواد  جهانشاهی، 
علی  زحمتکش،  امیرتیمور  صدقیانی،  مهریار  نیک آئین، 
بود  ارتباط  در  زاده  عابدین  رضا  و  سنجری  جواد  عربی، 
خوبی  دوستانه  رابطه  بروسان  رضا  زنده یاد  با  جوانی  در  و 

 داشت و نقطه عطف این رابطه موضوع شهادت پدر هردوی
 آنها بود.

عموهای  و  پدر  برای  را  قانونی"  "سرفه های  کتاب  او 
شهیدش نوشته بود و در ابتدای کتاب به جای مقدمه شرح 
پایانی  بند  در  و  نوشته  وصّیت نامه  عنوان  با  را  مختصری 
توضیح داده بود: " من تا آن روز، تا ده سالگی فکر می کردم 
شهید بودن یک درجه است، یک پست و مقام است، مثل 

تیمسار بودن و گروهبان بودن..."
از 2۰ سال سابقه شعر در سبک  مرتضی حنیفی بیش 
غزل و آزاد داشت و محورّیت اکثر شهرهایش جنگ و دفاع 
شهادت  از  پس  روز  چند  تنها  مرتضی  تولد  بود.  مقدس 
پدرش، بهانه ای شد تا نام پدر را بر او بگذارند و این چنین 
شهید  مرتضی  فرزند  حنیفی  شهید  "مرتضی  که  شد 

حنیفی" شد.

شاعر مرثيه های عاشقانه دفاع مقدس درگذشت

خبر
امضای تفاهم نامه بین میراث فرهنگی 

خراسان رضوی و آستان قدس
میراث  کل  اداره  بین  همکاری  نامه  تفاهم 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
و سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
فرهنگی،  میراث  شد.مدیرکل  امضا  رضوی  قدس 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در جلسه 
امضای تفاهم نامه که در این اداره کل برگزارشد، با 
بیان این مطلب افزود: آستان قدس رضوی بیشترین 
منابع تخصصی را در همه زمینه ها در اختیار دارد و 

دارای اسناد و مدارک منحصر به فرد است.
میراث  که  این  بیان  با  فر  مکرمی  ابوالفضل 
و  طبیعی  میراث  تاریخی،  آثار  بر  عالوه  فرهنگی، 
می  ثبت  به  ملی  میراث  فهرست  در  نیز  را  فرهنگی 
اثارشان  ثبت  با  دنیا  تمام  امروزه  داد:   ادامه  رساند، 
را  شان  تاریخی  و  فرهنگی  هویت  کنند،  می  تالش 
حفظ کنند.وی با اشاره به تعداد موزه های کشورهای 
توسعه یافته اظهار کرد: ما نیز باید تالش کنیم تعداد 
این  قدس  آستان  و  دهیم  افزایش  را  خود  های  موزه 
های  شهرستان  از  بسیاری  در  که  دارد  را  ظرفیت 
هم  فر  کند.مکرمی  ایجاد  موزه  رضوی  خراسان 
براساس  گفت:  نامه  تفاهم  مفاد  به  اشاره  با  چنین 
آستانقدس  آثار  کرد،  خواهیم  تالش  نامه  تفاهم  این 
میراث  برسانیم.مدیرکل  ملی  ثبت  به  نیز  را  رضوی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
هنری  فنی،  امکانات  از  طرفین  مندی  بهره  گفت:: 
های  دوره  برگزاری  آثار،  معرفی  برای  ای  کتابخانه  و 
تولید  ظرفیت  از  استفاده  مشترک،  آموزشی  علمی 
آثار هنری و ظرفیت های نمایش و ارائه آثار طرفین، 
هنری  و  فرهنگی  منابع  انتشار  و  چاپ  در  مشارکت 
تخصصی  و  علمی  مجالت  و  مجموعه   با  مرتبط 
نامه  تفاهم  این  موضوعات  جمله  از  ها  موزه  حوزه 
مشترک  اقدامات  چنین  هم  افزود:  فر  است.مکرمی 
اسالم  مکتوب  میراث  معرفی  و  صیانت  حفظ،  برای 
ایرانی  اسالمی  تمدن  از  هایی  جلوه  تبلیغ  و  ایران  و 
همکاری  زمینه  کردن  فراهم  رضوی،  فرهنگی  و 
تخصصی و تبادل اطالعات کارشناسی و آثار و نفایس 
موزه ای، در اختیارقرار دادن مواد و اسناد مطالعاتی و 
فرهنگی موجود شامل نسخ خطی، اسناد، پایان نامه 
شنیداری   و  دیداری  منابع  الکترونیکی،  منابع  ها، 
و  نظر  مورد  موضوعات  به  مربوط  که   ... و  مطبوعات 
مشترک مطالعاتی از دیکر زمینه های همکاری است.

کل  اداره  بین  همکاری  نامه  تفاهم  است:  گفتنی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
اسناد  مرکز  و  ها  موزه  کتابخانه ها،  سازمان  و  رضوی 
آستان قدس رضوی در 1۰ ماده و 32 بند به امضای 

ابوالفضل مکرمی فر و سید جالل حسینی رسید.

صدای اختالف، دوباره در تئاتر استان 
پیچیده و بنظر می رسد در بدنه مدیریتی 

این هنر، شکافی جدی رخ داده است.
رضوی  خراسان  نمایشی  هنرهای 
تهران  بعداز  عرصه  این  دوم  قطب  به  که 
اخیر  یکسال  در  شده است،  تبدیل 
روزهای ابری و آفتابی زیادی به خود دیده 
است. از حواشی شورای نظارت بگیرید تا 
جشنواره   در  تئاتر  هنرمندان  تازی  یکه 
یک  را  استان  این  که  فجر  المللی  بین 
سروگردن باالتر از سایر مدعیان قرار داد.

انجمن  سر  بر  حاشیه  سایه  اما  حاال 
هنرهای نمایشی استان سنگینی می کند 
انجمن  این  مدیره  هیئت  در  اختالفات  و 
خبرها  برخی  که  آنجا  است؛تا  جدی 
و  قدیمی  اعضای  از  یکی  استعفای  از 

سرشناس آن خبر می دهد.
درست یک سال پیش بود که انتخابات 
عضو  نفر  پنج  و  برگزار  مدیره  هیئت 
اصلی و دو نفر علی البدل انتخاب شدند 
انجمن  این  در  سال  دو  مدت  به  که 
نیز  اعضا  بین  از  باشند.  داشته  عضویت 
مرتضی  یعنی  جوان  و  تئاتری  چهره  دو 
کسب  برای  خیرآبادی  آرش  و  ملتجی 
خود  به  را  مشابهی  آرای  انجمن،  ریاست 
بیانه  انتشار  با  دو  دادند.این  اختصاص 
مشترک از توافق بر سر این صندلی خبر 
نوبت،  به  هرکدام  کردند  اعالم  و  داده 
رئیس  نایب  یک سال  و  رئیس  یک سال 

خواهند بود.
عهد  »ما  بود:  آمده  بیانیه  این  در 
از  را  استان  تئاتر  مدیریِت  که  کردیم 
بودن  تک محوری  و  تک ُبعدی  حالِت 
حتی األمکان،  که  کردیم  عهد  درآوریم. 
ریاسِت  سمِت  در  شده  متمرکز  وظایِف 
انجمن را میاِن نخبه گاِن تئاتِر استان مان 
تقسیم کرده و به هر یک، وظیفه ای را که 
شایسته ی آن است، بسپاریم. عهد کردیم 
نظامی  نظم،  ایجاِد  و  قانون  مسیِر  از  تا 
را  حداکثری  آرای  بر  مبتنی  و  یک پارچه 
به وجود آوریم که در آن، هرکس به اندازه  

عالقه و استعداد و همت اش، بخشی از باِر 
بردارد. را  انجمن  مسئولیت های  سنگیِن 
تنهایی  به  و  ست  گروهی  هنِر  یک  تئاتر 
مرتفع  را  آن  مبتالبِه  مشکالِت  نمی توان 
هم رأیی  و  هم فکری  با  رو،  این  از  کرد. 
که  رسیدیم  نتیجه  این  به  هم اندیشی  و 
به  را  انجمن  بر  ریاسِت  دوساله ی  دوراِن 
را  مسوولیت ها  و  داده  تقلیل  سال  یک 
کشیم.  به دوش  دوره ی یک ساله  در یک 
استعداِد  تمامی ی  از  تا  نیز عهد کردیم  و 
برای  تآتر  نخبه گاِن  میاِن  در  موجود 
گیریم. بهره  استان مان،  تآتر  اداره ی 

تنوِع  به  بود  پاسخی  هم  تصمیم  این 
باعِث  هم  و  انتخابات  در  موجود  آرای 
میاِن  بیش تر  هم افزایی های  و  هم گرایی 
در  تا  شد  بنا  می شد.  انجمن  اعضای 
آرش  با  انجمن  ریاسِت  نخست،  دوره ی 
خیرآبادی باشد و نیابِت رییس بر عهده ی 
دوم،  دوره ی  در  سپس  ملتجی.  مرتضی 
مرتضی  و  شده  تعویض  مسوولیت ها  این 
به عهده گرفته  را  انجمن  ریاسِت  ملتجی 

و نیابت اش را به آرش خیرآبادی بسپارد.
بود  نمادینی  قدِم  نخستین  این 
و  هم دلی  آن،  با  می توانستیم  که 
نشان  را  درون گروهی مان  هم آوایی های 
تآتِر  جامعه ی  برای  پیامی  نیز  و  دهیم. 

استان داشت مبنی بر آن که از این پس، 
صدای واحدی را از هیئِت مدیره ی انجمن 
این  بر  نیز  اعضا  دیگر  شنید.  خواهند 
تصمیم صحه گذاشتند و آن را پذیرفتند. 
بیانیه  یک  طی   که  دیدیم  آن  بهتر  پس، 
از  فراوان  سپاس گویی های  با  هم زمان  و 
را  تصمیم  این  تئاتر،  هنرمنداِن  جامعه  
صادقانه و صریح به اطالِع دوستاِن عزیز، 
برسانیم.«اما در اقدامی جالب، همه آنچه 
که در این بیانیه که برخواسته از تصمیم 
و  افتاده  اعتبار  از  بود،  توافقی مشترک  و 
به  همچنان  خیرآبادی  آرش  است  قرار 

ریاست خود ادامه دهد. 
y برجام پاره شد چه برسد به توافق ما

خیرآبادی درباره بیانیه مشترکش با ملتجی 
می گوید: این توافقی بود که بین ما شکل گرفت 
و هیئت مدیره نیز آن را پذیرفت اما اعضا بعداز 
یکسال از من کارنامه خواستند و با استفاده از 
حق قانونی خود، تصمیم گرفتند من همچنان 
به مسئولیتم بعنوان ریاست انجمن ادامه دهم.
تصمیم  تصحیح  را  مدیره  هیئت  اقدام  این  او 
به  اگر  می کند:  بیان  و  می نامد  گذشته  سال 
اتفاقی که برای برجام افتاد نگاه کنید می بینید 
ممکن  نیز  بین المللی  توافقات  حتی  که 
توافق  به  برسد  چه  شوند  تغییر  دچار  است 
چیز  اتفاق،  این  می کند:  اضافه  ما.خیرآبادی 
تصمیم  مدیره  هیئت  بهرحال  نیست.  غریبی 
گرفتند روند یکسال گذشته ادامه یابد و آن را 

