معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی:

شرایط امروز کشور انسجام بیشتری را میطلبد

معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت :با
توجه به شرایط فعلی کشور ما نیاز به انسجام بیشتری داریم...
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لیست سیاه
یا پرچم سفید؟
هفته جنجالی FATF
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هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

رقابت  83کاندیدا
برای نمایندگی 37هزار مهندس
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت 83 :نفر از مهندسان در هشتمین دوره انتخابات
هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی با یکدیگر رقابت می کنند که با رای مستقیم
مهندسان  15نفرعضو اصلی و  7نفر عضو علی البدل به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب
خواهندشد...
در صفحه  6بخوانید

تمامی بازنشستگان
در مهلت قانونی خواهند رفت

رشیدیان :ظرف دو ماه مقرر شده مسئولیت را به استاندار بعدی تحویل می دهیم
در صفحه  2بخوانید
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متن زیر عکس :جدال بر سر تصویب لوایح چهارگانه مربوط به مقابله با
پولشوییومبارزهباتامینمالیتروریسمدرمجلسشورایاسالمی،ازهفته
پیش وارد فاز تازهای شده است و مخالفان تصویب این لوایح فشار سنگینی
بر دولت و مجلس برای جلوگیری از تصویب آنها وارد کرده اند .با این حال
دولت اصرار دارد که این لوایح باید تصویب شوند .پنجم مهر ماه حسینعلی
امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته که به اعتقاد دولت "لوایح
چهارگانه به اندازه الزم و کافی مورد کار کارشناسی قرار گرفتند و مصالح
کشور در تهیه و تصویب این لوایح دیده شده است " .او افزود« :قوانین
مبارزهباپولشوییومبارزهباتامینمالیتروریسماشکاالتیداشتکهدولت
برای رفع این اشکاالت اصالحاتی را در آنها به عمل آورده است ».امیری
تاکید کرد "عدم تصویب لوایح ،ضررهای غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور
خواهد زد " .معاون پارلمانی رئیس جمهور هشدار داد که تصویب نشدن
لوایح چهارگانه تبعاتی منفی خواهد داشت و ضررهای غیرقابل جبرانی به
اقتصاد کشور وارد خواهد کرد ،زیرا ایران برای ارتباط مالی با بانکهای دنیا
به تصویب این لوایح به ویژه الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین
مالیتروریسمنیازدارد.
گروهویژهاقداممالی()FATFچیست؟
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (Financial Action Task Force
 )on Money Launderingیک سازمان بینالمللی است که معیارهایی را
برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعیین میکند و اقدامات و
سیاستهایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی ،پیشگیری از پولشویی
و مبارزه با آن پیشنهاد میدهد .هفت کشور صنعتی یا گروه 7این سازمان
را در سال 1989تاسیس کردند .هم اکنون 35کشور صاحب اقتصادهای
بزرگ یا توسعهیافته عضو این سازمان هستند .اتحادیه اروپا و شورای
همکاریخلیجفارسنیزدوسازمانمنطقهایعضوگروهویژهاند.عربستان
سعودی هم در این سازمان به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد ه است 9.گروه
منطقهای مبارزه با پولشویی نیز به طور مستقل ،اما مرتبط با گروه ویژه
کار میکنند .از جمله یک گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا
وجود دارد که به جز ایران ،ترکیه و صحرای غربی همه کشورهای منطقه
عضو آن هستند .اعضای گروه ویژه اقدام مالی ،ساالنه رئیس این سازمان
را انتخاب میکنند .هماکنون آمریکا رئیس دوره ای این نهاد مالی است
و مارشال بیلینگسلیا دستیار معاون وزارت خزانهداری آمریکا تیرماه سال
جاری رئیس FATFشد .گروه ویژه همچنین دبیرخانهای اجرایی دارد که
به نظارت و بررسی ،ارزیابی ریسکها و تحوالت مالی و هماهنگی اقدامات
بینالمللی در خصوص مبارزه با پولشویی میپردازد .این سازمان ساالنه
گزارشی منتشر کرده و میگوید کدام کشورها از حیث پولشویی وضعیت
نامناسبی دارند .ایران عضو گروه ویژه اقدام مالی نیست .به غیر از این ایران
در گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و آفریقای شمالی هم عضویت ندارد.
از ژوئن  2016ایران به عنوان عضو ناظر در گروه اروپایی-آسیایی مبارزه با
پولشوییوتامینمالیتروریسمپذیرفتهشدهاست.گروهویژهاقداممالیدر
محورهایسیاستگذاریوهمکاریملیوبینالمللی،جرمانگاریپولشویی

,,

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی ( )Financial Action Task Force on Money Launderingیک سازمان بینالمللی است که معیارهایی را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی
تروریسم تعیین میکند و اقدامات و سیاستهایی را برای شفافیت نظام بانکی و مالی ،پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن پیشنهاد میدهد .هفت کشور صنعتی یا گروه  7این سازمان را در
سال  1989تاسیس کردند .هم اکنون  35کشور صاحب اقتصادهای بزرگ یا توسعهیافته عضو این سازمان هستند

و مصادره ،تامین مالی تروریسم و تولید تسلیحات کشتار جمعی ،شفافیت
و چارچوبهای قانونی و همچنین وظایف نهادهای دولتی ،قضایی و مالی
" 40توصیه" دارد .این توصیهها به خودی خود الزام آور نیستند ،اما با توجه
به جایگاه گروه ویژه اقدام مالی و اینکه کشورهای عضو آن و همچنین
نهادهاییمانند"سازمانهمکاریوتوسعهاقتصادی"()OECDمعیارهای
گروه ویژه را برای مبارزه با پولشویی قبول دارند ،رعایت یا عدم رعایت آنها
مستقیما روی نظام بانکی کشورها تاثیر میگذارند .گروه ویژه اقدام مالی،
ساالنه فهرستی را از کشورهایی که وضعیت نامناسبی از لحاظ پولشویی و
تامینمالیتروریسمدارندوبایداقداماتیراانجامدهندمنتشرمیکند.این
گروه همچنین کشورهای دیگری را نیز به عنوان کشورهای تحت نظارت
معرفی میکند .در سال جاری ایران و کره شمالی به عنوان کشورهایی که
باید اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام دهند معرفی شدهاند 9.کشور
هم ،از جمله عراق و افغانستان ،در فهرست کشورهای تحت نظارت گروه
ویژههستند.
حرفکلیمنتقدانومخالفانFATFچیست؟
قرار است در هفته جاری مجلس شورای اسالمی درباره لوایح مربوط به
پولشویی تصمیم گیری کند .تصویب این لوایح مخالفان جدی در کشور
دارد .موافقان پیوستن به  FATFمیگویند ،تصویب و اجرایی شدن این
لوایح برای جلوگیری از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام
مالی علیه پولشویی ( )FATFضروری است .پیشتر این نهاد مهلتی را برای
تصویب و اجرایی کردن این لوایح به ایران داده و به اصطالح کشورمان را
در وضعیت خاکستری قرار داده است .تصویب این لوایح به معنی آن

است و از دید آنها حزب الله لبنان و حماس گروههای تروریستی هستند
این در حالی است که ایران کامال دیدگاه مخالف آنها را دارد .تالشهای
منتقدان تصویب این لوایح ،در هفتههای اخیر اوج گرفته است .روزنامه
کیهان پیشتاز منتقدان است .این روزنامه بارها تالش کرده که استدالل
کندکهتصویبالیحهبهزیانایراناست.کیهانروزشنبهدرگزارشیتالش
کرد به استداللهای وزارت خارجه در دفاع از تصویب لوایح چهارگانه پاسخ
دهد .این روزنامه وزارت خارجه را متهم کرد که به دنبال تطهیر ""FATF
است .کیهان بر خالف نظر وزارت خارجه معتقد است که گروه ویژه اقدام
مالی فقط به دنبال استاندارد سازی نیست و در واقع نهادی "ارشادی" به
حساب نمیآید .کیهان همچنین  FATFرا متهم به عملکرد سیاسی در
قبال کشورها کرد .این روزنامه در انتقاد دیگری نوشته است« :چرا ایران،
باید بدون هیچ قید و بندی زیر بار این تعهد سنگین برود ،تعهدی که قطعا
با توجه به شرایط تحریمی ،منجر به تبادل اطالعات شرکتهای پوششی و
همچنیننهادهایمالیهمچونصرافیهاکهتحریمرادورمیزنند،خواهد
شد و خسارت سنگینی به کشورمان وارد میکند؟» البته موافقان تصویب
 FATFنظریکامالمخالفبااینروزنامهرادارندومعتقدندکهتصویبآنبه
دور زدن تحریمها کمک میکند .چرا که تحریمهای آمریکا یکجانبه است و
ممکناستکهبسیاریازنهادهایمالیجهانبهاینتحریمهاتنندهند،
امااگرایراندرلیستسیاه FATFقرارگیردهیچنهادمالیجراتهمکاری
با ایران را نخواهد داشت.
خیانتبهخونشهدایاهواز
مخالفان تصویب  FATFپس از ماجرای حمله تروریستی در اهواز ،این

رحیمیجهانآبادی

نماینده مردم نیشابور و فیروزه

بتوانند این مطالبات را از یک تریبون و بلندگوی واحد
قانونى بیان کنند ،نتیجه بهتری خواهد داشت .وی
گفت:اخیرااتفاقیکهافتاد،اینبودکههمکارانفرهنگی
نسبت به حذف ضريب سختی كار كه مبلغ بااليى هم
نبود ،معترض بودند و اعتراضشان را نیز به ما رساندند که
خوشبختانه با اقداماتی که صورت گرفت به شرایط سابق
برگشت و موضوع حل شد .با توجه به افزایش حقوق
حداقلى که امسال داشتند و البته ضريب سختی كار که
حذف شده بود؛ عمال افزایش حقوقى دیده نمیشد اما با
حل این مسئله ،ضريب سختی كار در احكام اعمال شده
و قرارست به زودی پرداخت شود .گرمابی افزود :در سال
جدید با توجه به تورم بااليى كه احتماال خواهيم داشت
بایدافزایشحقوقمناسبىداشتهباشيم.

#پیگیری_خبر

استاندار خراسان رضوی گفت :تغییر و جا به جایی بازنشسته
ها در مهلت قانونی خود و با تدبیرمناسب به نحوی که تنش و
مشکلی در امور مردم روی ندهد ،انجام می شود.
علی رضا رشیدیان در یکمصاحبه در حاشیه جلسه شورای
اداری استان افزود  :طبق قانون و در مهلت دو ماه ابالغ شده،
باید تمامی کسانی که مشمول این قانون می شوند حداکثر تا
سقف زمانی تعیین شده مسئولیت را واگذار کرده و کنار بروند.
وی با بیان اینکه بعضی از معاونان استانداری مشمول این
قانون می شوند ،افزود :آنها با تصویب این قانون استعفای خود
را به صورت مکتوب اعالم کردند اما وزیر کشور عنوان کرد که
پذیرش استعفای انان با سازمان باالدستی که حکم انان را صادر
کرده می باشد.
وی اظهار کرد :در این رابطه وزیرکشور توصیه نمودند که تا
زمانی که جایگزینی برای ایشان در مهلت قانونی انتخاب و
معرفی نشده از بیان و پیگیری استعفا خودداری کنند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه بعضی جو بدی را
در جامعه پراکنده اند ،گفت :کسانی که باید بازنشسته شوند
مشخص و در سیستم سامانه اداری کامال قابل احصا هستند
و نیازی نیست که بعضی توصیه کنند که بگردیم و آنها را پیدا
کنیم .
رشیدیان بیان کرد :همه کسانی که مشغول به کار هستند

عضو هیات رئیسه کمیسیون
قضایی مجلس با اشاره به لزوم آتش
بس در یمن ادامه داد:طرفهای درگیر
جنگ باید به قوانین پایبند بوده و پای میز مذاکره سیاسی
بنشینند و آن را به سرانجام برسانند .جلیل رحیمی جهان
آبادیضمناشارهبهجزئیاتجنایاتجنگیدریمنگفت:
آنچه که در یمن اتفاق میافتد مصداق کامل و بارز جنایت
علیه بشریت و جنایات جنگی است .وی افــزود :شیوه
طرح موضوع در سازمان های بین المللی این گونه است
که هریک از اعضای سازمان ملل متحد این حق را دارند
که شکایت را به شورای امنیت ببرند و از شورای امنیت یا از
مجمع عمومی درخواست کنند تا در سازمان ملل متحد
این موضوع پیگیری شود .نماینده مردم تربت جام،تایباد

و باخرز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به شیوه دیگر
طرحشکایتسازمانهایبینالمللیادامهداد:شیوهدوم
این است که کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان
ملل شکایت کنند و از شــورای حقوق بشر درخواست
کند که وضعیت یمن را پیگیری کنند؛اگر هم علیه افراد
خاصی شکایتی دارد؛دیوان بینالمللی کیفری ( )ICC
این مرجعیت و جایگاه را دارد که به جنایت علیه بشریت
ی جهانآبادی با
و جنایات جنگی رسیدگی کند .رحیم 
بیا اینکه دیوان بینالمللی کیفری افراد و اشخاص را مورد
تعقیبقراردهدنهدولتهارا،ادامهداد:بههرحالهرکسی
اگر علیه دولتی یا شخصی شکایتی دارد و قصد کمک به
کشورها و یا مردم مورد ظلم قرار گفته را دارد؛امکان مطرح
کردنآندرمجمععمومیسازمانمللوجوددارد.

تمامی بازنشستگان در مهلت قانونی خواهند رفت

رشیدیان :ظرف دو ماه مقرر شده مسئولیت را به استاندار بعدی تحویل می دهیم
خود از آنها دعوت کرده ایم که با توجه به تخصص و تجربه شان
مسئولیت را بپذیرند و عمال طی این سالها منشاء خیر در امور
بوده اند.
وی ادامه داد :امروز هم بر اساس مصالح کشور مجلس شورای
اسالمی چنین قانونی را تصویب و دولت هم آن را ابالغ کرده
است و همه کسانی که قانون شامل آنها می شود طبق آن باید
کنار بروند.
استاندار خراسان رضوی با اعالم اینکه برخالف آنچه که بعضی
تبلیغ می کنند،کسی دعوی و ادعایی برای مقابله و مواجهه با
این قانون ندارد؛ افزود  :همین که امروز مشمولین این قانون
باوجود جو روانی نامناسب موجود برعلیه آنها همچنان مشغول
خدمت و انجام وظیفه هستند  ،خود دلیلی بر صداقت آنان است
.
وی گفت :این افراد نه حقوقهای نجومی می گیرند  ،نه کسانی
هستند که در کارشان کوتاهی یا خیانت کرده باشند .همه آنها
تالش کرده اند که از تخصص و تجربه شان که براساس هزینه
های همین مردم وکشور حاصل شده صادقانه در خدمت ملت
قراردهند.
رشیدیان تصریح کرد  :آنان تا کنون براساس قانون مجاز به کار
بوده اند و از آنان و ظرفیتهای شان استفاده شده و از فردایی که
مهلت قانونی به انتها برسد ،بدون هیچ ادعائی کنار می روند و با
انتخاب و معرفی جایگزین این جابه جایی به نحو مطلوب انجام
خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد :همه کسانی که این بار
مسوولیت از روی دوش شان برداشته می شود ضمن قدردانی
توفیق خدمت به نظام اسالمی و ملت شریف ،ولی در اجرای این
قانون نفس راحتی می کشند زیرا مسوولیت در این دوران بسیار
سنگین است و همیشه با فشار و احساس مسئولیت سنگین
همراه بوده است.
رشیدیان با انتقاد از جوی روانی نامناسب که بعضی در جامعه

مطرح می کنند گفت :امروز به گونه ای وانمود می شود که
استانداران بازنشسته برای رسیدن به این پست خدای ناکرده
تبانی کرده و یا مرتکب خالفی شده اند که این حرف خالف
حقیقت است.
وی ادامه داد  :این روش را غیر اخالقی می دانم و نمی پسندم
و توصیه می کنم تالش کنیم تا این جابجایی را که بنا به مصالح
کشور مجلس شورای اسالمی تشخیص داده است به نحو مناسب
و بدور از هرگونه رفتار غیر اخالقی انجام دهیم.
استاندار خراسان رضوی گفت :در این راستا دستگاه ها
موظف شده اند در رده های استانی جایگزین های خود را در
مهلت قانونی جایگزین کنند و در رده های کشوری هم،هیات
دولت باید استانداران جدید را تایید و تصویب کند و معاونین
استاندار هم براساس ضوابط حکم خود را پس از تایید معاونت
ذیربط وزارت کشور از وزیر محترم کشور دریافت می کنند و این
تغییرات در زمان مقرر انجام خواهدشد.
مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شوم
استاندار خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت
خود هم گفت :من هم مشمول این قانون می شوم و پست خود را
در زمان اعالم شده تحویل استاندار بعدی خواهم داد.
علی رضا رشیدیان با اشاره به اینکه در زمان ریاست جمهوری
آقای احمدی نژاد یکی از کارهایی که انجام شد ،بازنشسته کردن
نیروهایی بود که به نحوی با سلیقه حاکم در دولت همخوان و
هماهنگ نبودند گفت  :در آن زمان خیلی از مدیران بازنشسته
شدند که بسیاری از آنان از لحاظ قانونی به زمان بازنشستگی
نرسیده بودنداما این امرابالغ شد هم خالف قانون نبود و هم
سیاست دولت وقت بود وهمه ما هم به آن احترام گذاشتیم و
بدون هیچ تنشی بازنشسته شدیم .
وی ادامه داد :االن هم بازنشسته ایم و این قانون هم که ابالغ
شده ظرف دو ماه مقرر شده مسئولیت را به استاندار بعدی
تحویل می دهیم.

