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رئیــس مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه خبر داد که در ماه های اخیر  ۱۲نفر
از کارکنان دســتگاه قضا در بخشهای مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر و همچنین
 ۱۸نفــر از وکالیی که در بخشهای مختلف قضایی برای اعمال نفوذ در پروندهها
با پرداخت رشوه تالش میکردند بازداشت شدند.
به گزارش قوه قضائیه ،حجت االسالم عبداللهی در نشست شورای عالی قضایی از
اقدامات صورت گرفته برای مقابله با تخلفات کارکنان و مرتبطین با دســتگاه قضا
از جمله وکالی رسمی دادگستری گزارشی ارائه کرد و گفت :در ماه های اخیر ۱۲
نفر از کارکنان دستگاه قضا در بخشهای مختلف به اتهام ارتشاء دستگیر شدهاند.
وی ادامــه داد :همچنیــن  ۱۸نفر از وکالیی که در بخش هــای مختلف قضایی
برای اعمال نفوذ در پروندهها با پرداخت رشــوه تالش می کردند بازداشت شدند و
در همیــن زمینه یک کارچاقکن حرفه ای که بــه صورت علنی در مقابل یکی از
مجموعه های قضایی فعالیت داشت ،دستگیر شد.
رئیــس قوه قضاییه در واکنش به ایــن گزارش با تأکید بر لــزوم برخورد با افراد
فاسد در مجموعه مرتبطین با دســتگاه قضا ،تصریح کرد :مفسدین باید بدانند که
وضعیت برای هر گونه فعالیت ناســالم در قوه قضاییه قرمز اســت .ما اجازه نمی
دهیم چهره دســتگاه کارآمدی که قضات آن بعض ًا به صورت شــبانه روزی در آن
مشــغول خدمت هســتند و با اجاره نشینی و ســختی زندگی خود را می گذرانند،
با این نوع اقدامات موردی به گونه دیگری نشــان داده شــود .انتظار این اســت
که جریان وکالت خودش نظارت داشــته باشــد تا فســادی در این مجموعه رخ
ندهد.

حزب کارگزاران سازندگی
به عنــوان یکــی از
احــزاب تاثیرگــذار
جریان اصالحات روز
شــنبه نشــان داد که
برای حضور در انتخابات
ریاست جمهوری 1400
برنامــه جــدی دارد.
کارگــزاران لیســتی از
نامزدهــای انتخابــات
ریاســت جمهــوری را
منتشر کرده و خبر داد که با این افراد مذاکره
خواهد کرد تا نامزد نهاییشان مشخص شود.
اســامی این لیســت عبارتند از« :سیدحسن
خمینی ،اســحاق جهانگیــری ،محمدرضا
خاتمی ،محمدرضا عارف ،محمدجواد ظریف،
علی مطهری ،رضا اردکانیان ،علی الریجانی،
مسعود پزشکیان ،محمدجواد آذری جهرمی،
محمدباقر نوبخت ،سورنا ستاری ،عبدالناصر
همتی ،علیاکبر صالحی ،محمد صدر ،مجید
انصاری ،عبدالواحد موســویالری ،معصومه
ابتکار و شــهیندخت موالوردی» .در همان
نگاه اول اما به نظر می رسد چند ابهام درباره
لیست منتشر شده توسط کارگزاران سازندگی
وجود دارد .ابهــام اول فرایند انتخاب نامزد
است .کارگزاران ســازندگی مشخص نکرده
کــه این افراد مورد اجماع شــورای مرکزی
کارگــزاران خواهند بود یا قرار اســت همه
اصالحطلبــان روی آن اجماع کنند و اگر بنا
به اجماع همه اصالحطلبان روی یک گزینه
واحد باشد ،فرآیند انتخاب به چه ترتیب و با
چــه ســاز و کاری صورت خواهــد گرفت؟
وضعیت و سوابق  20نامزد معرفی شده نشان
میدهد که آنها سعی کردهاند از تنوع باالیی
علی روغنگران

بازداشت  ۱۲نفر از کارکنان قوه قضاییه
به اتهام گرفتن رشوه

تماماستراتژیهایممکن
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خبرنگار

در روزهای اخیر شــاهد افزایش انفجارها در افغانستان بوده ایم که محوطه داخلی
سفارت ایران نیز هدف اصابت قرار گرفت.
طبق گزارشــات بدست آمده  ۲۶راکت شلیک شــده که یکی از آن ها به محوطه
داخلی ســفارت ایران در کابل اصابت کرده که در نتیجه آن آسیب های جزیی به
برخی تاسیسات و تجهیزات سفارت وارد شده است .یکی از اهداف مهم شلیک ها
منطقه وزیر اکبرخان اســت که در آن سفارت های کشورهای دیگر دیوار به دیوار
یکدیگر قرار دارند و اینطور نیست که تنها سفارت ایران هدف اصلی آن باشد و می
توان دلیل آن را ایجاد هراس و وحشــت برای نیروهای خارجی و مردم افغانستان
دانست .حتی در سال های گذشته نیز طی زمانی که حزب اسالمی حکمتیار کابل
را موشــک باران می کرد چند راکت به داخل سفارت ایران اصابت کرد و یک بار
هم به دیوار مشــترک دو کشور ایران و ترکیه برخورد کرد .اما برای بررسی مسائل
امنیتی افغانســتان و بحران در این کشور باید نگاهی کالن به تحوالت آن داشت.
وضعیت افغانســتان در پی سیاست های اشــتباه طی  ۱۸ساله گذشته وخیم تر از
همیشــه به نظر می رســد و هیچ امیدی را برای بهتر شدن اوضاع باقی نگذاشته
است.
وضعیت فعلی را می توان نتیجه اشــتباهات و برداشت غلط کشورهایی تلقی کرد
که در همواره بیشترین نفوذ را در افغانستان داشته اند .مردم این کشور پس از ۴۰
سال جنگ ،بی خانمانی ،آوارگی و فقر انتظار دارند که قدرت های بزرگ به عالوه
کشــورهای همسایه یک سیاست اصولی و مناسب را در پیش بگیرند تا بلکه بتواند
پــس از مدت ها از این وضعیت رهایــی یابند .مردمی که زمانی در مبارزه غرب با
کمونیسم پیشتاز بودند و هم اکنون این کشورها افعانستان را به حال خود رها کرده
اند به طوری که با بدتر شــدن اوضاع شاهد وخامت وضعیت امنیتی در این کشور
نیز هســتیم که انفجارهای پی در پی در روزهای اخیر گواه بر این موضوع اســت.
اگر این اقدامات کار گروه طالبان باشد باید پرسید که کدام کشورها ذهنیت قدرت
این گروه را در اذهان عمومی تقویت کرده اند؟ اگر کار گروه تروریستی داعش نیز
باشد در این صورت هم نتایج سیاست های غلط در منطقه و خاورمیانه سبب بروز
چنین اتفاقات ناگواری شــده است که در این راستا اهمیت و نقش کشورهای دنیا
برای ایفای نقش و مســئولیت پذیری بیش از پیش پررنگ تر می شود .البته برای
حل این بحران حاکمیت و مســئولین کشــور به دور از فشارها و نفوذهای سیاسی
خارجی نقش بســزایی برای پیشبرد امور و بدست گرفتن ابتکار عمل دارند .ضمن
اینکه باید مشخص شود که مسئولیت انفجارهای اخیر متوجه گروه طالبان بوده یا
خیر .اگر اینگونه اقدامات تروریســتی از سوی آنان انجام نمی شود باید پرسید که
چرا به آتش بس تن در نمی دهند .وقتی که آتش بس هم پذیرفته نمی شــود به
طور طبیعی طالبان مسئول این گونه از اقدامات خواهد بود.
در حال حاضر بزرگترین چالش رســیدن به یک آتش بس سراسری و فراگیر بین
دولت افغانســتان و گروه طالبان و دیگر گروه های ســتیزه جو اســت که اولین و
مهمترین قدم برای حل بحران و برقراری ثبات در کشــور تلقی می شــود .در این
بین تکلیف دیگر گروه های تروریســتی مانند داعش که از مناطق دیگر اعزام می
شوند مشخص خواهد شد؛ همانطور که می دانیم این گروه تروریستی دارای پایگاه
اجتماعی در افغانستان نیست و بســیاری از نیروهایی که به این کشور آمده اند از
آســیای مرکزی و خاورمیانه در افغانستان مستقر شده اند و علیه امنیت و ثبات در
افغانستان فعالیت می کنند.
از سویی ایاالت متحده آمریکا نیز قصد دارد تا تعدادی از نیروهای خود را از خاک
افغانســتان خارج کند و تنها تعداد محدودی را برای حفظ امنیت سفارتخانه و دیگر
اقدامات امنیتی و اطالعاتی را در این کشــور نگهدارد .اینگونه خروج و پشــت سر
گذاشتن یک زمین سوخته دور از شــأن کشوری است که ادعای ابرقدرتی جهان
را دارد و ســالها مردم افغانستان را گروگان سیاســت های خود کرده بود.باید دید
با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا افغانســتان با دیگر کشــورها به آن وفاق
منطقه ای مورد نظر دســت پیدا می کند یا نــه .آمریکا و دیگر قدرت های جهان
در افغانستان مســئولیت بزرگی داشتند که آن را ایفا نکردند و امیدواریم که دولت
جو بایدن فضای همکاری های جدید را با دیگر کشــورهای منطقه به وجود آورد
تا این خال موجب تقویت گروه های تروریســتی نشــود .درک و پذیرفتن واقعیات
منطقه از ســوی دولت تــازه آمریکا می تواند پدیدآورنــده فضای مثبت و مفیدی
باشد.
این کشــور همواره خود را بی نیاز از مشــاوره با دیگر کشورهای همسایه و منطقه
دیده است و همین موضوع سبب شده تا نیازهای اصلی مردم افغانستان نیز نادیده
گرفته شــود .ایاالت متحده آمریکا تا کنون  ۸۰۰میلیارد دالر در افغانستان هزینه
کرده اســت که  ۱۰۰میلیارد دالر آن در حوزه های توســعه اقتصادی بوده اســت
که از این مبلغ حدود  ۳۶میلیارد دالر نیز مفقود شــده و سرنوشــت آن مشــخص
نیســت .بخش دیگر آن نیز مربوط بــه هزینه های لجســتیکی و حق ماموریت
ســربازان آمریکای بوده اســت و از همین رو برای کمک به مردم افغانستان چیز
دیگری باقی نمانده اســت .به طور کلی این  ۸۰۰میلیارد دالر عمدتا صرف هزینه
های جنگی شــده که سود آن به جیب شرکت های اسلحه سازی و پنتاگون رفته
اســت .تغییر در چنین مواردی ضروری است به طوری که پژوهشگران آمریکایی
نیز به این نتیجه رســیده اند .تحقیقات  ۶ســاله و جامعی که در این زمینه انجام
شــده و اگرچه محرمانه بوده بخش هایی از آن توســط برخی رســانه ها منتشر
شــده که در آن آمده اســت ،نه تنها هیچ امیدی برای بهتر شــدن اوضاع با ادامه
حضور نیروهای آمریکایی نیســت ،بلکه تداوم آن به فســاد ،تنش و بی ثباتی در
افغانســتان دامن می زند .چنین مسائل مهمی باید مدنظر دولت جدید آمریکا قرار
گیرد؛ همچنین کشورهایی مانند پاکستان ،ایران ،چین ،هند ،روسیه و غیره باید به
همراه قدرت های جهانی باید فضایی را به منظور حل بحران افغانســتان به وجود
آورند.

در گزینش چهرهها اســتفاده کنند .این افراد
ســوابق متنوعی دارند؛ از وزیــران روحانی
گرفته تــا وزیران دولت خاتمــی و رهبران
فراکسیون اصالحطلبان در مجالس مختلف
به همراه چند دیپلمات ،چند چهره اقتصادی
و چند چهره اعتدالگــرا .به این ترتیب می
تــوان گفت ابهــام دوم این اســت که تمام
اســتراتژیهای ممکــن فعــا روی میــز
کارگزاران است و از ترکیب نامزدها نمیتوان
به این جمعبندی رســید کــه کارگزاران به

و الزمه این کار این اســت که نامزد معرفی
شده بدون هیچ ابهامی از سد شورای نگهبان
عبــور کنــد .شــورای نگهبان بســیاری از
نامزدهای میانــهرو و اصالحطلب را در ادوار
مختلف انتخابات رد صالحیت کرده اســت.
مسئله بعدی این است که افراد معرفی شده
تا چــه اندازه برای ریاســتجمهوری تمایل
دارند .البته بســیاری از اسامی که کارگزاران
ســازندگی معرفی کــرده ،پیــش از این در

,,

ســازندگی قرار نگرفتهاند .غیبت چند چهره
اثرگــذار و نامــزد بالقوه انتخابــات در این
فهرســت میتواند خطوط قرمز کارگزاران را
مشــخص کند .دراین فهرســت چهرههای
میانهرویی مثل صالحــی ،علی الریجانی و
آذری جهرمــی قــرار دارند که نســبتی با
اصالحطلبان ندارند بــا این حال چهرههای
اصالح طلبی هســتند که قصــد حضور در
انتخابات  1400را دارند ،اما نام آنها در این
فهرست دیده نمیشود .عباس آخوندی ،وزیر

وضعیت و سوابق  20نامزد معرفی شده کارگزاران سازندگی برای انتخابات  1400نشان میدهد که آنها سعی
کردهاند از تنوع باالیی در گزینش چهرهها استفاده کنند .این افراد سوابق متنوعی دارند؛ از وزیران روحانی
گرفته تا وزیران دولت خاتمی و رهبران فراکسیون اصالحطلبان در مجالس مختلف به همراه چند دیپلمات،

چند چهره اقتصادی و چند چهره اعتدالگرا .به این ترتیب تمام استراتژیهای ممکن فعال روی میز کارگزاران
است و از ترکیب نامزدها نمیتوان به این جمعبندی رسید که کارگزاران به دنبال یک دیپلمات است یا یک
چهره سیاسی یا یک اقتصاددان؟

دنبــال یک دیپلمات اســت یــا یک چهره
سیاســی یا یــک اقتصاددان؟ بدون شــک
انتخاب هر کدام از این نامزدها در تعیین برند
و نحوه ورود کارگزاران سازندگی به انتخابات
 1400موثر است .ابهام سوم اما درباره تعامل
نامزد معرفی شده با حاکمیت است .بر خالف
بعضــی از احزاب اصالحطلب کــه معتقدند
نامزد انتخابات باید در فرایندی دموکراتیک و
بدون دخالت نهادهای قدرت انتخاب شــود،
اما کارگزاران بارها تاکید کرده که فردی در
ریاست جمهوری موفق خواهد بود که بتواند
با سطوح باالی حاکمیت ارتباط خوبی بگیرد

رسانهها مطرح شده بود اما بنابر اخبار موثق
بعضی از ایــن نامزدها بــه صراحت اعالم
کردهاند که تمایلی برای حضور در انتخابات
ندارند؛ از جمله اسحاق جهانگیری ،محمدرضا
خاتمی و محمدجواد ظریــف .بعضی از این
افراد جلسات خود را برگزار میکنند و البته در
فهرســت کارگــزاران برخی افــرادی دیده
میشــوند که الاقل در چند ماه گذشته خبر
جدی درباره حضور آنها در این انتخابات به
چشــم نمیخورد و تازه توســط کارگزاران
مطــرح میشــوند .آخریــن نکتــه درباره
نامزدهایی اســت که در فهرست کارگزاران

مســکن دولت روحانی مهمترین چهرهای
اســت که اتفاقا خود را یک لیبرال معرفی
میکند و قصد ورود به انتخابات را دارد ،اما
کارگزاران ســازندگی که خــود را لیبرال
دموکرات مسلمان میداند ،به راحتی از اسم
عباس آخوندی چشمپوشــی کرده اســت.
چهــره دیگر دکتر ظفرقنــدی رئیس نظام
پزشکی کشور اســت .دکتر ظفرقندی دبیر
کل انجمن اسالمی جامعه پزشکی ،یکی از
احزاب اصالح طلب است و نام او نیز اخیرا
در محافل بــه عنوان نامزد جدی انتخابات
شــنیده شده اســت .همچنان که نام دکتر

مصطفــی معین در بعضی محافل شــنیده
میشود .حداقل بحث نامزدی ظفرقندی از
بسیاری از چهرههای این فهرست جدیتر
اســت .محمد دهقان هم بــه صراحت از
تمایل خود برای ریاست جمهوری صحبت
کرده است .کارگزاران سازندگی که لیست
عریض و طویلی منتشر کرده ،میتوانست
در ایــن فهرســت چند چهــره دیگر هم
بگنجاند .بــه عنوان مثــال؛ طیبنیا وزیر
اقتصــاد دولت اول حســن روحانی که در
زمان او تــورم تا حد زیادی کنترل شــد.
هرچند طیبنیــا از اقتصاددانان نزدیک به
محمدرضا عارف به شمار میرود و احتماال
در کابینه و ســتاد فعالیت کند .چهره دیگر
بیژن نامدار زنگنه اســت که بســیاری از
چهرههــا معتقد بودند گزینــه خوبی برای
ریاست جمهوری ایران است .زنگنه هم در
مقطعی متمایل به نامزد شدن در انتخابات
ریاســت جمهوری بود ،اما بعدا اعالم کرد
تمایلی به این کار ندارد با این حال افرادی
مثل زنگنه در فهرست کارگزاران قرار دارند
و حذف نام او میتواند دلیل دیگری داشته
باشــد .به این فهرســت میتــوان محمد
شریعتمداری را هم اضافه کرد که دوستان
زیــادی میان اصالح طلبــان دارد .هرچند
بعضی از این چهرهها میان احزاب حامیان
جــدی ندارند ،اما در فهرســت کارگزاران
سازندگی هم افرادی وجود دارند که حامی
جدی میان اصالح طلبان ندارند .باید صبر
کرد و دید که در روزهای آینده و با شــروع
مذاکــرات ،این لیســت دســتخوش چه
تغییراتی خواهد شــد و کدام گزینه شانس
بیشتری برای انتخاب شدن به عنوان نامزد
نهایی را خواهد داشت.

همه منتظر تحلیف بایدن و سپس انتخابات ایران هستند
در چهار ســال گذشــته خاورمیانه و مدیترانــه منطقههای
بودهانــد که رئیــس جمهور دونالد ترامپ با سیاســتهای
مخرباش موجبات تنش بیشــتر در آنهــا را فراهم کرده
بود ،حاال کشــورهای اروپایی احتماال از پایان عصر ترامپ
خوشــحال خواهند شد .در عین حال ،آنها به طرز دردناکی
آگاه هستند که بسیاری از اقدامات صریح ترامپ را نمیتوان
به راحتی کنار گذاشت.
اندیشکده مارشال ( )gmfusدر تحلیلی به قلم کریستینا کاچ
نوشت :در چهار سال گذشته خاورمیانه و مدیترانه منطقهای
بودهانــد که رئیــس جمهور دونالد ترامپ با سیاســتهای
مخرباش موجبات تنش بیشــتر در آنهــا را فراهم کرده
بود ،حاال کشــورهای اروپایی احتماال از پایان عصر ترامپ

خوشــحال خواهند شد .در عین حال ،آنها به طرز دردناکی
آگاه هستند که بسیاری از اقدامات صریح ترامپ را نمیتوان
به راحتی کنار گذاشــت.انتخاب نوشت ،در ادامه این مطلب
آمده اســت :در حالی که اکثر دولتهای اروپا با بازگرداندن
فلسطینیها به میز مذاکره از طریق از سر گیری کمکهای
واشــنگتن نفس راحتی خواهند کشید ،با این حال همچنان
انتظــار تغییر بزرگی حداقل در کوتــاه مدت نمیرود .دولت
بایدن نه تصمیم به انتقال ســفارت اسرائیل به بیت المقدس
و نه به رســمیت شناختن حاکمیت این کشور بر بلندیهای
جوالن را تغییر نخواهد داد .از ســویی عادی ســازی روابط
اســرائیل و امارات متحده عربی ،بحرین و سودان به ترتیب
در اروپا به عنوان یکی از معدود نتایج مثبت ریاست جمهوری

ترامپ تلقی میشــود .بســیاری عمیق ًا نگران بودند که این
عادی ســازی به ضرر فلسطینیها باشد ،اما حاال کشورهای
اروپایــی منتظرند کــه دولت بایدن حقــوق و نگرانیهای
فلسطینیها را مجدداً در دستور کار قرار دهد.بارزترین اولویت
مشــترک اروپا و دولت بایدن در خاورمیانه قرار دادن روابط
با ایران در وضعیت سالم تری است .بایدن بارها متعهد شده
که بعد از به قدرت رســدن دوباره به برجام باز خواهد گشت.
با این اوصــاف ،اروپا تصور نمیکند که ریاســت جمهوری
بایدن شــبیه دوره اوباما باشــد .اکثر پایتختهای اروپایی
میدانند که ایده اساســی برجام جداسازی پرونده هستهای
از مسائل گســترده منطقهای با ایران به پایان رسیده است.
آنها انتظار ندارند واشنگتن مجدداً بدون درخواست بیشتری

برای مذاکره به برجام بازگردد .با این اوصاف به نظر میرسد
مسائل منطقهای روی میز خواهد بود .در حال حاضر سیاست
گذاران در حال انتخاب گزینههای مختلف برای تعیین توافق
ســریع معامالت متقابل بین مراسم تحلیف بایدن در ژانویه
و انتخابات ریاست جمهوری ایران هستند .با توجه به امتناع
دولــت ترامپ از همکاری با تیم انتقالی بایدن و این واقعیت
که اولویت دولت بعدی اصالح امور در داخل کشــور است،
در مورد زمان از ســر گیری مذاکرات با تهران تردید منطقی
وجود دارد .بنابراین ،از دیدگاه اروپا ،شــاید ریاست جمهوری
بایدن به معنای بازگشت ســریع به برجام نباشد ،اما قطع ًا و
مهمتر از همه به معنای بازگشــت به دیپلماسی مشترک فرا
آتالنتیک به سمت ایران است.