مثبت ارزیابی کرده اند.
y ریاست خیرآبادی قانونی نیست

داده  رخ  اتفاقات  درباره  ملتجی 
می گوید: اوال هیچ کجای صورتجلسه 
بعداز  که  است  نیامده  مدیره  هیئت 
مورد  خیرآبادی  عملکرد  یکسال 
می توانست  می گیرد.  قرار  ارزیابی 
اول،  باشد و سال  همه چیز برعکس 
بنشینم  ریاست  صندلی  روی  من 
خیرآبادی  آقای  دالیلی  بنابر  اما 
مسئولیت  این  اول،  سال  خواست 
من  به  بعد  سال  و  بگیرد  برعهده  را 
واگذار کند. ضمن اینکه رزومه ایشان 
اصال بررسی نشده و در جلسه هیئت 
مدیره، وی بهمراه دونفر دیگر رای به 
لغو صورتجلسه پیشین دادند که خود 

این مسئله هم دچار اشکال است.
تنها  خیرآبادی  می دهد:  ادامه  او 
و  داشته  اعتماد  رای  یکسال  برای 
وجاهت  حاضر  حال  در  وی  ریاست 
نیز  صورتجلسه  در  ندارد.  قانونی 
یکسال  از  پس  که  است  شده  ذکر 
عوض  رئیس  نایب  و  رئیس  جای 
اتفاقی  بود  قرار  اگر  و  شد  خواهد 
خالف صورتجلسه بیفتد دیگر بیانیه 

مشترک معنایی نداشت.
می کند:  تصریح  ملتجی 
حق  اصال  که  زمانی  در  خیرآبادی 
مکاتبه ای  طی  است  نداشته  امضا 
دوسال  برای  را  خودش  تهران،  با 
بعنوان رئیس معرفی می کند و همان 
نقض  را  مدیره  هیئت  تصمیم  زمان 
می کند؛ درحالیکه پیش از نامه وی، 
ارسال  ضمن  انجمن  پیشین  ریاست 
تهران،  به  نامه ای  در  صورتجلسه 
اطالع  به  را  گرفته  صورت  توافقات 

آن ها رسانده بود.
حاال سوال اینجاست که مسئوالن 
موضوع  این  به  نسبت  چرا  ارشاد 
کسی  چه  و  نداده اند  نشان  واکنشی 
و  تعیین  و  اختالف  حل  برای  باید 
کند.  پادرمیانی  جریان،  این  تکلیف 
نیاز  هرچیزی  از  بیش  تئتار  خانواده 
بالندگی  و  رشد  برای  آرام  فضایی  به 
می تواند  اینچنینی  اتفاقات  و  دارد 
داشته  روند  این  در  مخربی  تاثیر 

باشد.

ریاست انجمن هنرهای نمایشی حق چه کسی است؟

تئاتر استان در دست انداز حاشیه مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان رضوی:
نیاز به بودجه 20 میلیاردی برای تکمیل 

پروژه های عمرانی کتابخانه ها

خراسان  عمومی  کتابخانه های  نهاد  مدیرکل 
در  عمرانی  تمام  نیمه  پروژه   2۵ گفت:   رضوی 
اتمام  برای  و  دارد  وجود  استان  کتابخانه های  حوزه 
است. نیاز  مورد  ریال  میلیارد   2۰ از  بیش  آن ها 

در  سبزیان  علی اکبر  والمسلمین  حجت االسالم 
حاشیه افتتاح دویست و دوازدهمین کتابخانه استان 
دارای  خراسان رضوی  استان  کرد:  اظهار  تایباد  در 
و  مشارکتی  کتابخانه   8۴ و  نهادی  کتابخانه   128
و  میلیون  از2  بیش  داد:  ادامه  است.وی  مستقل 
استان  این  کتابخانه های  در  کتاب  جلد  هزار   ۵۰۰
موجود  روز  نیاز  با  متناسب  و  مختلف  موضوعات  با 
امانت دهی  و کتابخانه مرکزی مشهد در حوزه  است 
رتبه اول کشور را از آن خود کرده است.وی با اشاره 
عمومی  کتابخانه های  اعضای  درصد   ۵۰ اینکه  به 
استان را دانش آموزان، دانشجویان و جوانان تشکیل 
ارائه  برای  خراسان رضوی  استان  گفت:  می دهند، 
کتاب به افراد سالمند، بازنشستگان و بانوان خانه دار 
شامل  تدابیری  ندارند  را  کتابخانه  به  دسترسی  که 
راه اندازی شهروند کتابخوان برای اولین بار در کشور 
ترویج  راستای  در  موثری  اقدام  که  داده  انجام  را 
سبزیان  بود.حجت االسالم  خواهد  مطالعه  فرهنگ 
کتابخانه  پنج  دارای  استان  این  اکنون  کرد:  مطرح 
سیار است که به بیش از ۴۰ روستا خدمات فرهنگی 
ظرفیت  است  قادر  سیار  واحد  هر  و  می دهند  ارائه 
باشد.وی  داشته  را  ثابت  کتابخانه   1۰ خدمات 
از دیگر اقدامات مهم  افزود: جمع آوری نسخ خطی 
و  می رود  شمار  به  استان  این  عمومی  کتابخانه های 
بالغ  اکنون در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 
است.مدیرکل  موجود  خطی  کتب  نسخه  هزار   2 بر 
گفت:  خراسان رضوی  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
این استان 6 میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و 
تنها 2۵۰ هزار نفر از آن عضو کتابخانه های عمومی 
عمومی  نیست.کتابخانه  مطلوب  آمار  این  و  هستند 
موالنا در شهر تایباد با همکاری شهرداری این شهر 
با هفت هزار  به مساحت 26۰ متر مربع،  در زمینی 
جلد کتاب و هزینه 8۰۰ میلیون ریال به بهره برداری 
و  نهادی  کتابخانه  هفت  با  تایباد  شهرستان  رسید. 

مشارکتی با 6 هزار عضو فعال دارد.

خبر

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

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقدسندرسمی

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

اول  هیات   1398/3/23  -13986۰3۰6۰۰6۰۰۰817 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بشماره شناسنامه  اکبر  فرزند سید  بایگی  موسوی  اصغر  علی  اقای سید  متقاضی 
 1۴1/8۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  درششدانگ  حیدریه  تربت  از  صادره   3
مترمربع )یکصد و چهل و یک متر و هشتاد صدم مترمربع( قسمتی از پالک 98۵ 
تفکیکی از 1۰۴ فرعی واقع دراراضی رباط علیا پالک یک اصلی دهستان اربعه واقع 
در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین ساالر عباسی 
و منیژه ساالر عباسی محرزگردیده است لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
ازتاریخ  اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
است  نمایند.بدیهی  تقدیم  قضایی  مراجع  رابه  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای  درصورت 

صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/۴/1، نوبت دوم : 1398/۴/17
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمدکاظم باقرزاده

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

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقدسندرسمی

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

اول  هیات   1398/3/9-13986۰3۰6۰۰6۰۰۰678 شماره  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
متقاضی اقای مجید رضائی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 66 صادره از تربت 
)یکصد  مترمربع   1۴1/7۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حیدریه  
 12 از   7۴ باقیمانده  پالک  از  قسمتی  مترمربع(  صدم  هفتاد  و  متر  یک  و  چهل  و 
فرعی واقع در اراضی منصوریه پالک 2۴2- اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک 
تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای احمد کریمی محرزگردیده است لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی که 
توانند  اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
به این اداره تسلیم وپس  انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا  ازتاریخ 
رابه  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  ازتاریخ  ماه  یک  مدت  ظرف  رسید،  ازاخذ 
عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  درصورت  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم  قضایی  مراجع 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 

1398/۴/1، نوبت دوم: 1398/۴/17
رئیس ثبت اسنادوامالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده

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

وساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
فاقدسندرسمی

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

اول  هیات   1398/3/9  -13986۰3۰6۰۰6۰۰۰676 شماره  رای  برابر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  حیدریه  تربت  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد 
بشماره شناسنامه 2 صادره  فرزند علی محمد  اسماعیل کوهجانی  اقای  متقاضی 
مترمربع   1۰3/2۰ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  حیدریه  تربت  از 
از پالک  ۵71 متصل به 3۰6  )یکصد و سه متر و بیست صدم مترمربع( قسمتی 
فرعی واقع دراراضی آغویه پالک 228 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت 
حیدریه خریداری از مالک رسمی آقای محمد معاونیان تربتی محرزگردیده است لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 1۵ روزآگهی می شود درصورتی 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  صدورسند  به  نسبت  اشخاص  که 
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
ازتاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود  وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 

1398/۴/1، نوبت دوم : 1398/۴/17
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه- محمد کاظم باقرزاده
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خبر
رفیعی اتفاقه:

توسعه پایدار؛ در گرو برنامه ریزی و 
مدیریت کارآمد است

گفت:  گلبهار  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
ارتقای  در  عناصر  ترین  مهم  عنوان  به  شهرداری 
کلیدی و  اساسی  نقش  شهری  مدیریت  های   شاخص 

 دارد.
جدید  شهر  عمران  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
گلبهار، هومن گریوانی مدیرعامل به همراه اعضای هیئت 
و  "شهرداری  روز  مناسبت  به  شرکت  این  پرسنل  و  مدیره 
گلبهار  شهردار  پناه  حق  فاضلی  با  امروز  صبح  دهیاری" 

دیدار و گفتگو کردند.
و  اقدامات  از  تقدیر  با  گریوانی  هومن  دیدار  این  در 
توسعه  در  نهادرا  این  جایگاه  و  نقش  شهرداری،  خدمات 
عنوان  به  شهرداری  افزود:  و  دانست  مهم  شهر  پایدار 
مدیریت شهری در جهت ارتقاء شرایط کار و زندگی جمعیت 
و  پایدار  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  به  تشویق  ساکن، 
انجام داده  را  از محیط کالبدی اقدامات موثری  حفاظت 

است.
وی خاطرنشان کرد : شهرداری با برنامه ریزی و مدیریت 
شهری با رویکرد فرهنگی و اجتماعی درصدد توسعه سطح 

روابط و ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع انسانی است.
بیان  با  گلبهار  جدید  شهر  عمران  شرکت  مدیرعامل 
در  شهرداری  با  ها   دستگاه  تعامل  و  همکاری  اینکه 
ارتقای شاخص های توسعه پایدار شهر تاثیر مثبت دارد، 
خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه روز افزون شهر و جمعیت 
شهری و به منظور ایجاد رفاه عمومی در بین مردم نیازمند 
برنامه ریزی استراتژیک همگام با عرضه خدمات پشتیبانی 

عمومی در شهر هستیم.
گریوانی در پایان ابراز امیدواری کرد: در راستای بهره 
های  فعالیت  توسعه  از  گلبهار  شریف  مردم  همه  مندی 
عمرانی در شهر و همچنین برگزاری برنامه های فرهنگی 
اوقات فراغت  و  و نشاط  ایجاد شور  و اجتماعی در جهت 
همانند  را  خود  تعامل  و  همکاری  عمران  شرکت  جوانان 
با  این دیدار هومن گریوانی  ادامه خواهد داد.در  گذشته 

اهداء لوح سپاس از خدمات شهردار گلبهار تقدیر نمود.