موضوع را به لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی مرتبط دانستند .روزنامه
کیهان پیشتاز مانور بر این ماجرا بود .این روزنامه تصویب FATFرا "خیانت
به خون شهدای اهواز" دانست و نوشت« :رئیسمجلس و وزرای خارجه و
اطالعات به همراه برخی از نمایندگان مجلس همزمان با اقدام تروریستی
اهواز ،جلسه ویژهای با موضوع  FATFبرگزار کردند .تصویب FATF
خیانت به خون شهدای اهواز است .الزم و ضروری است که نمایندگان
مجلس بهجای برگزاری نشست ویژه برای تسریع در تصویب لوایح مرتبط
با  ،FATFدر اعتراض به جنایت مزدوران دولتهای صحنهگردان FATF
لوایح مرتبط را از دستور کار خارج کنند ».استدالل کیهان این است که
اقدام"رئیسمجلسووزرایخارجهواطالعاتبههمراهبرخیازنمایندگان
مجلس درخصوص برگزاری جلسه ویژه با موضوع FATFآن هم فقط چند
ساعت پس از اقدام تروریستی اهواز ،کاری نسنجیده و تاملبرانگیز است.
این روزنامه می نویسد؛ این کج فهمی و بیغیرتی است که درست در روز
جنایت تروریستهای وابسته به غرب ،یکی از مطالبات مافیای  FATFدر
سطح دو قوه بررسی شود! " این دیدگاه روز جمعه به خطبههای نماز جمعه
هم رسوخ کرد و آیتالله علم الهدی امام جمعه مشهد هم برای تصویب
کنندگان  FATFخط و نشان کشید .او با تاکید بر ارتباط گروه ویژه اقدام
مالیباتروریستهایخوزستانگفت«:اینتروریستهاهرکدام 200هزار
دالر وعده گرفته بودند .این دستگاه ارتباط مالی مگر در بانکهایی صورت
نگرفته که در کشورهای وابسته به  FATFهستند؟ آنهایی که با کمال
وقاحت این جریان را تایید کردند .مگر آنها اعضای این کنوانسیون مبارزه
مالیباتروریسمنیستند؟»اوافزود«:نمایندگانمجلسبدانندچهچیزیرا
تصویبمیکنندوبهچهچیزیتنمیدهند؟اینکنوانسیونپولمیگیرد
تا آدم بکشد و وابستگان همین کنوانسیون راه را برای آنها باز میکنند و آیا
از همین راه جلوی آزادی ما را نمیگیرند؟ تصویب  FATFخیانت به خون
شهدای اهواز است .دشمن از تقابل با ما عاجز و ناتوان است و سراغ جنگ
اقتصادی با ما آمده است».
جنجالجلسهمشترکدولتومجلس
حشمت الله فالحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره
جلسهویژهالیحهالحاقایرانبهFATFباحضوربرخینمایندگانودولتیها
توضیح داد" :جلسه با حضور رئیس مجلس ،وزیران اطالعات و خارجه،
روسای فراکسیونها و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس برگزار شد.
فضای غالب این بود که کنوانسیونهای چهارگانه که مورد توصیه FATF
هستند ،آیا پذیرش آنها به ضرر یا سود کشور است؟ " او ادامه داد" :آنچه که
اکثر اعضا مطرح کردند این بود که نپذیرفتن CFTضرر دارد ،اما پذیرش آن
ممکناستمنافعیراعایدکشورکندودرواقعبایدجلویبهانهایکهوجود
داردراگرفت".فالحتپیشهافزود":بههرحالهمکارینکردنبا FATFبه
معنای انزوای کامل ایران است و کشورهای دیگر و دوست هم نمیتوانند با
ایران کار کنند " .این فقط روزنامه کیهان نبود که از جلسه مشترک دولتیها
و مجلسیها انتقاد کرد از داخل مجلس هم نمایندههایی همسو با روزنامه
کیهانآنرازیرسوالبردند.فراکسیوننمایندگانوالییمیگویدنمایندهای
دراینجلسهنداشتهاست،امابراساسگزارشهاحمیدرضاحاجیبابایی
از اعضای شاخص این فراکسیون به جلسه هفته گذشته دعوت شده بود
که از حضور در آن سر باز زده است .فراکسیون نمایندگان والیی از منتقدان
جدیتصویب FATFدرمجلسهستند.

معاونرئیسجمهوریدرگذشتمادرچهارشهیدخراسانی
راتسلیتگفت

کشورهایدرگیردرجنگیمنپایمیزمذاکرهسیاسیبنشینند

معلمان،مطالباتخودراازیکتریبونواحدبیانکنند
نماینده مردم نیشابور و فیروزه
در مجلس شورای اسالمی ،بیان
تریبون
مطالبات معلمان را از یک
ِ
واحد؛ برای اخذ نتیجه بهتر الزم دانست .وی همچنین
در بخش دیگری از صحبتهای خود به اتفاقات اخیر
مربوط به یکی از اعضای شورای شهر نیشابور اشاره
کرد و گفت :ابراز نظر شخصی توسط مقامات مسئول را
صالح نمیدانم و بهتر است همه ما در انتظار اظهار نظر
مرجع قانونی باشیم؛ ضمن این که حفظ آرامش جامعه
در وضعیت کنونی یک ضرورت مهم است .به گزارش
ایسنا ،حمید گرمابی عنوان کرد :معلمان اعتراض خود
را در مورد مسائل مالى به عناوین مختلف از جمله فضای
مجازی ،ارتباط با نمایندگان و ...بیان کردهاند اما اگر

خواهدبود که نظام بانکی و مالی ایران مقررات و ضوابط مورد نظر گروه ویژه
در زمینه جلوگیری از پولشویی را به اجرا میگذارد .در صورتی که دولت در
پایان این مهلت ،که به زودی به سر خواهد آمد ،هنوز این لوایح را به اجرا
نگذاشتهباشد،احتمالداردکشورماندرفهرستسیاهقرارگیرد.درچنین
صورتی ،موسسات مالی خارجی اطمینانی نخواهند داشت که ارتباط
مالی با ایران آنها را در معرض اتهام ارتباط با پولشویی قرار نخواهد داد.
سال گذشته ،دولت تصمیم گرفت به منظور کسب تایید گروه اقدام مالی
در مورد شفافیت عملیات مالی در ایران "الیحه الحاق ایران به کنوانسیون
مبارزه با جرایم سازمان یافته (کنوانسیون پالرمو) "" ،الیحه الحاق ایران به
کنوانسیون مبارزه با تروریسم"" ،الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی" و
"الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" را به مجلس ببرد .پس
از تصویب الیحه الحاق به کنوانسیون پالرمو ،این مصوبه با ایرادات شورای
نگهبان مواجه شد و مجلس جهت تامین نظر این شورا ،دو بار این الیحه را
اصالح کرده است .علی الریجانی ،رئیس مجلس ،گفته است که اگر بازهم
شورای نگهبان این الیحه را رد کند ،موضوع به مجمع تشخیص مصلحت
نظام ارجاع خواهد شد .الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی نیز به مجمع
تشخیصمصلحتفرستادهشدهاست.دراینراستامخالفتهایجدیدر
داخلکشوربالوایحچهارگانهبهخصوصالیحهپالرمووالیحهمبارزهباتامین
مالی تروریسم وجود دارد .منتقدان از جناح اصولگرا هستند برخی از آنها
تصویب این الیحه را خیانت میدانند .آنها میگویند تصویب الیحه پالرمو
و مبارزه با تامین مالی تروریسم ،دست ایران را برای کمک به جبهه مقاومت
خواهد بست .آنها معتقدند تلقی ایران از تروریسم با  FATFمتفاوت

مجازیها مالیات میدهند

نمایندهسبزوار:

معاون رئیس جمهوری و رئیس
بنیاد شهید و امــور ایثارگران با
صدور پیامی درگذشت مادر شهیدان
'آبره' را تسلیت گفت.به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی
بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی ،در پیام تسلیت
ت االسالم والمسلمین سید محمدعلی شهیدی آمده
حج 
است :شکیبایی مادران شهدای معزز که فرزندان خویش
را در راه رضای پروردگار و سربلندی نظام مقدس جمهوری
اسالمی نثار کردند در وصف نمیگنجد و کلمات قادر به
ستودن صبر جمیل این بانوان واالمقام نیست.وی افزود:
درگذشت بانوی ماجده و مؤمنه 'حاجی ه خانم رقیه فیضی'
مادر گرامی شهیدان معزز غالم عباس ،عبدالله ،محمد
صادق و محمد حسین آبره را به خانواده محترم ایشان
تسلیت عرض مینمایم.در ادامه پیام مزبور آمده است :از

منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای
احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای
آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان خواستارم،
امید آنکه به فضل الهی و در جوار فرزندان شهیدشان قرین
رحمت ربوبی گردند.شهیدان غالم عباس (متولد،)1350
محمدصادق(متولد،)1353محمدحسین(متولد)1356
و عبدالله آبره (متولد  )1357اهل روستای چاهک از توابع
شهرستانتربتجاماستانخراسانرضویبودند.اینچهار
برادربهخاطرعضویتدرپایگاهبسیجروستایمرزیچاهک
توسطگروهکتروریستیطالبانبهاسارتگرفتهشدهودر
 26مهرماهسال 1376بهشهادترسیدند.رقیهفیضیمادر
شهیدان آبره هفتم مهر ماه در سن 78سالگی بر اثر کهولت
سن به فرزندان شهیدش پیوست و امروز (هشتم مهر) در
قطعهصالحینبهشترضا(ع)مشهدبهخاکسپردهشد.

تریبون
معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی:

شرایط امروز کشور انسجام بیشتری را
میطلبد
معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان
رضوی گفت :با توجه به شرایط فعلی کشور ما نیاز به انسجام باشیم ،فضای روانی و رسانهای موجود برای مردم ما مشکل
بیشتری داریم.
ایجاد خواهد کرد.
شورای
جلسه
در
نوروزیان
محمدرحیم
ایسنا،
به گزارش
معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان
با
کرد:
اظهار
رضوی،
خراسان
استانداری
در
استان
اداری
رضــوی گفت :انتظار ما از مدیران این است که مجامع
داریم
بیشتری
انسجام
به
نیاز
ما
کشور
فعلی
شرایط
به
توجه
مشورتی جوانان و بانوان ،خانه احزاب ،خانه تشکلها و
توجه
با
راستا
این
در
که
است
این
مدیران
از
ما
خواهش
و
سازمانهای مردم نهاد را مورد توجه قرار دهند زیرا این
ها
ن
شهرستا
در
خود
انتصابات
در
اداری
شورای
مصوبات
به
مجامع ،مجموعهای از نخبگان استان هستند و عموما
دقت بیشتری داشته باشند.
نخبگان ما در این مجامع حضور دارند.
انسجام
که
کند
ی
م
حکم
ما
امروز
وی با بیان اینکه شرایط
وی بیان کــرد :طــرح گفتوگو بــا اقــشــار مختلف در
کرد:
عنوان
باشد،
بیشتری وجود داشته
شهرستانها تجربه شده و باید به همین شکل
تا
است
تالش
در
شدت
دشمن امروز به
در بــازار ،مساجد و پارکها نیز تجربه شود
موج
این
از
و
دهد
شکل
اعتراضاتی را
که بسیار خوب خواهد بود .ارتباط مستقیم
آورد.
وجود
به
را
مسائلی
تا
استفاده کند
با مردم باید در دستور کار قرار بگیرد که به
دشمن امروز به شدت
و
تجمعات
پاسخگوی
باید
دستگاهی
هر
خنثی کردن فضای ایجاد شده توسط دشمن
در تالش است تا
دستگاه
آن
حوزه
در
احتمالی
اعتراضات
کمک خواهد کرد.
اعتراضاتی را شکل
باشد.
نــوروزیــان خاطرنشان کــرد :سرکشی از
دهد و از این موج
نشان
گذشته
تجربیات
افزود:
نوروزیان
میزهای خدمت و ارزیابی میزان رضایت مردم
استفاده کند تا مسائلی
داده که هر بار ما پیشبینی و پیگیری
در دستور کار استانداری است و در کنار آن
را به وجود آورد.
درستی از مسائل داشتیم منجر به تجمع
نیز مسئله حقوق شهروندی پیگیری خواهد
هر دستگاهی باید
و اعتراض نشده اما دشمن برخی از این
پاسخگوی تجمعات و
شد .هیئتهای تخلفات اداری نیز اگر فعال
تجمعات را شکل میدهد به این علت
در
احتمالی
اعتراضات
و پویا شوند میتوانند به دستگاههای نظارتی
که دستگاهها پیشبینی خوبی نداشتند
باشد
دستگاه
آن
حوزه
و قضایی و همچنین سالمسازی محیط کمک
و پیگیری خوبی انجام ندادند .اگر ما
کنند.
پیشگیری و پیشبینی درستی نداشته

,,

درخواست55نماینده برای
تفکیک صنعت ،معدن و تجارت
نماینده سبزوار ،جوین و جغتای در مجلس شورای
اسالمی از درخواست  ۵۵نماینده از هیئت رئیسه برای
در دستور کار قرار گرفتن مجدد الیحه تفکیک ۳وزارتخانه
صنعت ،معدن و تجارت را با شهرسازی و تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی خبر داد.رمضانعلی سبحانیفر در گفت وگو با
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ،گفت 55 :نماینده با تهیه
نامهای از هیئت رئیسه مجلس درخواست کردند که الیحه
تفکیک3وزارتخانهصنعت،معدنوتجارت،راهوشهرسازی
و تعاون ،کار و رفاه اجتماعی بار دیگر در دستور کار مجلس
قرار گیرد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالیم با بیان اینکه یک بار الیحه تفکیک این 3وزارتخانه
در مجلس وضع شده بود ،تصریح کرد :در شرایط کنونی
بیشتر نمایندگان به این نتیجه رسیدهاند که ضرورت دارد
این  3وزارتخانه در شرایط فعلی تفکیک و هر بخشی وزیر
مجزاییداشتهباشد.