احتمال بازگشت دولت بایدن به برجام پیش از انتخابات ریاستجمهوری ایران
یــک پایگاه خبــری آمریکایی با مطرح کــردن نظر برخی
کارشناســان و مقامات ،احتمال بازگشــت زودهنگام دولت
بایدن به توافق هسته ای و چالش های آن را بررسی کرد.
به گزارش ایســنا ،پایگاه خبری  Just securityدر تحلیلی
درباره تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا
برای بازگشــت به توافق هســته ای[برجام] به نقل از یک
منبع آشــنا به تفکرات بایدن نوشــت :با توجه به اینکه از
زمان تحلیف جو بایدن تا زمان برگزاری انتخابات ریاســت
جمهــوری ایران در ژوئن  ۲۰۲۱فقط  ۵ماه فرصت اســت،

انتظار میرود که بایدن در همیــن مدت باقی مانده تالش
کند بازگشــت ایران به تعهدات خود تحت توافق هستهای
را تضمین کند.
در ادامه این تحلیل همچنین بــه نقل از این منبع آمده که
«ایده بایدن درباره توافق هســته ای ،مبنی بر این که» اگر
ایران به تعهدات خود بازگردد واشــنگتن بــه عنوان نقطه
آغاز مذاکرات بعدی به برجام بازخواهد گشــت» که پیش از
انتخابات آن را مطرح کرده بود ،ثابت است.
ایــن پایگاه خبری عالوه بر این نوشــت :این مقام ســابق

آمریکایی همچنین مدعی شــده اســت کــه بایدن پس از
احیای اعتبار آمریکا ،متحدان خود در اروپا را برای گشــودن
درهای دیپلماسی دیگر در مورد پیشبرد برجام ،محکم کردن
بندهای این توافق و سیاســت های ایــران در منطقه آغاز
میکند.
در این گزارش همچنین مطرح می شــود کــه آمریکا می
خواهد قبل از هرگونه مذاکره گســترده دیگری ،با بازگشت
به برجام در ازای رعایت محدودیت های توافق هســته ای
توسط ایران ،مانع از توسعه فعالیت های هسته ای ایران شود

که در خالل سیاست فشــار حداکثری دولت ترامپ حاصل
شده.
همچنین پایگاه  just securityبه نقل از یک مقام سازمان
ملل که منحصرا درباره مسائل ایران فعالیت می کند ،مدعی
شــده است که «بازگشت شســته و رفته» آمریکا به برجام
مطمئن ترین راه برای بازگشــت ایــران به محدودیت های
هستهای تحت این توافق و محدود کردن ذخایر اورانیوم این
کشور است .این مقام سازمان مللی تاکید کرد که آسان ترین
مسیر رو به جلو ،بازگشت بدون پیش شرط به برجام است.

بایدن میتواند با صدور فرمان اجرایی بسیاری از تحریمهای ایران را لغو کند
خبرگزاری آسوشــیتد پرس در گزارشــی سیاست فشار
حداکثــری دولت ترامپ در برابر ایران را چالشــی برای
تعامل دولت جو بایدن با ایران و بازگشــت آن به توافق
هستهای تلقی کرد.
خبرگزاری آسوشــیتدپرس در بخشــی از یک گزارش با
اشاره به این که دولت ترامپ از چند ماه قبل از انتخابات
آمریکا سعی کرده اســت روند تجدید نظرهای احتمالی

دولت جو بایدن ،رئیس جمهور منتخب آمریکا در سیاست
های این کشور به ویژه درباره ایران را بی نتیجه بگذارد،
درباره چالش های دولت بایدن برای بازگشــت به توافق
هستهای نوشت :مایک پمپئو ،وزیر امور خارجه آمریکا و
دیگر مقامــات آمریکا از تالش برای اعمال تحریم های
جدید علیه ایران حرف زده اند اما واقعیت این اســت که
در دولت فعلی آمریــکا از زمانی که دونالد ترامپ رئیس

جمهور آمریکا این کشــور را از توافق هســته ای خارج
کرد افزایش این تنبیه ها ادامه داشته است .تحریم های
جدید به طور بالقوه می تواند حامیان شبیه نظامیان تحت
پشــتیبانی ایران در عراق و افغانســتان و جنبش شیعه
حوثی های یمن را که با دولت به رســمیت شناخته شده
این کشور در سطح بین المللی در جنگی فاجعه بار است،
هدف قرار دهد.

آسوشــیتدپرس در ادامه مینویســد :بایدن از تمایل به
بازگشت به توافق هســته ای حرف زده است و مقامات
ایران هم گفته اند در صورت بازگشــت و پایبندی بایدن
به توافق ،آن ها هم به پایبندی بازخواهند گشت .بایدن
می تواند با صدور فرمان اجرایی ،بسیاری از تحریم های
بازگردانده شده علیه ایران را لغو کند اما معلوم نیست که
این موضوع تا چه حد برای او در اولویت باشد.
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گزارش «صبح امروز» از روند صعودی قیمت یک کاالی دیگر

در روزهای اخیر؛

مرغ هم از سفره ها
پرکشید

خبرنگار

مریم اصغری

ایــن روزهــا بــازار مرغ
روزهای پر تنشــی را
میگذرانــد و هرروز
قیمتها نسبت به قبل
افزایش پیــدا میکند.
اواخر مهرماه قیمت مرغ
حوالی 18هزار تومان بود و
در انتهای هفته اول آبان
ماه نیز ،به مــرز 20هزار
تومان رسید .چند روز بعد
دولت نرخ مصوب 20هزار
و  400تومانی را برای این کاال در نظر گرفت
که البته نســبتا در عمل امکانپذیر نشد .هفته
گذشــته قیمت مرغ در بازار به حدود  27هزار
تومان رســید و در نهایت امروز در سطح شهر
مشــهد با نوســان قیمتی بین  35تا  39هزار
تومان فروخته میشــد .به گــزارش روزنامه
«صبح امروز» به گفته کسانی که در این حوزه
فعالیت میکنند در مرغداریهای گوشتی در
هر دوره ،بخش قابــل توجهی از هزینههای
تولید ،به خوراک مرغها بستگی دارد .به عقیده
آنهــا تقریبــا میتوان گفت کــه  70درصد
هزینههای تولید در یک واحد مرغداری به امور
تغذیه مرغها ربط داده میشود .بنابراین بدون
تردید ،یکی از مواردی که باعث میشود قیمت
گوشــت مرغ دوباره پر بکشــد ،درکنار میزان
جوجهریزی به حد نیاز عرضه و تقاضا در بازار،
کمبود و افزایش قیمت نهادهها است.
قیمت مرغ ارتباطی با نهاده ندارد

با توجه به گالیه هــای مردمی که در دو روز
اخیر در خصوص افزایش بیرویه قیمت مرغ به
دست ما رسید ،برآن شدیم تا در این خصوص
با مسئولین ذیربط گفتگویی داشته باشیم.
در ایــن خصوص ،معاون بهبود تولیدات دامی
ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان خراسان
رضــوی در گفتگو با «صبح امروز» بیان کرد:
در خصوص اینکه نهادههای دامی در چند روز

گذشته از بنادر و گمرکات ترخیص شده است
یا خیر ،اطالعی ندارم .چراکه ما در اســتانها
چندان مطلع نیستیم و این موضوعات توسط
تیم متمرکــز در وزارتخانه تهــران پیگیری
میشود و حسب توجه به ضریبی که هر استان
دارد ،نهادهها بارگزاری میشود و در نهایت ما در
شهرستانها توزیع میکنیم.مجید جعفری ادامه
داد :موضوع این اســت که بحث گرانی فعلی
قیمت مــرغ ،هیچ ارتباطی با نهادهها ندارد .در
واقع در مقطعی در مهرماه به دلیل اینکه جوجه
برای جوجهریزی وجود نداشــت ،جوجهریزی
بــا تاخیر انجام و باعث کمبــود فعلی در بازار
شــد ،البته این موضوع یک مشکل کشوری
اســت .وی ادامه داد :البته تا حدودی کمبود
نهادهها ،هم در گرانــی قیمت فعلی و هم در
عدم جوجهریزی تاثیر داشت .چراکه مرغداران
نگران وضعیت نهادهها بودند و جوجهریزیها
را با تعلل و تاخیر انجام دادند .بنابراین در مقطع
یک هفته تا ده روزهای در کل کشــور ،جوجه
ریزی نداشتیم و به همین دلیل شوک قیمتی را
از دو روز پیش شاهد بودیم.
مرغ گرم داریم ،اما میزان آن کم است

معاون بهبــود تولیدات دامی ســازمان جهاد
کشاورزی استان با اشاره به جلسه ستاد تنظیم
بازار افزود :در ســتاد تنظیم بــازار برای بهبود
شــرایط فعلی تصمیمات خوبی گرفته شــده
است .در این زمینه خروج گوشت مرغ منجمد
و گوشــت مرغ قطعهبندی شــده از استان تا
اطالع ثانوی ممنوع اعالم شد .همچنین توزیع
روزانه مرغ منجمد در سطح استان نیز مدنظر
قرار گرفت.
وی تاکید کرد :این توضیحات بدان معنا نیست
که مرغ در بازار وجود ندارد؛ بلکه مرغ گرم در
بازار هست اما میزان آن کمتر از حد تقاضا است
که باعث افزایش قیمتها شده است.
جعفری در پایانبندی صحبتهای خود مطرح
کرد :از آنجایی که در چند روز آینده جوجههای
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نفت همچنان در مدار افزایش قیمت

آماده در ســطح کشــور آماده عرضه به بازار
میشوند ،مشکل کمبود و گرانی مرغ گرم نیز
ظرف مدت چند روز آینده برطرف خواهد شد .
اثرات کمبود نهاده و محدود شدن
جوجهریزی پس از 45روز

مدیر امور طیور استان نیز در خصوص دالیل
افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر در گفتگو
با «صبح امروز» بیان کرد :عامل اصلی افزایش
قیمت ،کمبود نهاده و تا حدود زیادی ،محدود
شدن جوجهریزی در اوسط مهرماه بود که پس
از  ۴۵روز ،حاال اثرات کمبود آن را مشــاهده
جعفری :کمبود نهادهها،

هم در گرانی قیمت فعلی و

هم در عدم جوجهریزی تاثیر
داشت .چراکه مرغداران

نگران وضعیت نهادهها بودند
و جوجهریزیها را با تعلل و

تاخیر انجام دادند .بنابراین در
مقطع یک هفته تا ده روزهای
در کل کشور ،جوجه ریزی

نداشتیم و به همین دلیل شوک

قیمتی را از دو روز پیش شاهد
بودیم

میکنیم.
بعقوبزاده با اشــاره به مصرف روزانه مرغ در
استان خراسان رضوی بیان کرد :در استان به
طور متوسط بین  ۳۵۰تا  ۴۵۰تن مصرف روزانه
مرغ داریم که اکنون با توجه به محدودیتهای
کرونا ،مصرف مرغ در حداقل است که اگه به
همین منوال باشد ،تولید مرغ از دهم آذر به بعد،
بیشتر از نیاز استان خواهد بود.
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وی ادامه داد :موضوع افزایش قیمت مرغ ،تنها
بــرای چند روز اتفاق افتاده اســت و از ابتدای
هفته آینده ،مرغ گرم به میزان کافی و با قیمت
مناســب در بازار توزیع میگردد .البته کمبود
فعلی نیز با توزیع مرغ منجمد در بازار در حال
جبران است.
توزیع مرغ منجمد 15هزار تومانی در
شبکه توزیع

در خصوص تصمیمات گرفته شده در کارگروه
تنظیم بازار خراسان رضوی برای بهبود شرایط
فعلــی میزان و قیمت مرغ در اســتان ،معاون
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان
رضوی بیان کرد :عــاوه بر ممنوعیت خروج
گوشت مرغ منجمد و گوشت مرغ قطعهبندی
شده از اســتان ،مصوبه قبلی کارگروه تنظیم
بازار استان مبنی بر خروج مرغ زنده از خراسان
رضوی همچنان برقرار و الزماالجرا است.
علی رســولیان بیان کرد :یک هــزار و 600
تن گوشــت مرغ منجمد طرح تنظیم بازار به
خراسان رضوی اختصاص یافته بود که از این
تعداد  838تن مربوط به مشهد و باقی مربوط
به ســایر شهرستانهای استان است ،از سهمیه
مشــهد  412تن تاکنون توزیع شده و باقی آن
مانده اســت.وی افزود :هم اینک گوشت مرغ
منجمد باقیمانده سهمیه مشهد از سوی شرکت
پشــتیبانی امور دام استان از سردخانه سرخس
با انتخاب مباشر به این شهر حمل خواهد شد
و این میزان به همراه  200تن گوشــت مرغ
منجمد از سردخانه مشهد به قیمت مصوب هر
کیلوگرم  150هزار ریال در شبکه توزیع طرح
تنظیم بازار شــامل فروشگاههای زنجیرهای و
بزرگ ،تعاونیهای مصرف کارمندی و کارگری،
فروشگاههای حاشیه شهر ،فروشگاههای بسیج
و شبکه صنفی منتخب توزیع میشود.
ترخیص  1.4تن نهاده دامی از گمرکات

شایان ذکر است روز گذشته وزیر صنعت ،معدن
و تجــارت نیز وعده داد که با افزایش ترخیص

نهادههــای دامی از بنادر و گمرکات کشــور،
شاهد تعادل در بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ
خواهیم بود.
علیرضا رزم حسینی با بیان اینکه وزارت صمت
به عنوان تامینکننده نهادههای دامی است ،از
ترخیص  ۱.۴میلیون تن کاال از گمرکات خبر
داد و مســئولیت تنظیم بازار در حوزه گوشت
قرمز ،مــرغ و تخم مرغ را بر عهــده وزارت
جهاد کشاورزی خواند و تصریح کرد :کاالهای
ترخیص شده ،تحویل وزارت جهاد کشاورزی
می شود و این وزارتخانه باید از طریق سامانه
بازارگاه نسبت به توزیع آن اقدام کند ،بنابراین
کار نظــارت بر توزیع ایــن محصوالت نیز بر
عهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
اگر قیمت مرغ کنترل نشود این کاال
برای قشر عظیمی از جامعه دستنیافتنی
خواهد شد

در این روزهــای تلخ کرونایی ،مردم به میزان
کافی فشــار مضاعــف اقتصــادی را تحمل
میکنند و افزایش قیمتهــا به میزان کافی
ســفرههای آنها را کوچک کرده است ،تاجایی
که برای قشــری از جامعه در شــرایط کنونی
خریــد کاالهای اولیه زندگی هم به ســختی
انجام میپذیرد .در این پروسه به مرور گوشت
قرمز از سبد خانوارها رخت بست و پس از آن
نوبت به شیر و محصوالت لبنی رسید .اکنون
نیز اگر قیمت مرغ کنترل نشــود این کاال نیز
برای قشــر متوســط و ضعیف جامعه دست
نیافتنی خواهد شد .در این بین برخی که توان
دارند به ناچار با همین قیمتها خرید میکنند
اما برخی که اقشــار ضعیفتر جامعه محسوب
میشوند ،چشــم انتظار کاهش قیمت خواهند
ماند تا شاید مرغ مجدد مهمان سفرههایشان
باشد .برای مردم فرقی نمیکند نهاد نظارتی یا
توزیع کننده کیست! برای آنها اولویت اول توان
خرید اســت و اگر این اولویت نباشد ،دانستن
مقصر چیزی را عوض نمیکند!
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قیمت نفت در معامالت روز دوشــنبه بازار جهانی که معامله گران همچنان به آزمایشــهای
موفق واکســنهای کووید  ۱۹و احیــای تقاضا برای نفت خوش بین بودند ،روند افزایشــی
معامالت روز جمعه را ادامه داد.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از ایســنا ،بهای معامالت نفت برنت  ۲۱ســنت
معادل  ۰.۵درصد افزایش یافت و به  ۴۵دالر و  ۱۷سنت در هر بشکه رسید .بهای معامالت
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا  ۱۰سنت معادل  ۰.۲درصد افزایش یافت و به  ۴۲دالر و ۵۲
سنت در هر بشکه رسید .هر دو شاخص هفته گذشته پنج درصد صعود داشتند.
عامل دیگری که از روند افزایشی قیمتهای نفت پشتیبانی کرد ،امیدواری به تمدید محدودیت
عرضــه فعلی اوپک و متحدانش بود اما افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا رشــد قیمتها را
محدود کرد.
استفن اینس ،رئیس بازارهای جهانی شرکت اکسی کورپ در این باره گفت :احساسات مثبت
همچنان تحت تاثیر اخبار کارآمدی واکســنهای ساخته شده برای ویروس کرونا و انتظارات
برای تمدید ســه تا شــش ماهه محدودیت عرضه فعلی اوپک پــاس در اواخر ماه جاری،
هدایت شده است.
یکی از مقامات ارشــد آمریکا که بر کار ســاخت واکسن نظارت دارد گفت :کارکنان سالمت
آمریکا و سایر توصیه کردهاند که نخستین دوزهای واکسن کووید  ۱۹می تواند یک یا دو روز
پس از تایید رگوالتوری در ماه آینده تزریق شود.
وزیران گروه اوپک پالس روزهای  ۱۰و  ۱۱آذر برای بررســی گزینه تاخیر حداقل سه ماهه
برنامه تسهیل محدودیت عرضه  ۷.۷میلیون بشکه در روز به میزان دو میلیون بشکه در روز
دیدار خواهند کرد .قرار بود برنامه افزایش تولید از ژانویه به اجرا گذاشته شود.
اما طبق اعالم گروه نماینده تولیدکنندگان روســیه ،شرکتهای نفتی کوچکتر روسیه با وجود
توافق جهانی کاهش تولید قصد دارند امســال نفت بیشــتری تولید کنند زیرا مدیریت تولید
میادین جدید برای آنها دشوارتر است.بر اساس گزارش رویترز ،شرکتهای انرژی آمریکا هفته
گذشته برای نخستین بار در  ۱۰هفته اخیر شمار دکلهای حفاری نفت و گاز را کاهش دادند.
ثبات قیمت نفت در حدود  ۴۰دالر در هر بشکه باعث شده است تولیدکنندگان از اواسط ژوئن
به فعال کردن چاههای غیرفعال بپردازند.

کف حقوق کارمندان و بازنشستگان 3.5
میلیون تومان میشود

براســاس پیشنویس الیحه بودجه  ،1400کف حقوق کارمندان و بازنشستگان  3.5میلیون
تومان میشود که نسبت به سال جاری  25درصد افزایش دارد.
به گزارش روزنامه«صبح امرئز» و به نقل از خبرگزاری فارس ،کف حقوق بازنشســتگان در
سال  1400بالغ بر  3میلیون و  500هزار تومان در الیحه بودجه پیشنهاد شد.
براساس جزء  4بند الف تبصره  12الیحه بودجه سال  1400که هیات دولت در حال بررسی و
تصویب آن است ،ذکر شده کف حقوق کارکنان دولتی ،قرارداد کارمعین و حقوق بازنشستگان
کمتر از  35میلیون ریال در ماه نباشد.
در قانون بودجه سال جاری کف حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی اعم از رسمی ،پیمانی
و کارمعین کمتر از  2.8میلیون تومان در ماه نبود .بنابراین در الیحه بودجه سال آینده میزان
افزایش کف حقوق گروههای یاد شده  25درصد است.