محصول  که   متوازن  نا  ای  توسعه  نشینی،  حاشیه 
از  ناشی  که  ای  حاشیه  است،  نامناسب   ریزی  برنامه 
بی  و  شهر  قدیمی  های  بافت  درون  اقتصادی  شرایط 
برنامگی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در دیگر مناطق 
کشور که باعث شده سیل مهاجران با توان اقتصادی و  
شرایط فرهنگی خاص در پیرامونی شهر که هزینه اسکان 
پائین تر است سکونت پیدا کنند.از دهه ۴۰ خورشیدی 
تاکنون طرح ها و برنامه هایی برای جلوگیری از حاشیه 
نشینی اجرا شده است اما این تنها حاشیه نشین نبوده 
به  نیز  شهری  مناطق  بلکه  داشته  رشد  به  رو  روندی  که 
نیم  طی  و  کرده  حرکت  حریم  و  حاشیه  روستاها  سمت 
را  خود  اطراف  در  روستا   8۰ مشهد  شهر  گذشته،  قرن 
بلعیده است و در حال حاضر بیش از 7۰ درصد مشکالت 
بافت های  عمده  و  ایمن  نا  ساختمان های  و  کالبدی 
فرسوده ناشی از افزوده شدن همین روستاها به محدوده 
حریم  در  شده  واقع  روستاهای  از  است.بسیاری  شهر 
شهر مشهد ساختاری شهری دارند، روستاهایی با پیکره 
شهری که بخشدار مرکزی مشهد از آنها به "َاَبر روستا" یاد 

می کند.
y ۲۰ ابرروستا

ابوطالب سرابیان به ایرنا گفت: بخش مرکزی مشهد 
تعداد چسبیده  این  از  روستا  که 13۵  دارد  روستا   222
این کالنشهر قرار دارند و مطابق  و در حاشیه  به مشهد 
سرشماری سال 9۵ حدود 2۰ روستا دارای جمعیت بیش 

از چند هزار نفر می باشند.
 ۴۵9 و  هزار   11 با  "کشف"  روستاهای  افزود:  وی 
نفر، "زرکش"  و 929  با هشت هزار  آباد"  نفر، "دوست 
هزار  هشت  با  آباد"  "منزل  نفر،   2۰۰ و  هزار  هشت  با 
و ۵2۰ نفر، "دهرود" با 11 هزار و 869 نفر و "گرجی 
روستاهایی  ابر  نفر جمعیت  و 163  با 1۵ هزار  سفال" 
قرار  مشهد  حاشیه  در  که  هستند  شهری  سیمای  با 
دارند.وی اظهار داشت: در حالی که نرخ رشد جمعیت 
روستاها در سایر نقاط یک یا 2 درصد است این مناطق 
دارند.بخشدار  جمعیت  رشد  درصد   17 تا   1۵ ساالنه 
مرکزی مشهد ادامه داد: برای دستیابی به توسعه پایدار 
نمی توان نسبت به حریم مشهد بی تفاوت بود، همچنین 
رسالت مدیریتی و اخالقی ما نیز ایجاب می کند نسبت 
به فضاهای پیرامونی بی تفاوت نباشیم.وی گفت: عدم 
هماهنگی بین سازمان ها و نهادهای عمومی و ضعف 
قوانین و مقررات حاکم از مهمترین علل بروز وضعیت 

کنونی شهر مشهد است.

y مشکالت روستاها از زبان دهیاران
وجود  شده  ذکر  ابرروستاهای  از  تعدادی  دهیاران 
دستگاه های  ناهماهنگی  از  ناشی  را  مشکالت  برخی 
متولی روستا و ضعف در اجرای قوانین دانستند.نماینده 
ساخت  گفت:  نیز  مشهد  مرکزی  بخش  توس  دهستان 
روستایی  بافت  با  شهر  حاشیه  روستاهای  در  سازها  و 
همخوانی ندارد، به گونه ای که برخی منازل ساخته شده 
از خانه های شهری نیز شیک تر هستند.مهدی رحمانی 
زمین  قیمت  نصف  مناطق  این  در  زمین  قیمت  افزود: 
مندی  بهره  و  مشهد  به  بودن  نزدیک  و  است  مشهد  در 
از خدمات رفاهی موجب مهاجرت جمعیت از شهرها و 
روستاهای خراسان رضوی و استان های مجاور، سیستان 
مناطق  این  به  افغانستان  کشور  حتی  و  بلوچستان  و 
نیز می باشد  شده است.وی که دهیار روستای "کشف" 
خانه های  در  موجود  آمار  اساس  بر  روستا  این  گفت: 
بهداشت روستایی 1۴ هزار نفر جمعیت دارد و مانند سایر 
روستاهای بزرگ شهرستان از مشکالت خدماتی برخوردار 
است اما ریشه این مشکالت همان حاشیه نشینی است.

رحمانی افزود: دهستان توس بخش مرکزی مشهد دارای 
32 روستاست که 28 روستا دهیار داشته و با 37 هزار نفر 
جمعیت با مناطق 2، 1۰ و 12 شهرداری مشهد مجاور 

است.
y طرح های هادی ناتمام

این  مشکل  مهمترین  نیز  دهرود  روستای  دهیار 
هادی  طرح  اجرای  توقف  را  نفری  هزار   18 روستای 
روستایی عنوان کرد و گفت: از 6 سال قبل طرح هادی 

روستایی دهرود تغییری نداشته است.
متولی  عنوان  به  مسکن  بنیاد  افزود:  رضایی  امیر 
طرح های هادی اعالم کرده است به دلیل تداخل حریم 
راه ها و شبکه برق و به ویژه خط انتقال گاز و اختالف با 
دستگاه های ذیربط امکان اجرا و توسعه این طرح وجود 
ابر روستا را 6۰ هکتار  این  ندارد.وی محدوده مسکونی 

عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل عدم تعریف الگوهای 
هادی شاهد ساخت و ساز ساختمانهای چند طبقه در 
در  زباله  تولید  میزان  هستیم.وی  روستا  متری   6 معابر 
از آب  روز اعالم کرد و گفت: بخشی  را 6 تن در  دهرود 
روستا به وسیله شرکت آب و فاضالب روستایی و بخشی 
سختی  مشکل  اما  می شود  تامین  مشهد  آب  از  دیگر 
چنین  پابرجاست.همم  همچنان  آب  فشار  کمبود  و 
آباد که جمعیت  مسعود رضایی، دهیار روستای دوست 
اساس سرشماری سال 139۵ حدود هشت هزار  بر  آن 
و 9۰۰ نفر اعالم شده است نیز گفت: مشکالتی مانند 
از  خدماتی  موارد  دیگر  و  روستا  شرب  آب  فشار  کاهش 
مشکالت عمومی این قبیل روستاها می باشد اما مشکل 
اصلی عدم ارائه خدمات توسط بنیاد مسکن است.دهیار 
روستای کال زرکش نیز در این باره گفت: این روستا در 
حاشیه جاده مشهد - قوجان قرار دارد و جمعیت آن بر 
اساس سرشماری سال 9۵ حدود 6 هزار نفراست اما با 
و  گذشته  سال  سه  در  گرفته  صورت  مهاجرتهای  موج 
به  روستا  روستایی جمعیت  بهداشت  آمار مرکز  براساس 
اظهار  علیزاده  است.بابک  رسیده  نفر   6۵۰ و  هزار   1۴
با حوزه  با گستردگی موجود همه اقدامات مرتبط  کرد: 
دهیاری با یک نیرو انجام می شود ومکاتبات با بخشداری 
برای جذب نیرو نیز بی ثمر بوده است.وی گفت: مجموع 
بودجه سال گذشته روستا 1۰ میلیارد ریال بوده که حدود 
یافته  تخصیص  آن  ریال  میلیون   ۵۰۰ و  میلیارد  چهار 
است، درآمدهای روستا بابت عوارض بسیار ناچیز است 
پروانه  صدور  برای  شده  اخذ  عوارض  مجموع  بطوریکه 
بنای 1۰۰ متر مربعی ۵۵ میلیون ریال می باشد.مدیرکل 
دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی 
نیز با اشاره به مهاجرت روستائیان به شهرهای استان به 
افزایش  علت  مهمترین  گفت:  مشهد  شهر  حاشیه  ویژه 
مهاجرت آنان طی سالهای گذشته کاهش درآمد مستمر 
نظیر  بحران هایی  پی  در  روستایی  جوامع  در  پایدار  و 

در  خاک  و  آب  منابع  رفتن  بین  از  و  سیل  خشکسالی، 
مناطق روستایی بوده است.الحاق روستاها به مشهد اجرا 
نمی شودمحمد علی همدمی نژاد در تشریح راهبردهای 
شهر  حاشیه  ابرروستاهای  به  دادن  سامان  برای  موجود 
بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی  افزود:  مشهد 
برخی روستاهای بزرگ حاشیه باید به بافت شهری متصل 
داشت:  اظهار  است.وی  جمله  آن  از  دهرود  که  شوند 
اسالمی  شوراهای  سوی  از  مشهد  به  روستاها  الحاق 
چهارم و پنجم با مخالفت مواجه شده و در برخی موارد 
به دلیل پائین بودن هزینه زندگی روستایی ساکنان این 
روستاها نیز تمایلی به الحاق روستا به مشهد و پرداخت 
به  تمایلی  نیز  دولت  گفت:  ندارند.وی  شهری  عوارض 

بزرگ شدن شهرها و تحلیل رفتن بافت روستایی ندارد.
در  مسکن  بنیاد  مشکالت  مورد  در  نژاد  همدمی 
تداخل  موضوع  افزود:  نیز  روستاها  به  رسانی  خدمت 
حریم روستاهای مجاور شهر فقط به مشهد مربوط نیست 
با  خصوص  این  در  استان  همه  در  هادی  طرح های  و 
چالش مواجه است.وی اظهار داشت: از ابتدای تیر ماه 
حدود  این  تکلیف  تعیین  است  شده  مقرر  جاری  سال 
ریزی  برنامه  شورای  در  استان  عمرانی  امور  دیگر  مانند 
امور زیربنایی مطرح شود که البته این فرایند در فواصل 
مشخص و با حضور و نظر اعضای کارگروه مربوطه انجام 

می شود و این کارگروه نیز تاکنون تشکیل نشده است.
مباحث دیگری همچون  پرونده  بودن  مفتوح  به  وی 
استان  روستاهای  ارتقای  یا  مشهد  شهرستان  تقسیم 
حاشیه  روستاهای  ارتقای  گفت:  و  کرد  اشاره  شهر  به 
و شرایط خاص  ویژگی ها  دلیل  به  به شهر جدید  مشهد 
این مناطق منتفی است البته از ابتدای سال جاری چند 
روستا که به عنوان مراکز بخش معرفی شده بودند به شهر 
تاسیس  تازه  بخشهای  به  مربوط  که  اند  کرده  پیدا  ارتقا 
می باشند.شهرستان  آباد  صالح  مانند  شهرستانهایی  در 
مشهد با 3.۵ میلیون نفر جمعیت و 9 هزار و 81 کیلومتر 
مربع مساحت متشکل از سه بخش مرکزی، احمد آباد و 
رضویه، 11 دهستان و 3۵7 روستا دارد.کالنشهر مشهد 
نفر  میلیون  سه  و  مساحت  مربع  کیلومتر   3۵۰ با  نیز 
جمعیت در بخش مرکزی این شهرستان واقع است.تعداد 
روستاهای بخش مرکزی مشهد 22۰ روستاست و بیش از 
3۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد 13۵ روستا 
چسبیده به کالنشهر مشهد و در حریم آن قرار گرفته اند 
و بیشترین میزان ساخت و سازهای غیرمجاز مربوط به 
این مناطق است.از مجموع جمعیت 3.۵ میلیون نفری 
حاشیه  نفر  هزار  و 2۵۰  میلیون  یک  مشهد،  شهرستان 
حریم  روستاهای  و  محله   66 و  پهنه  هشت  در  نشین 

شهری سکونت دارند.