گوجهفرنگیوسیبزمینی
ارزان شد

مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی
گفت :قیمت گوجه و سیب زمینی در بازار روند نزولی به
خودگرفتهاستبهنحویکهقیمتگوجهدرمیادینمیوه
و تره بار نسبت به دیروز کاهش  ۴درصدی و سیب زمینی
کاهش  ۲۱درصد داشته است.به گزارش اقتصادآنالین،
حسین اصغری با تاکید بر اینکه بازار این محصوالت
متعادل خواهد شد اگر کامیون داران به کمک ما بیایند،
اظهار کرد :یکی از مهترین دالیل افزایش قیمت گوجه
و سیب زمینی در روزهای اخیر اعتصاب کامیون داران
است .اگر همکاری کامیون داران را داشته باشیم در مدت
کوتاهی قیمت این دو محصول واقعی و بازار متعادل
میشود.وی یادآور شد :در حال حاضر قیمت خرید از
کشاورز نسبت به میادین و خرده فروشیها تفاوت زیادی
دارد که دلیل اصلی آن کندی در حمل و نقل و بازار
رسانی است.اصغری با تاکید بر اینکه با تمام مشکالت
مربوط به حمل و نقل گوجه فرنگی در میادین میوه و تره
بار نسبت به دیروز  4درصد کاهش قیمت داشته است،
افزود :قیمت خرید هر کیلوگرم گوجه فرنگی از کشاورز
امروز با  11درصد کاهش نسبت به دیروز ،از  2250تومان
به  2000تومان رسیده است .این محصول اکنون در
میادین میوه و تره بار با کاهش 4درصدی قیمت  2400تا
 2500تومان و در خرده فروشیها  3600تا  3900تومان
عرضه میشود.به گفته وی؛ قیمت خرید هر کیلوگرم
سیب زمینی از کشاورز نیز امروز با  20درصد کاهش
نسبت به دیروز ،از  2900تومان به  2300تومان رسید.
این محصول اکنون در میادین با کاهش  21درصدی
قیمت 2600تومان و در خرده فروشیها 3000تا3400
تومانعرضهمیشود.

#بازار

بعد از فراز و نشیبها

با ورود تکنولوژی و تغییر در ماهیت کسب و کارهای
سنتی رونقی در اقتصاد دمیده شد .اگر امروز میتوانید با
لمس کردن صفحه هوشمند تلفن همراه خود از خدمات
برخوردار شوید ،صاحبین کسب و کار هم میتوانند از این
موهبتها بهره مند شوند .در این فضای رقابتی کسب و
کارهای سنتی جدای این که نگرانی از دست دادن بازار را
داشته اند ،از نبودن سایه مالیات بر سر رقیب ناراضی بوده
اند.اگرازاخباررابامادنبالکردهباشیدموجاعتراضهای
تاکسیرانیدرپایتختومشهدواعتراضبهورود«تپسی»
و «اسنپ» یکی از مواردی که از آن شکایت میشد نگرفتن
مالیاتوعوارضازکسبوکارهایاینترنتیبود.
روز گذشته سازوکار کسب مالیات از کسب و کارهای
اینترنتیمشخصشد.
سازمانامورمالیاتیکشورباصدوراطالعیهای،تکالیف
قانونیصاحبانکسبوکارهایمجازیرااعالمکرد.
بهگزارشایلنا،صاحبانکسبوکارهایمجازی(اعماز
اشخاصحقیقیوحقوقی)همانندسایرفعاالناقتصادی
مشمول قوانین مالیاتی مربوط هستند و فارغ از محل
فعالیت،میبایستتکالیفقانونیخودرابهانجامرسانند
تامشمولجرایمقانونیمقررنشوند.
براساساطالعیهسازمانامورمالیاتیکشوردرخصوص
صاحبان کسب و کارهای مجازی ،صاحبان مشاغل
مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت ،مراتب را
کتبا به اداره امور مالیاتی محل شغل خود اعالم و نسبت
به تشکیل پرونده اقدام نمایند .اشخاص حقوقی پس
از تاسیس ،مکلفند دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی را
از اداره کل امور مالیاتی مربوطه دریافت نمایند و نسبت
به تشکیل پرونده (دریافت شماره واحد مالیاتی و شماره
کالسهپرونده)وپرداختحقتمبراقدامنمایند.
همچنین این افراد میتوانند از طریق مراجعه به درگاه
عملیاتالکترونیکیمودیانمالیاتیبهنشانیwww.tax.
 gov.irنسبت به ثبتنام الکترونیکی و دریافت شماره
اقتصادیاقدامکنند.
گفتنی است ،در اجرای ماده  ۱۶۹قانون مالیاتهای
مستقیم،کلیهاشخاصحقوقیوصاحبانمشاغلموضوع
این قانون که حسب اعالم سازمان امور مالیاتی کشور
موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند ،مکلفند برای
انجاممعامالتخود،صورتحسابصادروشمارهاقتصادی
خود و طرف معامله را در صورتحسابها ،قراردادها و سایر
اسنادمشابهدرجنمایند.
در اطالعیه تکالیف قانونی صاحبان کسب و کارهای
مجازی تاکیده شده که اشخاص حقوقی و صاحبان
مشاغل موضوع قانون مالیاتهای مستقیم باید در موارد
فروشکاالویاارائهخدماتصورتحسابنوعاولیانوعدوم

حسبموردبهشرحزیرصادرونگهدارینمایند:
 )۱صورتحساب نوع اول باید به صورت دستی با شماره
سریالچاپیویاماشینیباشمارهسریالماشینی(حسب
مورد) با درج تاریخ ،صادر گردد و حداقل در بر گیرنده
اطالعات هویتی ،شامل نام ،نام خانوادگی یا نام شخص
حقوقی ،شماره اقتصادی ،نشانی کامل و کدپستی
فروشنده و خریدار و مشخصات کاال یا خدمات ارائه شده،
مقدارومبلغآنباشد.
)۲صورتحسابنوعدومصرفادرموارداستفادهازسامانه
صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر
میشودوبایددارایشمارهسریالماشینی،تاریخوحداقل
دربرگیرندهاطالعاتهویتی،شاملنام،نامخانوادگییانام
شخصحقوقی،شمارهاقتصادی،نشانیکاملوکدپستی
فروشنده و مشخصات کاال یا خدمات ارائه شده ،مقدار و
مبلغآنباشد.
برایناساس،صاحبانکسبوکارهایمجازینیزمانند
کلیهاشخاصحقوقی،صاحبانمشاغلگروهاولموضوع
ماده۲آئیننامهاجراییماده۹۵قانونمالیاتهایمستقیم
و صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده که از
آنها فراخوان بعمل آمده است ،مکلفند فهرست معامالت
خود را مطابق اقالم اطالعاتی درخواستی از طریق لینک
«صورتمعامالتفصلیالکترونیکی»درسامانهعملیات
الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی www.tax.gov.ir
تهیه و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) و تا یک ماه و
نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی به سامانه
معامالتارسالویابهصورتلوحفشردهدرقالباطالعات
درخواستیبهادارهامورمالیاتیذیربطارائهنمایند.
گفتنی است ،مودیانی که از صورتحساب نوع اول و دوم
برای فروش کاال یا ارائه خدمات خود به مصرف کننده
نهایی استفاده مینمایند ،میتوانند اطالعات این قبیل
صورتحسابهارابهصورتمجموعارسالنمایند.

همچنین ،در خصوص معامالتی که تا میزان %۵
حدنصاب معامالت کوچک موضوع تبصره ( )۱ماده ()۳
قانونبرگزاریمناقصاتمیباشند،کلیهاشخاصحقوقی،
صاحبان مشاغل گروه اول و صاحبان مشاغل مشمول
مالیات بر ارزش افزوده که فراخوان شده اند ،میتوانند
فهرستمعامالتمذکوررابهصورتمجموعارسالنمایند.
بر اساس اطالعیه سازمان امور مالیاتی کشور صاحبان
کسب و کارهای مجازی نیز مانند تمامی مودیان ،اعم از
اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه
مالیاتیدرموعدمقررقانونیمیباشند(اشخاصحقیقیتا
پایانخردادماهسالبعدواشخاصحقوقیحداکثرظرف
چهارماهپسازپایانسالمالی)
الزم به ذکر است ،اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و
صاحبانمشاغلگروهاولماده ۲آئیننامهاجراییماده۹۵
قانون مالیاتهای مستقیم شامل ترازنامه و صورت حساب
سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور
مالیاتی کشور تهیه میشود .صاحبان مشاغل گروههای
دوموسوماشخاصحقیقینیزبایداظهارنامهمالیاتیخود
را طبق نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم
و تسلیم نمایند .اظهارنامه مالیاتی باید از طریق مراجعه به
سامانهعملیاتالکترونیکیمالیاتیبهنشانیwww.tax.
 gov.irتسلیمادارهامورمالیاتیذیربطشود.
همچنینمودیانمحترمموظفندفهرستحقوقکارکنان
خود را تا پایان ماه بعد ،از طریق لینک «فهرست مالیات
حقوق الکترونیکی» در درگاه عملیات الکترونیکی به
مودیانمالیاتیبهنشانیمذکوربهادارهامورمالیاتیذیربط
ارسالومالیاتمتعلقهراحسبموردپرداختنمایند.
در این اطالعیه آمده است ،مودیان مالیاتی مکفند،
دفاتر ،صورت درآمد و هزینه ماهانه ،خالصهدرآمد و هزینه
ساالنه و اسناد و مدارک حسب مورد نگهداری و حسب
درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط برای رسیدگی به

ثبات قیمت گوشت در مشهد
آنهاارائهنمایند.
گفتنی است ،صاحبان کسب و کارهای مجازی که بر
مبنای فراخوانهای هفتگانه ،مشمول مالیات بر ارزش
افزودهمحسوبمیشوند،مکلفند:
درواحدمالیاتیمربوطتشکیلپروندهدهند. بر اساس فراخوانهای هفتگانه در نظام مالیات برارزشافزودهبهنشانی www.evat.irثبتنامنمایند.
نسبتبهصدورصورتحسابووصولمالیاتوعوارضارزشافزودهازکاالهایمشمولاقدامنمایند.
ظرف مدت  ۱۵روز پس از پایان هر دوره مالیاتیاظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را تسلیم و مالیات و
عوارضارزشافزودهراپرداختنمایند.
 دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداقل به مدت ۱۰سالنگهدارینمایند.
شایانذکراست،خالصهتکالیفقانونیصاحبانکسب
و کارهای مجازی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که
الزم است نسبت به انجام آن اقدام کنند بدین شرح اعالم
میشود:
-۱تشکیلپرونده
 -۲ثبت نام الکترونیکی و دریافت شماره اقتصادی در
سامانهسازمانامورمالیاتیکشوروثبتنامدرنظاممالیات
برارزشافزودهبراساسفراخوانهایهفتگانه
 -۳صدور صورتحساب موضوع ماده ۸آئین نامه اجرایی
ماده  ۹۵قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین ،وصول
مالیات و عوارض ارزش افزوده از کاالهای مشمول این
مالیات(حسبمورد)
 -۴تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی
(اشخاص حقیقی تا پایان خرداد ماه سال بعد و اشخاص
حقوقی حداکثر ظرف چهارماه پس از پایان سال مالی و
مشمولین مالیات بر ارزش افزوده ظرف مدت ۱۵روز پس
ازپایانهردورهمالیاتی)وپرداختمالیاتمربوط
-۵ارائهفهرستمعامالتفصلی(حسبمورد(
-۶ارائهفهرستحقوقکارکنانوپرداختمالیاتمتعلقه
-۷نگهداریدفاتر،صورتدرآمدوهزینهماهانه،خالصه
درآمد و هزینه ساالنه و اسناد و مدارک حسب مورد و ارائه
آنها به ماموران مالیاتی ذیربط برای رسیدگی در صورت
درخواستکتبیآنها.
ضمنا مودیان مالیاتی فوق بایست حسب مورد اقدام به
پرداختحقتمبرنمایند.
در پایان خاطرنشان میسازد :عدم انجام تکالیف
فوق ب ـرای صاحبان کسب و کارهای مجازی و سایر
مودیان محترم مالیاتی موجب عدم شفافیت مالی و عدم
برخورداریازمعافیتهایمالیاتیوتعلقجرایممالیاتیبه
عملکردآنانخواهدشد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان گوشت قرمز خراسان
رضوی گفت :قیمت گوشت تغییری نکرده و قیمته ا
افزایشینداشتهوگوشتودامزندهبهصورتفراوانموجود
ودراینزمینهکسرینداریم.
به گزارش ایسنا ،احمد احدی درباره قیمت گوشت
افزود :قیمتها افزایشی پیدا نکرد ه و گوشت الشه بره
نرینه از کشتارگاه با قیمت  46هزار تومان بارگیری و برای
قصابها ،گوشت ران و سردست بره بدون چربی  55هزار
تومانوگوشتآبگوشتیکیلویی 28هزارتوماناست.
وی افزود :گوشت تنظیم بازار از طرف صنعت ،معدن
و تجارت بین واحدهای صنفی و شرکتهای تعاونی
کارمندان دولتی توزیع میشود ،کمیسیون تنظیم بازار
قیمتها را اعالم کرده که شامل ران  46هزار تومان،
سردست 45هزارتومانوگوشتآبگوشتی 22هزارو500
تومانعرضهمیشود.

توزیع 6هزار حلقه الستیک برای
ناوگان جادهای خراسان رضوی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی
گفت:ازابتدایتابستانامسالتاکنون 6هزارو 163حلقه
الستیک بین مالکان ناوگان سنگین باری و مسافری برون
شهریدرایناستانتوزیعشدهاست.
به گزارش ایرنا ،ابراهیم نصری روز یکشنبه افزود :این
الستیکها در سه سایز پرمصرف  315 ، 24*12و 385
ابتدا از طریق صدور حواله دستی و سپس ثبت در سامانه
مکانیزه توزیع شد .توزیع پنج هزار و  259حلقه الستیک
از طریق صدور حواله دستی و 904حلقه از طریق سامانه
بین رانندگان ناوگان سنگین برون شهری خراسان رضوی
صورتگرفت.
وی ادامه داد :با توجه به گستردگی حوزه حمل و نقل و
جایگاه خراسان رضوی در بین چهار استان نخست کشور
درحوزه حمل کاال و مسافر این توزیع تا رفع نیازهای همه
ناوگان همچنان از طریق سامانه مکانیزه ادامه خواهد
داشت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی
گفت :متقاضیان دریافت حواله الستیک در سایزهای
اعالمیمیتوانندبادردستداشتناصلسندخودرو(برگ
سبز) ،اصل کارت ملی و پرینت از کارت هوشمند ناوگان(
فعال) نسبت به ثبت نام و دریافت الستیک مطابق با نوبت
دهیاقدامکنند.
وی افزود :رانندگان توجه داشته باشند با توجه به اینکه
برایهرشهرستانسمهیهجداگانهایدرنظرگرفتهشدهو
سهمیههابراساسآدرسقیدشدهدرسندخودروبههمان
شهرستان تعلق دارد لذا رانندگان موظف هستند سهمیه
الستیک خود را از شهرستان قید شده در سند دریافت
کنند.