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی نظـر بـه دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شـماره  139960306005006201مورخ  99/08/16هیات اول موضوع
مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعارض خانـم زهرا سـازمند گلی
فرزنـد مرحوم حسـن نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان بـه مسـاحت  109/39مترمربع از پالک شـماره 142
فرعـی از  234اصلـی واقـع در اراضـی حدیـره بخـش  2حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریداری از مالک رسـمی
آقـای علـی اصغـر حسـینی فرزنـد محمـد محرز گردیـده اسـت.لذا بموجـب مـاده  3قانـون تعیین تکلیـف وضعیت
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دونوبت بـه فاصله
 15روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصاق در محـل تا دو ماه
اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد معترض بایـد ظرف مـدت یک ماه
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت
را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهد کـه در این صـورت اقدامات ثبـت موکول به ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و
در صورتـی ک اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یا معترض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی
محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه
متضـرر بـه دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/08/19تاریخ انتشـار نوبـت دوم 99/09/04
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی نظـر بـه دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شـماره  139960306005006217مورخ  99/08/16هیات اول موضوع
مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض خانـم زهـرا مظلومـی
نیشـابوری فرزند محمدحسـین نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  131مترمربع از پالک شـماره
 64فرعـی از  231اصلـی واقـع در اراضـی مرتضـی ابـاد بخـش  2حوزه ثبت ملک نیشـابور خریـداری از مالک
رسـمی آقـای غالمرضـا دشـتیانی فرزنـد مرادعلـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بموجـب مـاده  3قانون تعییـن تکلیف
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائین نامـه مربوطه ایـن اگهـی در دونوبت به
فاصلـه  15روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل تا
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند معتـرض باید ظـرف مدت
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نماید و گواهـی تقدیم
دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکـم قطعی
دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معترض گواهـی تقدیم دادخواسـت به
دادگاه عمومـی محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور سـند مالکیت
مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/08/19تاریخ انتشـار نوبـت دوم 99/09/04
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/18هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()6749

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی نظـر بـه دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شـماره  139960306005006218مورخ  99/08/16هیات اول موضوع
مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتـی نیشـابور تصرفات مالکانـه و بالمعارض آقای محسـن عطـار فرزند
محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب محوطه مشـتمل بربنـا بـه مسـاحت  901/49مترمربع از پالک شـماره 150
فرعـی از  13اصلـی واقـع در اراضی گذرشـوری بخش  12حوزه ثبت ملک نیشـابور خریداری از مالکین رسـمی
احمدرضـا -رسـول -محسـن -محمدباقر -فاطمه و منصوره شـهرت همگی عطـار محرز گردیده اسـت.لذا بموجب
مـاده  3قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده  13ائیـن نامه مربوطه
ایـن اگهـی در دونوبـت بـه فاصلـه  15روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها
از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند
معتـرض بایـد ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی
محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهد کـه در این صـورت اقدامـات ثبت
موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلت قانونـی واصل نگردد یـا معترض
گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل رذا ارائه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به صدور سـند مالکیت می
نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/08/19تاریخ
انتشـار نوبت دوم 99/09/04
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی نظـر بـه دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شـماره  139960306005006204مورخ  99/08/16هیات اول موضوع
مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض خانم معصومـه عربخانی
فرزنـد حسـین نسـبت بـه ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  77/75مترمربـع از پالک باقیمانـده  4فرعی
از  36اصلـی واقـع در اراضـی گـذر بوجخکـی بخـش  12حـوزه ثبـت ملک نیشـابور خریداری از مالک رسـمی
آقـای علـی اکبـر جلال ابـادی فرزنـد محمدحسـن محرز گردیـده اسـت.لذا بموجـب مـاده  3قانون تعییـن تکلیف
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائین نامـه مربوطه ایـن اگهـی در دونوبت به
فاصلـه  15روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل تا
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند معتـرض باید ظـرف مدت
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نماید و گواهـی تقدیم
دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکـم قطعی
دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معترض گواهـی تقدیم دادخواسـت به
دادگاه عمومـی محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور سـند مالکیت
مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/08/19تاریخ انتشـار نوبـت دوم 99/09/04
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/19هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()6745

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی نظـر بـه دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شـماره  139960306005006196مورخ  99/08/16هیات اول موضوع
مـاده یـک قانـون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی نیشـابور تصرفـات مالکانه و بالمعارض آقای افشـین سـاالری فرزند
غالمحسـین نسـبت بـه ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت  158/60مترمربـع از پالک شـماره  450فرعی
از  224اصلـی واقـع در اراضـی احمدابـاد بخـش  2حـوزه ثبـت ملک نیشـابور خریـداری از مالک رسـمی اقای
صفرعلـی سـعدابادی فرزنـد سـیف اله محـرز گردیده اسـت.لذا بموجب مـاده  3قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامـه مربوطه ایـن اگهـی در دونوبت به فاصلـه  15روز
از طریـق ایـن روزنامـه و محلی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصاق در محل تـا دو ماه اعتراض
خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد معترض بایـد ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ
تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت را به
اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در
صورتـی ک اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی
محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه
متضـرر بـه دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/08/19تاریخ انتشـار نوبـت دوم 99/09/04
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/20هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()6718

511/13هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()6218

511/14هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()6198

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی نظـر بـه دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمانهای فاقـد
سـند رسـمی مصـوب  1390/09/20و برابـر رای شـماره  139960306005006198مـورخ  99/08/16هیات اول
موضـوع مـاده یـک قانون مذکور مسـتقر در واحـد ثبتی نیشـابور تصرفات مالکانـه و بالمعارض آقـای رضا صدرائی
فرزنـد محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  119مترمربـع از پالک شـماره یـک فرعی
از  230اصلـی واقـع در اراضـی حـاج کاظمـی بخـش  2حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالک رسـمی
آقـای عبدالحسـین خاکبـاز محـرز گردیـده اسـت.لذا بموجب مـاده  3قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامـه مربوطـه این اگهـی در دونوبت بـه فاصلـه  15روز از طریق
ایـن روزنامـه و محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تـا دو ماه اعتـراض خود را
بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد معتـرض باید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبت
محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبت موکـول به ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی ک
اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگردد یـا معترض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل رذا ارائه
نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیـت مانع از مراجعه متضـرر به دادگاه
نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/08/19تاریخ انتشـار نوبـت دوم 99/09/04
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

511/16هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()6204

511/17هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()6196

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی نظـر بـه دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شـماره  139960306005006749مورخ  99/09/01هیات اول موضوع
مـاده یـک قانـون مذکور مسـتقر در واحـد ثبتی نیشـابور تصرفـات مالکانه و بالمعـارض آقای غالمعلـی عزیزآبادی
فرزنـد علـی نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان بـه مسـاحت  181/23مترمربـع از پالک شـماره  2207فرعی
مجـزی شـده از  1124فرعـی از  233اصلـی واقـع در اراضی سـیان بخش  2حوزه ثبت ملک نیشـابور خریداری
از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بموجـب مـاده  3قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامـه مربوطه ایـن اگهـی در دونوبت به فاصلـه  15روز
از طریـق ایـن روزنامـه و محلی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصاق در محل تـا دو ماه اعتراض
خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد معترض بایـد ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ
تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت را به
اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در
صورتـی ک اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی
محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه
متضـرر بـه دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/09/04تاریخ انتشـار نوبـت دوم 99/09/19
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی نظـر بـه دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شـماره  139960306005006745مورخ  99/09/01هیات اول موضوع
مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعارض آقـای محمـود رازقندی
فرزنـد صفرعلـی نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  61/47مترمربـع از پلاک شـماره 545
فرعـی مجـزی شـده از  219فرعـی از  232اصلـی واقـع در اراضـی نجـف آبـاد بخـش  2حـوزه ثبـت ملـک
نیشـابور خریـداری از مالک رسـمی آقـای ایوب نجفی محـرز گردیده اسـت.لذا بموجب ماده  3قانـون تعیین تکلیف
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائین نامـه مربوطه ایـن اگهـی در دونوبت به
فاصلـه  15روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل تا
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند معتـرض باید ظـرف مدت
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نماید و گواهـی تقدیم
دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکـم قطعی
دادگاه اسـت و در صورتـی ک اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معترض گواهـی تقدیم دادخواسـت به
دادگاه عمومـی محـل رذا ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نمایـد و صدور سـند مالکیت
مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/09/04تاریخ انتشـار نوبـت دوم 99/09/19
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی نظـر بـه دسـتور مـواد  1و  3و قانـون تعیین تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند
رسـمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شـماره  139960306005006718مورخ  99/09/01هیات اول موضوع
مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض آقـای علـی بوژمهرانی
فرزنـد محمدحسـین نسـبت بـه ششـدانگ یکباب سـاختمان بـه مسـاحت  196/15مترمربع از پالک شـماره 26
فرعـی از  15اصلـی واقـع در اراضـی فـاروب رمان بخـش  5حوزه ثبت ملک نیشـابور خریداری از مالک رسـمی
آقـای غالمعبـاس رحیمـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بموجب مـاده  3قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مـاده  13ائیـن نامـه مربوطـه این اگهـی در دونوبت بـه فاصلـه  15روز از طریق
ایـن روزنامـه و محلـی کثیراالنتشـار در شـهرها و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تـا دو ماه اعتـراض خود را
بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نماینـد معتـرض باید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبت
محـل تحویـل دهـد کـه در ایـن صـورت اقدامات ثبت موکـول به ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی ک
اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگردد یـا معترض گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل رذا ارائه
نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیـت مانع از مراجعه متضـرر به دادگاه
نیسـت  .تاریخ انتشـار نوبـت اول  99/09/04تاریخ انتشـار نوبـت دوم 99/09/19
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور

سلحشوری در گفتوگوی اختصاصی با «صبحامروز» ؛

اجتماعی

بگذارید زنان برای جامعه کالنتر هم مادری کنند
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ســارا ایزد خواه -پروانه سلحشــوری نماینده
ســابق تهران ،ری ،اسالمشهر و شمیرانات است وی
همچنین استاد دانشگاه آزاد اسالمی و عضو کارگروه
زنان روستایی ،عشایر و مناطق محروم معاونت زنان
و خانواده ریاســتجمهوری میباشد .سلحشوری در
بیــان موضوعات مربوط به زنان و حمایت از آنها در
مجلس پیشین پیشگام بوده و نطقهای جنجالی داشته
است به طوریکه انتقادات زیادی نسبت به موضعهایی
که نســبت به زنان و حمایت از حقوق آنها داشــته،
به او وارد شــده .گفتوگوی پیش رو با موضوع تأثیر
حمایتهای اجتماعی بر توانمندی زنان انجام شــده
است .پرسش محوری از این قرار است که برای ترفیع
جایگاه زنان ،جامعه ایرانی چه میزان از آنها حمایت
میکند؟ موانع موجود و برخی سیاستهای کالن تا چه
حد زنان را برای حضوری مؤثرتر و پررنگتر در جامعه
به عقب میراند؟ آیا جامعهپذیری زنان برای توانمندی
اجتماعی و سیاسی توسط نهادهای مسئول به درستی
صورت میگیرد؟
سلحشــوری در گفتوگوی پیش رو به فعالیت زنان
در نهادها و ســازمانهای مردمنهاد اشــاره میکند و
آن را برای توانمندی زنــان مؤثر میداند  .همچنین
معتقد است که دختران باید در مدارس ،کالسهایی
آموزشی در راستای توانمند شدن داشته باشند .وی در
توانمندسازی زنان در عرصه سیاسی به نقش اثرگذار
احزاب تأکید میکند و توضیح میدهد که زنان نیاز به
حمایت احزاب و خانواده خود دارند؛ چراکه آنها را در
حوزه سیاسی به شدت آسیبپذیرتر کردهاند.
با توجه به برخی از رفتارهای خشونتآمیزی که برای
زنان رخ داده مثل رفتارهای خشونتآمیز با زنی آبادانی
یا زن سرپرست خانوار بندرعباسی ،وضعیت امروز زنان

در جامعه را چطور میبینید ،زنان ایرانی چقدر توانمند

شدند و جامعه تا چه میزان از آنها حمایت میکند؟

اتفاقاتی که در چند وقت اخیر برای این خانمها -که
بیشترشــان سرپرست خانوار هم بودند -رخ داد بحث
توانمندســازی زنان و بهویژه حمایتهای اجتماعی را
بیشتر برجســته میکند .اتفاق ًا موضوع حمایتهای
اجتماعی ،مقولهای است که به تنهایی زنان سرپرست
خانوار را دربرنمیگیرد ،بلکه شامل همه زنان میشود.
ضرورت توانمندسازی زنان از نوجوانی

آنچه که به نظر من میآید چه در دورهای که نماینده
مجلس بودم و چــه در زمانی که بهعنوان یک معلم
و استاد دانشــگاه کار کردم ،این است که باید بحث
توانمندســازی را از دوران نونهالی و نوجوانی در بین
دختران شروع کنیم؛ چراکه اگر مطرح میشود که زنان
اعتمادبهنفس الزم را ندارند به دلیل این اســت که از
همان کودکی با آنها کار نشده است.

4

باید ساختارهای اجتماعی یک زن را برای
حضور در اجتماع توانمند کند

با اتکا به خود و حمایت خانوادهشان حضور پیدا کنند
و توانایی خود را نشــان دهند .میبینیم که در ورودی
دانشگاهها زنان چقدر موفق هستند ،با اینکه تبعیضها
حتی در ورود به دانشگاهها برای دختران وجود دارد ،باز
هم آنها توانستند خود را نشان دهند.

اولین نکت ه در بحث حمایــت اجتماعی از زنان توجه
به خانواده است .همیشه خانواده ،کوچکترین اجتماعی
اســت که در مورد آن بحث میشــود و پس از آن به
تدریج فرد وارد محیطهای بزرگتری چون مدرســه،
دانشــگاه و محیط کار میشــود؛ بنابراین زمانی که
صحبت از حمایتهای اجتماعی میکنیم به معنای این
اســت که گروههایی که زنان با آن در ارتباط هستند،
باید بتوانند در مواقعی کــه زنان نیاز به حمایت دارند
از آنها حمایت کنند .همچنین ساختارها و ارتباطات
اجتماعی در جامعه به گونهای باشد زمانی که یک خانم
وارد اجتماعی بزرگتر شــود از شاخصهایی برخوردار
باشــد تا بتواند در اجتماع توانمند شده و گلیم خود را
از آب بیرون بکشــد .درنتیجه با تهدیدهای به وجود
آمده کنار نکشد.
در جامعــه صحبتهــای گوناگونــی در مواجهه با
زنان صــورت میگیرد مثل صحبتهایــی که امام
جمعه بیرجند و اصفهــان در مورد زنان کرده بودند و
صحبتهای اخیر آیــتاهلل خاتمی در مورد انتخابات
و بیــان این که «قانون اساســی تصریــح دارد که
کاندیداهای ریاست جمهوری از رجال باشند و مفهوم
رجال هم روشــن است» آیا این دسته از اظهارنظرها
میتواند تأثیری منفی بر قشــر زنــان و به طور کلی
جامعه داشته باشد؟ یا اینکه زنان را قدرتمندتر کرده و
احساس درونیشان را برای فعالیت اجتماعی بیشتر در
جامعه شکوفا میکند؟
این مباحث بیشتر سیاسی هستند تا اجتماعی .مقوله
ما واقع ًا اجتماعی است .اگرچه که پدیدههای مختلف
رابطه تنگاتنگی با هم دارند؛ بنابراین نمیتوان در سطح
کالن بحثهای سیاسی را از بحثهای اجتماعی جدا
کرد ،اما باید توجه داشت که توانمندی زنان و مبحث
آن عمقیتر و وابســته به مؤلفههای فرهنگی جامعه
است.

تنها مختص زنان نیست و مردان هم فاقد توانمندیهای

هر چند که سیاستهای کالن هم در حمایت اجتماعی
از زنان تأثیرگذار بوده اســت ،اما به نظر میرسد آنچه
که تاکنون در سیاستهای کالن برای انزوای زنان و
تحمیل برخی از عقاید به آنها شده ،موفق نبوده است.
نه تنها موفق نبوده ،بلکه کنشگری زنان را به سمت
موارد خاصی ســوق داده که اتفاق ًا روی آن حساسیت
وجود دارد.
زنان بــرای برونرفت از فضای تنگــی که عدهای
میخواســتند در جامعه برایشــان ایجاد کنند ،تالش
کردند تا در شرایطی که قدرت رشد و شکوفایی داشتند

بله؛ چون مردان هم آموزشهای الزم را در این زمینه
نمیبینند ،آنها هم نمیتوانند در زندگی مشترک به
درستی مشکالت خود را مرتفع کنند .به نظر میرسد
تناقضی بین دختران و پســران امروزی وجود دارد .به
هر حال نســل جدید با نسل پیش از خود تفاوت دارد.
درست است که در حال حاضر با افزایش طالق روبهرو
هســتیم ،اما باید توجه داشته باشیم که در میانمدت
وضعیت بهبــود پیدا میکند .به این معنا که یک مرد
باید بداند که همســر او عقاید و افکاری مثل مادرش
ندارد مبنی بر اینکه هر چه او بگوید زن موافقت کرده و
انجام دهد ،بلکه دختر جوان امروز ،هویت مستقلی دارد

سیاستهای کالن برای انزوای زنان
موفقیتآمیز نبوده است

ی خود را بر این چیده
نهادهای فرهنگی کشور ،استراتژ 
که اعتمادبهنفس زنان و دختران را بگیرد و آثار چنین
استراتژی را در اجتماع میبینیم.
راهکار برای برونرفت از وضعیت فعلی چیست؟

تالش دولت برای حضور زنان در حوزههای
مدیریتی

من به تجربــه در دورانی که نماینــده مجلس بودم
میدیدم که ورود به مشاغل دولتی برای زنان دشوارتر
اســت- ،بگذریم از مصوبهای که دولــت ارائه کرده
بود -درواقع اگرچه که به دولت آقای روحانی انتقاداتی
وارد میشود ،اما در حوزه ورود زنان به مشاغل دولتی
عملکرد بدی نداشته است .در این دولت تالش کردند
تا زنان را در حوزههای مدیریتی استخدام کرده و به کار
بگیرند ،اما با این حال از آنجا که فضا برای حضور زنان
محدود بوده آنها بیشتر خود را در حوزههای خصوصی
و در فضای کارآفرینی و اقتصادی که وابسته به دولت
نیست ،توانمند نشان دادهاند.
زنان محدودیتهای سیاسی را به فرصت
تبدیل کردند

کارآفرینی و ایجاد تعاونیهای گوناگون توسط زنان،
نشانگر این است که فضای تنگ سیاسی اگرچه زنان
را تا حد زیادی عقب نگاه داشته ،اما بودند زنانی که این
محدودیت را به فرصت تبدیل کردند و اتفاق ًا این زنان
انگیزهای برای جوانان شدند.
مجلس دهــم در حوزه قانونگذاری ،توانمندســازی
زنان سرپرســت خانوار را در برنامه ششــم توسعه در
اولولیتهای فرابخشی کل کشــور قرار داد؛ بنابراین
اقدامــات الزم از نظر قانونگــذاری صورت گرفته و
دولت هــم در این زمینه تالش خــود را میکند ،اما
از آنجا که پدیدههــای اجتماعی به صورت یک کل
همبسته عمل میکنند نتیجه مطلوب به دست نیامده
است .بحث دیگری که در عدم توانمندی زنان وجود
دارد ،این اســت که نداشتن مهارت جوانان در زندگی
مشترک ،بسیار آسیبزا است.