در نیم قرن گذشته 80 روستای در اطراف مشهد بلعیده شده است:

تبدیل آبادی به حاشیه ای  نا ایمن   دبیر انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان 
اعالم کرد: 

کاهش 80 درصدی سفرهای خارجی از 
خراسان رضوی 

مسافرتی  خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  دبیر 
این  از  خارجی  گفت:سفرهای  رضوی  خراسان 
استان در مقایسه با سال گذشته بیش از 8۰ درصد 

کاهش یافته است.
بیان  با  فرقانی  مجید  امروز،  صبح  گزارش  به 
این مطلب افزود: از ابتدای امسال تا کنون شاهد 
کاهش چشمگیر شمار سفرهای خارجی و برگزاری 
خارجی  مقاصد  به  استان  از  خارجی  تورهای 

هستیم.
سال  طی  که  خارجی  مقاصد  کرد:  اضافه  وی 
و  اقبال  مورد  شدت  به  قبل  سالهای  و  گذشته 
مختلف  شهرهای  جمله  از  بود  ایرانی ها  تقاضای 
ارمنستان  و  آذربایجان  گرجستان،  ترکیه،  کشور 
در حال حاضر بیش از 8۰ درصد کاهش تقاضا را 

تجربه می کند.
مسافرتی  خدمات  دفاتر  صنفی  انجمن  دبیر 
تمامی  مثال  عنوان  به  گفت:  رضوی  خراسان 
و  شده  متوقف  ترکیه  مختلف  شهرهای  به  پروازها 
استانبول  به  مشهد  از  ترکیش  شرکت  پرواز  صرفًا 
همچنان برقرار است که آن هم به علت قیمت باال 
گردشگری  تورهای  برگزاری  مناسب  وجه  هیچ  به 

نیست.
فرقانی افزود: پروازهای به مقصد ُدبی و شارجه 
در  پرواز  پنج  تا  چهار  به  بود  هفته  در  پرواز   2۰ که 

هفته کاهش یافته است.
وی ادامه داد: علت کاهش چشمگیر سفرهای 
دالر  قیمت  افزایش  خرید،  قدرت  کاهش  خارجی 
توجه  با  و  نرخ صعودی خدمات است  آن  و در پی 
برای سفرهای  انداز خوبی  این وضعیت، چشم  به 

تابستانی به مقاصد خارج از کشور نمی بینیم.
هم اکنون حدود ۵۰۰ دفتر خدمات مسافرتی و 
گردشگری دارای مجوز در خراسان رضوی فعالیت 

دارد که 32۰ دفتر از این تعداد در مشهد است.

خبر

  مدیریت مصرف بهینه آب، نیازمند مشارکت همگانی است. 
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نجات آب کشاورزي
الزامي براي تأمین آب شرب
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میدان
شارلروا درخواست شهرخودرو را رد 

کرد
باشگاه  درخواست  با  بلژیک  شارلروای  باشگاه 

شهرخودرو برای انتقال یک بازیکن مخالفت کرد.
امید نورافکن بازیکن ایرانی تیم شارلروای بلژیک 
با پیشنهاد باشگاه شهرخودروی مشهد روبرو شد اما 

این باشگاه بلژیکی با این انتقال مخالفت کرد.
نامه ای  ارسال  با  شهرخودرو  باشگاه  مسئوالن 
با  تا  بلژیک، درخواست کردند  باشگاه شارلروای  به 
انتقال قرضی نورافکن به این باشگاه مخالفت شود 

اما باشگاه بلژیکی با این انتقال مخالفت کرد.
نورافکن نیم فصل دوم فصل گذشته با قراردادی 
قرضی از سارلروای بلژیک به استقالل پیوست اما با 

انتقال او به نماینده شهر مشهد مخالفت شد.

زمان قرعه کشی مسابقات انتخابی 
قهرمانی فوتسال آسیا 2020 مشخص شد

مراسم  برگزاری  زمان  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
فوتسال  قهرمانی  انتخابی  مسابقات  کشی  قرعه 

آسیا 2۰2۰ را اعالم کرد.
فوتبال،  فدراسیون  رسمی  سایت  از  نقل  به 
با  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  دبیرکل  جان،  ویندزور 
ارسال نامه ای به دبیران کل و فدراسیون های شرکت 
کننده در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتسال آسیا 

2۰2۰ ، زمان قرعه کشی این رقابتها را اعالم کرد.
بر این اساس مراسم قرعه کشی این رقابتها روز 
 98 ماه  مرداد  سوم  با  برابر  جوالی   2۵ پنجشنبه 
مقر  کواالالمپور  در  محلی  وقت  به   1۵ ساعت  از 

کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود.

مهاجری به دنبال جذب دو شاگرد 
سابقش در پدیده

مشهد  پدیده  در  مهاجری  رضا  سابق  شاگرد  دو 
نیز زیر نظر این مربی کار  احتماال در لیگ نوزدهم 

خواهند کرد.
تیم نساجی مازندران که چند روزی دیرتر از سایر 
تیم های لیگ برتری کار خود را برای حضور در لیگ 
نوزدهم آغاز کرده، فعالیت های نقل و انتقاالتی اش 
را با نظر رضا مهاجری ادامه می دهد. بر این اساس 
شاگرد  دو  تا  هستند  آن  دنبال  به  ها  قائمشهری 

مهاجری در پدیده مشهد را جذب کنند.
گذشته  فصل  و  باتجربه  مهاجم  قاضی  محمد 
پیکان و معین عباسیان که سال گذشته در سایپای 
و  مهاجری  رضا  تیررس  در  زد،  می  توپ  تهران 
نساجی قرار گرفته اند و مذاکرات با این دو بازیکن 
ادامه دارد تا در صورت توافق نهایی آنها فوتبالشان 

را در قائمشهر ادامه دهند.

ملی پوش  طیبی  حسین 
غیرت  فوتسال  تیم  مشهدی 
با این تیم  قزاقستان قرارداد خود را 
یک فصل دیگر تمدید کرد. تیم غیرت قزاقستان چندی 
و  شد  انتخاب  اروپا  فوتسال  تیم  بهترین  عنوان  به  پیش 
طیبی هم از بازیکنان تأثیرگذار این تیم بود. لژیونر فوتسال 
ایران بعد از تمدید قراردادش با تیم غیرت قزاقستان گفت: 
هر طور فکر کردم نمی توانستم پیشنهاد ادامه بازی در تیم 
خصوص  در  طیبی،  کنم.حسین  رد  را  قزاقستان  غیرت 
گفت:  قزاقستان  غیرت  تیم  با  قراردادش  تمدید  دالیل 
غیرت  باشگاه  گذشته  فصل  اواخر  که  است  این  واقعیت 
پیشنهاد خوبی به من داد. شرایط پیشرفت در غیرت فراهم 
است. این تیم سال گذشته در فینال جام باشگاه های اروپا 
هم بازی کردم. هر جور فکر کردم نمی توانستم پیشنهاد 

آنها را رد کنم و تیمم را تغییر بدهم.ملی پوش فوتسال ایران 
ادامه داد: از چند تیم ایرانی هم پیشنهاد داشتم ولی در 
صحبت هایم تاکید می کردم که فعالً قصد حضور در لیگ 
ایران را ندارم.طیبی که حضورش در تیم غیرت چهارساله 
می شود، تاکید کرد: فوتسال جام باشگاه های اروپا یکی از 
تورنمنت های سطح باالی فوتسال جهان است. هدفم این 
بود که در اروپا بازی کنم. خدا را شکر فصل گذشته تا فینال 
هم پیش رفتیم. ان شاءالله سال بعد دوباره فینالیست می 
شویم و اینبار به عنوان قهرمانی می رسیم.وی افزود: دو 
را شروع  تمرینات  تا  قزاقستان می شوم  عازم  دیگر  هفته 
کاپ«  »مستر  های  رقابت  دیگر  ماه  یک  حدود  کنیم. 
غیرت  پرتغال،  بنفیکا  و  لیسبون  اسپورتینگ  حضور  با 
قزاقستان و اینترمووی استار اسپانیا در کشور پرتغال برگزار 

می شود و باید در این مسابقات حضور یابیم.

رده بندی  آخرین  در 
فدراسیون جهانی دوومیدانی 
حسن تفتیان با 26 پله سقوط در 

رده پنجاه و نهم دوی 1۰۰ متر قرار گرفت.
فدراسیون  بندی  رتبه  جدیدترین  اساس  بر 
جهانی دوومیدانی در ماده 1۰۰ متر حسن تفتیان 
با امتیاز 117۴ و 26 پله سقوط در رده پنجاه و نهم 
قرار گرفت. او چندی پیش با 12۰۵ امتیاز در رده 

سی و سوم جهان قرار داشت.
تفتیان قبل از رقابت های قهرمانی آسیا دوحه 

قطر در رده شانزدهم جهان قرار داشت.
احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک لندن با 
بود(   129۵ او  امتیاز  این  از  )پیش   1287 امتیاز 
از  پیش  دارد.  قرار  جهان  پنجم  رده  در  همچنان 

دانیل  جامائیکایی،  داکرس  فردریک  حدادی، 
اتریشی  شیدینگر  ویس  لوکاس  سوئدی،  استال 
تا  اول  رده های  در  لتونی  گودزیوس  اندریوس  و 

چهارم ایستاده اند.
کیوان قنبرزاده نیز با 1۰96 امتیاز در رده 83 
پرش ارتفاع، شاهین مهردالن با 111۰ امتیاز و با 
1۰ پله سقوط در رده 66 پرتاب وزنه و امیر مرادی 
قرار  متر   8۰۰ ماده   1۰6 رده  در  امتیاز   11۰۰ با 

دارند.
رتبه  برای  دوومیدانی  جهانی  فدراسیون 
ترکیبی،  رکورد  چند  اساس  بر  ورزشکاران  بندی 
اساس  بر  آن ها  و  می دهد  ورزشکار  به  امتیازی 
بندی  رتبه  مختلف  ماده های  در  میانگین   نمره 

می شوند.