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت

آگــهــی تغییرات شــرکــت صــدف پالستیک شرکت
سهامی خاص به شماره ثبت  7950و شناسه ملی
 10380237368بــه استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  1396/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :آقای امیر رضا ضمیری جعفری شماره ملی:
 0940918528به سمت نایب رئیس آقای افشین
راوریان شماره ملی 0937833381 :به سمت رئیس
هیات مدیره آقــای محسن صابری مقدم طهرانی
شماره ملی 0943552591 :به سمت مدیر عامل و
عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .
 کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکتبه امضاء مشترک کلیه اعضای هیئت مدیره همراه
با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .اداره کل ثبت
اسناد و امــاک استان خراسان رضــوی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()258099

آگهی تغییرات شرکت صدف پالستیک شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  7950و شناسه ملی 10380237368
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
 1396/03/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف ) به علت
زیانهایواردهباتوجهبهرعایتماده 141قانونتجارتکاهش
سرمایه شرکت از مبلغ  400000000000ریال منقسم به
 400000000سهم  1 000ریالی به مبلغ  6000000ریال
منقسم به  6000سهم  1000ریالی مورد تصویب مجمع
قرار گرفت ودر نتیجه اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصالح
گردید  :ماده  : 5سرمایه شرکت مبلغ  6000000ریال
منقسم به  6000سهم  1000ریالی با نام که تماما پرداخت
گردیده است  .ب ) تعداد اعضای هئیت مدیره از  4نفر به 3
نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید
 .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()258098

آگهی تغییرات شرکت صدف پالستیک شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  7950و شناسه ملی 10380237368
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1396/04/02تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :الف ) اعضا
هیئت مدیره بـرای مدت  2سال انتخاب گردیدند )1 :
آقــای افشین راوریــان به شماره ملی0937833381 :
 ) 2آقای محسن صابری مقدم طهرانی به شماره ملی:
 ) 3 0943552591آقای امیر رضا ضمیری جعفری به
شماره مــلــی 0940918528:ب ) بازرسین شرکت برای
مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند  -1 :آقــای سید
احمد نقیبی به شماره ملی  6509655292به عنوان
بــازرس اصلی  -2آقــای محمود عطایی به شماره ملی
 0870494902به عنوان بــازرس علی البدل اداره کل
ثبت اسناد و امــاک استان خراسان رضــوی اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()258097
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آ گهی تغییرات شرکت مهر پویان آسیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  31545و شناسه ملی  10380467632به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عــادی مــورخ  1397/01/07تصمیمات ذیــل اتخاذ شد  - :آقــای محمد رضائی منش کد ملی  0934061270و آقــای امیر
عباس رضائی منش کد مــلــی 0943274354و آقــای سید علی مرتضویان کد مــلــی 0942415086به عنوان اعضای هیئت مدیره بــرای مدت
نامحدود انتخاب گردیدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()258096

آگهی مزایده نوبت دوم
محکوم له  :احمد سلیمانی فرزند نورمحمد به آدرس خواف بلوار سرزداران 4پالک20
محکوم علیه  :عبدالحکیم ساالرزاده فرزند رسول به آدرس خواف بلوار نظام الملک نمایشگاه اتومبیل ساالر
محکوم به  :مبلغ 2/000/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 65/100/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی به میزان مبلغ 72/000/000ریال و خسارات تادیه برابر شاخص
نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سر رسید  1394/08/10تا زمان ایفاء دین و مبلغ  100/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه  40/961569ارجاعی
مورد مزایده :سرقفلی بک دربند مغازه تجاری که طبقات باالی آن مسکونی با لرتفاع 4/20متر به مساحت عرصه حدود 33متر مربع و اعیان 33متر مربع کف مغازه سنگ و بدنه به ارتفاع 1/30سرامیک و بقیه بدنه از
بلکا اندود شده است و با درب و ویترین از شیشه سکوریت واقع خ جنت و خیابان آسایش که طبق نظریه کارشناس جمعا به مبلغ  2/600/000/000ريال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و
به تجویز ماده 114قانون اجرای احکام مدنی در روز شنبه تاریخ 1397/07/21از ساعت 12الی 13بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و
ً
از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد .طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر 5روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنا حداقل %10بهای
ً
مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد .این مزایده به استناد ماده 118قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه
آگهی مزایده
محکوم له  :فاطمه بایگان فرزند محمد به آدرس رشتخوار روستای عباس آباد فرامیشان
محکوم علیه :عباس نجفی زاده فرزند مجتبی به آدرس تربت حیدریه روستای سرکاریز
محکوم به  :مبلغ 32/220/000ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی ومبلغ1/661/000ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 40/970466ارجاعی
مورد مزایده :یک دستگاه اتومبیل پژو آردی مدل  80به شماره انتظامی  156ن  66ایران  32رنگ طوسی تمام رنگ الستیک جلو خوب – عقب ضعیف -رادیو ضبط معمولی که طبق نظریه کارشناس جمعا به مبلغ
 37/000/000ريال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114قانون اجرای احکام مدنی در روز یکشنبه تاریخ 1397/07/22از ساعت 12الی 13بعدازظهر در محل دادگستری
تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد .طالبین به خرید جهت کسب اطالع
ً
ً
بیشتر  5روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنا حداقل  %10بهای مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد .این مزایده به استناد ماده  118قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشارمحلیدرجونشرمیگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه
آگهی مزایده
محکوم له  :مریم شمسیه فرزند زینل به آدرس تربت حیدریه -کاشانی 19یاس 1پال26
محکوم علیه :شرکت بهینه سازی خودرو ساز شرق توس تربت حیدریه – کیلوتر 5جاده مشهد تربت حیدریه مقابل مسکن مهر قبل از پل هوایی
محکوم به  :مبلغ  225/173/514ريال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/000/000ريال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کالسه 40/961516
مورد مزایده :بیست و یک دستگاه اتومبیل فرسوده که از این تعداد نه دستگاه سواری و دوازده دستگاه وانت می باشد که کلیه اتومبیل های فوق لوازمشان باز یا به صورت اوراقی در آمده است که لوازم موجود عبارتند
از  -1بیست ویک عدد اتاق  -2شانزده عدد دف  -3پنجاه عدد رینگ رینگ و الستیک  -4یازده عدد گاردن  -5بیست و یک عدد کمک فنر  -6پانزده عدد منبع اگزوز  -7هشت عدد بخاری  -8هشت عدد میل فرمان
 -9بیست عدد استارت و دینام  -10دو عدد رادیات  -11یک عدد منبع گاز ضمنا کلیه اتومبیل ها دارای موتور و گیربکس می باشند به جز یک دستگاه سواری پیکان مدل  80به شماره پالک  111-32ل  12که
طبق نظریه کارشناس جمعا به مبلغ 514/000/000ريال برآورد و قیمت گذاری گردیده لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114قانون اجرای احکام مدنی در روز دوشنبه تاریخ 1397/07/23از ساعت12
الی 13بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه باالترین قیمت پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد.
ً
ً
طالبین به خرید جهت کسب اطالع بیشتر  5روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.ضمنا حداقل  %10بهای مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد .این مزایده به استناد ماده  118قانون اجرای
احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج و نشر میگردد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

سامانه پیامک مردمی
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مشاوره حقوقی

در نشست تخصصی قلب مطرح شد:

عالئم ناگهانی گرفتگی قلب را جدی بگیرید

هشدار یک پزشک طب سنتی به مردم؛

مراقب زالوهای وارداتی باشید

عاطفه خوافیان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
گفت :شیوع و فراگیری بیماری قلبی مهمترین علت
مرگو میر در همه دنیا و به تبعیت از آن در جامعه ما
بوده بنابراین عالئم هشدار دهنده گرفتگی قلب را
بیش از پیش جدی بگیریم.
به گزارش روزنامه "صبح امروز" محسن موهبتی
در نشست تخصصی به مناسبت روز جهانی که در
معاونت دانشگاه علوم پزشکی صبح روز یکشنبه
برگزار شد ،افزود :با توجه به اینکه ۴۰درصد مرگ و
میر به علت بیماریهای قلبی و عروقی است چه به
صورت مرگ ناگهانی و یا به صورت مرگ تدریجی سبب
مرگ و میر شده پیشگیری مقدم بر درمان است.
پیشگیری مقدم بر درمان
وی تصریح کرد :برای پیشگیری باید عوامل خطر
را شناسایی کنیم و عوامل خطر به دو دسته قابل
اصالح و غیرقابل اصالح تقسیم شده که فشار خون ،
دیابت ،سیگار ،چاقی جزو دسته قابل اصالح هستند
و میتوان از شدت این عوامل خطر کاست.
موهبتی اظهارداشت :زمینه ناراحتیهای ژنتیکی و
آلودگی هوا و استرسهای محیطی که حداقل توسط
فرد قابل اصالح نیستند در دست ه غیرقابل اصالح قرار
میگیرند اما در زمینه عوامل قابل اصالح جای برای
شناخت و پیشگیری بسیار است و باید به همه این
عوامل ارزش قایل شد.
شناخت مهمترین اصل در پیشگیری
وی ادامه داد :برای عوامل خطر قابل اصالح از
ت به علت
جمله فشار خون و دیابت و چاقی باید نسب 
وجود این عوامل شناخت پیدا کرده زیرا که شناخت
مهمترین اصل در پیشگیری است و کمتحرکی و عدم
فعالیت فیزیکی نوجب انسداد رگها و در نهایت ایست
قلبی میشود.
فشارخون فاکتور اصلی شیوع انواع سکته
موهبتی عنوان کرد :فشار خون به عنوان اصلیتریت
فاکتور در شیوع سکته قلبی و مغزی شناخته شده و
نیز از فشار خون به عنوان قاتل خاموش یاد شده زیرا
به تنهایی نشان ه و عالمتی ندارد و برای شناخت این
بیماری باید دورهای فشار خون هر فرد کنترل شود.
وی مطرح کرد :یک سوم از کسانی که مبتال به
فشار خون هستند هیچ اطالعی نسبت به این بیماری
نداشته و بیخبر از این مرگ خاموش بوده و یک/

نــایــب رئــیــس انجمن طــب سنتی خــراســان
رضوی نسبت به بیماری زایی زالوهای وارداتی
هشدار داد و گفت :به بیماران توصیه می شود
به مراکز معتبر و پزشکان طب سنتی مورد تایید
دانشگاههای علوم پزشکی مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا ،سعید اسکندری افزود :حدود
 70درصد زالوهای مورد استفاده در طب سنتی
کشور از خــارج و کشور هایی نظیر آذربایجان
و ترکیه وارد می شود .این در حالی است که در
گذشته زالوی ایرانی به خاطر کیفیت مطلوب به
همه کشورها صادر می شد اما اکنون به دلیل
عدم نظارت ،صید و صــادرات بی رویــه ،زالوی
ایرانی رو به انقراض است.
وی گفت :زالو درمانی یکی از روشهای طب
سنتی است که در درمــان بیماریهای مختلف
کاربرد دارد و در بــزاق زالــو مــاده ای به نــام 'ˈ
هیرودین' وجود دارد که دانشمندان بیش از 20
ماده موثر درمانی از آن کشف کرده اند.
اسکندری که تجربه بسیار در روش زالو درمانی
دارد افــزود :درمــان بیماریها توسط زالو در سه
مرحله شامل وارد کردن نیش ،تزریق بزاق و خون
گیری انجام می شود.
وی با اشاره به کاربرد زالو درمانی در درمان
بیماریهای مختلف اظهار داشت :هم اکنون زالو
درمانی در معالجه طیف وسیعی از بیماریها نظیر
بیماری های قلبی و عروقی ،مفصلی ،پوستی،
چشمی ،افسردگی و همچنین در پیشگیری از
آلزایمر ،بیماری پیوره (عفونت لثه) ،پارکینسون و
بیماری های اعصاب نقش موثر دارد.
وی گفت :زالو درمانی در کشورهای آسیایی،
اروپایی و آمریکایی کاربرد بسیار دارد به طوریکه
در اروپــا از زالو به عنوان '"میکرو ســرج'" یعنی
جراح کوچک در پیوند اعضا استفاده می شود.

سوم دیگر اطالع دارند اما راه درمانی برای آن در پیش معمولی مشخص شده و گیتوان برای وی داروی
نگرفته و تنها یک سوم از بیماری خود آگاهی داشته و فشار خون و چربی تجویز کرد.
وی سیگار را یکی دیگر از عوامل خطر قابل اصالح
درصدد درمان و کنترل آن هستند.
دانسته و گفت :کسانی که سیگار استعمال میکنند
فشار خون تا مدام العمر
موهبتی با اشاره به قطعی نبودن درمان فشار خون عالوه بر بروز عوارض جانبی برای فرد برای اطرافیان او
بیان کرد :فشار خون قابل کنترل بوده اما درمان مضر بوده زیرا که دود سیگار از طریق الیههای پوستی
قطعی برای آن وجود ندارد و درمان فشار خون دراز نیز وارد بدن میشود و مصرف سیگار موجب کاهش
مدت و یا مادام العمر است و به همین دلیل است که اشتها شده و ترک سیگار نیز موجب چاقی مناسب و
هر پزشکی موظف است هرمراجعه کنندهای را بدون تناسب اندام فرد شده و عالوه برآن از عوارض جانبی
مبنا قرار دادن دلیل مراجعه فشار خون اورا چک کند دیگر جلوگیری میشود.
موهبتی استرسها و افسردگی را زمینه بروز
و این میتواند به صورت مطالبه بیمار از پزشک باشد.
وی مطرح کرد :افراد باالی  ۲۹سال حتی اگر از فاکتورهای خطر ساز دانست و افزود :وجود دسترس
شرایط نرمال برخوردار بودند باید حداقل هر دو سال و تنش در زندگی موجب پدید آمدن چربی و قند خون
یکبار فشار خون را کنترل کند که این عمل موجب در فرد شده و نیز احتمال مصرف سیگار نیز باال میرود
شده بیماری قبل از ایجاد عوارض شناسایی شود .و میتواند شرو عگر یک سکته قلبی باشد.
وی عنوان کرد :بروز آلودگی هوا یک
همچنین برای کنترل چربی خون
عامل غیر قابل اصالح توسط فرد بوده
هر فرد نرمال هر  ۵سال و در سن
موهبتی :فشار خون قابل و به یک همت جنعی از کل ارگانها
بــاالی  ۳۰ســال هر  ۲ســال باید
نیازمند بوده تا در جهت کاهش آلودگی
کنترل شود.
کنترل بوده اما درمان
هوا اقدامی مثبت و موثر انجام شود.
شناخت
به
منجر
عوارض
بروز
قطعی برای آن وجود
شاهعالمت بیماری قلبی تنفس است
فاکتور
داد:
توضیح
موهبتی
ندارد و درمان فشار
موهبتی تصریح کرد :رسانهها باید
قابل اصــاح دیگر چربی خون
خون دراز مدت و یا مادام
العمر است و به همین
عالئم هشدار بیماری قلبی را به افراد
است که این نیز در شروع بیماری
دلیل است که هر پزشکی نرمال شناسانده زیــرا  ۵۰درصــد از
هیچ عالمتی در بینار ندارد و بروز
موظف است هرمراجعه
کسانی که سکته کردند از قبل عالئم
عوارض است کا منحر به شناخت
کنندهای را بدون مبنا
را در خود مشاهده کرده اما این عالئم
بیماری میشود و کنترل فشار
قرار دادن دلیل مراجعه
را به دیگر بیماریها نسبت داده و
خون بــرای افــراد بــاالی  ۲۰سال
فشار خون اورا چک کند
جدی نگرفتند و در این مورد نوار قلب
الزامی اســت و نکته مهم برای
و این میتواند به صورت
و آزمایش سالم مالک نبوده و تنها شرح
شناخت این بیماری این است که
مطالبه بیمار از پزشک
حال اهمیت دارد.
در مرحله اور که با یک آزمایش
باشد

,,

در جلسه شورای اجتماعی کشور مطرح شد:

بطحایی در دیدار با جمعی از فرماندهان زمان جنگ مطرح کرد؛

انتقاد به صدا و سیما در پیشگیری از طالق

وزیرکشور با اشــاره به رشد
ُ
کند وقوع طالق در کشور گفت:
نمیتوان قضاوت کــرد که ایــن کند بــودن ناشی
از خروجی جلسههای شــورای اجتماعی کشور و
کارگروههای مرتبط است یا خیر.
به گــزارش مهر ،محمدرضا رحمانی فضلی در
یکصد و ششمین جلسه شورای اجتماعی کشور که
با محوریت طالق و آسیب های اجتماعی برگزار شد،
گفت :اعضای کارگروه ملی پیشگیری و کاهش طالق
انتقاداتی را مطرح داشتند و از همین جا خواستار
برگزاری جلسه بعدی این شورا با محوریت طالق
در اسرع وقت هستم .وی با بیان اینکه  ۱۸کارگروه
ملی در این حوزه مشغول به کار هستند ،افزود:

یکی از مباحثی که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع
اجتماعی کردن طالق است .به همین منظور باید از
ظرفیت سمن ها در حوزه کاهش طالق استفاده کرد.
افــزود :متاسفانه در این رابطه ما استفاده قابل
قبولی از ظرفیت سمن ها نداشته ایم و این در حالی
است که قرار بود تجربیات کارگروه های ملی که در
برخی از استانها اجرا شد تکثیر یافته و مورد استفاده
قرار گیرد .رحمانی فضلی با انتقاد از عملکرد صدا
و سیما در رابطه با سیاست های کارگروه مرتبط با
پیشگیری و کاهش طالق ادامه داد :تاکنون صدا و
سیما حتی یک برنامه در راستای برنامه های کارگروه
تولید نکرده و این در حالی است که در بسیاری از
جلسات شاهد این هستیم که بخشی از انتقادات به
موضوعات تولیدات رسانه ای باز می گردد.