ی مشترک،
یعنی نداشتن توانمندی برای مثال در زندگ 
الزم در این زمینه هستند؟

و اگر سر کار میرود انتظار دارد همسرش او را همراهی
کند و همچنین از خیانت بیزار است.
تبلیغ صیغه و چند زنی؛ عاملی برای گرایش
به خیانت

من بخش زیادی از گرایش افراد به خیانت را ناشی از
تبلیغاتی میدانم که متأســفانه در جامعه ما رایج شده
است .درواقع رواج بحثهایی چون صیغه ،چندزنی و
 ...که به صورت تبلیغات شرعی در داخل ایران مطرح
میشود در بروز معضل خیانت بسیار تأثیرگذار است.
عدهای معتقدند که برنامههــای خارج از ایران باعث
افزایش گرایش افراد به خیانت شده؛ نکته اینجاست
سالیانه میزان زیادی بودجه صرف صداوسیما میشود
پس چرا باید جوانان و زنان ما به جای اینکه برنامههای
تولید شده داخل ایران را تماشا کنند سراغ برنامههای
دیگری روند که تأثیری سوء داشته باشد .همچنین چرا
باید فضای جامعه و همه چیز را به نگاه جنسیتی تبدیل
کر د تا چنین وضعیتی منجر به بروز خیانت شود؟
زنان و مردان هیچکدام آموزشهای الزم برای زندگی
مشترک را ندیدهاند
درواقع مســئولیتپذیری شاخص بسیار مهمی است
برای فعال و توانمند بودن در اجتماع .در جامعه ما زنان
و مردان هیچ کدام آموزشهــای الزم را حتی برای
داشتن یک زندگی مشترک مناسب ،ندیدهاند .متأسفانه
تأکیداتی که در کارگزاریها و نهادهای فرهنگی کشور
میشود در راســتای تقویت این دسته از نهادها چون
نهاد خانواده و دیگر شاخصها نیست.
بهرحال زنان ایرانی برای اینکه بتوانند توانمندیهای

الزم را به دست آورند نیازمند جامعهپذیری هستند به

نظر شما چقدر سیستم آموزشوپرورش این شرایط و
امکانات را برای زنان فراهم میکند؟ باید چه راهکاری

برای آموزشوپرورش چیده شود تا بتواند در این زمینه

عملکردی مؤثر داشته باشد؟

متأسفانه و متأســفانه در حال حاضر آموزشوپرورش
نه تنها در مسیر درستی که میتواند در توانمندسازی
زنان مؤثر باشد گام برنداشته ،بلکه الگوهایی بهصورت
پنهان یا حتی به صورت آشکار برای زنان ارائه میدهد
چون کتابی که در ســال دوازدهم برای دانشآموزان
دختر تدوین شده تا آنها را از مسیر درست توانمندی
خارج کند .درواقع چنین اقداماتی ،حالتی تمسخرآمیز
را به وجود آورده اســت؛ زیرا این نهاد ،توجهی ندارد
ش و جامعهپذیری الزم
که نوجوانان امروز دیگر آموز 
را از طریق آموزشوپرورش دریافت نمیکنند ،بلکه از
طریق خانواده ،رســانهها و فضای مجازی جامعهپذیر
میشوند.
درواقع فضای مجــازی ،نقش پررنگ و اثرگذاری در
این زمینه دارد .نکته مهم دیگر این است که نوجوانان
امروزی بســیار آگاهتر از نســل پیش از خود هستند؛
بنابراین راهی که آموزشوپرورش میرود خطا است
و منجر به توانمندســازی دختران و زنان ما نمیشود.
از ســویی دیگر نهادهای فرهنگی ما گمان میکنند
اگر زنان توانمند شــوند هم اختیار زندگی و خانهشان
را از دســت مردان میگیرند و هم در ســطح کالنتر
و قــدرت این کار را انجــام میدهند؛ به همین دلیل
اســت که برخی به کل با مقوله توانمند شــدن زنان
مخالف هستند ،اگرچه که موضع و دیدگاه خود را ابراز
نمیکنند.
اصولگرایان ،مخالف مصوبه توانمندی زنان
سرپرست خانوار

زمانی که در مجلس شورای اسالمی بودم قانونی مبنی
بر توانمندسازی زنان و حمایت از زنان سرپرست خانوار
تصویب کرده بودیم و عدهای بهویژه دوستان اصولگرا
با این مصوبه مخالفت میکردنــد .مطرح میکردند
که چرا مدام بر توانمندســازی زنان و زنان سرپرست
خانوار تأکید میشود و این اقدامات یعنی چه؟ متأسفانه

فعالیت زنان در نهادها و سازمانهای مردمنهاد میتواند
بســیار کمککننده باشــد .همچنین دختران باید در
مدارس ،کالسهایی آموزشی در راستای توانمند شدن
داشته باشند حتی پسران نیز باید این آموزش را ببینند.
دختران ما واقعا نیاز بــه آموزشهای جدی در حوزه
مهارتیابی دارند نه آموزشهایی که برخی میخواهند
به خورد دختران دهند که در زمان بروز مشکل نتواند
کمککننده باشد.
مســائلی وجود دارد که دختر نوجوان زمانی که وارد
وادی بزرگتری میشــود آنها را به طور محســوس
حس میکند؛ بنابراین برای حل این مســائل ،نیاز به
آموزش دارد و باید مسائلی برای او مطرح شود؛ چراکه
با پنهانکاری هیچ چیز درســت نمیشود در غیر این
صورت ،روزبهروز مســائل سنگینتر ،سختتر و تبعات
اجتماعی آن بیشتر خواهد شد.
عالوه بر افزایش توانمنــدی زنان در حوزه اجتماعی
در حوزه سیاســی انتخابات را پیش رو داریم .به نظر
شــما چرا زنانی که در حوزههای سیاسی فعال بوده و
عملکرد مثبتی داشتند ناشناخته بوده و دیده نمیشوند؟
به ویژه کسانی که جوانتر هستند .حتی گزینههایی که
برای مثال کارگزاران برای ریاســتجمهوری معرفی
کرده کسانی چون خانم ابتکار و موالوردی بودند چرا
عملکرد دیگر زنان برجسته نمیشود؟
در مجلس دهم اغلب نماینــدگان زن جوان و متولد
دهه سنی  60بودند کسانی چون خانم چنارانی ،خانم
سعیدی مبارکه ،حسینی و ....
به نظر شما آنها توانمندی الزم را برای حضور در

عرصههای سیاسی داشتهاند؟

اولین چیــزی که در مورد زنان مطرح میشــود این
است که آیا آنها میتوانند یا توانمند هستند؟ پرسش
اینجاست چند بار چنین ســواالتی را در مورد مردان
میپرسیم؟ درواقع زنان خودشان همدیگر را زیر سؤال
میبرند .بارها گفتهام که هشت نفر نماینده زن تهران
در مجلس بودند چرا همواره حساسیت روی این هشت
زن بود .چرا به عملکرد مردان توجهی نمیشد؟ درحالی
که همواره این پرسش مطرح میشد که زنان نماینده
تهران چه کاری انجام میدهند و چه عملکردی دارند؟
باید بدانیم که گاهی افراد وارد عرصههایی میشــوند
که ممکن اســت در آن خطایی هم داشــته باشند و
نتوانند آنطور که باید بروز و ظهور پیدا کنند .توانمندی
و تجــارب افراد مثل هم نیســت ،اما در این مســیر
پخته میشوند .برای مثال خانم چنارانی در دوره قبل
اقداماتی انجام داده بود که خیلیها به آن انتقاد داشتند،
ولــی ما که از نزدیک او را میشــناختیم همه خیلی
دوستش داشتیم .درســت است یکسری اقداماتی در

خراسان انجام داده بود ،اما بخاطر زن بودن ،اقداماتش
را برجسته میکردند تا او را نیز تحت فشار قرار دهند.
درحالی که در مجلس فعلی خیلی پخته ،خوب و مسلط
عمل میکند .پس باید به زنان فرصت داده شــود و
تــا زمانی که این فرصت بــرای آنها به وجود نیاید،
نمیتوانند توانمندیهای خود را نشان دهند.
چرا کارگزاران فائزه هاشمی را برای انتخابات معرفی

نکردند؟

درحال حاضر بسیاری از نمایندگان زن مجلس دهم در
پستهایی چون مشاور و معاون وزیر در حال فعالیت
هستند و در چارچوب مدیریتی ورود پیدا کردند .پس
پرورش دادن نیروهای زن در عرصه سیاسی اهمیت
دارد .در حوزه توانمندســازی سیاسی زنان ،باید توجه
داشــت که نیاز به حمایت اجتماعی است و در عرصه
سیاسی این حمایت را احزاب باید از آنها داشته باشند.
درواقع احزاب هســتند که بایســتی به زنان پروبال
دهند .برای مثال کارگزاران افرادی را برای حضور در
انتخابات ریاستجمهوری معرفی کرده که از مجموع
آن افراد تنها دو نفر زن هستند .چرا خانم فائزه هاشمی
که زن توانمندی اســت را معرفی نکردند .درواقع این
اقدامات ،نشانگر این است که احزاب هم مالحظاتی را
برای خود در نظرمیگیرند.
قالیباف به «آریزونا» میگوید «آرزو اینا»!

درنتیجه زنان نیاز به حمایــت احزاب و خانواده خود
دارنــد؛ چراکه زنان را در حوزه سیاســی به شــدت
آســیبپذیرتر کردهاند .برای مثال زنانی که در عرصه
سیاسی حضور دارند برای برخی از آنها پروندههایی
تشــکیل دادهاند .جالب اینجاست که زنان را به شدت
مورد تمســخر قرار میدهند درحالی که کسانی چون
آقای قالیباف واژههای اشــتباهی چون «آریزونا» را
میگویــد «آرزو اینا» ،اما چند بار مورد تمســخر قرار
گرفت؟
وضعیــت زنان را در آینده چگونــه میبینید؟ فارغ از
حمایتهای اجتماعی الزم از آنها و عدم توانمندسازی
صحیح آنها توسط آموزشوپرورش.
زمانی که پنج ســال پیش را با حال حاضر مقایســه
میکنیم ،میبینیم که تغییرات زیادی اتفاق افتاده است.
الجرم زنان آهسته و پیوسته کار خود را انجام میدهند.
زمانی که نماینده مجلس بودم در مصاحبههایم بارها
مطــرح کردم که مــا زنان باید خودمــان را تحمیل
کنیم .درواقع آنقدر فشــار اجتماعی و سیاسی افزایش
مییابد که ناچار میشــوند با زنان کنار آیند .بنابراین
در آینده ،شــرایط زنان رو به بهبود خواهد بود؛ چراکه
نیاز به این است که زنان وارد مسائل اجتماعی کالنتر
شــوند .بگذارید زنان برای جامعه کالنتر هم مادری
کنند .یک نگاه مادرانه خیلی تأثیرگذار در اداره جامعه
خواهد بود .برای همین است که سیاستمدارانی که در
کشــورهای دیگر مدیریت زنانه داشتهاند در مقابله با
کرونا موفق بودهاند.

فروش فوق العاده امالک و مستغالت(مزایده شماره  99/3امداد)

دفتر فروش امالک منطقه شــرق در نظر دارد تعدادی از امالک تجاری و مســکونی و زراعی
متعلــق به خود را از طریق برگزاری مزایده با شــرایط نقد و اقســاط  ،بدون دریافت کارمزد
بفروش برساند .
متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از ملک مورد نظر و کســب اطالعات بیشــتر از نحوه
برگزاری مزایده و اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و اسناد مزایده از تاریخ 1399/08/26
لغایت  1399/09/09همه روزه حتی ایام تعطیل از ساعت  8الی 15به دفتر فروش امالک به
آدرس های ذیل مراجعه و یا مدارک و فرمهای مربوطه را از سایت معرفی شده اخذ نمایند .
مالحظات :
 -1متقاضیان برای شــرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان  %5قیمت پایه مزایده
ملک مورد نظر خود را طــی چک بانکی در وجه مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره)
تهیه و تحویل اداره فروش امالک منطقه نموده و رسید دریافت نمایند .
 -2متقاضیان می بایست رسید سپرده مأخوذه (زرد رنگ) را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد
قیمت و فرم امضا شده شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات گذاشته
و پــس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت داخل صندوق پیشــنهادات
رديف

آدرس

مساحت عرصه
(مترمربع)

انداخته شود .
 -3فروشــنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به
هر شکل مجاز و مختار است .
 -4پیشــنهادات فاقد سپرده  ،مخدوش  ،مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد
فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است .
 -5متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر
و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .
 -6حضور کلیه شــرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر
یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود .
 -7مذکورا ً توصیه میشود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون هر ملک توجه و ضمن
رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتما بازدید بعمل آورند .
 -8دریافت اقساط طی چکهای صادره از ســوی بانک ها (بجز صندوق قرض الحسنه) قابل
دریافت بوده و از دریافت چک های مربوط به حســابهای قدیمی (غیر صیادی) و سفته معذور
می باشیم .

نوع ملک

کاربری

شماره بلوک شماره قطعه

پالک ثبتی

نحوه انتقال
سند

 -9در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول  %17تخفیف به مأخذ سال خواهد بود .
 -10در صورت برنده نشــدن در مزایده ســپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری
عودت داده خواهد شد .
 -11اخذ مفاصا حســاب های الزم جهت تنظیم سند قطعی و پرداخت هزینه های مربوط به
آن تا زمان تحویل ملک به عهده فروشــنده و بعد از تحویل ملک تماماً بر عهده خریدار خواهد
بود.همچنیــن پرداخت حق الثبت و حق التحریر و مالیــات نقل و انتقال ملک به عهده خریدار
می باشد.
دفتر فروش امالک امداد به نشانی :
استان خراسان رضوی – مشهد  -خیابان چمران  – 11پالک  – 12تلفن-05138525663 -4-:
استان خراسان رضوی – شهرســتان چناران – بلوار امام رضا (ع) – جنب شرکت برق – دفتر
مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) – تلفن 05146133001-2 :
آدرس اینترنتیhttp://www.emdadimam.ir:
زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه مورخ  1399/09/10ساعت  13و محل برگزاری مزایده به
نشانی :مشهد  -خیابان چمران  – 11پالک  12میباشد.

شرایط پرداخت

قیمت پایه (ریال)

سپرده شرکت در مزایده
(ریال)

زمان تحویل ملک

1

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی سردخانه چناران

488.85

زمین

تجاری

-

701

3546

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

20,900,000,000

1,045,000,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

2

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

290.48

زمین

تجاری  -مسکونی

31

7

3299

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

7,150,000,000

357,500,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

3

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

246.07

زمین

مسکونی

26

22

3507

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

6,270,000,000

313,500,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

4

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

246.08

زمین

مسکونی

30

1

3573

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

5,280,000,000

264,000,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

5

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی سردخانه چناران

301.7

زمین

مسکونی

30

16

3586

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

5,665,000,000

283,250,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

6

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی سردخانه چناران

384.79

زمین

مسکونی

30

15

3587

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

6,820,000,000

341,000,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

7

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی سردخانه چناران

247.12

زمین

مسکونی

30

11

3591

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

5,060,000,000

253,000,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

8

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی سردخانه چناران

277.12

زمین

مسکونی

30

22

3592

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

5,665,000,000

283,250,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

9

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

197.66

زمین

مسکونی

1

2

3278

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

3,410,000,000

170,500,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

10

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

269.34

زمین

مسکونی

1

3

3279

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

4,400,000,000

220,000,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

11

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

190.5

زمین

مسکونی

1

1

3277

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

3,410,000,000

170,500,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

12

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

453.09

زمین

مسکونی

2

3

3864

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

7,040,000,000

352,000,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

13

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

258

زمین

مسکونی

2

2

3863

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

4,180,000,000

209,000,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

14

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

251.22

زمین

مسکونی

2

1

3862

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

4,620,000,000

231,000,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

15

چناران  -بلوار امام رضا (ع)  -روبروی شرکت برق

321.94

زمین

مسکونی

4

2

3873

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

4,840,000,000

242,000,000

پس از وصول 50درصد ثمن معامله

16

کیلومتر  45جاده مشهد چناران  ،اراضی جمعاب  ،حاشیه جاده

2844

زمین

زراعی

-

-

7/235اااصلی

قطعی

50درصد نقد الباقی در اقساط  12ماهه

2,844,000,000

142,200,000

پس از وصول 60درصد ثمن معامله

17

کیلومتر  45جاده مشهد چناران  ،اراضی جمعاب  ،حاشیه جاده

2690

زمین

زراعی

-

-

7/235اااصلی

قطعی

50درصد نقد الباقی در اقساط  12ماهه

2,690,000,000

134,500,000

پس از وصول 60درصد ثمن معامله

18

کیلومتر  45جاده مشهد چناران  ،اراضی جمعاب  ،حاشیه جاده

2530

زمین

زراعی

-

-

7/235اااصلی

قطعی

50درصد نقد الباقی در اقساط  12ماهه

2,530,000,000

126,500,000

پس از وصول 60درصد ثمن معامله

19

کیلومتر  45جاده مشهد چناران  ،اراضی جمعاب

40000

زمین

زراعی

-

-

62و260فرعی از  235اصلی

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

36,000,000,000

1,800,000,000

پس از وصول 60درصد ثمن معامله

20

کیلومتر  45جاده مشهد چناران  ،اراضی جمعاب

23570

زمین

زراعی

-

-

260فرعی از  235اصلی

قطعی

40درصد نقد الباقی در اقساط  18ماهه

21,213,000,000

1,060,650,000

پس از وصول 60درصد ثمن معامله

21

کیلومتر  45جاده مشهد چناران  ،اراضی جمعاب

1781

زمین

زراعی

-

-

178فرعی از  235اصلی

قطعی

50درصد نقد الباقی در اقساط  12ماهه

1,781,000,000

89,050,000

پس از وصول 60درصد ثمن معامله

5
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روزنامه دستبافتهها

روش مقابله با بیدزدگی قالی دستباف

هادیپورجهان

رازهای حامد عنقا ،نویسنده و تهیهکننده «آقازاده» از چالشهای این سریال پربیننده؛

مخاطب میتواند حدس بزند از چه چیزی حرف میزنیم
بــدون شــک یکــی از پرمخاطبترین
تولیدات شــبکه نمایش خانگی ســریال
آقازاده به نویسندگی و تهیهکنندگی حامد
عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی اســت.
حامد عنقا پیش از این در «قلب یخی» نیز
نشان داده بود عالقه زیادی به موضوعات
ملتهب و چالشهــای پرهیجان دارد و در
این ســریال نیز با بیان صریــح و بدون
سانســور ،موضوعات اجتماعی و سیاسی
را بــه شــکل موفقی به تصویر کشــیده
است .بدون تردید «آقا زاده» نقطه عطف
همکاری توفیقی و عنقا است.
بــه گــزارش روزنامه «صبح امــروز» در
هفتههای پایانی پخش سریال «آقازاده»
حامد عنقا (نویســنده و طراح و تهیهکننده
این سریال) گفتگویی با ایلنا داشته که در
ادامه بخشی از آن را میخوانید.
تحلیل ورودی شما برای ساخت این پروژه چه

چیزهاییبود؟

خیلی ســاده .یک دغدغهای داشــتیم و
فکری ،و میخواستیم این را چه به جهت
فکــری و چه به جهت اجرایی پیاده کنیم.
بخشــی از این دغدغه از نگاه به اتفاقات
روز جامعه میآمد و بخشی از آن هم حس
نیاز و مطالبه اجتماعی و اینکه آیا در شبکه
نمایش خانگی میشــود کاری ساخت که
بشود بدون اینکه حرف ریاکارانهای بزنیم
از آنچه به آن معتقدیم ،بگوییم و با گفتن
این مسائل همچنان پرمخاطب باشیم .این
چیزها را قبال در شبکه نمایش خانگی در
این ســطح و حجم نداشتیم و این یکی از
دغدغههای ما در ساخت «آقازاده» بود.
چه هدفی را در این چیدمان شخصیت آرام

حامدتهرانیدنبالمیکنید؟

ادراک مــن از جامعــه امروز بر اســاس
خواندههــا و شــنیدهها و پروندههــا و
رســانهها و آدمهای مطلع و موثر جامعه
اســت .آدمهایی که ســاعتها خواهش
کردیــم ،وقــت گرفتیم ،آنهــا صحبت
کردیــم و مصالحشــان را شــنیدیم .فکر
نکنید «آقازاده» مثل بقیه ســریالها است
که شــب تصمیم گرفتیم آن را مثل یک
داستان عاشــقانه بنویســیم و بعد آن را
بسازیم« .آقازاده» مســیر راحتی را برای
تولید طی نکرده است ولی االن واقعا وقت
حرف زدن درباره این چیزها نیست .بعدها
حرفهای شنیدنی زیاد خواهد بود.
ســینا مهراد و امین تارخ به عنوان نماینده
قشری هســتند که مخاطب امروز میداند
همه آنهایی که در این خاســتگاه حضور
دارنــد آدمهای ســالم و پاکی نیســتند و
عموما با حفظ ظاهر و استفاده از قدرت هر
کاری در این فضا میکنند.
نمیدانم این کلی نگــری از کجا میآید
ولی نماینده این قشــری که از آن حرف
میزنید در «آقازاده» کیست؟ امیر بحری.
پس اشــتباه نکنید .امیر بحــری نماینده
همــان آدمهایی اســت که ظاهرشــان
علیهالسالم است و مدعی انقالبیگری .او
با حاجرضا در جنگ حضور داشته و امروز
آدمی است که عاشق قدرت و ثروت است
و چشم روی فســاد فرزندش بسته است
و یا حتــی زمینهاش را هم فراهم میکند.
اشتباهی که میکنید این است که بحری
را در جناح مقابل میگذارید .ولی در واقع
بحری همان حاج رضا است که آلوده شده
و زندگــیاش به بیراهه رفتــه .اصال قرار
ما هــم در «آقازاده» نقد افرادی مثل امیر

بحری است .ما قرار نیست در سریال حاج
رضا را معرفی کرده و روی آن زوم کنیم.
حاج رضا تهرانیها برای جامعهای که من
دوســت دارم ببینم مفروضند ،هر چند نادر
باشــند ولی میدانم که هســتند و این از
اندک امیدواری ماست.