کشتی  متقی  امیرحسین 
ملی  تیم  عضو  خراسانی  گیر 
در  ایران  نوجوانان  آزاد  کشتی 
چارچوب مسابقات آسیایی در قزاقستان مدال طالی 

این رقابت ها را به گردن آویخت.
مسابقات کشتی آزاد نوجوانان آسیا 1۵ تیر ماه در 
شهر نورسلطان کشور قزاقستان با حضور تیم هایی از 

کشورهای مختلف قاره کهن آغاز شد.
تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران عالوه بر وزن 
های 6۵ و 92 کیلوگرم، نمایندگانی در اوزان ۴۵، ۴8، 
رقابت  به  نیز  کیلوگرم   11۰ ،8۰ ،71 ،6۰ ،۵۵ ،۵1

های آسیایی قزاقستان اعزام کرده است.
ملی پوش خراسانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان 
تشک  روی  آسیایی  های  رقابت  کیلوگرم   6۵ وزن  در 

بر صفر حریفی  نتیجه ١٠  با  نخست  دور  در  که  رفت 
از ژاپن و در دور دوم حریفی از هند را با نتیجه هفت 
بر 2 شکست داد و به مرحله نیمه نهایی رقابت های 

آسیایی قزاقستان صعود کرد.
در مرحله نیمه نهایی نیز نوجوان آزادکار خراسانی 
با نتیجه چهار بر یک کشتی گیر ازبکستانی را مغلوب 
کرد و راهی دیدار فینال شد. متقی در این مرحله که 
شنبه شب برگزار شد نیز با نتیجه شش بر یک حریفی 
از روسی االصل خود از کشور تاجیکستان را شکست 

داد و بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد.

 سقوط 26پله ای تفتيان در رده بندی فدراسيون طيبی با غيرت قزاقستان تمديد کرد
جهانی دووميدانی

طاليی شدن کشتی گير خراسانی در مسابقات آسيايی

حالی  در  والیبال  فدراسیون  خراسانی  سرپرست 
که  بسته  شیکاگو  به  سفر  برای  را  هایش  چمدان 
شرایط  کردن  فراهم  برای  ای  برنامه  کوچکترین 

برگزاری انتخابات را ندارد.
به  داوری  افشین  معارفه  مراسم   1397 آذر   18
برگزار  والیبال  فدراسیون  خراسانی  سرپرست  عنوان 
شد. از همان زمان داوری سکان هدایت والیبال ایران 
را در دست گرفت و برای تمام اقداماتی که کرد بسیار 
خرداد   18 اینکه  وجود  با  برداشت.  قدم  احتیاط  با 
تمام  والیبال  قانونی سرپرستی وی در  1398 دوران 

شد، اما او همچنان با کار خود ادامه می دهد.
 1۰ ماده   2 تبصره  به  گذرا  و  ساده  نگاهی  با 
اساسنامه فدراسیون های ورزشی که در سال 1381 
به تصویب هیات وزیران رسید می توان به نکات خیلی 
»رئیس  است:  آمده  تبصره  این  در  رسید.  زیادی 
استعفای  قبول  یا  و  عزل  از  پس  بالفاصه  سازمان 
رئیس فدراسیون فردی را به عنوان سرپرست منصوب 
حداکثر  است  مکلف  عمومی  مجمع  نمود.  خواهد 
جدید  رئیس  انتخاب  مورد  در  ماه   6 مدت  ظرف 

فدراسیون با رعایت مقررات اقدام نماید.«
*موفقیت هایی که به نام خودش تمام می کند!

آقای  جالب  و  عجیب  اظهارنظرهای  بین  این  در 
است.  جالب  خود  نوع  در  هم  دبیرش  و  سرپرست 
و  می چرخانند  سر  و  می زنند  خود  شانه  روی  آقایان 
بی اطالع  را  آنها خودشان  بود؟  می پرسند چه کسی 
از ماجرا معرفی می کنند و البته دلیل این اقدام شان 
هم مبهم است.افشین داوری، این روزها در محافل 
مختلف رسانه ای و خبرگزاری ها صحبت های جالبی 
مطرح می کند. او در تالش است تا با کمرنگ کردن 
نقش بازیکنان و اعضای کادر فنی تمام موفقیت های 
دهد.  ربط  خودش  مدیریت  به  را  والیبال  کنونی 
پرداختن  می گوید:  والیبال  فدراسیون  سرپرست 
حمایت  به  نیاز  ملی  تیم  که  شرایطی  در  حواشی  به 
بازیکنان  انگیزه  افزایش  و  مشکالت  رفع  در  تمرکز  و 
دور  خود  اصلی  هدف  از  را  تیم  است  ممکن  دارد، 
با  و  آورده  دست  به  را  خوبی  فرصت  ملی  تیم  کند. 

سرعت قابل قبول پیش می رود.
در  والیبال  ملی  تیم  که  نتایجی  داد:  ادامه  وی 
لیگ ملت ها کسب کرد حاصل اتفاقات مثبتی است 
اجازه  به خودم  و من هم  داده  رخ  فدراسیون  در  که 
امروز  تا  بخورد.  هم  به  آرام  فضای  این  دهم  نمی 
رسانه همواره در کنار تیم ملی والیبال بوده و حمایت 
در  موثر  نقش  مسئوالن  و  فدراسیون  مردم،  رسانه، 

پیروزی های اخیر تیم داشته است.
داوری  که  است  زمانی  ماجرا  تر  جالب  نکته 
صحبت  سرپرستی اش  دوران  اتمام  درخصوص 
عنوان  به  فردی  که  زمانی  است  معتقد  او  می کند. 
سرپرست فدراسیون منصوب می شود، موظف است 
خود  فعالیت  به  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  زمان  تا 

ادامه دهد.
ناشنوایان  فدراسیون  در  من  می گوید:  داوری 
سرپرستی  حکم  در  بودم.  سرپرست  ماه   9 مدت  به 
فدراسیون والیبال هم که برای من صادر شده نوشته 
عنوان  به  انتخابات  مجمع  برگزاری  »جهت  که  شده 

سرپرست منصوب می شوید.«
y !کارشناسان مغرض

دبیری  سرپرست  فتاحی،  علی  میان  این  در 
می کند  تکرار  را  داوری  صحبت های  هم  فدراسیون 
و  رسانه ها  از  برخی  نوعی  به  صحبت هایش  در  و 
این  او در  را هم مغرض خطاب می کند.  کارشناسان 
خصوص گفته که برای سرپرستی آقای داوری زمانی 
سرپرست  مجمع  برگزاری  زمان  تا  او  و  نشده  تعریف 
دارد  اینکه جا  بود. ضمن  والیبال خواهد  فدراسیون 
کدام  با  دقیقًا  می کنند  انتقاد  که  دوستانی  بگویم 

اساس و مدرک این چنین انتقاد می کنند؟!
دیگری  مصاحبه  در  والیبال  فدراسیون  سرپرست 
نتایج  ملی  تیم  که  کنونی  شرایط  در  که  شد  مدعی 
تبصره  و  بند  یک  به  نباید  کرده  کسب  درخشانی 
استناد کرد تا آرامش والیبال را بهم زد. او معتقد است 

با  باید  و  است  مهمی  مسابقات  درگیر  ملی  تیم  که 
همین آرامش پیش برود.

تمام  ملت ها  لیگ  اگر  که  اینجاست  سوال  حال 
شود، تمام تورنمنت های والیبال تمام می شود و زمان 
مناسبی برای برگزاری انتخابات خواهد بود؟ فراموش 
جهان،  جوانان  رقابت های  ایران  والیبال  که  نکنیم 
آسیا،  زنان  کنفدراسیون  جام  المپیک،  انتخابی 
نوجوانان جهان، قهرمانی مردان آسیا، جام جهانی و 
مرحله دوم انتخابی المپیک را هم در پیش دارد که 
هر کدام به اندازه خودشان ارزشمند و مهم هستند. 
پس از آن هم رقابت های لیگ برتر آغاز می شود و در 

پایان هم باید منتظر رقابت های المپیک باشیم.
ملی  تیم های  که  می دانند  والیبال  اهالی  تمامی 
حال  در  جزیره  یک  صورت  به  مختلف  های  رده  در 
انجام امور مربوط به خود هستند و فقط توقع دارند 
دارد هیچ  در شرایط کنونی که فدراسیون سرپرست 
این  به  ندهد.  رخ  برنامه هایشان  در  سنگ اندازی 
مدیریت  و  فدراسیون  که  شد  مدعی  می توان  ترتیب 
آن کمترین نقش را در سازماندهی تیم های ملی -در 

شرایط کنونی- دارد.
با این تفاسیر به صالح والیبال است که انتخاباتش 
زودتر برگزار شود، چراکه هر اقدامی که این روزها در 
خواهد  غیرقانونی  برسد،  داوری  امضای  به  والیبال 
حضور  دوران  که  کرده  اعالم  صراحت  به  قانون  بود. 
یک فرد به عنوان سرپرست در فدراسیون نباید بیش 
تافته  هم  داوری  شک  بدون  و  بکشد  طول  ماه   6 از 

چیزی  نمی تواند  حکمش  متن  و  نیست  بافته  جدا 
ورای قانون باشد.

موضوع دیگری که می توان به آن اشاره کرد بحث 
در  حضورش  تداوم  صورت  در  داوری  بودن  دوشغله 
والیبال و ریاست احتمالی است. او هم اکنون مدیرکل 
وزارت  در  کشور  باشگاه های  امور  و  حرفه ای  ورزش 
ورزش و همزمان سرپرست فدراسیون والیبال است. 
را  اینکه چرا وزارت ورزش اصرار دارد دو سمت مهم 
به یک نفر بدهد، سوالی است که شاید آقای وزیر و 
یا حداقل داورزنی به عنوان معاون وزیر بهتر بتوانند 

به آن پاسخ دهند.
y وظیفه من است که به شیکاگو بروم

به هر حال غیر از این مباحث موضوع دیگری هم 
این روزها در رسانه ها مطرح می شود که به سفر آقای 
سرپرست غیرقانونی والیبال به شیکاگو برای حضور 
نهایی لیگ ملت ها است. داوری در مورد  در مرحله 
سفرش با تیم ملی والیبال به آمریکا گفت: وظیفه من 
است که با تیم ملی والیبال به شیکاگو بروم چون نیاز 
ملی  تیم  اعضای  و  کادر  از  باشم.  تیم  کنار  که  است 
می توانید اهمیت حضور مسئوالن را در کنار تیم ملی 
بپرسید. فینال لیگ ملت ها اهمیت زیادی دارد و باید 
همه شرایط را مهیا کنیم تا انشاالله یک اتفاق تاریخی 
ورزش  در  که  است  سال   ۴۰ من  بخورد.  رقم  دیگر 

حضور دارم و فرق فینال با سایر مراحل را می دانم.
به نظر می رسد داوری بجای فراهم کردن شرایط 
برای  شرایط  کردن  فراهم  یا  والیبال  موفقیت  برای 
برگزاری انتخابات به دنبال شرایط سفرش به شیکاگو 
است! اینکه دقیقا حضور وی در کنار تیم چه سودی 
برای ملی پوشان دارد سوالی است که شاید در آینده 
در  داوری  بشنویم.  ملی پوشان  برخی  از  را  آن  پاسخ 
بخشی دیگر از صحبت هایش اعالم کرده که »وظیفه 
من است تا با تیم ملی به شیکاگو بروم«! سوال این 
است که آیا واقعًا وظیفه یک سرپرست سفر به همراه 
برگزاری  برای  شرایط  کردن  فراهم  یا  است  ملی  تیم 

انتخابات؟! 
بست  را  آمریکا  به  سفر  چمدان  حالی  در  داوری 
یک  حضور  به  نیاز  ملی  تیم  کنونی  شرایط  در  که 
تا موفقیت احتمالی  تیم رسانه ای در کنار خود دارد 
ملی پوشان را به خوبی منعکس کند. داوری در هفته 
برگزار می شد،  ژاپن  به میزبانی  دوم لیگ ملت ها که 
هزینه باالی اعزام تیم رسانه ای را بهانه کرد و تیم ملی 
اما  رفت،  ژاپن  به  عکاس  یا  خبرنگار  همراهی  بدون 
هزینه ها  همه  می دهد  ترجیح  سرپرست  آقای  حاال 

برای خودش شود!