خبر ویژه

سرویساجتماعی

مدیرکل کانون پرورش فکری خراسان رضوی گفت :هفته کودک
بهانهای است برای بازنگری اعمال و کارهای کسانی که در حوزه
کودک کار میکنند و به نوعی با کودک سروکار دارند.
به گزارش روزنامه صبح امروز رضا قمرزاده روز گذشته  8مهرماه
در نشست خبری مدیرکل کانون پرورش فکری با اصحاب رسانه که
در صبح روز یکشنبه در مرکز کانون پرورش فکری مشهد برگزار
شد ،افزود :در ایام دو مناسبت ویژه در حوزه کودکان را داریم
که هفته ملی کودک که هر ساله در سراسر کشور برگزار شده و
نیز بیست و یکمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در این هفته
مصادف شده است.
وی تصریح کرد :هفته کودک بهانهای است برای بازنگری اعمال
و کارهای کسانی که در حوزه کودک کار میکنند و به نوعی با
کودک سروکار داشته و کودک دغدغه آنها به حساب آمده گذشته
خود را باز نگری کنند و با رفع کاستیها و تقویت خوبیها برای
آینده کودکان بکوشند.
قمرزاده اظهار داشــت :کودک امــروز ویژگیهای متمایزی با
کودکان دیروزی دارد طبق گفته بزرگان که میگویند کودکان خود
را مطابق چیزی که در گذشته بودید تربیت نکرده زیرا اینها خلق

وزیــر آمــوزش و پــرورش در
دیدار با جمعی از فرماندهان
زمان جنگ ،با اشاره حذف رقابت
های انفرادی در مدارس ،گفت :برنامههایی را برای
از بین بردن ریشههای خشونت در دانشآموزان در
دست اجرا داریم.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری فـــارس ،سید محمد
بطحایی وزیر آموزش و پرورش در دیدار جمعی
از فرماندهان سابق جنگ که در ساختمان شهید
رجایی برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره
شهدای دوران دفاع مقدس ،اظهار کرد :تالش
داریم رقابتهای گروهی را جایگزین رقابتهای
فــردی کنیم زیــرا ریشه بسیاری از خشونتها
میتواند در رقابتهای فردی باشد.

در نشست خبری مدیرکل کانون پرورش فکری مطرح شد:

چند قدم برای کودکان این سرزمین
شدهاند برای زمانی غیر از زمان شما" و در راستای این حدیث
کسانی که قرار است برای کودک کار کنند باید نیازهای حال و
آینده اورا به خوبی بشناسند.
کودک و آینده
وی مطرح کرد :باید با شناسایی فرصتها و تهدیدها و ضعفها
بتوانیم نقش موثری برای آینده کودک و آینده داشته و نیازها و
ذائقه بچه را یبشناسیم و طبق آن در جهت تربیت و ساختن آینده
او قدم برداریم زیرا که بچه نیازهایی دارد که حتی خود بچه هم
نمیداند و متولیان در امور کودک باید عالوه بر شناخت نیازها باید
کار منسجم نیز داشت.
قمرزاده بیان کرد :شهرداری و بهزیستی و آموزشو پرورش باید
با کانون پرورش فکری همشانه و تراز در راستای امور کودک کار
کند و زمانی که در حال ساخت شهر دوستدار کودک هستی آیا
تیازهای اورا در نظر میگیری و کسانی که در حوزه کودک فعالیتی
دارند باید مدام از خود سوال کنند سهن کودک در این برنامهریزی
کجاست؟
وی ادامه داد :در حال حاضر و شرایط کنونی گویای این ماجرا
است که مقابله و مقاومتی برای همکاری نکردن دیگر ارگانها با
کانون وجود نداشته و نیز ارادهای هم برای همکاری وجوددارد واما
موانع کاری و اداری یکی از علل عدم انجام این همکاریها است.
قمرزاده با اشــاره به تعداد کثیری از هنرمندان کشور که از
سرزمین خراسان هستند توضیح داد :قسمت عمدهای از
چهرههای هنری و ادبی اهل خراسانند که این افراد از دل کانون
پرورش فکری بیرون آمدهاند و نشاندهنده این است که کانون در
اجرای امور خود موفق است.
وی اظهار داشــت :کانون یک دستگاه آمــوزش غیر رسمی و
دستگاه اوقات فراغتی بوده که متناسب با ذائقه بچهها متنوع است
و بچهها خودشان انتخاب میکنند که در کانون همان فعالیتی را
که دوست دارند انجام دهند.

آینده را باید ساخت
قمرزاده شعار امسال برای هفته کودک" آینده را باید ساخت" بیان
کرد و اسامی روزهای این هفته را به این صورت اعالم کرد ۱۴ :مهر به
نام کودک ،خانواده ،سبک زندگی ایرانی و اسالمی ثبت شد و  ۱۵مهر
روز کودک،محیط زیست و میراث فرهنگی و  ۱۶مهر که روز جهانی
کودک است به نام کودک،صلح ،بازی و نشاط ثبت شده و  ۱۷مهر روز
کودک  ،رسانه و ارتباطات و نیز  ۱۸مهرماه آموزش ،سالمت و ایمنی
شناخته شده و  ۱۹مهر با نام کودکان با نیازهای ویژه وفرصتهای
برابر و  ۲۰مهر روز پایانی این هفته با شعار کودک ،کتاب و فرهنگ
مطالعه ثبت شده است .وی توضیح داد :ما  ۳۴مرکز کانون در سطح
استان داریم که  ۸پایگاه درشهر مشهد و دیگر پایگاهها در سطح
استان است که به مناسبت هفته کودک عباوه بر ویژه برنامهای که
با کمک صدا و سیما تبیین شده و نیز برنامهای در مرکز تخصصی
تئاتر تبیین شده است و عالوه بر این جشنواه قصهگویی نیز اجرایی
میشود .وی با بیان این که یکی از فعالیتهای کانون زبدهشناسی و
زبدهپروری است ،گفت :قبال در بحث قصهگویی فقط مربیان حضور
داشتند ولی امسال دایره شمول آن بیشتر شده است و مادران و
پدران هم در بحث قصهگویی حضور فعال دارند .تقریبا میتوان گفت
انجمن قصهگویی تشکیل شده ولی هنوز آن را اعالم نکردهایم و ما به
صورت رسمی امسال انجمن قصهگویی نوجوان را در جشنواره اعالم
میکنیم؛ ضمن این که برای عضویت در انجمنهای ادبی و هنری
افراد باید یک فرایندی را طی کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت :به اعتقاد
بنده نقش اصحاب رسانه در عملکرد مدیران و مسئولین خیلی مهم
است؛ تا جایی که گاهیاوقات خودشان دیده نمیشوند؛ یعنی
ساختنی است که از پی سوختنی اتفاق میافتد و اصحاب رسانه
نقش مهمی در روشن ماندن موتور مسئولین ایفا میکنند .اگر این
تشکر من از شما آمیخته با اعتقادم باشد ،بهتر است و از شما به
خاطر تمام تالشهایتان بسیار سپاسگزار هستم.

با سالم .آیا ضبط مکالمات خود با افراد دیگر روی تلفن
همراه جرم است؟(کسی زیر قولش میزند و توافقات
تلفنی را منکر میشود .آنگاه به هیچ وجه نمیتوان
صحت ادعاهای خود را ثابت کنیم .اینجا است که ضبط
کردن تماسهای تلفنی اهمیت پیدا میکند).
پاسخ کارشناسان وکیل:
حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای
ورود دیگران است .حریم منزل ،دفتر کار ،نامهنگاریها،
ایمیل ،پیامک و نامههای اداری و شخصی و تماسهای
تلفنی ،مصداقهای حریم خصوصی هستند .رعایت
اســرار و اطالعات خصوصی مــردم ،یکی از مهمترین
مصادیق حقوق شهروندی اســت .قانون اساسی و
قوانین عادی به این امر مهم پرداختهاند .در اصل ۲۲
قانوناساسی به طور صریح آمده است که حیثیت ،جان،
مال ،حقوق ،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون
است ،مگر در مواردی که قانون مجاز دانستهاست .مانند
اجازهای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود
پنهانی میدهند .همچنین بر اساس اصل  ۲۵قانون
اساسی ،بازرسی و نرساندن نامهها ،ضبط و فاش کردن
مکالمات تلفنی ،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،
سانسور ،عدم مخابره و نرساندن آنها ،استراق سمع و
هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
عقد محضری و
با عرض سالم ،ادب واحترام .من قبل از ِ
دردوران آشنایی ،شوهرم من رو با تهدید مجبور کرد تا روی
یک کاغذ این متن رو بنویسم .اینجانب فالنی در کمال
صحت و سالمت تعداد  ۱۰۰سکه از مهریه خود را گرفته ام
ودر آینده هیچگونه ادعایی دراین رابطه ندارم و زیر آن امضا و
اثرانگشتزدم،امادستنوشتهتاریخندارد.سوالمناینهکه
باتوجهبهاینکههمسرممرامجبوربهنوشتنایندرخواست
کرده و درحالی که دست نوشته متعلق به زمان قبل از عقد
بوده و همچنین هیچ شاهدی هم هنگام نوشتن دست
نوشتهنبوده،آیاایندستنویساعتبارقانونیدارد؟
پاسخ کارشناسان وکیل:
ـن غیر ثابت را باطل میدانند و
اکثر فقها ابـ ِ
ـراء ِدیـ ِ
معتقدند کسی نمیتواند دیگران را از دیونی که در آینده
به او خواهند داشت ،بری کند و بگوید ذمۀ شما را در قبال
دیونی که بعنوان مثال تا دو سال آینده به من پیدا خواهید
کرد ،بری میکنم .علت بطالن چنین ابرائی روشن
است؛ چون اگر ابراء به مفهوم اسقاط باشد ،فرع بر وجود
حق است و حقی که هنوز به وجود نیامده است ،قابل
اسقاط نیست و «اسقاط ما لم یجب» محسوب میشود؛
لذا چنانچه به طریقی ِمنجمله ارجاع امر به کارشناس
خط ،اثبات شود تاریخ تحریر نوشته مربوط به زمان قبل
از وقوع عقد است و بعبارتی هنوز ِدین به وجود نیامده ،به
نظر چنین نوشتهای قابل ابطال است.

اخبار نگارخانه ای

کافهها؛ از ورود قهوه تا پاتوقهای مدرن هنری

«سنگ ،کاغذ ،قیچی»
درنگارخانهفرزاد
نمایشگاه نقاشی و کالژ «سنگ ،کاغذ ،قیچی» اثر
دستکودکانخانههایایرانیافتتاحمیشود.
این نمایشگاه توسط جمعیت دانشجویی و مردمی
امام علی(ع) برگزار میشود و جمعه  ۱۳مهرماه گشایش
مییابد.
این نمایشگاه از ۱۳مهرماه تا ۱۸مهرماه ادامه دارد و در
طول دوران برگزاری از ساعت ۱۸تا ۲۱آماده بازدید عموم
است.بازید از نمایشگاه نقاشی و کالژ «سنگ ،کاغذ،
قیچی» برای عموم آزاد و رایگان است.نگارخانه فرزاد در
بلوار سجاد ،گلریز  ،۲شماره  ۱۰واقع شده است.

نمایشگاه «تبسم رنگ ،هرات
من» در نگارخانه رضوان مشهد
افتتاحمیشود

با همکاری مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس
رضوی ،نمایشگاه نقاشی «تبسم رنگ ،هرات من» در
نگارخانهرضوانمشهدافتتاحمیشود.نمایشگاهنقاشی
«تبسم رنگ ،هرات من»،روز گذشته در نگارخانه رضوان
مشهد گشایشیافت.این نمایشگاه با نمایش منتخبی
از آثار رنگ روغن محمد طارق حبیبی هنرمند نقاشی
کشور افغانستان با همکاری مؤسسه آفرینشهای هنری
آستان قدس رضوی و شعبه مشهد سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی در این نگارخانه دایر میشود.مردم و
چشماندازهای شهر هرات به سبک واقعگرایانه در این
آثارنقاشیبهتصویرکشیدهشدهاست.نمایشگاهنقاشی
«تبسم رنگ ،هرات من» از نهم تا دوازدهم مهر ،1397
همه روزه از ساعت  9تا  13و  17تا  20در نگارخانه رضوان
واقع در خیابان کوهسنگی  ،17پالک  ،16پذیرای عموم
هنردوستانبهویژههنرمندان رشتهنقاشی خواهدبود.

«خط خرد» در نگارخانه ارغوان

نمایشگاهگروهیخوشنویسی«خطخرد»درنگارخانه
ارغوان افتتاح میشود.این نمایشگاه شنبه ۷ ،مهرماه در
نگارخانه ارغوان افتتاح شده و اختتامیه آن ،پنجشنبه،
 ۱۲مهرماه است.در این نمایشگاه آثار حوریه صفردلی،
امیرعلی برومند ،زینب حسینی ،عطیه کمالنسب،
معصومه مالسی ،فرناز عبداللهی یا ساقی ،محمدرضا
پودینهوعلیرنجبربهنمایشدرخواهدآمد.ایننمایشگاه
در طول دوران برگزاری از ساعت  ۱۷تا  ۲۰آماده بازدید
عموماست.بازدیدازنمایشگاهگروهیخوشنویسی«خط
خرد»برایعمومآزادورایگاناست.نگارخانهارغواندربلوار
سجاد ،بین سجاد۲و ،۴روبهروی نمایندگی سازمان ملل،
پالک ۸۶واقع شده است.