که همه جامعه در جریان جزئیات آن قرار
گرفتند و برایشان آشناست .بحری ،شهردار
سابق نیست ولی اگر در ذهن مخاطب این
شکلی اســت خب طبیعی است .لزوم آن
هم بســتر داستان است ،شاید کسی دیگر
اگر مینوشت شکل دیگری بود.

شمایلی که از حاج رضا نشان میدهید بر مبنای

در طول قسمتهایی که تا امروز پخش شده

قدیمی و یک پیرمرد زاهد که فقط توصیههای

گویا خیلی پرقدرت و بانفوذ است اما هیچ چیزی

کلیشهها است .در واقع چیزی بیشتر از یک خانه
خوب میکند ،از او نمیبینیم.

حتــی از کلیشــه هم تعریف کلیشــهای
دارید ،اتفاقا اینها کلیشــه نیســت .اینکه
کســی ریش دارد و وضو میگیرد و نماز
میخواند ،کلیشه نیســت .کلیشه آنجایی
اســت که یکی ریش دارد و وضو میگیرد
و همان واکنشــی که ازش توقع داری را
انجام میدهد .اگر میخواســتم حاج رضا
را کلیشــهای نشــان دهم وقتی میفهمد
عروسش بدکاره است ،او را ترک میکرد
اما مــا میبینیم که ایــن کار را نمیکند.
اتفاقا میخواهم بگویم امیر بحری کلیشه
اســت .چون همان حرفهــا را میزند و
همان کارهایــی را میکند که تصورت از
آدمهای ریــاکار و دروغگویی دقیقا همین
است ولی حاج رضا کلیشــه نیست .حاج
رضا کســی اســت که وقتی عروســش
میخواهد از گذشــته خودش بگوید ،به او
میگوید چاییات سرد نشود تا مانع حرف
زدنش شود .ستارالعیوب بودن در جامعه ما
جزو صفات کمیاب است .حتی میخواهم
بگویم حامد هم در فیلم کلیشــه نیســت.
شاید شمایل او شــبیه بسیاری از جوانانی
باشــد که میتوانیم در جامعــه ببینیم اما
او هم مســیری را میرود که کمتر کسی
به سمتش میرود .ایســتادن روی عقیده
و ایستادن روی عشــق با همه بدنامی و
حاشیهای که برایش میآورد.
کاراکتر امیر بحری را هم طوری طراحی

کردید که تمام اخالقهای بد و فسادها را یکجا
دارد .زن مخفی دارد ،پای منقل و بساط افیون

مینشیند و پر از زد و بندهای آنچنانی است
و حتی جلوه بیرونی زندگیاش هم یک کاخ
عجیب و غریب است .لزومی داشت همه اینها در

یک آدم جمع شود؟

فکر میکنید همه اینها برای یک نفر زیاد
است؟ من اگر میخواستم به چندین پرونده
واقعی مشــابه وفادار باشم و عین زندگی
آنها را در فیلم تعریف میکردم ،مخاطب
آنجا فکر میکرد از تخیلم اســتفاده کردم.
واقعیت این اســت که متاســفانه در مورد
امثال بحری خیلی بیشــتر از آنچه که در
سریال میبینید ،در دنیای امروز شاهدش
هســتیم و وجود دارد .تازه بحری در برابر
نمونههای واقعیاش کاری نمیکند .یک
زن بد حجاب دارد که دوست ندارد کسی
از آن خبردار شود .تازه دو زنه هم نیست.
شــما میگویید همه این صفات توی یک
نفر جمع نمیشــود؟ همین االن کسی را
داریم که ســه برابر این صفات را درونش
جمع کرده و االن در زندان است.

در قسمت بیستم ما صحنههایی را میبینیم که از
ماجرای واقعیاش کمتر از دو سال میگذرد.
ماجرای کشته شدن همسر شهردار سابق به دست

خودش .چرا این موضوع را در البالی قصه جا
دادید؟ چه لزومی داشت که پرونده به این سمت

کشیدهشود؟

اول که این تطبیق درســتی نیست و اگر
هم جایی ذهنتان به آن ســمت میرود به
خاطر شهرت بیش از حد آن پرونده است

همواره شمایلی از حاج رضا نشان دادید که

از آن نمیبینیم .در هیچ کجای این قصه برای

شکلگیریعدالتشاهدحضورشنیستیم.

برای ما هــم اینکه نیما بحــری از رانت
پدرش برای رسیدن به ثروت استفاده کند،
هم اینکه حامد تهرانی برای حل پروندهای
که در دست دارد متوسل به نفوذ و قدرت
پدرش شود ،بد و اشتباه است .حامد کارمند
نهادی اســت که تشکیالتی است ،رئیس
و مافــوق دارد و میتواند کارش را قانونی
پیش ببرد .پس هم استفاده نیما از پدرش
رانت اســت هم استفاده حامد .اینکه چون
هدف حامد خوب است پس از رانت استفاده
کند اصال خالف عدالت اســت .هیچ وقت
نمیبینیم حامــد از پدرش کمک بخواهد.
ما طبق توصیفی که از حاج حســن درباره
حاج رضا میشنویم ،میدانیم برایش کاری
ندارد امیر بحری را یک روزه کله پا کند اما
این کار را نمیکند چون اصولی دارد .تنها
جایی که حاج رضــا دخالت میکند جایی
اســت که پای اخالق به میــان میآید .و
برای همین ناموس بــه اتاق امیر بحری
مــیرود و با او برخــورد میکند .حتی در
قســمت نوزدهم میبینیم که نیما بحری
به حــاج رضا میگوید مــن ماندم تو که
میتوانی با یک تلفــن همه چی را زیر و
رو کنی چرا نمیکنــی؟ و این تفاوت ریز
و نامحسوسی اســت که بین امیر بحری
و حاج رضا فرق میگذارد .حتی برای امر
حق هم حاضر نیست خالف مسیر برود و
قدرت خودش را به رخ بکشد .امروز برای
من و تو در این جامعه که زندگی میکنیم
این حرفها خیلــی فانتزی و دور از ذهن
است .درست اســت؟ خب آرزویش را که
میتوانیم داشته باشیم.
توقع مخاطب از سایه قدرتی که از حاج رضا نشان

میدهید این است که ریشه تمامی فسادهایی که
در حال رخ دادن است را با حضورش بخشکاند.

من ایــن گونه نمیبینم متاســفانه .این
یک نگاه ویترینی از یک ماجرای کامال
پیچیده اســت .این تحلیل که حاج رضا
میتواند جلوی جریان فســاد بایســتد
چیزی نیســت که امکانش وجود داشته
باشد .شــاهد مثالش تمامی پروندههایی
اســت که در حال شکلگیریاند .در این
روزها شاهد برگزاری دادگاهی هستیم که
نماینده دادستان در آن میگوید متهمین
حتی علیه من هم پروندهســازیکردهاند.
یک درصد احتمال ایــن را میدهی که
در عالــم واقع پروندهای مثل نیما بحری
و حامد تهرانــی در دادگاه منجر به رای
برائت نیما بحری شــود؟ پس حاج رضا
تهرانــی با علم به کدام موضوع میتواند
پیــش از دادگاه حکم صادر کند که حتما
نیما بحری گناهکار است و باید از قدرتش
علیه او اســتفاده کند؟ به عنوان نویسنده
بعضی از شــخصیتهایی که مینویسم
را دوســت دارم .مثال عاشق شخصیتی
هستم که عالوه بر اینکه مسجد میرود
و نمــاز میخواند و تمایالت مذهبی دارد

اما در کنار آن چشــم روی عیب دیگران
هم میبندد .حاج رضا تهرانی شخصیت
محبــوب من در «آقازاده» اســت .مثل
شــخصیت حاج علی تهرانی در سریال
«پدر» که ثروتمند اســت و ســوار بنز
میشــود ولی وقتی میبینــد کارگرش
میخواهد عروسی کند دست در جیبش
میکند و کلید بنــز چند میلیاردیاش را
به کارگرش میدهــد .فردایش هم که
میگوینــد طرف با بنز تصــادف کرده،
میگوید اشکالی ندارد و درست میشود.
من این چیزها را تدین میدانم .من حاج
رضایی که زخم زبان مردم را میشنود و
در دفاع از خودش ریاکارانه حرف نمیزند
را دوســت دارم .او شــخصیتی است که
حتی وقتی نیما بحری به زندان میافتد
از اینکه دســتش را بگیرد و به او کمک
کند ابایی ندارد .چرا؟ چون به توبه اعتقاد
دارد .حاج رضا با عروســی طرف اســت
که فیلم و عکســش را تمام شهر دیدند.
ما مشــکل پخش داریــم و نمیتوانیم
نشــان دهیم چه چیزی از عروس حاج
رضا پخش شــده ولی مخاطب میتواند
حــدس بزند از چه چیزی حرف میزنیم.
ولی حاج رضــا به عروســش میگوید
تو دیگر آن آدمی که عکســش دســت
مردم اســت ،نیستی .فقط قیافهات شبیه
اوســت .من در این جامعهای که پسر را
به جرم پدر همچنــان فحش میدهند،
دربهد ِر شخصیتی مثل حاج رضا هستم.
میگویید در جامعه ما همچین آدمهایی
نیســتند؟ به قول قدیمیها برکت از این
شــهر رفته اســت؟ باشــد ،ولی حداقل
فانتزیاش را که میتوانم داشــته باشم.
که تازه من میگویم فانتزی هم نیست و
صد نفرشان را در همین شهر میشناسم
که مانند حاج رضا زندگی میکنند.
این نقد یک جریان ایدئولوژی نیست که از اصل

خودش فاصله گرفته است؟

نمیدانم .مــن از آرزوهایــم میگویم.
آرزویم این هســت شــخصیتی را نشان
دهم که وقتی میبینــد رفیق گنهکار و
قاتلش در زندان گرفتار اســت ،پیشش
میرود و میگوید کاری از من برمیآید؟
مــن به هوالغفــورودود کــه در یکی از
قسمتها به آن اشاره کردم ،اعتقاد دارم.
ما ده شــب روضه سیدالشهدا میرویم و
ایــن قصه را آنقدر شــنیدیم که از فرط
تکرار کلیشــهای شده ،حر با آن همه رو
ســیاهی وقتی نزد امام میآید ،حضرت
اباعبداهلل(ع) به او میگوید ســرت را باال
بگیر .من دنبال این فلسفه از دین هستم.
در هر مدیوم و ســریالی هم که باشد آن
را مطرح میکنم .میگویید کلیشه است؟
میگویید دیگر همچیــن آدمهایی پیدا
نمیشــوند؟ من میگویم با چراغ در این
شهر میگردم و بین هفتاد هشتاد میلیون
جمعیــت حتی اگر یک نفــر را هم پیدا
کردم ،برایم کافی است.
ولی شاهد هستیم آدمهایی مثل حاج رضا

دیگر تاثیرگذار نیستند .حتی در محله خودش
هم دیگر کسی حرفش را قبول نمیکند و از او

دوریمیکنند.

دنیــا محل ابتال اســت و ایــن یک امر
طبیعی اســت .مردم محله حاج رضا او را
قبول دارند ولی وقتی عکس عروســش
را در شبکههای اجتماعی میبینند دچار
تردید میشوند و رویگردان میشوند.

برای اینکه از آدمی مثل حاج رضا توقع چنین

خطاهاییندارند.

اشتباه میکنند .همین نگاه مطلقگراست
که گرفتارمان میکند .حاج رضا به آنها
چه میگوید؟ او بعد از تمام زخم زبانها
به مردم محل میگوید شماها حق دارید.
من هم مثل شــما دو تا گــوش و دو تا
چشــم دارم .من در بد امتحانی هستم.
این آدم مورد عالقه من است که با تمام
تلخیهای دنیــا باز هم از صراط انصاف
خارج نمیشــود .حاال یک عده بگویند
افــکارم قدیمی و مذهبــی و ایدئولوژی
زده است .مهم نیست .من از چیزی دفاع
میکنم که به آن عالقه دارم.

با بید ،سوســک و حشرات آسیبرســان به قالی با شــیوههای زیر می توان مقابله کرد
.بیدسالی دوبار تولید مثل میکند .اواخر بهار و اویل تابستان ،اواخر پائیز و اوایل زمستان .
در این مواقع از سال هوا خیلی زود تغییر میکند و رطوبت زیاد میشود و بیدها در رطوبت
رشد و نموشــان شروع میشود به همین خاطر در شمال ایران بید زیاد دیده میشود .اگر
فرش بافته شــده مورد تهاجم بید و حشرات آسیبرســان قرار گرفت ،فرش باید شسته
شــود ،با شستن فقط الروها و تارهای تنیده شــده ،از بین میرود .اما مشکل اصلی تخم
بید و حشــرات موذی هست که به شکل شــمهای ریز سیاه و سفید در البالی پرزها در
جف فرش باقی میمانــد .برای از بین بردن تخمها در زمانهای قدیم از تنباکو و توتون
اســتفاده میکردند ،به این طریق که در زیر فرشها معموال توتون و تنباکو میگذاشــتند
که در این روش اگر فرش کرم رنگ و یا رنگ روشــن داشــته باشــد زردی توتون روی
فرش اثر خواهد گذاشــت .در بعضی از منابع به مواد شــیمیایی مثل ایولین و یا متین اف
اف یا د.د.ت که این مواد بین سی یا چهل سال پیش به علت آسیبهای زیست محیطی
تولیدات شــان در آلمان متوقف شده اســت .در هر صورت برای مقابله با بید ابتدا فرش
گردگیری و دوم خوب شسته شود .البته در بعضی از تحقیقات میدانی گفته شده که برای
از بین بردن بید در ایران از هیدرو استفاده میشود که این عمل موثر نیست ،بلکه به فرش
آســیب هم میرساند .اگر بید در مرحله اول باشد ،زیرانفتالین گازی تولید میکند که فقط
کرمها را خفه میکند .برای اینکه اثر نفتالین موثرتر باشد ،باید نفتالین را خورد کرد و روی
فرش پارچه ســفیدی گذاشــت و نفتالین را روی پارچه پاشید و سپس فرش را لوله کرد و
حدود یک ما فرش رابســته نگه داشت .بعد که نفتالین تماما؛ بخار شد فرش را در معرض
هوای آزاد قرار میدهیم .فرش هر شــیش ماه یکبار باید از پشت و رو در معرض هوا قرار
گیرد .اما اگر فرش ســنگین بود باید رطوبت خانــه را کنترل و درها و پنجرههای خانه را
باز گذاشــت تا هوا در منزل جریان داشــته باشد .البته بید در آفتاب گرم و هوای سرد هم
از بین میرود .در روزهای آفتابی حدود  ۲۵تا  ۳۵درجه ســانتی گراد پشت فرش را حدود
نصف روز در جریان آفتاب شدید قرار میدهیم .این گرما تخمهای بید را از بین میبرد و
یا فرش را در جریان هوای ســرد حدود  ۲۰تا  ۳۰درجه زیر صفر قرار میدهیم .حدود ۱۰
روز تا  ۳۰روز تا هوای ســرد تخمها را از بین ببرد .البته روش ســرد راه دیگری دارد که
میتوان بعد اتمام شستن فرش ،فرش خیس را در جریان هوای سرد قرار داد که این کار
روش دیگری هست .البته اگر آن کارها برای شما سخت باشد ،ماده دیگری به نام Enoz
هست که مثل نفتالین و بدون بو و با همان نتیجه عمل میکند .اما الیافی که مورد هجوم
بید قرار گرفته باشــند ،اگر قسمتی از الیاف باشد قسمت بید زده حذف و باقی مانده الیاف
بعد از شستشــو و بیدزدایی مورد استفاده قرار میگیرد .الیاف را بهتر است قبل از استفاده
با محلول خاص ضد بید کرد.

معرفی شما از یک شخصیت امنیتی-
اطالعاتی -قضایی به شکلی است که تمام
اجزای زندگی او را میبینیم و با او همراه

کافه شعر

میشویم .شخصیتی مانند او چطور آنقدر
راحت درگیر آدمی میشود که در اصطالح

امنیتی«پرستو»بوده؟

یکبار اول مصاحبه گفتم ،مگر میشــود
«آقازاده» را بدون مشــورت با باالترین
ســطوح ســاخت؟ فکر میکنید برای ما
کاری داشــت قصه را طــوری تعریف
کنیم که از همان قســمتهای اول این
موضوع لو بــرود و مامور امنیتی ما وارد
این ماجرا نشــود؟ چرا تا امروز هیچ نهاد
و هیچ فرد صالحیتداری نســبت به آن
اعتراض نکرده؟ چه کســی کارشناستر
از متخصصیــن این حوزه اســت برای
مشــورت دادن به ما؟ چه کسی دلسوزتر
است نسبت به خودشان؟ فالن آدمی که
توییت میزند؟ یک عده خودشــان را به
تجاهل زدهاند .واضح است که «آقازاده»
با مشورت بسیاری ســاخته شده است.
البته یکسری مالحظاتی هست که سعی
کردیم رعایت کنیم .مثال میبینیم ارشد
حامد تهرانی که نقشش را محمدحسین
لطیفی بازی میکند ،میگوید ما به سوژه
اشراف داشــتیم و او را زیر نظر داریم و
این هم به معنای بیایراد بودن ما نیست.
ولی چرا قبل از ازدواج اقدام نکردند؟

در همان سکانس توضیح میدهد چون
راضیــه مدتهاســت کاری نکرده و به
زندگی عادی مشــغول اســت .در بازی
امنیتی به این موضوع میگویند ســفید
کردن سوژه.
یعنی در واقع ارشد حامد هم در این ماجرا

رکب خورده است؟

رکب نخورده .تصور اشــتباهی در جامعه از
مامور امنیتــی وجود دارد که تمام تلفنهای
افراد بالاستثنا شنود میشود و تمام مدت زیر
نظر نیروهای امنیتی هستیم .اینطور نیست.
یک نیروی امنیتی برای گرفتن مجوز شنود
باید کلی سند و مدرک به دادگاه ارائه کند تا
قاضی قانع شود و به او دستور شنود بدهد.
ماجرای تذکر سازمان صداوسیما و ساترا به

سازمان اوج برای تولید «آقازاده» و محتوای

آن چیست؟

کال این موضوع جعلی و ســاخته ذهن
بعضی از افراد اســت .اصــا اینها که
گفتید در مقام تذکر دادن نیســتند .من
به عنــوان تهیهکننده این اثــر تا امروز
هیچ تذکــری از هیچ نهاد و ســازمانی
برای ساخت این سریال دریافت نکردم.
این حرفهایی کــه در بعضی گروهها و
کانالهامیخوانید بخشــی از آن آرزوی
نویسندگان آن است.

آذر چمیپا

مغزش غنچهی پیچیدهای بود از زیباییها!
به آسمان فکر میکرد
چقدر بیعدالتی و فتنهی زمین را دیده بود .
اما با بزرگ منشی همچنان آسمانی میکرد.
طوفان زده بود به گل زندگیاش !
بین او و زیباییهای زندگیاش سر ما خوردگی بوجود آمده بود.
آنجا که قطار زندگیاش را سوار شده بود ،کولهپشتی کوچکی برشانه داشت
موقع پیاده شدن روزگار چمدان سنگینی را همراهش کرده بود.
ساز دهنیاش را برداشت
کنار پیچ تند زندگیاش نشست.
این بار او مثل آسمان آرام آواز زندگی در گذر است را سر داد.
امیر رجایی

معبود که نیست عابدش میفهمد
هر کار گناه؛ زاهدش میفهمد
اجبار نبود اسم او را ببرم...
این شعر برای او ،خودش میفهمد
گیسو که نه ،راه تاریک این است
سر منشاء هر شعر رمانتیک این است
عشّ اق تو صف کشیده و تهران گفت:
معنای حقیقی ترافیک این است
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برگزاری سومین سمپوزیوم ملی
مجسمهسازی مفاخر به شکل مجازی

سومین سمپوزیوم ملی مجسمهسازی مفاخر
ویژه دانشــمندان معاصر بــه صورت مجازی
برگزار میشود.
به گزارش روزنامه «صبح امروز» و به نقل از
هنر انالین ،سازمان زیباسازی شهر تهران با
توجه به شــرایط موجود و همهگیری بیماری
کرونا در ســطح کشور؛ به منظور جلوگیری از
انتشار بیماری کرونا و همچنین حفظ سالمت
هنرمندان و دیگر دســت اندرکاران برگزاری
این دوره از سمپوزیوم ملی مفاخر ،این رویداد
بزرگ هنری را از امروز سوم آذرماه به صورت
مجازی برگزار میکند.
ســازمان زیباســازی شــهر تهران؛ پس از
برگزاری  ۲دوره ســمپوزیوم مجسمهســازی
مفاخــر ،ســومین دوره ایــن رویــداد را به
دانشمندان معاصر کشور اختصاص داده است
که از امروز سوم آذرماه آغاز شده و قرار است آثار این سمپوزیوم در فرهنگستان علوم نصب
و جانمایی شوند.
گفتنی اســت ،این ســومین رویدادی است که به ســاخت تندیس دانشمندان و مفاخر ملی
اختصــاص یافته اســت .در ایــن رویداد  ۲۱هنرمنــد ،تندیس  ۲۱نفر از مفاخــر ملی را در
کارگاههای شخصیشان میسازند.