داوری و چمدان های بسته؛

حاشیه های تمام نشدنی آقای سرپرست!

اختالف نظر میان کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 
است.  گرفته  اوج  فدراسیون  این  ارکان  برخی  با 
کمیته  سوی  از  اقدام  هر  با  و  گرفته  باال  اختالفات 
فدراسیون  رئیسه  هیئت  اعضای  از  تعدادی  اخالق، 
فوتبال واکنش نشان می دهند.آنچه مسلم است، اینکه 
کمیته اخالق به عنوان رکن قضایی فدراسیون فوتبال 
باید استقالل داشته باشد. اختالف نظرهای اخیر نیز 
نشان می دهد استقالل کمیته اخالق حفظ شده، اما 
مشکالت  و  اختالفات  برخی  بروز  باعث  مسائلی  چه 
خود  آرای  که  مدت هاست  اخالق  کمیته  است؟  شده 
بلکه  فوتبال،  فدراسیون  ارتباطی  کانال های  از  نه  را 
می کند.  اعالم  می گیرد  تصمیم  خودش  که  راهی  از 
دارد  دالیلی  نیز  آرا  اعالم  از  شکل  این  شاید  هرچند 
باشد. داشته  داخلی  اختالفات  همان  در  ریشه  که 

فینال  اتفاقات  خصوص  در  اخالق  کمیته  رأی  آخرین 
جام حذفی بوده که محرومیت ۵ ساله حیدر بهاروند، 
دو ساله سعید فتاحی، محرومیت شش ماهه مالک و 
مدیرعامل داماش و جریمه نقدی عبدالکاظم طالقانی 
این  اعتراض  مورد  که  رأیی  است.  داشته  دنبال  به  را 
قبلی،  آرای  برخی  مانند  البته  و  گرفته  قرار  نیز  افراد 
ارتباطی  و  رسمی  کانال های  سوی  از  نیز  تصمیم  این 

فدراسیون فوتبال منتشر نشده است.
از این هم رأیی در خصوص علی کفاشیان و  پیش 
عباس ترابیان در ارتباط با پرونده حق پخش تلویزیونی 
از سوی کمیته اخالق صادر شده بود که اختالفاتی را 
در فدراسیون فوتبال نشان داد. واکنش نسبت به این 
با اطالعیه رسمی فدراسیون  رأی کمیته اخالق حتی 
در  رأی  که  زمانی  تا  کرد  اعالم  که  شد  روبه رو  فوتبال 

بود.  نخواهد  رسمی  نشود،  بررسی  استیناف  کمیته 
درباره محرومیت سعید فتاحی از سوی کمیته اخالق 
دبیرکلی  سرپرست  عنوان  به  شکوری  ابراهیم  نیز 
فدراسیون واکنش نشان داده و گفته بود آرایی از نظر 
فوتبال  فدراسیون  سایت  روی  که  دارد  رسمیت  آنها 
به  اسالمیان  محمود  هم  گذشته  روز  شوند.  منتشر 
عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون اعالم کرده کمیته 
بازی  افراد  آبروی  با  که  می گیرد  تصمیماتی  اخالق 
البته گفته می شود که برخی آرا  می شود. در این باره 
را  آرا  فدراسیون  اما  داده شده  فدراسیون  به مسئوالن 

اعالم نکرده است.
رسانی  اطالع  شیوه  دارند  اعتقاد  فدراسیونی ها 
کمیته اخالق در برخی موارد به گونه ای بوده که گاهی 
دلیل  همین  به  و  می شده  بازی  افراد  آبروی  با  اوقات 
گفته می شود مهدی تاج از کمیته اخالق خواسته که 
اما  نشود  اعالم  کمیته  این  از سوی  فعلی  به شیوه  آرا 
فوتبال  فدراسیون  در  اختالفات  تا  نداد  رخ  اتفاق  این 
بیش از گذشته شود. نکته دیگر اینکه پس از صدور آرا 
از سوی این کمیته، شاهد اجرایی  شدن آنها نبوده ایم 
نظر  اظهار  البته  و  فتاحی  محرومیت  ماجرای  همانند 
دیروز حیدر بهاروند که اعالم کرده رأی کمیته اخالق 
اوقات  برخی  در  اینکه  ضمن  ندارد.  اجرایی  ضمانت 
هم شاهد شکسته شدن آرای کمیته اخالق در کمیته 

استیناف بوده ایم.
و  اخالق  کمیته  میان  داخلی  اختالفات  دید  باید 
ارکان فدراسیون فوتبال تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا 
آرای کمیته اخالق در خصوص برخی ارکان فدراسیون 

اعمال می شود یا باید منتظر اتفاقات دیگری باشیم.

سوژه
جنگ قدرت؛ اختالف فدراسيون با کميته اخالق

سونگون  مس  فوتسال  تیم  مشهدی  ملی پوش 
جام  برتر،  لیگ  یعنی  جام  سه  هر  در  تیمش  می گوید 
باشگاه های آسیا و جهان به دنبال درخشش و موفقیت 

است.
برتر،  لیگ  گذشته  فصل  گل  آقای  جاوید  مهدی 
امسال به مس سونگون پیوسته تا در جام باشگاه های 
آسیا و جهان هم به تکرار موفقیت های خود دست پیدا 
در  را  سونگون  مس  گلزن  ستاره  این  با  گفت وگو  کند. 

ادامه می خوانید.
y این فصل لیگ برتر را چطور می بینید؟ 

همین هفته اول نشان داد که همه تیم ها بازی ها را 
جدی گرفته اند. فکر می کنم وجود پلی آف باعث شده 
تا رقابت بسیار سخت شود و فکر می کنم لیگ امسال 

شاهد بازی های پر هیجانی باشیم.
y  همه از وجود دو قطبی مس و گیتی پسند در فوتسال

می گویند. شما چنین اعتقادی دارید؟
تیم  این دو  و  بود  این قضیه  پیش  نظر من فصل  به 
جدید  فصل  در  اما  داشتند  بقیه  با  زیادی  اختالف 
تیم های دیگری هم هستند که می توانند مدعی باشند 
و مثالً سن ایچ، حفاری و فرش آرا هم می توانند در زمره 

مدعیان قرار بگیرند.
y شرایط خودت در مس چگونه است؟

مس باشگاهی حرفه ای است که شرایط خوبی دارد 
و این فصل در سه جام رقابت خواهد کرد. در لیگ کار 
سختی داریم و هر 1۴ تیم برای نشان دادن خود تالش 
و  کنیم  دفاع  خود  قهرمانی  از  باید  آسیا  در  می کنند. 

کارمان به هیچ وجه آسان نیست و در جام باشگاه های 
باید  تیم های قدرتمندی روبرو هستیم که  با  جهان هم 

فوتسال ایرانی را در این رقابت ها ثابت کنیم.
y  در دوره های قبل جام باشگاه های آسیا به عنوان بازیکن

کمکی حضور داشتی اما این دوره در ترکیب مس خواهی 
بود. فکر می کنی شانس بهترین بازیکن آسیا شدن را 

داشته باشی؟
ایرانی  بازیکن  هر  که  امیدوارم  گفته ام  همیشه 
و  کند  پیدا  دست  آن  به  است  عنوان  این  شایسته  که 
نه چیز دیگر و خودم  بر اساس شایستگی باشد  جایزه 
اولین کسی هستم که به این بازیکن تبریک می گویم. 
امسال هم در مس به این فکر می کنم که نماینده ایران 
جام  هم  و  آسیا  باشگاه های  جام  در  هم  و  شود  موفق 

باشگاه های جهان بهترین نتایج را گرفته و باعث اعتبار 
فوتسال ایران شویم.

کمیته  جدید  رییس  است  معتقد  ترکی  محسن 
داوران می تواند به بهتر شدن داوری ایران در سال های 
رییس  عنوان  به  ممبینی  کند.هدایت الله  کمک  بعد 
جدید کمیته داوران مشغول به کار شد تا جوان گرایی 
دیگری در فدراسیون فوتبال رخ دهد و یکی از داوران 

معاصر جایگزین اصفهانیان بازنشسته شود.
ایران  فوتبال  سابق  خراسانی  داور  ترکی،  محسن 
انتصاب  این  درباره  ممبینی  هم دوره های  از  یکی  و 
یک  او  باشد.  پیشرفت  به  رو  باید  تغییری  هر  گفت: 
نیروی جوان است که فاصله زیادی با زمان داوری اش 
فکر  و  است  داوری  زحمتکشان  از  یکی  او  ندارد. 
یکی  وی  زیرا  باشد  موفق  جدیدش  سمت  در  می کنم 

از بهترین گزینه های ممکن بود. او داور سالمی بود و 
پسر خوبی نیز است. امیدوارم جامعه داوری کشور به 
او کمک کنند و استقالل کامل را داشته باشند. ما باید 
و  بدهیم  داوران  رییس کمیته  به  را  رای  استقالل  این 
این امر همکاری همه از رییس کمیته داوران گرفته تا 
سایر اعضای فدراسیون را می خواهد. این تغییر نسل 
با  است.  زمان  نیازمند  و  افتاد  نخواهد  جا  سادگی  به 
و  نمی کند  تغییر  شبه  یک  چیز  همه  ممبینی  آمدن 
تا روح جدیدی در  حداقل یک سال زمان می خواهد 
کالبد داوری دمیده شود و داوری بهتری را در فصول 

آینده شاهد باشیم.
VAR در  او درباره سرعت بخشیدن به استفاده از 
لیگ داخلی با تغییر ریاست کمیته داوران تصریح کرد: 

به نظر من استفاده از کمک داور ویدیویی ارتباط زیادی 
نباید خودش  این کمیته هم  و  ندارد  داوران  با کمیته 
حدیث هایی  و  حرف  دهد.  دخالت  موضوع  این  در  را 
وظیفه  شد.  خواهد  ایجاد  داوران  کمیته  سر  پشت 
 VAR از  استفاده  برای  داوران  آموزش  داوران  کمیته 
نباید  اما  می کند  کمک  داوری  به  سیستم  این  است. 
ارقامی  و  اعداد  افزود:  باشد.ترکی  مهم  داوران  برای 
که برای آوردن کمک داور ویدیویی گفته می شود زیاد 
است و امکان دارد و هر گونه حرف و حدیثی برای هر 
بیاید.  پیش  داوران  کمیته  کارکنان  یا  داورها  از  کدام 
این  به  نسبت  داوران  کمیته  که  است  این  من  توصیه 
 VAR که  زمان  هر  ندهد.  نشان  حساسیت  موضوع 
هم  نبود  اگر  و  کنند  استفاده  می توانند  داوران  آمد، 

کار خودشان را انجام دهند. همین مدت هم حرف و 
حدیث زیادی برای اعداد و ارقام این تکنولوژی ایجاد 
شده است که نباید به آن وارد شوند. کمیته داوران باید 
به فکر این باشد که شرکتی که آن را به ایران می آورد 
کند.داور  وارد  را  دستگاه هایش  بهترین  و  باشد  معتبر 
ایران برای  ایران درباره پتانسیل فوتبال  سابق فوتبال 
از  استفاده  پتانسیل  گفت:  سیستم  این  از  استفاده 
حداقل ها  ما  استادیوم های  بعضی  اما  داریم  را  آن 
روی  هنوز  ما  ندارند.  هم  را  سخت افزارها  کمترین  و 
کمبود  صندلی ها  شماره گذاری  و  ساده  بلیت فروشی 
با  باید  یا هشت دوربینی که  به هفت  برسد  داریم چه 
کیفیت باال در اطراف زمین نصب شوند. البته باید از 

آن در ایران استفاده شود تا از دنیا عقب نمانیم.