سعید بابایی

خبرنگار

کافه و کافی شاپ درکلمه کامال شبیه بهم هستند
که ممکن است شما با خود فکر کنید این صرفا
خالقیت در واژه پردازی یا بازی با کلمات است اما
واقعیت امر این است که اینها تفاوت بسیاری از لحاظ
مواد غذایی سرو شده و منو  ،دکور و غیره دارند و
هردو هویت خود را از دورهم جمع شدن دو یا چند
نفره و لذت بردن از مزه های مختلف و موسیقی مالیم
و… بدست آورده اند .فرهنگ کافه و کافه نشینی و
کافی شاپ در ایران هر روز بیشتر از دیروز در حال
جا افتادن است و افراد باالخص جوانانی که هر روز
بیشتر با آداب و رسوم این فرهنگ اخت میشوند ،در
حال افزایش است .معموال گپ و گفتگوهای شاعرانه
و هنری در آنها برپا می شود و بیشتر مشتری محور
هستند تا مخاطب محور و از حواشی و اتفاقات
معمول یک کافه به دور هستند و نقش اندیشه گرایی
و تفکر در آن ها دیده می شود و بیشتر مبنای فکری
و ذهنی در آنها موج می زند .این فضاها شاید در
هر منطقهای یافت نشود و معموال متفکرین و اهالی
اندیشه در آن حضور دارند.
جــواد خالقی متولد شهر مشهد دانشجوی
کارشناسی عکاسی و بیش از 17سال سابقه فعالیت
در زمینه عکاسی صنفی و سی سال سابقه عکاسی
هنری دارد .گروه فرهنگی آموزشی کافه هنر را در
هشتم بهمن ماه سال  94راه اندازی کرد.
هدف جواد خالقی از تاسیس این گروه نزدیک
شــدن بیش از پیش اعضا صنفی و هنرمندان و
هنرجویان بود تا موجب انتقال دانش و تجربه در بین
آنان گردد و از طرفی عالقمندان به این هنر جذب
بازار کار شده و تامین نیروهای متخصص فراهم آید.
کافه هنر بهانه خوبی برای گفت و گو با وی شد که
در ادامه می خوانید.
صفویه و آغاز کافه گردی در ایران
صاحب کافه هنر می گوید :پیشینه این کافه ها در
ایران و ورود قهوه به ایران و شكلگیری قهوهخانهها
بــه سلسله صفوی بــرمـیگــردد .امــا شكلگیری
كافههای مدرن در ایــران قدمت چندانی نــدارد و
اصال یكی از وجوه دنیای مدرن به حساب میآید كه
آدمهای عالقهمند به این دنیا را به خود جذب كرده.
كافههای مدرن برعكس در اروپا قدمت بیشتری

,,

پیشینه این کافه ها در ایران و ورود قهوه به ایران و شكلگیری قهوهخانهها به سلسله صفوی
برمیگردد .اما شكلگیری كافههای مدرن در ایران قدمت چندانی ندارد و اصال یكی از وجوه
دنیای مدرن به حساب میآید كه آدمهای عالقهمند به این دنیا را به خود جذب كرده

 14مزاحم جاده ای در نیشابور دستگیر شدند

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت14 :
عامل مزاحمت برای خودروهای عبوری در مسیرهای
جاده ای شهرستان نیشابور دستگیر شدند.
سرهنگ ابراهیم قربانزاده افزود :در پی گزارش چند
فقره مزاحمت ،سنگپرانی و ایجاد خسارت به خودروهای
عبوری در جاده کاشمر  -نیشابور گروههای عملیات ویژه
پلیس وارد عمل شدند.
وی ادامه داد :در مرحله نخست این عملیات هفت تن
از عامالن مزاحمت دستگیر و یک دستگاه خودرو پراید
متهمان توقیف شد .در مرحله دوم نیز گروههای گشت و
کنترل نامحسوس پلیس به یک دستگاه خودرو سواری
پژو در جاده سبزوار -نیشابور مشکوک شدند.
جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت :پنج
سرنشین این خودرو بدون توجه به دستور ایست پلیس
قصد فرار داشتند اما با شلیک هوایی متوقف و بازداشت
شدند .همچنین دو نفر موتورسوار متهم به همدستی با
سرنشینان این خودرو توسط پلیس دستگیر شده اند.
تحقیق از این متهمان با دستور صریح مقام قضایی ادامه
دارد.

یک سازندهساز گفت :متاسفانه سازسازی سلیقهای
است؛ در حال حاضر اساتید و افرادیکه در این حوزه
فعالیت دارنــد فقط سبک خــود را قبول دارنــد و ما
نتوانستهایم به استاندارد مطلوب در این زمینه دست پیدا
کنیم.
بهگزارشایسنا،علیرضاباقریدرخصوصهنراصیل
ساز سازی افزود :در حال حاضر میتوان گفت شرایط
ساخت ساز نسبتا خوب است؛ اما به حد مطلوب نرسیده
ی که در حال حاضر در این هنر وجود
و از جمله مشکالت 
دارد؛میتوانبهشرایطداخلی،جوموجودبینهنرمندان
و همچنین شرایطی که مربوط به دولت است؛ اشاره کرد.
ویاظهارکرد:ازنظرمنرضایتتعریفمطلقینیست
و نسبی محسوب میشود؛ که این دارای چند وجه است،
دریکفعالیتباتوجهبهمیزانزحمتوتالشیکهیکفرد
داشته میتواند وجه مادی موثر باشد؛ همچنین هنرمند
عالقهمند است دیده شود یا نمایشگاهی برای آثارش
برگزیدهوکارهنرمندموردتکریم قراربگیرد.
اینسازندهسازعنوانکرد:باتوجهبهاینکهدرسازسازی
ایرانی سنتور ،سهتار و انواع سازهای دیگر سازهای خوب و
باکیفیتی ساخت همیشوند؛امادراینحرفهسلیقهحرف
اول را نمیزند و بیشتر باید به استانداردهای موجود در
این زمینه که از گذشتگان به ما منتقل شده و ما در حال
تکامل آن هستیم توجه کرد؛ استفاده از سلیقه در این
هنر مشکلی ندارد اما تا حدی در این فعالیت مطلوب واقع
خواهدشد.
باقری ابراز کرد :باتوجه به اینکه کتابهایی در زمینه
آموزش ساخت ساز موجودند؛ اما استادانی بودهاند که
کتبیدراینزمینهنتوانستهاندارائهدهندوآثاربسیارخوب
و با ارزشی از آنها در دست داریم.
وی افــزود :در حوزه تارسازی از استاد یحیی نمونه
کارهای بسیار فاخری موجود است با اینکه آثار این استاد
در راس اهمیت قرار دارند؛ اما نوشته مکتوبی از ایشان
در جهت ساخت ساز نداریم ،کتابهایی در این زمینه با
محوریت چوبشناسی و اصالت صدا موجودند که اثر
حسینمسعودبودهاست.
این سازندهساز خاطر نشان کرد :از نظر من مهمترین
مشکل در زمینه ارائه کتاب برای آیندگان بحث فرهنگ
است؛زیراسازندگاننمیتوانندباهمبهگفتوگوبنشینند
تا اثری مکتوب را ارائ ه دهند.
باقری تاکید کرد :سازندگان ما هنوز فرهنگ گفتمان و
هماندیشی را ندارند و نمیتوانند در این راه قدم بگذارند؛
زیرا هر سازندهای فقط سبک خود را قبول دارد اما اگر
بتوانندباهمبهگفتوگوبنشینند،یکدیگرراتحملکنند
و از تجربیات هم بهره ببرند باید بدانند این هماندیشی
موجب پیشرفت و ارتقا هنر ساز سازی خواهد شد.

کشف بیش از  155کیلو هروئین از یک منزل مسکونی

یک استاد تاریخ دانشگاه فردوسی گفت :مدتها پس از
کشف آتش ،بشر تصور میکرد این عنصر هدیهای از جانب
طبیعت است.
به گزارش ایسنا ،فاطمه جهانپور در ارتباط با جایگاه،
اهمیت و تقدس عنصر آتش در ادوار مختلف تاریخی و
فرهنگهای گوناگون از جمله ایران ،افزود :در گذشتههای
دور و حتی در زمان حال ،هر زمان که عنصر مهمی در
طبیعت وجود داشتهاست و اگر این عنصر برای بشر با
اهمیت بود معموال در مقابل آن تخیالتی را ایجاد میکردهاند
و بر همین مبنا تفکر میکردهاند که اسطورهها در نتیجهی
این تصورات ذهنی به وجود آمدهاست و این مسئله برای
عنصر آتش نیز صدق میکند.
وی ادامه داد :آن زمانکه بشر ،آتش را کشف کرد ،تا
مدت زمــان بسیاری تصور میکرد که آتــش ،پدیده یک
هدیهی الهی است و این دیدگاه نه فقط در ایران بلکه در
همه فرهنگها نیز این گونه بودهاست.
این استاد دانشگاه تاریخ با اشــاره به تقدس آتش در
همهی ملتها دربارهی دلیل این تفکر ،خاطر نشان کرد:

«عرق سرد»

«جاده قدیم» فیلمی به کارگردانی و تهیهکنندگی منیژه حکمت
محصول سال ۱۳۹۶است« .جاده قدیم» چهارمین فیلم سینمایی
منیژه حکمت در مقام کارگردان پس از  ۱۰سال دوری است .منیژه
حکمتبافیلمسینمایی«جادهقدیم»تنهابانویفیلمسازحاضردر
بخشسودایسیمرغسیوششمینجشنوارهفیلمفجریود.
این فیلم داستان زنی کارمند را روایت میکند که شب عید نوروز با
مشکالتیمواجهمیشود.
بازیگران این فیلم عبارتنداز :آتیال پسیانی ،مهتاب کرامتی ،لیلی
رشیدی،پرویزپورحسینی،شیرینیزدانبخش،محمدرضاغفاری،
ترالن پروانه ،هدی زینالعابدین ،بانیپال شومون ،بهناز جعفری و
محمدرضاهدایتی.

«مغزهای کوچک زنگزده» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی
هومن سیدی و تهیهکنندگی سعید سعدی محصول سال
 ۱۳۹۶است .نوید محمدزاده و فرهاد اصالنی در نقش دو
برادر ،شخصیتهای اصلی این فیلم را برعهده دارند .تعدادی
از بازیگران این فیلم از بین ۱۵هزار ویدیوی ارسالی فراخوان
بازیگری و شاگردان کالسهای هومن سیدی انتخاب شدهاند.
مغزهای کوچک زنگ زده کاندیدای یازده جایزه از جشنواره فجر
وبرندهچهارجایزهازجملهسیمرغبلورینبهترینفیلمنامهشد.
این فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را هم
به دست آورد .این فیلم در انتقاد از وضعیت موجود اجتماعی
ً
خصوصادرمقولهپخشوتوزیعموادمخدردرایرانساختهشد.

خبر

فرمانده انتظامی استان گفت :ماموران مبارزه با
موادمخدر استان در بازرسی از یک منزل مسکونی در
یکی از مناطق شهر مشهد موفق به کشف  155کیلو و
 500گرم هروئین شدند.
سردار قادر کریمی ،در تشريح جزئیات اين خبر گفت:
در راستاي اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي و تشديد
مبارزه با قاچاق موادمخدر ،ماموران پایگاه دوم مبارزه با
موادمخدر استان پس از کسب خبري مبني بر فعاليت فرد
یا افرادی سودجو در زمینه حمل و نگهداری موادمخدر
در يکي از مناطق شهر مشهد ،رسيدگي به موضوع را به
صورت ويژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود :تیم های تخصصی پلیس مبارزه با موادمخدر
با اشراف اطالعاتی ،محل دپو موادمخدر را در یک باب
منزل مسکونی در مشهد شناسایی و با هماهنگی مقام
قضائی در عملیاتی ضربتی وارد محل دپوی مواد شدند.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد :ماموران در
بازرسی از این منزل موفق به کشف  153کیلو و 400
گرم موادمخدر از نوع هروئین فشرده و  2کیلو و  100گرم
هروئین پودری شدند.

صنعت ساخت ساز سلیقه ای است

کافهها مکانی برای تفاهمات و تصمیمات
خالقی معتقد است :اگر محدودیتهای قانونی
وجود دارد و تعریفی برای تاسیس نداریم به نظر بهتر
است هنرمندان هر رشته تخصصی همانند حال در
آموزشگاههای خصوصی یا کافی شاپها یا پاتقهای
هنری زمانی را گرد هم آیند تا بتوانند با تشکیل این
دورهمی به تفاهمات و تصمیمات خوبی برسند .اما
مطمئنا این گسست کافهها هدفمند نخواهد بود زیرا
تحت یک مدیریت خاص شکل نگرفته و برنامه مدونی
ندارند.
اگر مدیر هر کافه هنری دارای برنامه باشد مراجعین
به آن کافه میتوانند بهره الزم را ببرند اما اگر صرفا
به دورهمی ختم شود هیچ اتفاقی در حوزه هنر پدید
نخواهد شد .نگاه مسئوالنه مدیر کافه هنر باید از چند
جنبه حائز اهمیت باشد اول آنکه مدیر از وقت و انرژی
و تخصص خود برای اعتالی فرهنگی جامعه قدم
برداشته و باید نگاه مسئوالن مرتبط حمایتی باشد .
دوم آنکه فضایی امن ایجاد کند تا افراد با خاطری
جمع در دورهمیها و کارگاهها حضور پیدا کنند.
سوم آنکه بطور مستمر نسبت به نشر محتوای
برنامهها از طریق شبکههای اجتماعی اقدام نماید تا
ارتباط موثر بین مخاطب و کافه بوجود آید و پویایی
مجموعه را نشان دهد.
چهارم از افراد متخصص و خبره و متعهد برای انجام
برنامه ها دعوت بعمل آید.
بر4500نفر ساعت آموزش را طی  43برنامه و یک همایش
وی خاطرنشان می کند :بنده به عنوان مدیر کافه
هنر مشهد که این برند را ثبت مالکیت معنوی نموده
ام نزدیک به سه سال فعالیت بالغ بر4500نفر ساعت
آموزش را طی  43برنامه و یک همایش اجرا نمودم که
از افتخارات این گروه می باشد .دربرنامه های جدید
در فصل های مختلف در حال تدارک و تولید برنامه
هستیم ودر حال حاضر برای  14مهر ماه سال جاری
در رخــداد جهانی فتواک ( 2018گشت عکاسی
شهری ) با دو لیدردرشهر مشهد و یک لیدر در شهر
قوچان در خدمت عکاسان عزیز هستیم که از طریق
شبکه اینستاگرامی و سایت گروه کافه هنر اطالع
رسانی میگردد.پیشنهاد جواد خالقی به عنوان کسی
که با مشقات فراوان و موانع مختلف دردستگاههای
اجرایی توانسته این مسیر را طی کند  ،این است که
اگر به کاری که انجام میدهید ایمان و اعتقاد دارید
به مرور زمان مشکالت شما هموار و روز به روز مسیر
های جدید جلوی شما باز خواهد شد .مهم آن است
که در مسیر حرکت خسته و نا امید نشوید.

«جادهقدیم»

«مغزهای کوچک زنگ زده»

زنگانه اظهار داشت :طبق آمار نرخ آسیب ها در دنیا 2
برابر رشد جمعیت است و این گرفتاری بشر به دلیل نوع
سبک زندگی و رفتن به سمت فردگرایی است؛ در این
بلبشویی که آسیب ها با خود به همراه آورده اند ،برخی
کشورهای اسکاندیناوی با کاهش آن روبرو هستند و این
یعنی می توان آسیب ها را کنترل کرد و کاهش داد و این
انتظاری محال نیست .وی ادامه داد :به دلیل تکثر این
آسیب ها ،رهبری موضوع اعتیاد ،حاشیه نشینی ،امنیت
اخالقی و طالق را چهار آسیب اول مدنظر قرار داده اند
و این کارگاه هم به منظور پرداختن به یکی از این چهار
آسیب است .وی ادامه داد :در راستای کاهش پرونده های
قضایی،کارگروهبحثامنیتاخالقیبهمعاونتاجتماعی
قوه قضائیه داده شده است و ما به دنبال پیشگیری از
سرقت به ویژه سرقت مقرون به آزار هستیم.