در شهر
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اجرای عملیات ایمن سازی تابلوهای برق
بوستان های منطقه یک

شــهردار منطقه یک از اجــرای عملیات ایمن
ســازی  70تابلوی برق کامپوزیت در سطح این
منطقه خبر داد .به گزارش صبح امروز کوروش
باوندی با بیان این خبر اظهار کرد :در راســتای
ایمن ســازی تجهیزات بوستان ها و پیشگیری
از ســرقت ،خاموشــی ،برق گرفتگــی و70 ...
تابلو برق کاپوزیت ســطح این منطقه با رعایت
استانداردهای الزم تجهیز و ایمن سازی شد.
وی ادامه داد :بازدید و کنترل مســتمر تأسیسات و تجهیزات مربوط به آبنماهای موجود در
سطح بوستانها ،فضای سبز و میدانهای عمومی با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی به منظور
پیشــگیری از خطر برقگرفتگی و سقوط ضرورت دارد و می بایست به منظور رفع اشکاالت
و نقایص فنی و پیشــگیری از بروز خطرات برای شهروندان باید به استاندارد بودن این اقالم
و تجهیزات توجه شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای
استانداری خراسان رضوی منصوب شد

تعویض دریچههای نانو کامپوزیت برای
کانال های جمع آوری آب های سطحی

ی کانال های جمع آوری آب های سطحی
شــهردار منطقه  9مشهد گفت :دریچه های قدیم 
این منطقه با دریچه های نانو کامپوزیت تعویض می شــوند و این پروژه تا پایان سال جاری
ادامه دارد.
بــه گزارش صبح امروز ،جواد اصغری اظهار کرد :دریچه های قدیمی کانال های جمع آوری
آب های سطحی از جنس فلز بوده و با احتمال سرقت آن ها ،مشکالتی از قبیل بروز صدمات
برای وســائط نقلیه ،خسارات جانی برای شــهروندان ،ورود نخاله ،زباله و رسوبات از طریق
دهانه منهول ها و انسداد کانال ها به وجود می آید.
وی ادامه داد :در این راستا شهرداری منطقه  9مشهد اقدام به خریداری و نصب دریچه های
نانو کامپوزیت با مقاومت باالتر برای نصب بر روی کانال های جمع آوری آب های سطحی
در سطح منطقه ،کرده است.
اصغری تصریح کرد :این دریچه ها با تکنولوژی نانو بر پایه بتن ســاخته و با الیاف فوالد می
باشــد و با توجه به جنس و تکنولوژی ساخت ،خوردگی و فرسایش حاصل از گازهای تولید
شده در داخل کانال های جمع آوری آب های سطحی را نخواهند داشت.
شهردار منطقه  9مشهد افزود :نکته اصلی در استفاده از دریچه های نانو کامپوزیت این است
که با توجه به ســرقت دریچه های فلزی قدیمی ،دریچه های نانو به دلیل نداشــتن ارزش
معامالتی ،منفعتی برای سارقان ندارند.
اصغری خاطرنشــان کرد :نصب دریچه های جدید از شهریور ماه سال جاری بر روی کانال
های جمع آوری آب های سطحی منطقه با اعتبار  1میلیارد و  990میلیون ریال شروع شده
و براساس اولویت بندی صورت گرفته تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است از ابتدای سال جاری به منظور رفع خطر و جلوگیری از حوادث احتمالی 80
دریچه قدیمی سطح منطقه با معابر همسطح سازی شدند.

آغاز مرمت اضطراری دو بنای تاریخی خواف
با مشارکت بخش خصوصی

رئیس شورای شهر مشهد
گفت :الیحــه اصالح
بودجه  17هزار و 600
میلیاردتومانیشهرداری
بــرای ســال جــاری،
نویدبخش توسعه و عمران
منحصربهفــردی بــرای
مشــهدالرضا(ع) اســت؛
مســئولیتپذیری شورای
شهر و مدیریت شهری در
این شرایط سخت اقتصادی
و تامیــن منابع  17600میلیــارد تومانی برای
تحقق برنامهها و اهداف پیش بینی شده ،افتخار
بزرگ و ماندگاری برای مشهد است.
به گزارش صبح امروز محمدرضا حیدری در آغاز
یکصد و ســیزدهمین جلسه علنی شورای شهر
مشهد ،ابتدا به تشریح مناسبتهای هفته جاری
پرداخت و با تبریک هشــتم ربیعالثانی ،والدت
امامحسنعسگری(ع) ،اظهارکرد :این مناسبت
را بــه امامزمان(عج) تهنیــت عرض میکنیم؛
شخصیت امامحسنعســگری(ع) الگوی همه
مومنان ،بویژه جوانان ماست.
حیــدری در ادامه بــا گرامیداشــت  5آذرماه،
ســالروز تاسیس بسیج مســتضعفین به فرمان
امامخمینی(ره) ،گفت :بســیج خدمات بســیار
ارزشــمندی را به نظــام و انقالب داشــته و
درخشــانترین و ماندگارترین آنها را در دوران
هشت سال دفاع مقدس شاهد بودیم.
وی همچنین خاطرنشــان کرد :این هفته را به
تمام اعضای شــورای شهر مشهد که در مقطع
زمانــی جنــگ تحمیلی با لباس بســیجی در
این عرصه حضور یافتنــد و از خود ایثارگری و
فداکاری نشــان دادند ،تبریک و تهنیت عرض
میکنیم.
رئیس شورای شهر مشهد گفت :بسیج ،عالوه
محمدعلی علی نژاد

در منطقه  9انجام شد:

ارائه بودجه اصالحاتی  17هزار میلیاردی سال 99

خبرنگار

با صدور حکمی از سوی استاندار ،مدیرکل دفتر
امور روستایی و شــوراهای استانداری خراسان
رضوی منصوب شد .به گزارش اداره کل روابط
عمومی استانداری خراسان رضوی ،محمدصادق
معتمدیان با صدور حکمی محمد شــفیعی را به
عنوان مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای
استانداری خراسان رضوی منصوب کرد.
در متن این انتصاب آمده است :نظر به مراتب
تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی ،به موجب این حکم ،به ســمت مدیرکل دفتر امور روستایی و
شــوراها منصوب میگردید .امید است با اتکال به خداوند متعال ،در چارچوب وظایف مصوب
در راســتای تحقق اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای
دولــت تدبیر و امید ،تحــت منویات و فرامین مقام معظم رهبری (مــد ظله العالی) موفق و
مؤید باشید.

رئیس شورای شهر مشهد در آغاز یکصد و سیزدهمین جلسه علنی شورا مطرح کرد:

کارگران ثابت خدمات شهری و فضای سبز شهرداری مشهد بیمه تکمیلی میشوند
معاون خدمات شــهری شهرداری مشــهد از پرداخت هزینه بیمه تکمیلی کارگران
ثابت خدمات شهری و فضای سبز از سوی شهرداری خبرداد.به گزارش صبح امروز
مهدی یعقوبی در این خصوص گفت :با دســتور شــهردار مشهد و موافقت شورای
اسالمی شهر ،در اصالح بودجه سال  99شــهرداری هزینه بیمه تکمیلی نیروهای
دائمی پیمانکاران در پیمانهای حجمی پیشبینی شد.
وی اضافــه کرد :بر این اســاس کلیه نیروهای دائمی پیمانــکاران در پیمان های
حجمی ،مشــمول بیمه تکمیلی رایگان خواهند شد و پرداخت هزینه بیمه تکمیلی
کارگــر از الزامات پیمانهای حجمی خواهد بود.وی با اشــاره به اینکه هزینههای
مربوط به بیمه تکمیلی کارگران فضای ســبز و خدمات شهری در آنالیز پیمانهای
حجمی لحاظ و از ســوی شهرداری مشهد پرداخت خواهد شد ،اظهارکرد :این موضوع به تصویب کمیسیون های مربوطه از
جمله کمیسیون برنامه و بودجه رسیده و اعتبار مورد نیاز در اصالح بودجه سال  99پیش بینی شده است .با این اقدام پاکبانها،
باغبانها و کارگران فضای ســبز تحت پوشــش بیمه تکمیل درمان قرار می گیرند.معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با
بیان اینکه پرداخت هزینه بیمه تکمیلی این عزیزان در راســتای حفظ سالمت و کاهش هزینه درمانی آنها انجام شده است،
اظهار کرد :هزینه بیمه تکمیلی از سوی پیمانکاران پرداخت و شهرداری مشهد این هزینه را به پیمانکاران پرداخت خواهد کرد.
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 ۲۲۱۷خودرو در مبادی ورودی مشهد تذکر لسانی دریافت کردند

خراسانرضوی با اشاره به آغاز طرح محدودیت
ورود از یکم آذر گفت :در اولین روز اجرایی شدن
طرح محدودیت تردد در کشــور و خراســان از
مبادی ورودی تعداد  ۲۲۱۷دستگاه خودرو تذکر
لسانی دریافت کردهاند.
سرهنگ حسین میشمست در گفتوگو با ایسنا
در خصوص طرح منع رفت و آمد اظهار کرد :از
ساعت هفت صبح روز شنبه ،اول آذر ،ممنوعیت
و محدودیــت ورود به شــهرها ،اجرایی و این
ممنوعیت در هفت نقطه ورودی به شهر مشهد اعمال شده است.
وی افزود :البته این دســتورالعمل تنها شــامل ممنوعیت ماشــینهای ورودی به شهر مشهد است و تنها
ورودیها کنترل خواهند شد .الزم به ذکر است کلیه شهرستانهای استان به تناسب وضعیت قرمز ،نارنجی
و زرد ورودیهای خود را کنترل خواهند کرد.
جانشــین رئیس پلیس راه خراســانرضوی ادامه داد :طرح فعلی محدودیت ترددها تنها مربوط به ورودی
شهرهاســت و ممنوعیت خروج را مانند طرح قبلی شــامل نمیشــود .البته در طرح قبلی به واسطه کنترل
خروجــی و ورودی بــه صورت همزمان در مدت زمان کوتاه اعمال آن با توجه به آمار ،ســفرها  ۴۰درصد
کاهش پیدا کرده است.
میشمســت خاطرنشــان کرد :در این طرح کلیه شهرستانها با توجه به وضعیتی که از سوی دانشگاههای
علوم پزشکی برای آنها اعالم شده ،در حال کنترل ورودیها و خروجیهای خود هستند.
وی در خصوص چگونگی اجرا شدن این طرح در روز گذشته تصریح کرد :در اولین روز اجرایی شدن طرح
محدودیت تردد در کشــور و خراســان از مبادی ورودی ماشینهای برگشتی  ۱۹۵۵دستگاه و تعداد ۲۲۱۷
دستگاه خودرو تذکر لسانی دریافت کردهاند.
جانشین رئیس پلیس راه خراسانرضوی افزود :در همین راستا تعداد  ۲۳دستگاه مشمول جریمه  ۵۰۰هزار
تومانی و  ۱۳۹دستگاه مشمول جریمه یک میلیون تومانی شدند.

نامگذاری دو بولوار به نام های شهید محمد زاده و هفت حوض
شورای اسالمی شهر مشهد نامگذاری یک بولوار به نام شهید محمد زاده و یک
بولوار به نام هفت حوض را تصویب کرد.
در یکصد و ســیزدهمین جلسه علنی شورای شــهر ابتدا الیحه نامگذاری دو
بولوار در دســتور کار قرارگرفت و پس از تصویب به شــهرداری مشهد اجازه
داده شــد نســبت به نامگذاری بلوار تازهتاســیس حد فاصل شهید چراغچی
 ۱۳تا میدان خیام نیشــابوری به نام «شــهید رجبعلی محمدزاده» و بلوار تازه
تاســیس امتداد بلوار کوشش (از تقاطع خیابان قائم (عج) به سمت خلج )به نام
هفتحوض اقدام کند.همچنین مقرر شد تندیس شهید رجبعلی محمد زاده نیز
در ابتدای چراغچی  13نصب شود.
در ادامــه این جلســه اعمال ماده  ۹الیحه قانونی تملک اراضی و امالک واقــع در طرحهای عمومی و عمرانی برای
احداث ایســتگاههای خط  ۳قطار شهری در دستور کار قرارگرفته و پس از تصویب به شهردار مشهد اجازه داده شد ،با
توجه به ضرورت و تسریع در اجرای طرح ملی خط  ۳قطار شهری مشهد ،نسبت به تملک و تحصیل حریم امالک و
اراضی واقع در محدوده طرح ایستگاهبسیج از طریق اعمال ماده  ۹الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک
برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت اقدام کند.

خبر

حذف فرایندهای کاغذی با ارتقای
سامانه فضای سبز شهرداری

رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی خواف گفــت« :مرمت اضطراری
مجموعههای تاریخی سیجاوند و برج جالل با مشارکت بخش خصوصی آغاز شد».
به گزارش صبــح امروز محمود باعقیده بــا اعالم این خبر افزود« :بــا پیگیری فرمانداری
شهرســتان خواف و در راستای مسئولیت اجتماعی شــرکت صنعتی معدنی «اپال پارسیان
ســنگان» تفاهمنامهای باهدف حفاظت و حراست از آثار تاریخی شهرستان منعقد شد که بر
این اســاس مرمت اضطراری دو بنای تاریخی برج جالل و مجموعه ســیجاوند با تخصیص
مبلغ 200میلیون ریال آغازشده است».
او بابیان اینکه مجموعه سیجاوند با شماره  8741در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است،
ادامه داد« :مجموعه تاریخی ســیجاوند شامل مســجد ،مزار و قبرستان تاریخی است که در
بارندگیهای ســال گذشته قسمتی از بام آن تخریبشده بود که امسال عالوه بر مرمت این
قسمت کل مجموعه بام سازی خواهد شد».
باعقیده درباره بنای تاریخی برج جالل نیز اظهار کرد« :مصالح اصلی این بنا خشــت خام و
گل اســت و بهعنوان فضای امنیتی  -مسکونی استفاده میشده است درواقع کارکرد اصلی
این برج دیدهبانی و نظارت بر زمینها و محصوالت کشاورزی اطراف بوده است ،ارتفاع این
برج 9متر و در سهطبقه ساختهشده است».
تاکنــون  ۱۰۵اثر ،محوطه و تپــه تاریخی ،طبیعی و میراث ناملموس شهرســتان خواف در
فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
 ۳۵جاذبه گردشگری و  ۱۶تأسیسات گردشگری در سطح شهرستان خواف وجود دارد.
خواف در فاصله  ۲۸۲کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

بر حوزه دفــاع مقدس ،در عرصههای اجتماعی
و این روزها هم در حوزه سالمت در کنار مردم
و دستگاههای اجرایی بوده و پیوسته برای رفاه
عمومی هموطنان تالش کرده است.
حیدری در ادامه افزود :بسیجیان مخلص ،فارغ
از هر نگاه و رویکرد جریانی ،به خوبی برای دفاع
از نظام و انقالب اهتمام داشته و ما همچنان به
فرماندهان دالور بسیجی ،این چهرههای آزاده و
دالور که در گوشــهوکنار شهر زندگی میکنند،
افتخار میکنیم.هم چنین  7آذرماه ،روز نیروی
دریایی ارتش ،مناســبت دیگری بود که رئیس
شورای شهر مشهد در آغاز یکصد و سیزدهمین
جلسه علنی به آن اشاره کرد.
حیــدری در ادامه صحبتهای خود با اشــاره
به ارتحال حجتاالسالم راســتگو ،اظهارکرد:
آموزشهای ایــن مربی روحانی مشــهدی را
جوانــان و نوجوانــان دهــه  60و  70به خوبی
یاد دارند؛ انســانی وارسته که جدای از نوگرایی
بســیار جذاب و هنرمندانه در دعوت به دین و
مذهب و آموزههای دینی ،جزو مبارزین قبل از
انقالب بود و در کنار حاج مهدی فرودی ،مبارز
خستگیناپذیر این شهر ،در عرصه مبارزه نقش
بسزایی داشت.آلبوم اصالح و متمم بودجه سال
 99شــهرداری مشهد محور دیگر صحبتهای
رئیس شورای شهر مشهد بود و حیدری با اعالم
افزایش  5هزار میلیاردی بودجه مصوب ،گفت:
الیحه اصــاح بودجــه  17600میلیاردتومانی
شهرداری برای ســال جاری در کمیسیونهای
برنامهوبودجه و دیگر کمیسیونهای تخصصی
درحال تدقیق و بررسی است.
حیدری افزود :گام بلندی که شــورای شــهر و
مدیریت شهری برداشــته ،نویدبخش توسعه و
عمران منحصربهفردی برای مشــهدالرضا(ع)
است؛ مسئولیتپذیری شورای شهر و مدیریت
شهری در این شرایط سخت اقتصادی و تامین

منابع  17600میلیارد تومان برای تحقق برنامهها
و اهــداف پیش بینی شــده ،افتخــار بزرگ و
ماندگاری برای مشهد است.
رئیس شــورای شهر مشــهد تاکید کرد :قطعا
ت بر
بررسی های تخصصی کمیسیونها و نظار 
برنام هها و پروژههای آغاز شــده در سطح شهر
کمک میکند که همه آنهــا در موعد مقرر به
بهرهبرداری برسد و مردم از ثمرات آن بهرهمند
شوند.حیدری با بیان اینکه این موفقیت متعلق
به همه شهروندان مشــهدی است ،گفت :این
تالشها و دســتاوردها ،در این شــرایط سخت
اقتصادی ،موجب تقویت امید و اعتماد در فضای
شهر میشود؛ آنچه که در حوزه مدیریت شهری
مشــهد ،با حمایت شورای شــهر شکل گرفته،
صرفا در راســتای وظیف ه خدمترســانی و در
راســتای تعهداتی بوده که به مردم داشتهایم و
تفسیر دیگری ندارد.
وی خاطرنشان کرد :در این شرایط کرونایی ،در
کنار مردم هســتیم و بدون هیچ تعللی وظایف
و تکالیف خود ،اعم از برگزاری جلســات علنی،
جلسات کمیسیونهای تخصصی و بازدیدهای
میدانی و حضور در جمع های اجتماعی ضروری
را انجــام میدهیم.حیدری با تاکید بر اینکه این
شــورا برآمده از رای مردم بوده و لذا حفظ شان
و جایگاه شورا و اعضای شورای شهر نیز احترام
به رای مردم است ،گفت :خط مقدم این تکلیف
و وظیفه ،در مرحله اول بهعهده شهرداری است
و در کنار اقدامات اجرایی ارزشــمندی که شاهد
هستیم ،شــهرداری باید براســاس راهبردها و
سیاستهای شورای شهر ،ماموریتهای محوله
را دنبــال کند و مجری سیاســتها و مصوبات
شورای شهر باشــد.وی در ادامه ضمن قدردانی
از زحمــات و تالشهای تمــام ارکان مدیریت
شــهری ،افزود :وظیفه نظارتی شــورای شهر
همچنان بــه قوت باقیســت و از ظرفیتهای