ملی پوش مشهدی:

باید قدرت فوتسال ایران را به همه نشان دهیم

کمیته داوران در ورود var دخالت نکند!

خبر

خبر

گفت وگو

سوت

اردوی شهرخودرو در تهران برگزار 
می شود

برگزار  تهران  در  شهرخودرو  فوتبال  تیم  اردوی 
مشهد  شهرخودروی  فوتبال  تیم  می شود.کاروان 
روز  هفته ای  یک  آماده سازی  اردوی  برپایی  برای 
این  در  است  شد.قرار  خواهد  تهران  راهی  سه شنبه 
دوستانه  بازی   3 گل محمدی  یحیی  شاگردان  اردو 
هم برگزار کنند و احتماال ذوب آهن و سایپا از رقبای 
قرار  که  بود.این در حالی است  شهرخودرو خواهند 
اما هنوز  بود اردوی شهرخودرو در ترکیه برگزار شود 

برگزاری این اردو قطعیت پیدا نکرده است.

پایان مسابقات بوچیای قهرمانی کشور در 
مشهد

مسابقات بوچیا قهرمانی کشور بانوان با قهرمانی 
رسید.مسابقات  پایان  به  مشهد  در  الف  تهران  تیم 
یافت.  پایان  مشهد  در  بانوان  کشور  قهرمانی  بوچیا 
 ، الف  تهران  های  تیم  مسابقات،  از  دوره  این  در 
سوم  تا  اول  های  مقام  ب  تهران  و  رضوی  خراسان 
به  را  اخالق  جام  نیز  گیالن  تیم  و  کردند  کسب  را 
طباطبایی،  حضور  با  مسابقات  برد.اختتامیه  خانه 
معاون  زارعی  امیر  فدراسیون،  بوچیا  انجمن  رئیس 
بانوان  ورزش  معاون  سروری،  فهیمه  ورزش،  امور 
است؛  گفتنی  شد.  برگزار  مربوطه  مسئولین  سایر  و 
در این مراسم مدال ها، احکام قهرمانی و کاپ های 

مسابقات به تیم های برتر اهدا شد.

برگزاری مسابقات تنیس روی میز 
دختران استان

و  نوجوانان  انتخابی  میز  روی  تنیس  مسابقات 
رضوی  خراسان  دختر  برتر  استعدادهای  و  جوانان 
رسید. پایان  به  دختر  روز  و  کرامت  دهه  مناسبت  به 
مسابقات انتخابی نوجوانان و جوانان و استعدادهای 
استان  برتر  بازیکنان  حضور  با  استان  دختر  برتر 
سنی  رده  شد.در  برگزار  مشهد  بهشتی  سالن  در 
و  ادیبیان  یکتا  لکزا،  مجد  فاطمه  نوجوانانریال، 
نگین  جوانان،  سنی  رده  در   ، حنفی  وحید  نرجس 
وفایی پور، نگار وفایی پور و اطمه مجد لکزا به ترتیب 
در  کردند.همچنین  کسب  را  سوم  تا  اول  های  مقام 
قسمت استعدادهای برتر، فاطمه مجد لکزا، فاطمه 
ادیبیان، مینا رجبی و نرجس وحید حنفی به ترتیب 

رتبه های اول تا چهارم را از آن خود کردند.
 27 تاریخ  در  شده  انتخاب  نفرات  است؛  گفتنی 
به  جوانان  و  نوجوانان  بخش  در  تیرماه   3۰ لغایت 
مسابقات دور اول تور ایرانی نوجوانان در اراک و در 
ماه  مرداد   31 27لغایت  برتر  استعدادهای  بخش 

اعزام خواهند شد .

اخبار

سرویس  ورزشی
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خبر
عوارض عبور نفتکش ها از تنگه هرمز از 

کدام کشورها دریافت می شود؟
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره نحوه 
اخذ  و  هرمز  تنگه  از  عبوری  نفتکش های  امنیت   تأمین 
عوارض از کشورها بر اساس طرح تدوینی توضیحاتی ارائه 
کرد.سیدامیر حسین قاضی زاده هاشمی با اشاره به جزئیات 
از کشتی های عبوری  آن  به موجب  قرار است  که  طرحی 
تنگه هرمز عوارض اخذ شود، گفت: این طرح قانونی درباره 
آب های سرزمینی کشورمان است که 2۴ مایل از 3۰ مایل 
تنگه هرمز را شامل می شود به نحوی که 12 مایل آن آب 
برعهده  نیز  آن  مایل  بر 12  و نظارت  بوده  های سرزمینی 
سرزمینی  های  آب  از  تنگه  از  مایل   6 تنها  و  است  ایران 

کشورهای حوزه خلیج فارس به شمار می رود.
y  نفتکش ها ناگزیر به عبور از آب های سرزمینی ایران

در تنگه هرمز هستند
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی 
درباره نحوه عبور کشتی ها از تنگه هرمز بیان داشت: تنها 
کشتی های کوچک و لنج ها می توانند از ناحیه 6 مایل 
تنگه که به ایران ارتباطی ندارد عبور کنند اما نفتکش ها 
و کانتینتربرها اجبارا باید از محل آب های سرزمینی ایران 
ایران عبور کنند.وی در خصوص  و آب های تحت نظارت 
تصمیم گیری برای قسمت از تنگه هرمز که تحت نظارت 
ما است، عنوان کرد: بر اساس قوانین و مقررات بین المللی 
می توانیم برای آب های ایران و آب های تحت نظارت ایران 
در چارچوب قوانین بین الملل، مقرراتی وضع کنیم.قاضی 
زاده هاشمی همچنین درباره تأمین امنیت نفتکش ها بیان 
کرد: زمانی که نفتکش ها از آب های سرزمینی یک کشور 
باید  پروتکل جهانی، همان کشورها  عبور می کنند طبق 
امنیت آنها را تأمین کنند و شرکت های خصوصی و ارتش 
هایی که طرف قرارداد با نفتکش ها برای تأمین امنیت آنها 
هستند صرفا در آب های بین المللی و فراسرزمینی حضور 

دارند.
y  ایران تأمین کننده امنیت نفتکش هایی است که از

تنگه هرمز عبور می کنند
کشتی  داد:  ادامه  مجلس  بهداشت   کمیسیون  عضو 
امنیت نفتکش ها هستند بدون  های مسلحی که ضامن 
اجازه ما امکان حضور در آب های سرزمین مان را ندارند 
و نفتکش هایی که مسلح هستند نیز باید روی سالح های 
خود پارچه کشیده و به سرعت عبور کنند.عضو هیأت رئیسه 
مجلس و طراح طرح اخذ عوارض از نفتکش های عبوری 
از تنگه هرمز در پایان با بیان اینکه قطعا این طرح نیازمند 
کرد:  مربوطه است، خاطرنشان  در کمیسیون  اصالحاتی 
که کشورهای دوست،  فعلی  مسأله  طرح  این  به طور کل 
متخاصم و تحریم کننده ما که به یک شکل از تنگه عبور می 
کنند را از هم تفکیک می کند به این شکل که ما تعیین می 
کنیم کدام کشورها از پرداخت عوارض معاف باشند و کدام 

کشورها بیشترین میزان عوارض را پرداخت کنند.

فرمانداری مشهد روز شنبه 1۵ تیر ماه پس ماه ها 
مسئوالن  حضور  با  سرپرست  توسط  شدن  اداره 

کشوری و استانی، صاحب فرماندار شد.
انتصاب در شرایطی رخداد که زمان زیادی  این   
و  است  نمانده  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  تا 
همین امر و تعلل در انتخاب فرماندار این کالن شهر 
سیاسیون  سمت  از  زیادی  نقدهای  و  حساسیت ها 
و  حدس  رو  همین  از  داشت.  همراه  به  استان 
گمان های زیادی تا قبل از انتصاب هاشمی در بین 
احزاب و سیاسیون بود و هر روز اسمی جدید مطرح 
می شد. جلسات متعددی هم در همین رابطه برگزار 
شد اما سوال اینجاست که این انتصاب در این وهله 
استان  احزاب  نظر  به  میزان  چه  تا  حساس  زمانی 
در گفت وگوهایی  به همین سبب  بوده است.  نزدیک 
نظرات دو جریان سیاسی را جویا شدیم که در ادامه 

آن را مرور می کنیم.
y انتخاب فرماندار با مشورت احزاب نبوده است

در مجلس شورای اسالمی  نماینده سابق مشهد 
گفت: احزاب در کشور ما هیچ جایگاهی ندارند و به 

نظرات و دیدگاه های آنها کسی توجه نمی کند.
فرماندار  انتصاب  خصوص  در  منش  آرین  جواد 
در  حال  به  تا  افزود:  کشور  وزیر  حکم  با  مشهد 
سال های پس از پیروزی انقالب هیچ مرجعی نظری 
سیاسی  مدیران  حتی  مدیران  انتخاب  با  رابطه  در 
فرمانداران  و  استانداران  انتخاب  و  نگرفته  احزاب  از 
سیاسی  فعال  است.این  نبوده  احزاب  مشورت  با 
هاشمی  رضا  محمد  شخص  اینکه  بیان  با  اصولگرا 
در دوران خدمت با عنوان معاون سیاسی استانداری 
قم عملکردی مثبت در تعامل با جریان های سیاسی 
هاشمی  آقای  کرد:  بیان  است  داشته  فرهنگی  و 

اصالتا  یا  اند  کرده  خدمت  شیروان  در 
مورد  نیروهای  جزو  و  هستند  شیروانی 
اند. بوده  کشور  وزیر  شخص  حمایت 
استانداری گرگان  ایشان گزینه  همچنین 
نیز بودند که با مخالفت نمایندگان استان 
مواجه شد.عضو حزب مؤتلفه  اسالمی در 
مشهد  جدید  فرماندار  انتصاب  با  رابطه 
جریان  به  بیشتر  ایشان  کرد:  اضافه 
در  اگر  هستند.همچنین  نزدیک  اعتدال 
آدمی  شوند،  تعریف  اصولگرایان  اردوگاه 
برگزاری  برای  هستند  مناسبی  و  معقول 
یک  طرفانه.اصولگرایان  بی  انتخاباتی 
اصولگرایی  در  شوند.  نمی  تلقی  دست 

چهره های تندرو و افراطی داریم تا نیروهای نزدیک 
شخصیت  سلیقه  به  نزدیک  نوع  از  ایشان  دولت.  به 