حوادث

,,

جــواد خالقی ادامـــه میدهد:
دارنـــد .ما کافه هایی در صنوف
اتــاق فکر کافه هنر با استفاده از
مختلف داشتیم که محل تجمع و هم
تــوان کارشناسی و افــراد خبره و
فکری و به نوعی اطالع یافتن از امور
متخصص در سطح کارشناسی
مشترک یکدیگر بوده است.
اگر محدودیتهای
ارشــد و دکترا از جمله مزیتهای
وی درباره کافه خودش بیان می
قانونی وجود دارد
این گروه میباشد .لذا نیازمند این
کند :ما با همین شناخت و سبقه
و تعریفی برای
هستیم که مورد حمایت نهادهای
تاریخی کافه ها  ،کافه هنر را با
تاسیس نداریم
مرتبط باشیم زیرا تشکیل هر عنوان
محوریت فرهنگی آموزشی شکل
به نظر بهتر است
شغلی تحت شرایط و قوانین خاص
دادیم تا بتوانیم مشکالت جاری در
هنرمندان هر رشته
است اما تشکیل یک گروه فرهنگی
صنف مان را سر و سامان ببخشیم .
تخصصی همانند حال
تحت عنوان کافه هنر که میتواند در
البته این بدان معنا نیست که در امور
درآموزشگاههای
شاخههای مختلف شکل بگیرد شاید
تشکیالتی اتحادیه ها یا انجمن ها
خصوصی یا کافی
دهها نهاد مرتبط داشته باشد.
دخالت کرده باشیم یا موازی کاری
شاپها یا پاتقهای
اتفاق مهمی که در کافه هنر در
هنری زمانی را گرد
نمائیم و بلکه سعی کردیم بخش
هم آیند تا بتوانند با
جریان اســت عــدم وجــود ساختار
مهمی از مشکالت مربوط به رشد
تشکیل این دورهمی به
سیستمی و دولتی است تا افراد و
روزافزون تکنولوژی را که پیش روی
تفاهمات و تصمیمات
صاحبان حرف و هنرمند و هنرجو
صنف هنرمند بود مرتفع سازیم و
خوبی برسند
بتوانند به سهولت از خدمات مدنظر
در جهت ارتقا رشد دانش و مهارت
کافه هنر بهره گیرند و این خدمات
آنان گامهای مهمی برداریم و اقدام
حتی میتواند مانند یک مشورت
به برگزاری کارگاههای متعدد در
شهر مشهد نمودیم .در مباحث مختلف فرهنگی ساده برای ایجاد یک کسب و کار باشد .اینکه چگونه
ازجمله پیادهروی اربعین  ،کمک به زلزله زدگان میتوان هنرمندان را به کافهها سوق داد باید گفت
غرب کشور ،برگزاری اردوهای تخصصی عکاسی در باید ابتدا اگر مکانی برای کافه هنر معرفی میگردد
طبیعت ،حضور در برنامههای عمومی و اجتماعی ،مورد تایید و ثبت قرارگیرد تا هنرمند بتواند به راحتی
تولید محتوای رسانه ای و ..برنامه های خوبی داشته دسترسی داشته باشد مانند آنچه در اروپــا شکل
گرفت.
و داریم.

یک سازندهساز:

فیلم بازی

ساالنه540هزارپروندهدعاویخانوادهوارددستگاهقضاییمیشود

مــدیــرکــل پیشگیری هــای
فرهنگی اجتماعی معاونت
اجتماعیقوهقضاییهگفت 540:هزار
پروندهمرتبطباانواعدعاویوخواستههایخانوادهساالنه
وارد دستگاه قضایی می شود البته از سال  1394تاکنون
تعداد این پرونده ها روند کاهشی داشته است.
به گزارش ایرنا ،علی محمد زنگانه در مراسم کارگاه
ملی دو روزه تربیت مدرس آموزشهای پیش از ازدواج ،از
شکل گرفتن اهتمامی ویژه در بین مسئوالن برای کنترل
آسیبها خبر داد و افزود :رهبر معظم انقالب در صدر
افرادی هستند که به این موضوع توجه دارند و تاکنون
 6جلسه با حضور مسئوالن عالی کشور در معیت ایشان
تشکیل شده است و جلسه بعدی با محوریت طالق برگزار
می شود.

خبر

گفتوگوی خواندنی با مدیر یک کافه هنری؛

مدیرکلپیششگیریهایاجتماعیقوهقضائیه:

اجرای طرحهای متنوع برای کنترل خشونت در دانشآموزان
وی افزود :تشویق افراد در رقابتهای انفرادی
به هیچ وجه توصیه نمیشود و دانشآموزان باید
به خاطر تالش جمعی که انجام دادهاند ،تشویق
شوند.
بطحایی تصریح کرد :در جامعهای که آرامش
وجود نداشته باشد ،هیچ خالقیت و پیشرفتی اتفاق
نمیافتد ،لذا اضطراب در جامعه مانع صلح است
بنابراین برای رسیدن به آرامش باید برنامههای
کاهش اضطراب را در مدارس اجرا کنیم.
وی با اشاره به راهاندازی تلویزیون تعاملی سینا
در آمــوزش و پــرورش گفت :ایــن شبکه تعاملی
ظرفیت خوبی برای ترویج مفاهیم صلح است و
می توان در یک گفتوگوی دو طرفه با اولیا سخن
گفت.

ضبط مکالمات قانونی یا غیرقانونی؟

وی ادامه داد :شاه عالمت بیماری قلبی تنفس فرد
است و هر زمانی که به صورت ناگهانی در راهرفتن
اذیت شده و در قسمت قفسه سینه و راه تنفسی
سوزش شدیدی حس کردید که موجب شد برای چند
لحظه توقف کنید و یا در قسمت بازوها احساس درد
کردید این عالئم را جدی بگیرید و درصدد درمان
برآیید.
موهبتی متذکر شد :در بیماریهای قلبی اول
شناخت عوامل و پیشگیری اهمیت دارد زیرا دد
صورت بروز حادثه فلبی کیفیت زندگی فرد تا پایان
عمر او کاهش مییابد و در مرحله اولیه شناخت
ابتدا با درمانهای دارویی شروع کرده و اگر نیاز بود
درمانهای تهاجمی از قبیل آنجییو بالن نیز در
راستای عمل و درمان قرار میگیرد.
طب سنتی در کنار درمان شیمیایی
وی خاطرنشان کــرد :بیماران قلبی که سکته و
یاگرفتگی رگها را داشتهاند دو داروی آسپرین و فشار
خون تا مادامالعمر را باید به همراه داشته باشند و نباید
قطع شود و مصرف این دو دارو در درمان فرد بسیار
موثر است و طب سنتی نیز در همهجای دنیا میتوان
موازی با درمانهای شیمیایی از آن استفاده کرد.
موهبتی اظهار داشت :از بزاق دهان زالو داروی
ضد انعقاد و ضدلخته شدن خون گرفته شده که برای
درمان بیماران قلبی نیز بهکار میرود و اگر کسی شک
به سکته قلبی برای او پزشک تشخیص دهد این داروی
بهدست آمده از بزاق دهان زالو استفاده میشود.
چاقی شکمی خطرناک است
معاون مدیرتربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد در ادامــه گفت :انجام فعالیتهای ورزشی
موجب به تعویق افتادن سکته قلبی و یا هرگز اتفاق
نیفتادن آن میشود زیرا ورزش حجم رگها را افزایش
داده و از لختهشدن خون در رگها جلوگیری میکند.
سید محسن فتحآبادی افزود از دیدگاه خیلی از
بزرگان و نیز به گفته رهبری ورزش براب بزرگساالن
واجب و برای جوان الزم است و باید در همین راستا
از فرصتهای روزمره برای انجام فعالیتهای ورزشی
ایتفاده کردو در فرهنگ خود تغییر فرهنگ ورزشی را
به ارمغان بیاوریم.
متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
پزشکی گفت :افزایش چاقی و چاقی شکمی ارتباط
مستقیمی با بیماریهای قلبی و عروقی دارد و باید
برای کاهش وزن اقدام جدی انجام داد زیرا  ۶۰درصد
از جامعه و  ۵۸درصد در خراسان به چاقی باالس سن
 ۴۵سالگی مبتال هستند.

خبرنگار

جامعه
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داستان اساطیر خاموش «آتش»
زمانی که بشر با آتش روبهرو شد و آنرا به نوعی دراختیار
گرفت تحولی شگرف در زندگی وی به وجود آمد ،برای مثال
سرمای سخت را با کمک آتش می توانست تحمل پذیر کند،
در شبهای طوالنی و تاریک که بعضا با حملهی حیوانات
همراه بود میتوانست با کمک آتش از خود دفاع کند.
فاطمه جهانپور در این باره ادامه داد :خامخواری انسان
در زمانهای گذشته ،بیماریهای فروانی رابه همراه داشت،
او زمانی که دانههای گیاهی و مواد گوشتی را کنار آتش
میگذاشت ،این مواد نرم و عمال قابل خوردن میشدند.
وی در ادامــه افــزود :با ورود آتــش ،انسان بخشهای
عمدهای از شکار و محصوالت گیاهی را میتوانست بخورد
درحالی که قبل از آن ،چنین قابلیتی دربــارهی غذای
او وجود نداشت ،در نتیجه این مسئله به یکی از عوامل
اهمیت آتش برای انسان مبدل شد.
این استاد تاریخ در خصوص چگونگی دسترسی انسان
به این عنصر تصریح کرد :به یاد داشته باشیم که آتش
برای بشر یک موهبت طبیعی بود ،به طوری که قادر نبود
هر موقع که بخواهد بتواند آنرا تولید کند ،انسان منتظر
میماند در برههای از زمان صاعقهای به زمین برخورد کند و
جنگلی آتش بگیرد و ذرهای از این آتش را برای خود بیاورد.
فاطمه جهانپور با بیان اینکه در زمــانهــای دور در
بین قبیلهها دزدی آتش وجود داشته است ،متذکر شد:
نگهداری و حفظ آتش و تالش برای خاموش نشدن آن بسیار
مهم بود و چه بسا برای نگهداشت این آتش آیینهایی را
اجرا میکردند که سبب باقی ماندن آتش شود آنها در این
راستا آتش را در مکانی باال و دور از دسترس میگذاشتند که
مبادا اتفاقی افتاده و این عنصر مقدس از بین برود.
وی با اشاره به اینکه حرمت نگه داشتن آتش از همان
زمانهای دور در ذهن بشر بوده است ،عنوان کرد :مشاهده

میکنید که در اکثر فرهنگها اگر میخواستند داستانی
بگویند ،شعری بسرایند ،ادبیاتی بسازند ،آیینها مناسک و
جشنهای خود را برگزار کنند یا دربارهی مسئلهای مشورت
کنند ،همه این مراسم و آیینها را در دور آتش برگزار
میکردهاند.
این استاد تاریخ دربارهی نقش آتش در زمان حال مطرح
کــرد :اگر نقش آتش را امــروزه در نظر بگیریم مشاهده
میکنیم که در ریزترین جزئیات زندگی مانند چای درست
کردن یا روشن کردن چراغ ،قابل لمس است و همچنین
خورشید که منبع آتش است تا دیگر عناصر همه با آتش در
ارتباط هستند.
فاطمه جهانپور در این باره ادامه داد :به همین جهت
خیلی دور از ذهن نیست که آتش مورد ستایش و حرمت
انسانها قرار گرفتهباشد؛ تصور آنها این بود که این عنصر
یک موهبت الهی است که طبیعت و خدایان به آنها هدیه
دادهاند و برایشان تقدس داشته است.
وی در خصوص تقدس آتش در ملتهای گوناگون تصریح
کــرد :مشاهده میکنید که «اگــنــی»( ،در وداهــا آگنی
ایزد آتش است) در اسطورههای هند از اهمیت بسیاری
برخوردار است و یا در اسطورههای یونان میبینیم که آتش
برای بشر دزدید میشود و به همین دلیل توسط خدایانی
مانند«زئوس» مجازات میشوند چرا که با کمک آتش بسیار
قدرتمند میشدند و میتوانستند علیه خدایان شورش
کنند.
این استاد تاریخ عنوان کرد :درهمهی فرهنگها آتش
اهمیت فراوانی داشته است و کسی که این عنصر در
دستانش بود از قدرت بیشتری برخوردار بوده است بر این
مبنا همه فرهنگها از جمله ایران برای آتش تقدس قائل
میشدهاند.

«عرق سرد» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سهیل بیرقی
و تهیهکنندگی مهدی داوری محصول سال  ۱۳۹۶است .فیلم
سینمایی «عرق سرد» تابستان ۱۳۹۶در تهران جلوی دوربین رفت.
یکی از نکات جالب توجه ٔ
درباره فیلم تازه سهیل بیرقی ،حضور باران
کوثری در نقش یک فوتبالیست است .گفته میشود کوثری برای
بازی در این نقش تمرینات بسیار سخت و تخصصی رشته فوتبال را
پشت سر گذاشت و بیش از ۲۰کیلو وزن کم کردهاست.
فضای فیلم «عرق سرد» نسبت به کار قبلی کارگردان «من» بسیار
متفاوت است و نخستین نمایش این فیلم در سی و ششمین دوره
جشنوارهفیلمفجربودهاست.اینفیلمبراساسواقعیتساختهشده
وقصهزندگیافروزاردستانی،بازیکنتیمملیفوتسالبانواناست.

اینستا هنر

حامد بهدادبازیگر مشهدی سینمای ایران
با انتشار خبری درباره فیلم جدیدش در
صفحهاینستاگرامخودنوشت:
تدوين فيلم سينمايى «جان دار» توسط بهرام دهقانى به
پايان رسيد و انجام مراحل فنى آن ادامه دارد.
فيلمبردارى «جان دار» كه با بهره گيرى از فيلمنامه اى
اجتماعى و عوامل شناخته شده در پشت و مقابل صحنه،
يكى از فيلم هاى قابل توجه در سال جارى محسوب مى
شود ،اواخر مرداد ماه در تهران به پايان رسيد و به احتمال
فراوان براى حضور در سى و هفتمين جشنواره فيلم فجر
آماده خواهد شد.

اینستا هنر

برزو ارجمند بازیگر و خواننده مشهدی
به درگذشت کارگدان سرشناس سینمای
ایران واکنش نشان داده و در صفحه
اینستاگرامخودنوشتهاست:
جناب يدالله صمدي عزيز  ،هنوز كه هنوزه حسرت پيشنهادي
كه به من براي بازي در سريال شوق پرواز داديد را ميخورم.
در همان چند جلسه اي كه باهم نشستيم بسيار از شما
آموختم ،و البته قبل تر از آن هنگامي كه با پدرم  ،مرحوم مهرداد
فخيمي و شما اجازه پيدا كردم كه در كنارتان باشم و بياموزم .و
حاال نه شما هستين  ،نه عمو مهرداد و نه پدرم ،خاطرات جوانيم
چه زود پر پر ميشوند .تسليت ميگم به همسر محترمتون  ،بنفشه
عزيز و سعيد مهربان و سينماي ايران.
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هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

استاندارخراسانرضوی:

توسعه صنعت گردشگری ،صلح
جهانی را رقم می زند
مرجانفرهمند

استاندار خـراســان رضــوی گفت :توسعه صنعت
گردشگری،صلحجهانیونزدیکشدنملتهابهیکدیگر
را رقم می زند.
علیرضا رشیدیان عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از
فعاالنصنعتگردشگریاستانافزود:عالوهبرآنصنعت
گردشگریوتوسعهآندستاوردهایمهمیازجملهعواید
اقتصادی،فرهنگیواجتماعیرابههمراهدارد.
وی با اشاره به افزایش گردشگران ورودی به استان در
نیمه نخست امسال اظهار داشت :در سال گذشته 31
میلیون گردشگر داخلی و خارجی وارد استان شدند در
حالی که در نیمه نخست امسال  16.5میلیون گردشگر
وارد شده اند که رقم بسیار خوبی است.
وی گفت :در کنار گردشگری زیارت به عنوان محور
اصلی گردشگری در استان باید در زمینه استفاده از
ظرفیت های تاریخی ،فرهنگی  ،تفریحی و طبیعی برای
جذبگردشگرانبرنامهریزیموثرصورتگیرد.
استاندار خراسان رضوی افــزود :در این روند باید از
ظرفیت های الکترونیکی و تکنولوژی های نوین نیز بهره
الزم و کافی گرفته شود.
وی با بیان اینکه حمایت از کاالی ایرانی به عنوان محور
اصلی شعار سال است ،اظهار داشت :عالوه بر اینکه
کیفیتکاالهایتولیدیداخلیبایدافزایشیابد،کیفیت
خدمات ارائه شده در حوزه گردشگری نیز باید ارتقا پیدا
کند تا تامین کننده نیاز و مورد رضایت گردشگران داخلی
وخارجیباشد.
وی گفت :افزایش بهره وری ،کاهش هزینه ها ،توجه به
نیازهای گردشگران و تالش در جهت تامین آنها و جذب
گردشگران جدید از مــواردی است که در روند توسعه
گردشگریبایدموردتوجهقرارگیرد.
رشیدیان با بیان اینکه در زمینه جذب گردشگران جدید
از دیگر کشورها تاکنون کند عمل شده است ،افزود:
ظرفیت های فراوان برای جذب این بخش از گردشگران در
استان وجود دارد که باید روی آن کار و برنامه ریزی شود.
وی با بیان اینکه با هر موفقیت دشمنان به دنبال ایجاد
مانع و مشکل هستند اظهار داشت :با افزایش گردشگران
خارجی در این استان طی سال جاری تالشهایی برای
ایجاد تقابل میان زائر و مجاور آغاز شده که باید با آگاهی
از این مسیر نیز گذر کنیم.وی گفت :تخریب چهره نورانی
و مقدس مشهد تالش بی فایده ای است که دشمنان در
صددآنهستند.دراینمراسمازتالشهاوزحماتشماری
ازخادمانعرصهگردشگریخراسانرضویتجلیلشد.