نظارتی خود حسب ضرورت استفاده خواهد کرد.
حیدری تاکید کرد :تمکین به مصوبات شورای
شهر که فرآیندها و مراحل قانونی را طی کرده،
برای مــردم اعتمادآور اســت و مردم برهمین
اساس ،متوجه اثربخشی رای خود خواهند شد؛
قطعــا چنین رویکرد و نگاهی در افزایش میزان
مشارکت مردمی برای انتخابات پیشرو تاثیرگذار
خواهد بود.
وی گفت :جلوه این اثربخشی در جایی است که
مردم احساس کنند منتخبانشان به وظایف خود
عمل مینمایند و دستگاههای دیگر نیز در این
زمینه همراهی الزم را دارند.
حیدری با بیان اینکه رویکرد تعامل ،همافزایی و
همکاری مشترک حاکم بین دستگاههای اجرایی
اتفاق مبارکی است که در این شهر شکل گرفته
اســت ،افزود :موفقیتها و دستاوردهایی که در
ســطح شهر شاهد آن هستیم نیز ثمره و نتیجه
همین تالشها و همراهی همه دســتگاهها در
کنار یکدیگر است.وی خاطرنشــان کرد :تنها
مرجعی که میتواند مصوبات شــورای شهر را
متوقف کند ،دیوان عدالت اداری اســت؛ وگرنه
قطعا بهعنــوان یک مرکــز قانونگذاری برای
مدیریت شهری با شکلگیری و طی شدن روند
مسائل ،وظیفه خود را دنبال میکنیم.
حیدری اظهار امیــدواری کرد که این همراهی
و تعامــل و رویکرد در باقیمانده عمر شــورای
پنجم نیز تداوم داشــته باشد و آثار و برکات آن
در ارائه خدمت به مردم ،شادکامی شهروندان را
به ارمغان آورد.
وی در ادامــه صحبتهــای خود با اشــاره به
محدودیتهای اعمال شده بخاطر کنترل شیوع
ویــروس کرونا ،گفت :علیرغم همه گرفتاریها
و مشکالت ،شهروندان مشهدی همراهی بسیار
خوبی داشتهاند؛ تصمیم به تعطیلی مشاغل برای
مدیران ارشــد کشور و اســتان دشوار بوده ولی

سالمت همشهریان اولویت اول است.
رئیس شــورای شهر مشهد افزود :فرصت برای
جبــران عقبماندگیهای مالــی و اقتصادی
همیشه وجود دارد ولی اگر سالمتی مردم تهدید
شــود ،راهی برای جبران نیست؛ آن هم در این
شــرایط که بخشهای بهداشــت و درمان در
دشوارترین شرایط ممکن به سر میبرند.
حیدری در ادامه با اشــاره به اهتمام شــورای
شــهر و شــهرداریهای مناطق برای توجه به
افــراد بیخانمــان ،کارتنخوابهــا و معتادان
متجاهر پراکنده در فضای شهر ،گفت :ماموریت
شهرداری ،براساس قانون ،ساماندهی متکدیان
و کارتنخوابهاست ولی بازدیدهای میدانی نشان
میدهد که خیلی از افراد بیخانمان در این تفسیر
قرار نمیگیرند و معتادان متجاهری هستند که
به دلیل اعتیاد شدید ،برای رفتن به گرمخانهها
مقاومت میکنند.
وی بــا بیان اینکه شــهرداری مشــهد درحال
آمادهســازی گرمخانههایی است که مکلف به
تجهیز آنها شــده بوده ،گفــت :این گرمخانهها
به مرور وارد مدار خدمت میشوند؛ با تمهیدات
اندیشــیده شــده از ســوی مدیریت شهری،
پیگیریهای شورای شهر و دغدغهمندی معاون
دادستان و ورود ستاد مبارزه با مواد مخدر و ناجا
و شهرداری مشــهد ،ظرف روزهای آتی شاهد
جمعآوری گسترده معتادان متجاهر خواهیم بود
تا در این شرایط سوزناک شاهد اتفاق تلخی در
شهر نباشیم و جان شهروندی به خطر نیفتد.
حیــدری در پایــان ضمن تشــکر از نهادهای
غیردولتی و ســمنها و دغدغهمندان اجتماعی
و دســتگاههایی چون بسیج و ســپاه پاسداران،
کمیته امداد و آســتان قدس رضوی که در این
مسیر گامهای ارزشمندی برداشتند ،خواست تا
با تجمیع و سازماندهی کمکها ،بتوانیم هرچه
سریعتر این مشکل را برطرف کنیم.

با ارتقای ســامانه فضای سبز شهرداری مشهد و
افــزودن امکاناتی به آن ،بســیاری از فرایندهای
کاغــذی در زمینه امور مربوط به فضای ســبز و
درخواستهای شهروندان در این حوزه حذف شده
و پیگیری امور به صــورت الکترونیک انجام می
شود.سامانه فضای سبز شهرداری مشهد که پیش
از این نیز امکانات مختلفی را برای رســیدگی به
فضای سبز در اختیار شــهروندان گذاشته است،
بــا ایجاد تغییرات فنی اخیر ،فرایند رســیدگی به
درخواســتهایی که در خصوص فضای ســبز جلوی ملک ارائه میشوند را بدون نیاز به مکاتبات کاغذی و
پیگیریهای حضوری ،به صورت سیســتمی و خودکار به سرانجام میرساند.بنا بر این گزارش ،کاربرد فرایند
جدید به عنوان مثال در مواردی که با توجه به فرایند ســاخت و ســاز و یا تغییرات عمرانی ،تغییر محل و یا
جایگزینــی درختان جلوی ملک ضرورت پیدا میکند ،موجب صرفهجویی قابل توجه در وقت و پیگیریهای
الزم میشــود ،چراکه بر خالف روال اداری ســنتی کــه نیازمند مکاتبات و پیگیریهــای اداری متعدد از
بخشهای مختلف بود ،اکنون پرونده مربوط از طریق سامانه فضای سبز به بخشها و سازمانهای ذیربط
ارسال شده و روند پیشرفت پرونده و نتایج آن نیز در همین سامانه ثبت و پیگیری میشود.این امر شهروندان
را از پیگیری حضوری و تردد در محیطهای اداری متعدد جهت رســیدگی به درخواست خود بینیاز میکند.
همچنین در صورتی که دریافت خدمات مورد نظر ،مشــمول هزینه باشــد ،امکان محاسبه و پرداخت آن از
طریق همین سامانه میسر شده است که عالوه بر تسریع انجام امور ،با توحه به شرایط خاص فعلی از حیث
شیوع بیماری کرونا ،در کاهش رفتوآمدهای غیرضروری و قطع زنجیره انتقال بیماری مؤثر است.همچنین
شهروندان با مراجعه به سامانه جامع فضای سبز که از سوی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد
مدیریت میشــود ،بدون نیاز به مراجعه حضوری ،امکان ثبت درخواستهایی در خصوص هرس ،جابجایی و
یا قطع درختان را دارند .این ســامانه که از طریق نشانی اینترنتی  https://gsms.mashhad.irبرای عموم
مردم در دسترس است ،خدمات مختلفی را در ارتباط با فضای سبز شهری در اختیار متقاضیان قرار میدهد.

7
فکری :قرار نیست اینقدر زود خسته شوم

فوتسالیها منتظر  ۵آذر سرنوشتساز

فکری در رابطه تمرین روی چمــن مصنوعی و دلیل آن
اضافه کــرد :خب هم این هفته و هفته گذشــته بارندگی
شــدید بوده و چمن طبیعی ما شــرایط خوبی نداشت .به
خاطر خیس بودن ،ســنگین است و برای بازیکن خستگی
مــی آورد .زمین غدیر هم چمن خوبی دارد و امروز تمرین
خوبی را پشت سر گذاشتیم.
محمــود فکــری در رابطه با حواشــی روزهــای اخیر و
هجمههای زیادی که علیه او پس از بازی با فوالدخوزستان
ایجاد شــده ،و اینکه آیا خسته نشده ،اینطور واکنش نشان
داد :نه قرار نیست اینقدر زود خسته بشوم .به هر حال ولی

بعضی وقتها یک ســری باخت ها الزم است که دوست
و دشــمن خودتان را بشناســید .فضای بسیار مسمومی را
ایجاد کردند.او ادامه داد :اســتقاللی ها باید بدانند چه من
مربی باشــم چه هر کس دیگری ،باید به آنها فرصت داده
شود تا خودشــان را نشان دهند .مثال من خودم معتقدم از
هفتــه هفتم باید در مورد اقای اســتراماچونی نظر بدهیم.
استقاللی ها باید حواسشان باشد که بازیچه دست برخی ها
برای رســیدن به منافع آنها نشوند .به هر حال در هر بازی
ایرادهایی هست و من بعد از بازی با مس رفسنجان گفتم
باید دنبال ایرادهایمان باشــیم .وقتی می بازیم این ایرادها

بیشتر است .اگر منطقی فکر کنیم تا ایرادها را پیدا کنیم،
خوب اســت ولی اگر هجمه غیرمنصفانه وارد شــود ،خود
استقاللی ها باید حواسشان باشد.
فکری ســپس با اشــاره به ترکیب تیمش توضیح داد :ما
بازیکن های تخصصیمان را در پســت وینگر نداشتیم و
مجبور شدیم از بازیکنان غیرتخصصی استفاده کنیم .این
ها مواردی اســت که شاید دســتمان خالی باشد .من باید
بنالم که دنبال بهانه نیســتم و بقیه دنبال بهانه هســتند.
امیدوارم با کمک و هوشــیاری بیشتر فضای خوبی ایجاد
کنیم و نتایج خوبی بگیریم.

خطر دومین پرونده بزرگ مالی در پرسپولیس
زمان جلسه رسیدگی به پرونده گابریل کالدرون
ســرمربی پیشین پرســپولیس و دستیارش در
دادگاه عالی ورزش درحالی مشــخص شد که
با توجه به تجارب گذشته رای کمیته انضباطی
فیفا پا برجا باقی خواهد ماند.
به گــزارش مهر ،باشــگاه پرســپولیس بعد از
پشت سر گذاشــتن پرونده بدهی سنگین مالی
به برانکو ایوانکوویچ ســرمربی سابق خود ،یک
پرونده سنگین دیگر را پیش روی خود دارد.
گابریل کالدرون که فصل گذشــته جانشــین
برانکو ایوانکوویچ روی نیمکت پرسپولیس شده
بود ،در نیم فصل و بعد از عدم دریافت به موقع
مطالباتش از پرسپولیس ،قراردادش را فسخ و به
فیفا شکایت کرد.
شــکایت کالــدرون و دو دســتیارش یعنــی
«اینینگو» و «خواکین» با رای مثبت فیفا همراه

شد و فدراسیون جهانی ،باشگاه پرسپولیس را به
پرداخت حدود  ۷۵۰هزار دالر به کادر فنی سابق
خود محکــوم کرد.بعــد از محکومیت در فیفا،
پرســپولیس برای خریدن زمان بیشتر شکایت
به دادگاه عالی ورزش ( )CASرا در دستور کار
قرار داد .البته امیرعلی حسینی مدیر روابط بین
الملل پرسپولیس در مصاحبهای اعالم کرد که
شکایت از اینینگو یکی از دستیاران کالدرون به
دادگاه  CASاز دستور خارج شده است و مقرر
شد  ۷۰هزار دالر طلب وی خارج از پروسه این
دادگاه پرداخت شود اما شکایت از رای کالدرون
و خواکین به  CASپابرجا خواهد بود.
پرســپولیس موظف بود تا  ۲۲آبــان با اینینگو
تسویه حســاب کند که مشــخص نیست این
اتفاق رخ داده است یا خیر.
در هر صورت پرسپولیس در حالی که کالدرون

قبل از شــکایت به فیفا آمــاده مصالحه با این
باشــگاه بود ،کار را به دادگاه  CASکشــاند و
بعد از تعییــن و تاییــد وکالی پرونده و واریز
مبلغ مدنظر این دادگاه ،زمان برگزاری جلســه
مشخص شد.با اعالم دادگاه عالی ورزش ،جلسه
رسیدگی به پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس
از کالدرون و خواکین روز هشــتم دسامبر (۱۸
آذر) برگزار خواهد شد.
پرسپولیس عالوه بر شکایت از این عضو سابق
کادر فنی خود ،از فیفا هم شکایت کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر ،بعید به نظر میرســد
دادگاه  CASدر رای فیفا و محکومیت باشگاه
پرســپولیس بازنگری کند و حکم را بشــکند.
در این صورت پرســپولیس بایــد خود را آماده
پرداخت دیگر پرونده بدهی کالن این باشــگاه
در عرض کمتر از یک سال کند.

 511/1آگهی اخطاریه ماده 87کالسه 9905189

511/5اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

بدین وسیله به ورثه زوج مرحوم مهدی تکریمی نام پدر :محمد فاضل تاریخ تولد 1359/8/25:شماره ملی:
 0934608921شماره شناسنامه – 20737 :به نامهای محمد مهدی تکریمی نام پدر :مهدی تاریخ تولد1395/6/2 :
شماره ملی 0971682623 :شماره شناسنامه 0971682623 :وآقای محمد فاضل تکریمی نام پدر :حسن تاریخ تولد :
 1325/3/9شماره ملی 6439849311 :شماره شناسنامه 18 :ولی قهری محمد مهدی میباشد  -محمد طاها تکریمی
نام پدر :مهدی تاریخ تولد 1392/2/8 :شماره ملی 0960564977 :شماره شناسنامه 0960564977 :و آقای محمد
فاضل تکریمی نام پدر :حسن تاریخ تولد 1325/3/9 :شماره ملی 6439849311 :شماره شناسنامه 18 :ولی قهری
محمد طاها میباشد -شهربانو عطاری نام پدر :محمد تقی تاریخ تولد 1334/1/1 :شماره ملی 6439870841 :شماره
شناسنامه 4:ابالغ می شود که پالک ثبتی  54441فرعی از  232اصلی بخش  9مشهد و پالک ثبتی  68فرعی
از  408اصلی بخش  5متعلق به مورث شما در قبال طلب خانم فاطمه عبدالهی نام پدر :محمد علی تاریخ تولد:
 1362/12/1شماره ملی 5229348801 :شماره شناسنامه 1207 :بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87آئین نامه اجرای
مراتب بشما اخطار میشود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است وترتیب اثر
داده نمیشود.م.الف 119
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی  .برابر رای شماره  139960306271002735هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم حلیمه وحیدی مقدم فرزند محمد اسمعیل در ششدانگ یک باب منزل مشتمل برمغازه به مساحت
 111متر مربع قسمتی از پالک باقیمانده  66اصلی بخش  9واقع در خیابان رسالت 20 -متری قائم بین قائم
23و 25پالک  272خریداری از مالک رسمی منیرآغا خبیری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور
سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .م.الف 751تاریخ انتشار نوبت اول .1399/9/4 :تاریخ انتشار نوبت
دوم1399/9/19 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

نظر به اینکه آقای مهدی خدادادی برابر وکالتنامه شماره  37868مورخ  1399/8/6دفترخانه  102مشهد بوکالت از
طرف آقای مجید جاری نجف آبادی باستناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان به شماره
پالک  15026فرعی از 2490فرعی از 5اصلی بخش نه مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری
مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت  202242دفتر 1023
صفحه  41بنام آقای مجید جاری نجف آبادی ثبت و سند به شماره چاپی  866640ه 91صادر گردیده است و دارای
چندین فقره بازداشت نیز میباشد.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد .لذا به استناد مفاده  120اصالحی قانون ثبت
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود
سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند
مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید .بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی
اقدام خواهد شد .م.الف118
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی  .برابر رای شماره  139960306271002726هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی سید مجتبی بیضائی فرزند سید علی در ششدانگ یک باب خانه مشتمل برمغازه مساحت  96/45متر مربع
قسمتی از پالک 65اصلی بخش  9واقع در بلوار طبرسی جنوبی  20- 65متری ابوذر پالک  10خریداری از مالک
رسمی آقای محمد قربانی فلجیقی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نخواهد شد .م.الف 749تاریخ انتشار نوبت اول .1399/9/4 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/19 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

511/2آگهی فقدان سند مالکیت

511/6اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

نظر به اینکه آقای مصطفی ژیان مهریزی به استناد  2برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ اعیان یکباب خانه به شماره
پالک  12200فرعی از  11059فرعی از 232اصلی بخش  9مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری
مفقود گردیده است .با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ مالیکت نامبرده در ذیل شماره دفترامالک الکترونیک
 139920306003003474ثبت وسند به شماره چاپی  976391ج  98صادر گردیده است .دفتر امالک بیش از این
حکایتی ندارد .لذا به استناد مفاده ماده  120اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هرکس
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از
تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید.
بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد .م.الف117
محمد جواد غالمی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی  .برابر رای شماره  139960306271002016هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای موسی اکرمی فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  125/5متر مربع قسمتی از
پالک باقیمانده  2اصلی بخش  9واقع در موسوی قوچانی  -13روضه خوان  9پالک  65خریداری از مالک رسمی
خانم فاطمه قائم مقامی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد
شد .م.الف 747تاریخ انتشار نوبت اول .1399/9/4 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/19 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی  .برابر رای شماره  139960306271003049هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای مشهدی باال بادارنگ فرزند نورمحمد در یک باب خانه به مساحت  234/88متر مربع قسمتی از پالک
 60اصلی بخش  9واقع در طبرسی شمالی  7/7کوچه شهید حشمتی پالک  34خریداری از مالک رسمی آقای
ابوالقاسم عباس زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد
شد .م.الف 743تاریخ انتشار نوبت اول .1399/9/4 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/19 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی  .برابر رای شماره  139960306271002732هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم ربابه حکیمی فر فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  132/60متر مربع قسمتی
از پالک  60اصلی بخش  9واقع درمیثم شمالی بین 21و 23پالک  345متعلق به خود متقاضی ( سهم مشاعی
خودش) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .م.الف745
تاریخ انتشار نوبت اول .1399/9/4 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399/9/19 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

511/3آگهی فقدان سند مالکیت

511/4اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
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خبر

این باخت
باعث شد دشمنانم
را بشناسم
سرمربی تیم فوتبال اســتقالل پس از بازی خبرساز برابر
فوالدخوزستان درباره شرایط خودش و تیمش حرف زد.
محمود فکری سرمربی تیم فوتبال استقالل تهران که پس
از شکست پرحاشــیه برابر فوالدخوزستان روزهای سختی
را ســپری میکند ،در گفتگو با خبرنگار «ورزش سه» در
رابطه با آخرین شــرایط تیم بیان کرد :بعد از بازی با فوالد
ریکاوری داشتیم و دیروز به بچه ها استراحت دادیم .امروز
هم تمرین را ســپری کردیم و فردا به امید خدا تمرین می
کنیم و آماده می شــویم برای بازی بعدی .امیدواریم بازی
خوبی ارائه دهیم و سه امتیاز را بگیریم.
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511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 ۵آذر آخرین زمانی اســت که سازمان لیگ فوتسال برای تعیین تکلیف لیگ برتر فوتسال در
نظر گرفته و پس از این تاریخ شاید فرصتی برای برنامه ریزی لیگ برتر نباشد.
به گزارش ایســنا ،با وجود اینکه تیمهای لیگ برتری فوتسال از مدتها قبل تمرینات آماده
سازی خود را برای شروع فصل جدید لیگ برتر آغاز کردهاند اما تاخیر در شروع این مسابقات
تیمها ،مربیان و بازیکنان را سردرگم و به نوعی کالفه کرده است .هیات رئیسه سازمان لیگ
فوتسال چندی پیش در این خصوص تشکیل جلسه داد و مقرر شد تا روز  ۵آذر برای دریافت
مجوز برگزاری لیگ برتر از سوی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا در ورزش تالش کند.
در همیــن زمینــه مذاکراتی هم صورت گرفته و زمزمههایی از صــدور مجوز برای برگزاری
بازیها به گوش می رسد اما هنوز این خبر به صورت رسمی اعالم نشده است .این در حالی
است که سازمان لیگ  ۵آذر را آخرین مهلت برای دریافت مجوزهای الزم اعالم و تاکید کرده
بود پس از این تاریخ درباره وضعیت لیگ برتر تصمیم گیری خواهد کرد.
در ســمت دیگر چند باشگاه نیز تهدید کرده اند در صورت ادامه بالتکلیفی و مشخص نشدن
زمان برگزاری لیگ تا  ۵آذر ،تصمیمات دیگری بگیرند و تمرینات خود را تعطیل کنند.
این عوامل باعث شــده نگاهها به این تاریخ معطوف شده و همه منتظر تصمیم سازمان لیگ
فوتسال برای لیگ برتر باشند.

آلکنو رسما سرمربی تیم ملی والیبال ایران
شد

والدیمیر آلکنو با امضای قرارداد،
به صورت رســمی سرمربی تیم
ملی والیبال مردان ایران شد.
آلکنو رســما ســرمربی تیم ملی
والیبال ایران شد
به گــزارش خبرگــزاری فارس،
قرارداد سرمربی تیم ملی والیبال
ایــران امروز (یکشــنبه) پس از
امضای محمدرضا داورزنی رئیس
فدراسیون رسمی شد.
زمان حضور آلکنــو در ایران ،از
فروردینماه سال آینده است .بر اساس این قرارداد ،هدایت تیم ملی والیبال کشورمان تا پایان
المپیک توکیو بر عهده این مربی روس خواهد بود.
رئیس فدراسیون والیبال پس از امضای قرارداد آلکنو ،گفت :طبق قرارداد ،حضور سرمربی تیم
ملی از فروردینماه سال آینده خواهد بود اما کار خود را از اول آذرماه شروع کرده تا ملیپوشان
با آمادگی بیشتر در دو رویداد مهم سال ( ۲۰۲۱لیگ ملتها و المپیک توکیو) شرکت کنند.
داورزنی تصریح کرد :آلکنو تا زمان شــروع اردو در ابتدای ســال آینــده ،لیگهای داخلی و
خارجی را رصد خواهد کرد که شناســایی بهترین بازیکنان ایران برای دعوت به تیم ملی بر
اساس آخرین عملکرد آنان ،از جمله این اهداف است.
وی به حضور توماس توتولو در کادر تیم ملی والیبال به عنوان دستیار آلکنو اشاره کرد و گفت:
دیگر اعضای کادر فنی ،ایرانی خواهند بود.