هایی چون الریجانی و رحمانی فضلی هستند.
وی ادامه داد: همواره استان خراسان در انتخاب 
ها  آخرین  استان جزو  مرکز  فرمانداران  و  استانداران 
بوده است. در طول دوره های گذشته مدت طوالنی 
به دلیل نا هماهنگی ها و عدم اسنجام بین مسئوالن 
استان، استانداری و فرمانداری ها با سرپرست اداره 
همراه  به  بالتکلیفی  مدیر،  وجود  عدم  شده است. 
سازماندهی  و  ریزی  برنامه  قدرت  سرپرست  و  دارد 
نیروها را ندارد. مشهد نیز چند ماه با سرپرست اداره 
یکی  برگزاری  برای  را  خود  باید  ها  فرمانداری  و  شد 
از خطیرترین انتخابات کشور که در شرایط بحرانی و 
ویژه از لحاظ اقتصادی آماده کنند. آقای هاشمی در 
معاونت سیاسی یک استان مشغول به کار بودند، لذا 

من به ایشان خوشبین هستم.
y نظر اصالح طلبان در انتخاب فرماندار لحاظ نشد

طلب  اصالح  سیاسی  فعال  یک 
رسمی  صورت  به  جلسه  چند  گفت: 
فرماندار  انتخاب  برگزار شد که بحث 
ما  دوستان  و  گردید  طرح  آنجا  در 
تجربه  به  توجه  با  داشتند  تأکید 
رشته  و  نیت  آقای خوش  های خوب 
متناسب و اینکه ایشان فردی هستند 
دارند،  قبولشان  داری  امانت  به  که 
صالح  به  بیشتر  فرماندار  عنوان  به 
اصالح  نظرات  متأسفانه  اما  هستند. 
به  که  فردی  و  نشد  لحاظ  طلبان 
تر  نزدیک  سیاسی  نظر  از  مجموعه 

است انتخاب گردید.

محمد  سابقه  با  رابطه  در  گندمی  علی  محمد 
ریاست  زمان  در  هاشمی  آقای  افزود:  هاشمی  رضا 
جمهوری محمود احمدی نزاد نیز فرماندار قوشخانه 
بودند و همچنین اصالتا شیروانی هستند. ایشان در 
ستادهای اصولگرایان در شیروان فعالیت داشتند و از 
تجربه کافی برای فرمانداری کالن شهری مثل مشهد 

برخوردار نمی باشند.
توسط  که  کسانی  از  بسیاری  کرد:  اذعان  وی 
وزارت کشور منصوب شدند از حوزه شیروان هستند. 
عمده منصوبین کسانی هستند که در دوره نمایندگی 
رحمانی فضلی در ستادهای ایشان فعالیت داشتند و 
شناخت افراد توسط ایشان از این جهت است. خود 
جزو  افرادشان  و  هستند  اصولگرا  نهایتا  هم  ایشان 
تیم تند اصولگرا. متأسفانه به افرادی که فکر و برنامه 
دارند بی توجهی می شود و افرادی با سوابق اندک از 
یک شهرستان چون وزیر خواستگاهش آنجا بوده در 

شهری چون مشهد منصوب می شوند.
این فعال سیاسی با ابراز نگرانی برای 
 1۴۰۰ انتخابات  و  رو  پیش  انتخابات 
اتفاقات  هستیم  نگران  ما  داد:  ادامه 
و  دهد  رخ  مجلس  قبل  دوره  انتخابات 
این امر عاملی برای زدگی و عدم شرکت 
با  بندی ها  جمع  که  چرا  شود.  افراد 
اکثریت خواست مردم هماهنگ نیست. 
اصالح طلبان نیز خواستی جز خواست 
مردم ندارند ولی متأسفانه توجهی به این 
خواسته ها نمی شود. نظر من تا قبل از 
تیمی  این ها  که  بود  این  آقایان  آمدن 
آمده  مشخص  سناریویی  با  که  هستند 
طلبان  اصالح  نظرات  به  توجهی  و  اند 

از  باشیم  داشته  توقع  توانیم  نمی  ما  کرد.  نخواهند 
نداشته  دولت  با  همراهی  و  است  اصولگرا  که  کسی 
بیاید و نظرات دولت را پیاده کند. مشهد شهری است 
که به خیلی از نقاط کشور نیرو صادر کرده است، چرا 
نیروهای داخل مشهد از شهرهایی خاص باشد، این 

مایه نگرانیست.
گندمی در رابطه با تأثیر این انتصاب بر انتخابات 
نمی  افزود:  طلبان  اصالح  برای  بخصوص  رو  پیش 
این  آنچه که مسلم است،  اما  توان پیش داوری کرد 
انتصاب نتوانسته اعتماد اصالح طلبان را جلب بکند 
و فردی منصوب شده است که اصالح طلبان ایشان 
این طبیعیست  نمی شناختند،  یا  و  نداشته  قبول  را 
که نگرانی ها افزایش یافته است. وقتی مقایسه می 
گرایش  هیچ  اینکه  عالرقم  نوروزیان  آقای  با  کنیم 
ولی  ندارند،  سیاسی  تشکیالت  معنای  به  سیاسی 
باید  اینکه  به معنای  فردی قانون گرا و اصالح طلب 
اصالحات انجام شود در جامعه بودند تا جامعه بتواند 
به اهداف عالی خود که برایشان انقالب شده برسد. 
آقای نوروزیان اعتماد مردم را جلب کرد و از ایشان به 
ایشان جواب  از  که  یاد می شود حتی کسانی  نیکی 
رد گرفته اند. این دوستانی که هستند تا االن کمتر 
نام  به  چیزی  و  داشتند  حزبی  و  تشکیالتی  جلسه 
رسمیت  به  خیلی  را  طلبی  اصالح  و  دولت  حامیان 

نمی شناسند و با تفکری خاص آمده اند.
و  ساالری  شایسته  تواند  نمی  انتصابات  این 
روند  به  تواند  نمی  کند.  نمایندگی  را  مردم  خواست 
انقالب کمک کند تا قدمی رو به جلو برداشته شود.

نگرانیم همان قضایای دوره قبلی  ما  انتصاب  این  با 
اصالح  دلسوز  شود.بخش  تکرار  مجلس  انتخابات 
از  شود  مردمی  حاکمیت  که  خواهند  می  طلبان 
نوخبگان استفاده بشه، این قوم ساالری، شهرستان 
ساالری و ستاد ساالری که هرکس در 
ستاد هر کس بوده ولو اینکه در ستاد 
پوستر نصب می کرده است مسئولیت 
بگیرد.اگر به نکات مشترک دو گفت وگو 
نکته  اولین  بنگریم  تامل  با  اندکی 
عدم  به  جریان  دو  اشاره  توجه  قابل 
انتخاب  در  احزاب  از  جویی  مشورت 
مدیران سیاسی است و نکته دوم نحوه 
را  قدیمی  شائبه  که  است  انتخابی 
فضلی  رحمانی  انتخاب های  درباره 
دارد.  همراه  به  خاص  شهرستان  از 
این  دیگر  انتخاب های  در  که  نکته ای 

وزیر کشور هم هیاهو به پا کرده بود.

صبح امروز نظر جریانات سیاسی درباره انتصاب فرمندار مشهد جویا شد

انتصابی بدون مشورت با احزاب کاهش سطح تعهدات برجامی منطبق با 
قوانین بین المللی است

دارد  اعتقاد  مجلس  در  امید  فراکسیون  عضو 
با  منطبق  ایران  برجامی  تعهدات  سطح  کاهش 
و  ملی  منافع  برجام،  مفاد  المللی،  بین  قوانین 
است.جلیل  منطقه  در  کنونی  شرایط  همچنین 
 6۰ مهلت  پایان  به  اشاره  با  آبادی  جهان  رحیمی 
روزه اروپایی ها برای عمل به تعهدات برنامه جامع 
اقدام مشترک و آغاز گام دوم ایران در کاهش سطح 
المللی  بین  معاهده  هر  گفت:  برجامی،  تعهدات 
برای کشورهای عضو آن تعهداتی را ایجاد می کند 

و برجام نیز بر همین رویه اجرایی می شود.
y  تائیدیه های آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانگر

اجرای تعهدات برجامی ایران است
در  باخرز  و  تایباد  جام،  تربت  مردم  نماینده 
برجام  اینکه  بیان  با  اسالمی  شورای  دهم  مجلس 
بینی  پیش  اروپایی  کشورهای  برای  را  تعهداتی 
این مهم در حالیست که  اظهار کرد:  کرده است، 
آژانس  های  تائیدیه  اساس  بر  نیز  اسالمی  ایران 
بین المللی انرژی اتمی تمامی تعهداتش را محقق 
متاسفانه  بین  این  در  داد:  ادامه  است.وی  کرده 
به  بودند  برجام  اعضای  از  یکی  که  ها  آمریکایی 
طور یکجانبه از این توافقنامه خارج شدند و حتی 
و  بینی  پیش  تهران  علیه  را  جدید  های  تحریم 

اجرایی کردند.
y جلیل رحیمی جهان آبادی در نطق میان دستور

به  اشاره  با  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
اینکه در این بین کشورهای اروپایی نیز به تعهداتی 
که داشتند جامه عمل نپوشاندند، تصریح کرد: بر 
این اساس باید اذعان کرد هیچ منطقی نمی تواند 
تکالیف  صرفا  المللی  بین  معاهده  در  که  بپذیرد 
اعضا  سایر  و  شود  گرفته  نظر  در  کشور  یک  برای 

فقط مطالبه گر باشند.
y  کاهش سطح تعهدات برجامی ایران منطبق با قوانین

بین المللی و منافع ملی است
اشاره  با  دهم  مجلس  در  امید  فراکسیون  عضو 
برجامی کشورمان  تعهدات  اینکه کاهش سطح  به 
منافع  برجام،  مفاد  المللی،  بین  قوانین  با  منطبق 
است،  منطقه  در  کنونی  شرایط  همچنین  و  ملی 
عمل  تعهداتشان  به  تنها  نه  ها  آمریکایی  افزود: 
انجام  و  منطقه  در  تنش  افزایش  با  بلکه  نکردند 
حریم  به  غیرقانونی  ورود  مانند  تنش زا  اقدامات 
هوایی و غیره عمال خالف قوانین بین المللی اقدام 
می کنند.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
شورای اسالمی خاطرنشان کرد: ایران هیچ تعهدی 
که  دارد  وجود  ادعا  این  نوعی  به  و  نکرده  نقض  را 

کشورمان آغازگر نقض برجام نبوده است.

مجلس بان

سرویس سیاسی

 گندمی: 

آقای هاشمی در زمان 

ریاست جمهوری محمود 

احمدی نزاد نیز فرماندار 

قوشخانه بودند و همچنین 

اصالتا شیروانی هستند. 

ایشان در ستادهای 

اصولگرایان در شیروان 

فعالیت داشتند و از تجربه 

کافی برای فرمانداری کالن 

شهری مثل مشهد برخوردار 

نمی باشند

,,
آرین منش: 

 در اصولگرایی
 چهره های تندرو 
و افراطی داریم تا 

نیروهای نزدیک به 
دولت. ایشان از نوع 

نزدیک به سلیقه 
شخصیت هایی چون 

الریجانی و رحمانی 
فضلی هستند

,,