511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی  .برابر رای شـماره  139960306021000520هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی ملک بردسـکن تصرفات مالکانـه بالمعارض
متقاضـی آقـای محمـد مرادیـان فرزنـد محمـود به شـماره شناسـنامه  143صـادره از برسـکن درششـدانگ یکباب
سـاختمان بـه مسـاحت  82/50متـر مربـع قسـمتی ازپلاک  478فرعـی از - 4اصلـی بخـش  4حـوزه ثبت ملک
بردسـکن خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غلام بافتـی محرز گردیده اسـت .لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب
در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی
تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت
صـادر خواهـد شـد .تاریخ انتشـار نوبـت اول . 1399/8/19 :تاریخ انتشـار نوبـت دوم1399/9/4 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن
511/10اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقـد سـند رسـمی  .برابر رای شـماره  139960306021000521هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی ملک بردسـکن تصرفات مالکانـه بالمعارض
متقاضـی آقـای محمـد مرادیـان فرزنـد محمود به شـماره شناسـنامه  143صـادره از بردسـکن درششـدانگ یکباب
سـاختمان بـه مسـاحت  38/04متـر مربـع قسـمتی ازپلاک  478فرعـی از - 4اصلـی واقـع درخراسـان رضـوی
بخـش 4حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غلام بافتی محـرز گردیده اسـت .لـذا به
منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه  15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض،
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول
اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد .تاریـخ انتشـار نوبـت اول . 1399/8/19 :تاریخ انتشـار
نوبـت دوم1399/9/4 :
غالمرضا گنج بخش-رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن
511/11اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خلیل آباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده  3قانـون و مـاده  13آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای
فاقد سـند رسـمی  -برابـر رای شـماره  139960306351000105هیات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک خلیل آباد تصرفـات مالکانه
بالمعـارض متقاضـی شـرکت تعاونـی تولیدی نـان چهل تنور کیان به شناسـه ملـی  14005775662در ششـدانگ
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت  3127/22متـر مربـع قسـمتی از پلاک  - 21اصلـی واقـع در بخـش دو خلیل
آبـاد بـه آدرس :خلیـل آبـاد  -پشـت شـهرک بنفشـه  -اراضـی نصرآبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمد
طاهرپـور محـرز گردیـده اسـت .لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه  15روز آگهی می شـود
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظرف مـدت یک ماه
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند .بدیهی اسـت در صـورت انقضای
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد .تاریخ انتشـار نوبـت اول:
 .1399/8/19تاریخ انتشـار نوبـت دوم1399/9/4 :
علی خدادادی ـ رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خلیل آباد
مفقودی

سند مالکیت خودرو سواری سیستم پژو تیپ  CLX 405مدل  1396به شماره پالک  36ایران  466ن  44به
شماره موتور  124K1029464شماره شاسی  NAAM11VE2HK756740مربوط به عباسعلی خوان مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ آخر

روزنـامه اقتصادی ،سیاسی و
فرهنگی خراسان رضوی
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علی جنتی :هرکسی کاندیدای  ۱۴۰۰شود باید به عقلش
شک کرد

علی جنتی ،وزیر سابق ارشــاد ،در توئیتی در مورد انتخابات ۱۴۰۰
نوشــت« :من فکر میکنم با توجه به مشکالت عدیده ای که کشور
با آن روبرو اســت اعم از تحریمهای شکننده ،تنگناهای اقتصادی،
نارضایتی عمومی ناشی از مشکالت معیشتی ،محدودیت اختیارات
رئیس جمهور در اتخاذ تصمیم در سیاست خارجی و داخلی ،هرکس
هوس نامزدی  ۱۴۰۰را داشته باشد باید در میزان عقلش شک کرد».
در پاســخ به این اظهارنظر جنتی ،ســید عطااهلل مهاجرانی ،نماینده
ســابق مجلس ،نوشت« :شهید رجائی در تابســتان سال  ١٣٥٩در
مجلس گفت :مسئولیت نخست وزیری را در این شرایط کسی می
پذیرد که دیوانه باشــد یا عاشق! شجونی* فریاد زد :هم دیوانه هم
عاشق!»
*جعفر جوادشــجونی نماینده کرج در دوره نخست مجلس شورای
اسالمی بود.
بازداشت  ۱۲نفر از کارکنان قوه قضاییه
به اتهام گرفتن رشوه

حجت االسالم عبداللهی در نشست شورای عالی قضایی از اقدامات
صورت گرفته برای مقابله با تخلفات کارکنان و مرتبطین با دستگاه
قضا از جمله وکالی رســمی دادگستری گزارشی ارائه کرد و گفت:
در ماه هــای اخیر  ۱۲نفر از کارکنان دســتگاه قضا در بخشهای
مختلف به اتهام ارتشــاء دستگیر شــدهاند .وی ادامه داد :همچنین
 ۱۸نفر از وکالیی کــه در بخش های مختلف قضایی برای اعمال
نفوذ در پروندهها با پرداخت رشــوه تالش می کردند بازداشت شدند
و در همیــن زمینه یک کارچاقکن حرفه ای که به صورت علنی در
مقابل یکی از مجموعه های قضایی فعالیت داشــت ،دستگیر شد.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با تأکید بر لزوم برخورد
با افراد فاســد در مجموعه مرتبطین با دســتگاه قضا ،تصریح کرد:
مفســدین باید بدانند که وضعیت برای هر گونه فعالیت ناســالم در
قوه قضاییه قرمز است .ما اجازه نمی دهیم چهره دستگاه کارآمدی
که قضات آن بعض ًا به صورت شــبانه روزی در آن مشغول خدمت
هستند و با اجاره نشینی و سختی زندگی خود را می گذرانند ،با این
نوع اقدامات موردی به گونه دیگری نشــان داده شــود .انتظار این
است که جریان وکالت خودش نظارت داشته باشد تا فسادی در این
مجموعه رخ ندهد.
علی عسکری :صداوسیما در راس اعتماد مردم قرار دارد

علی عســکری در نخســتین جلسه مشــترک اعضای کمیسیون
فرهنگــی مجلس با رئیس و معاونان رســانه ملی با تأکید بر اینکه
فضای مجازی یکی از دیگر راههای دشــمن برای هجمه فرهنگی
اســت ،تصریح کرد :فضای مجازی امروز برای ما هم فرصت است
و هــم تهدید و باید با قانونمند کــردن آن مانند همهجای دنیا ،از

8

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :

حسینرفیعی

فرصتهای آن بیشــتر و بهتر استفاده کنیم و نقش مجلس در این
زمینه و در رأس آن ،کمیســیون فرهنگی بسیار مهم است .رئیس
رســانه ملی با بیان اینکه با وجــود همه هجمه فرهنگی و عملیات
روانی دشــمنان ،صداوســیما در رأس اعتماد مردم قرار دارد ،افزود:
آخرین نظرسنجیها نشــان میدهد که رسانه ملی جایگاه ویژهای
میــان مردم هــم از منظر اعتمــاد عمومی و هم میــزان مراجعه
و عالقهمنــدی قرار دارد .وی افزود :البته باید با تالش و ســرعت
بیشتر به ســمت نقطه مطلوب حرکت کرد و این مستلزم همکاری
و همافزایی با شــما در کمیسیون فرهنگی مجلس و دیگر نخبگان
فرهنگی دانشگاهی است.
انتقاد مصطفی هاشمیطبا از متن روزنامه کیهان

روزنامه کیهان در مطلبی نوشــت« :زمزمه مذاکــره ،راههای غیر
آمریکا و اروپا را هم برای ما ناامن میکند چرا که باعث ســردرگمی
کشــورهایی نظیر چین ،روسیه و هند میشود! آنان با این زمزمهها
دربــاره صداقت ما در اصالح سیاســت خارجــی و روی کردن به
«سیاســت اولویت شرق» شــک میکنند کما اینکه شک کرده و
بیرغبتی نشــان دادهاند ».در این ارتباط «مصطفی هاشمی طبا»،
چهره سیاســی اصالح طلب ،گفت :ابتدا باید گفت که روسیه شرق
نیست و غرب اســت ،روسیه از نظر جغرافیایی جزو اروپا است پس
سیاست نگاه به شرق صرفا به معنای
مغرب زمین است ،دوم اینکه،
ِ
شــرق جغرافیایی نیست .او افزود :در واقع ما باید حتما با کره و ژاپن
ِ
و همه کشورهایی که در شرق ما هستند ،هر طور که می شود رابطه
برقــرار کنیم .در این مطلب روزنامه کیهان ،حرف بدتری وجود دارد
مبنی بر اینکه ما چشم به خوش آمدن و بد آمدن بعضی از کشورها
داریم ،در حالی که ما استقالل داریم و می گوییم نه شرقی نه غربی،
جمهوری اسالمی .او اضافه کرد :حال همه اینها سر جای خود ،اینکه
ما فکر کنیم اگر با کشور دیگری کار می کنیم چون یک کشور دیگر
بدش می آید و ناراحت می شــود باید از آن اجتناب کنیم این یعنی
اینکه ما اســتقالل مان را از دست داده ایم ،این متن یعنی اینکه ما
مستقل نیستیم .این در حالی است که ما باید با همه کشورها تعامل
داشته باشیم صرف نظر از خوش آمدن یا بد آمدن .کاندیدای پیشین
انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد :متأسفم که چنین متنی در
یک روزنامه آمده است ،در حقیقت ما با دست خودمان ،استقاللمان را
خدشه دار می کنیم .مگر ما نمی گوییم که باید نگاه به داخل داشته
باشیم پس این ارتباط و نگاه به خارج و کشورهای بیگانه و ضددین
و ضدخدا ،این اصال با هیچ کدام از روابط اسالمی سازگار نیست.
ذوبآهن تهدید به کناره گیری از لیگ کرد

باشــگاه ذوبآهن در نامهای به وزیــر ورزش و جوانان اعالم کرده
است در صورت تکرار اشتباهات داوری علیه تیم فوتبال این باشگاه،
از لیگ برتر کنارهگیری میکند .در بخشی از بیانیه این تیم آمده :در
صورت ادامه این روند که به معنای بیهوده بودن حضور و تالش ما

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.

روابط عمومی وامور مشترکین09152560091 :

روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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تلفن38929825 -38929824:

بازداشت  ۱۲نفر از کارکنان قوه قضاییه به اتهام گرفتن رشوه /واکنش محرز به تولید یک داروی گیاهی برای مقابله با
کرونا /واکنش مدیرمسئول پیشین تهران تایمز به عکس جنجالی موسوی و ترامپ /کواکبیان :احترام خاتمی را داریم اما...
در عرصه فوتبال کشور و جهت جلوگیری از به هدر رفتن میلیاردها
ریال بیت المال و هزاران نفر_ ســاعت وقت و اســتعداد ورزش در
این زمینه اســت از ادامه حضور در لیگ برتر فوتبال امتناع کرده و
عطای لیگ رابه لقای مافیای برد و باخت و دستهای پشت پرده آن
خواهیم بخشــید؛ لذا از آن مقام محترم بعنوان پاسدار اصلی حقوق
ورزشکاران و ورزش دوســتان این آب و خاک درخواست داریم که
با صدور دســتور اقدامی عاجل در این زمینه از تضییع بیشــتر حق
باشگاهی به قدمت و افتخارات باشگاه ذوب آهن و هزاران ورزشکار
و مخدوم ورزش میهنمان و دل شکســتگی بیشتر هزاران هوادار و
کارگران شریف کارخانه ذوب آهن و مردم شریف استان شهید پرور
اصفهان جلوگیری نمایید .شایان ذکر است که رونوشت نامه مذکور
برای مدیرعامل محترم شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ،ریاست
محترم هیات مدیره شــرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان ،ریاست
محترم فدراسیون فوتبال ج.ا.ا و ریاست محترم سازمان لیگ فوتبال
ج.ا.ا نیز ارسال گردیده است».
کواکبیان :احترام خاتمی را داریم اما...

کسانی که اینگونه فکر می کنند که حاال که نفر ما تایید نمی شود
یک نفر را قرضی بگیریم و این کار انجام شود).
واکنش محرز به تولید یک داروی گیاهی برای مقابله با کرونا

عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت :مشخص نیست داروی گیاهی
تولید شده در کرمانشــاه چطور بدون تایید کمیته درمان کرونا وارد
بازار شده است.مینو محرز روز دوشنبه افزود :درباره داروی گیاهی که
می گویند در کرمانشــاه ساخته اند و گفته اند کووید ۱۹را در درمان
می کند .معلوم نیســت این دارو چیست و از کجا تاییدیه گرفته ،در
حالی که هنوز در کمیته کشوری درمان ستاد ملی کرونا اصال مطرح
نشده ،چطور ممکن است ،ســازمان غذا و دارو به دارویی که هنوز
در کمیته علمی کرونا تایید نشــده ،مجوز بدهد ،این کارها مردم را
سردرگم می کند و مردم میلیونها تومان برای دارویی پول می دهند
که اصال معلوم نیست ،چیست و هنوز تایید نشده است.
واکنش آشنا به محکوم شدنش در دادگاه

حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور به صدور حکم هیئت منصفه
دادگاه سیاسی نسبت به خود واکنش نشان داد .وی در توییتی نوشت؛
قبول ندارم که اسرار هویدا میکردم و اشاعه اکاذیب میکردم.

مصطفی کواکبیان :هرچند طرح های دیگری هم مطرح است ،مثال
پیش از این شورای عالی سیاست گذاری اصالحطلبان را داشتیم که
االن  ۹ماه است تعطیل شده؛ البته ما بر سر آن ساز و کار هم مقداری
کنایه امیرآبادی به روحانی
بحث داریم که چطور بود ،در مجموع نظر ما این اســت که ازعقل
جمعی این  ۳۲حزب اکثریت اصالحطلب به یک ساز و کاری برسند عضو هیئت رئیســه مجلس در توئیتی با هشتگ روحان و مدیریت
و ما آن ســاز و کار را می پذیریم.نماینده سابق مجلس با بیان آنکه به رئیس جمهور کنایه زد.احمد امیرآبادی فرهانی نوشــت :مدیریت
من هم گفتم این نیست که بگوییم مثال از مجمع روحانیون مبارز ،یعنی مرغ ۳۵هزار تومانی
آقای موسویخوئینیها مثال فالن آقا را توصیه می کند و همه هم
فعال اصالحطلب :هماهنگی کاندیداهای انتخابات  ۱۴۰۰با
باید در خدمت باشــیم ،گفت :ما گفتیم که این را قبول نداریم چون
رهبری از اوجب واجبات است
باید درباره هر فردی بحث شــود ،یا مثال آقای خاتمی نظرشان به
یک نفر اســت و همه باید او را بپذیرند .ما گفتیم احترام جناب آقای ســید افضل موســوی ،فعال سیاســی اصالحطلب ،در گفتوگو
خاتمــی را داریم اما نمی توانیم این نوع شــرایط را بپذیریم ،اما اگر بــا اعتمادآنالین در اینباره اظهار داشــت :در حالــی به انتخابات
اکثریت احزاب بگویند ســاز و کار ما این است که ما هیچ تصمیمی ریاستجمهوری نزدیک میشویم که اگر اکثریت مردم پای صندوق
نمی گیریم و هرچه آقای خاتمی بگوید را می پذیریم ،خب این هم رأی بیایند ،بیشــک این اصالحطلبان خواهند بــود که میتوانند
یک ساز و کار است .کواکبیان افزود :حرف ما این بود که بدون ساز پیروز رقابت شــوند .امیدوارم شــرایط در این چند ماه باقیمانده به
و کار نباشیم ،یعنی نحوه دستیابی به آن اتفاق نظر و آن اجماع نباید گونهای رقم بخورد که جامعه از این یأس و ناامیدی خارج شــود و
ی داده میشود در
بدون ساز و کار باشد؛ بحث ما بر سر همین بود وگرنه ما اصال بحث افکار عمومی به این تشــخیص برسند که هر رأی 
ت آنها اهمیت دارد .در واقع فقط در چنین شرایطی میتوانیم
عبور از خاتمی و کنار گذاشــتن ایشان نیست و احترام ایشان را هم سرنوش 
داریم .اما در رابطه با بحث انتخابات ریاست جمهوری سه نظر وجود به مشارکتی پرشور امید داشته باشیم.عضو حزب کارگزاران سازندگی
دارد :یک نظر مشارکت بدون قید و شرط است ،اینها می گویند اگر در ادامه گفت :مســاله نگرانکننده این است که تندروها میدانند با
کاندیدای نیابتی هم بود مصلحت فعال اقتضا می کند که در انتخابات حضور مردم نمیتوانند حرفی برای گفتن داشــته باشند ،بنابراین به
شرکت کنیم (البته حامیان این نظر در اصالحطلبان کماند اما هستند طور دائم بر طبل ناامیدی میکوبند و سعیشــان را به کار بستهاند

تا به بخش زیادی از مردم بفهمانند رأی دادن یا ندادنشــان چندان
فرقی ندارد .این گروه به این مساله اشراف دارند که برای رسیدن به
دولت احتیاج دارند انتخابات سرد باشد تا بتوانند با رأیهای حداقلی
نتیجه انتخابات را به نفع خود رقم بزنند.
ا و درباره نگرانی اصالحطلبان از رد صالحیت احتمالی گفت :شورای
نگهبان هر چقدر هم که بخواهد نیروهای کارآمد و شاخص جریان
اصالحات را از حضور در انتخابات محروم کند باز کسی پیدا میشود
که در قامت یک کاندیدا به نمایندگی از جبهه اصالحات وارد رقابت
شــود .اصالحطلبان همچنین میتوانند برای حضور در انتخابات به
سراغ چهرهای معتدل بروند؛ دقیق ًا همان کاری که در سالهای  ۹۲و
 ۹۶با رجوع به حسن روحانی انجام دادند .البته من با تعبیر کاندیدای
اجــارهای مخالفم؛ یعنی یک جریان سیاســی میتواند بر حســب
شرایط سراغ هر شخصی برود.این فعال سیاسی اصالحطلب درباره
شاخصهای یک کاندیدای ریاستجمهوری توضیح داد« :هماهنگی
با رهبری از اوجب واجبات است»؛ به هر صورت مقام معظم رهبری
بر اساس قانون اساسی فرمانده کل قوا هستند و همچنین برخی از
دستگاهها و نهادها هم مســتقیم ًا زیر نظر رهبریاند .پس میتوان
گفت ،کمترین اختالف احتمالی رهبری و رئیسجمهوری میتواند
مانع انجام امور شود.ســید افضل موســوی در پایان گفت :در پایان
ابراز امیدواری میکنم تندروها به توفیق نرســند تا انشاءاهلل نظام
با انتخاباتی پرشــور به سمت کاهش مشــکالت و افزایش آرامش
عمومی برود.
واکنش مدیرمسئول پیشین تهران تایمز به عکس جنجالی
موسوی و ترامپ

عباس ســلیمی نمین ،مدیرمسئول سابق نشــریه تهران تایمز در
واکنش به عکس جنجالی موســوی و ترامــپ در صفحه اول این
روزنامه ،این قیاس را «قطعا غلط» خواند.مدیرمسئول سابق روزنامه
تهران تایمز با بیان اینکه ناخن کشیدن به زخم های کهنه را منطقی
نمی دانم ،گفت :من این مســأله را نمی پســندم که غیر استداللی
ســخن بگوییم و یا به نوعی فقط سعی داشــته باشیم همدیگر را
ناراحت کنیم .اما این استدالل ایراد ندارد که بگوییم غربی ها همین
شیوه ها را در ایران دنبال کردند.عباس سلیمی نمین در گفت و گو
با خبرنگار جماران در واکنش به عکس جنجالی صفحه یک روزنامه
تهران تایمز در مقایسه مهندس میرحسین موسوی و ترامپ ،اظهار
داشت :من ناخن کشــیدن به زخم های کهنه را منطقی نمی دانم.
در عیــن حال معتقدم که نباید خیلــی خودمان را غیر قابل انعطاف
نشان دهیم.
منبع :تابناک