رقابت  83کاندیدا برای نمایندگی 37هزار مهندس
علی علی نژاد

دبیر سرویس

mohammadalialinejad@gmail.com

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت:
 83نفر از مهندسان در هشتمین دوره انتخابات
هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان
رضــوی با یکدیگر رقابت می کنند که با رای
مستقیم مهندسان  15نفرعضو اصلی و  7نفر عضو
علی البدل به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب
خواهند شد.
به گــزارش صبح امـــروز ،محمدرضا اخــوان
عبداللهیان دیروز با حضور در محل اخذ رای در
جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت :این 15
نفر در 7رشته تخصصی شامل شامل  6نفر در
رشته عمران 2 ،نفر در رشته برق 3 ،نفر در رشته
معماری 1 ،نفر در رشته مکانیک 1 ،نفر در رشته
نقشه برداری 1 ،نفر در رشته شهرسازی و  1نفر در
رشته ترافیک و  7نفر عضو علی البدل که شامل
یک نفر برای هر رشته است که با رای اعضای
سازمان مهندسی به عنوان هیات مدیره جدید
سازمان انتخاب میشوند.
وی با بیان اینکه این انتخابات هر سه سال یکبار
برگزار می شود ،ادامه داد :این انتخابات مهم
ترین عرصه حضور و مشارکت تشکل های جامعه
متخصصان و مهندسان استان خراسان رضوی
است.
وی تصریح کرد :انتظار این است افــرادی که
به عنوان اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی
ساختمان انتخاب شوند با تکیه بر اخالق حرفه ای
تمام تالش خود را برای ارتقاء دانش فنی مهندسان
و ارتقاء کیفیت زندگی مردم در حوزه ساخت و ساز
داشتهباشند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی با اشاره
به آغاز رای گیری از ساعت  8صبح هشتم مهرماه
در مشهد و  11شهر استان اظهار کرد :اقدامات
هیئت اجرایی و نظارت از حدود  4ماه قبل فرآیند
نام نویسی و بررسی صالحیت ها و برنامه ریزی
برای برگزاری انتخابات آغاز شده است ،که 93
نفر تایید صالحیت شده اند و از این بین  10نفر
انصراف خود از کاندیداتوری را اعالم کردند که در
نهایت  83نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند و برای
عضویت در هیئت مدیره رقابت کردند.
شایان ذکر است استان خراسان رضــوی با

,,

بر اساس تعداد مهندسان و پراکندگی حضورشان در سطح استان ،در  11شهر استان ،انتخابات
به صورت هم زمان با مرکز استان (مشهد مقدس) برگزار شد

داشتن بیش از  37هزار نفر در سازمان نظام کرد :در این دوره از انتخابات تمام مراحل ،به غیراز
مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی و اعضا نوشتن رای به صورت مکانیزه انجام می شود و
با داشتن کارت نظام مهندسی میتوانند به محل تعداد افرادی که تعرفه رای گیری را دریافت کرده
اند در نمایشگر به صورت آنالین و
دائمی نمایشگاه های بین المللی
لحظه ای نمایش داده می شود.
مشهد مقدس مراجعه کرده و در
وی ادامه داد :بر اساس تعداد
انتخابات شرکت کنند.
مهندسان و پراکندگی حضورشان
شمارش مکانیزه آراءانتخابات
در سطح اســتــان ،در  11شهر
هیئت مدیره نظام مهندسی
اقدامات هیئت اجرایی
اســتــان ،انتخابات بــه صــورت
ساختمانخراسانرضوی
هم زمان با مرکز استان (مشهد
هم چنین رئیس هیئت اجرایی
و نظارت از حدود  4ماه
مقدس) برگزار می شود و تمامی
هشتمین دوره انتخابات هیئت
قبل فرآیند نام نویسی
اطالعات شهرستان ها به صورت
مدیره نظام مهندسی ساختمان
و بررسی صالحیت ها
آنالین در سیستم رای گیری ثبت
خراسان رضوی گفت :شمارش
و برنامه ریزی برای
می شود.
آراء ایــن دوره انتخابات هیئت
برگزاریانتخابات
حسین پور با اشــاره به برنامه
مدیره به صورت مکانیزه انجام شد
آغاز شده است 83 ،نفر
ریزی انجام شده برای جلوگیری
و در صورتی که اعتراضی وجود
از تجمع و ازدحام جمعیت اظهار
داشته باشد یا الزم باشد بازشماری
برای عضویت در هیئت
کرد :در محل برگزاری انتخابات
بــه صـــورت دســتــی نیز صــورت
مدیره رقابت کردند
در مشهد مقدس ،از طریق 16
خواهد گرفت.
گیت ورودی ثبت اطالعات و احراز
سعید حسین پــور در واکنش
هویت مهندسان انجام شد و امکان
به اظهارات یکی از مهندسان و
ورود دوبار یا چند بار برای رای دادن
انتشار خبری در این زمینه ،اظهار

,,

جدول شرح در متن

وجود نداشت.
وی با بیان این که همه سیستم های ثبت رای
گیری درسراسر استان به سرور متصل است،
افزود :فقط انشای رای توسط خود افراد انجام می
شود ،البته مهندسان ،کاندیدای مورد نظر را با کد
نویسی انتخاب کردند و به صورت مکانیزه شمارش
شد.
وی تأکید کرد :برگه رای دهندگان در پایان
اسکن شد که حتی رأی هر ردیف مشخص است.
حسین پور تصریح کرد :برای کنترل و دقت
های بعدی و برای رسیدگی به اعتراضات احتمالی
تمام صندوق های رای در مشهد و شهرستان ها به
صورت جداگانه شمارش شده و جمع بندی آراء
به هیئت نظارت برانتخابات هشتیمن دوره هیئت
مدیره نظام مهندسی ساختمان و تهران اعالم
خواهد شد.
وی درباره رای گیری در شهرستان ها اظهارکرد:
رای گیری درشهرستان ها مستقل از مشهد
انجام شد و در شهرستان ها در پایان رای گیری
صورتجلسه و با حضور دستگاه اجرایی و دستگاه
نظارت به مشهد آورده و در حضور اعضای هیئت
نظارت شمارش شد.
حسین پور ادامــه داد :سامانه رای گیری در
شهرستان ها از ساعات اولیه اخذ رأی به سامانه
رای گیری مرکزی در مشهد مقدس متصل بوده و
هیچ گونه قطع ارتباطی را نداشتیم ،افراد به راحتی
وارد محل اخذ رای شدند و بعد از احرازهویت برگه
تعرفه رای دادن را دریافت و رای داده و از سالن رای
گیری خارج شدند.
وی با بیان این که در این دوره از انتخابات ،رای
گیری راس ساعت  8صبح آغاز شد ،یادآورشد :در
این دوره هیچ گونه مشکل و اختاللی در رای گیری
نداشتیم.
رییس هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان افزود :تا
ساعت  ۱۷امروز ،بالغ بر  4300نفر از مهندسان
استان رای خود را در صندوق های رای انداختهاند،
استقبال نیز بسیار مناسب بوده و سطح مشارکت
نیز نسبت به دورههــای گذشته ،بسیار باال بوده
است؛ بر همین اساس انتخابات در شهر مشهد 2
ساعت و در شهرهای نیشابور ،کاشمر ،تربت جام،
سبزوار ،تربت حیدریه و قوچان یک ساعت دیگر
تمدید شد.

غالمحسین باغبان
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انتظاررییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا از
شهرداری:

پاسخگویی مناسببه شهروندان

رکاب بزن تا سالمت باشی

گزارش
مشهد میزبان جام جهانی کشتی

گفتوگوی روزنامه صبح امروز با نائب رئیس هیئت دوچرخهسواری بانوان

مرجان فرهمند

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شــورای شهر
مشهد گفت :برآیند کار مجموعه مدیریت شهری باید
پاسخگویی مناسب به شهروندان در مناطق باشد
به گزارش صبح امروز ،بتول گندمی در مراسم تودیع
و معارفه شهردار منطقه  5مشهد برگزار شد ،با بیان این
مطلب اظهار کرد :برآیند کار ما در مجموعه مدیریت
شهری مشهد ،باید پاسخگویی مناسب و اثرگذار به
شهروندان در مناطق باشد.
وی همچنین با تشکر از زحمات حسین فرهادیان
شهردار پیشین منطقه و پرسنل این منطقه تصریح
کرد :در این راستا حسین عبدا ...زاده به عنوان شهردار
جدید منطقه معرفی میشود.
وی ادامــه داد :حسین عبدا ...زاده پیش از این
از مدیران برنامه ریز شهرداری مشهد بوده است و
نقش موثری در تدوین برنامههای گذشته شهرداری
داشتهاند.
گندمی ابراز کرد :متاسفانه گاها تفکری در شهرداری
وجود دارد که مدیران ما نباید در ستاد و مناطق جابه جا
شوند ،اما این در حالی است که مدیری که سالیان سال
در یک مجموعه فعالیت کند در انگیزه و نوع کار تاثیر
مستقیم میگذارد و جابه جایی تاثیر بسزایی در عملکرد
مطلوب شهرداری دارد.
وی ادامــه داد :خوشبختانه تالشها و موفقیت
شهرداری مشهد در گرو کار تیمی و گروهی خوب
تمامی پرسنل شهرداری در تمامی مجموعه هاست.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد
اظهار کرد :تدبیر جناب شهردار مشهد نیز بر جابه
جایی صف و ستاد بوده است و این جابه جایی به
صورت سالیانه کار بسیار مناسبی است و من به شخصه
از این موضوع حمایت میکنم و امیدوارم این چرخش
نیروها و مدیران در مناطق و سازمان ها به شفافیت و
پاسخگویی بیشتر کمک کند.
گندمی افزود :امیدواریم مدیران مناطق و سازمانها
از این رخدادها برداشت خوبی داشته باشند و معاونان و
پرسنل خود را جابه جا کنند چرا که همواره نباید پرسنل
ما فقط در مناطق کمبرخوردار یا برخوردار باشند بلکه
باید جابه جا گردند تا بتوانیم به عملکرد درست و
مطلوبی در مناطق ،معاونتها و سازمانها برسیم.

با موافقت اتحادیه جهانی کشتی مشهد میزبان
چهل و هفتمین دوره جام جهانی کشتی آزاد مردان
در سال  2019میالدی شد.
این مسابقات با عنوان «جامجهانی کشتی» در
بخش کشتی آزاد در سال  ۱۹۷۳میالدی و هفت سال
بعد در دسته کشتی فرنگی از سال ۱۹۸۰میالدی
با حضور برترین تیمهای کشتی جهان به میزبانی
کشورهای مختلف برگزار میشود.
ایران برای ششمین بار میزبان برگزاری رقابتهای
جام جهانی کشتی آزاد شد .پیش از این در سالهای
 ۲۰۱۳ ،۲۰۰۹ ،۲۰۰۶ ،۱۹۹۶و  ۲۰۱۷ایــران
میزبان برگزاری این پیکارها بود.
تهران سه دوره و شهرهای ســاری و کرمانشاه
هرکدام یک دوره سابقه میزبانی جام جهانی کشتی
آزاد را دارند .تیم کشتی آزاد ایران در دومین دوره
برگزاری این مسابقات در سال  ۱۹۷۴به میزبانی
الس پالماس در کشور اسپانیا بعد از شوروی قهرمان
و باالتر از بلغارستان ،عنوان نایب قهرمانی را به دست
آورد .تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در سالهای
،۲۰۱۴ ،۲۰۱۳ ،۲۰۱۲ ،۲۰۰۹ ،۲۰۰۶ ،۱۹۹۶
 ۲۰۱۶ ،۲۰۱۵و  ۲۰۱۷کاپ قهرمانی این رقابتها
را باالی سر ُبرد .ایران همچنین دوازده عنوان نایب
قهرمانی این پیکارها را در کارنامه دارد که دو دورهی
آن به پیش از پیروزی انقالب برمیگردد .تنها عنوان
سومی ایران نیز در سال  ۱۹۹۸به دست آمد .در این
دوره ایران بعد از آمریکای میزبان و روسیه قهرمان
در جایگاه سوم ایستاد .بدترین نتیجه ایــران در
رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد در سال ۲۰۰۵
تاشکند رقم خــورد .تیم کشتی آزاد کشورمان در
این دوره از رقابتها در جایگاه ششم ایستاد .اتحاد
جماهیر شوروی با  ۱۵دوره قهرمانی در رقابتهای
جام جهانی کشتی آزاد پیشتاز است و کشورهای
آمریکا و ایران هر کدام با  ۱۴و  ۸دوره قهرمانی در
جایگاههای بعدی هستند .ایران و روسیه هرکدام
بنا به دالیلی خاص از حضور در جام جهانی کشتی
آزاد در سال  ۲۰۱۸انصراف دادند و آمریکا توانست
در خاک خود چهاردهمین قهرمانی را جشن بگیرد.

ش
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یکی از ورزشهایی که طرفداران و عالقهمندان زیادی دارد دوچرخه
سواری است .در دوران کودکی و نوجوانی وقتمان را با دوچرخه میگذراندیم
بدون اینکه از فواید آن اطالعی داشته باشیم .برای خرید و رفتن به
مقصدهای نه چندان دور از دوچرخه استفاده کردیم و در تمامی این لحظات
روحیه خوب و خوشحالی داشتیم .این ورزش فرحانگیز باعث باال رفتن
روحیه و احساس نشاط و شادی است .در عین حال دوچرخه سواری بر روی
بدنمان هم تاثیر مثبت زیادی دارد و منجر به گردش خون باال و خونرسانی
به تمام اعضای بدن میشود .در عین حال اگر در یک محیط با هوای پاک
دوچرخهسواریکنیمفوایدآنبسیاربیشترمیشودوحسجوانیراافزایش
میدهد .دوچرخهسواری ضمن افزایش سلولهای سفید مغز ،به بهبود
ارتباطات مغزی کمک میکند .روحیه خوب از مهمترین فواید دوچرخه
سواری برای بانوان محسوب میشود.
اینمطالبمقدمهایبودبرایگفتوگوبامهنازاحتشامنائبرئیسهیئت
دوچرخهسواری بانوان .وی در یکی از این روزها مهمان روزنامه «صبحامروز»
بود و از برنامههای هیئت برای ما صحبت کرد.
فعالیتهایحوزهبانوان
مهناز احتشام نائب رئیس هیئت دوچرخه سواری درباره فعالیتهای
حوزه بانوان اظهار کرد :ورزش دوچرخهسواری دو بخش قهرمانی و عمومی
دارد و در بخش قهرمانی خیلی راحتتر هستیم ولی در بخش عمومی کمی
موانع زیادی وجود دارد .وی افزود :امسال از فروردن ماه یک سری مسابقات
را برنامهریزی کردیم .سال گذشته در بخش بانوان تنها مسابقات سرعت
داشتیم که فقط در پیست برگزار میشد .در بخش بانوان فقط سه مرحله
مسابقه برگزار میشد که شامل 200متر 500،مت و 2کیلومتر بود.
احتشام بیان کرد :در سال جاری برنامهها خیلی گستردهتر برگزار شد،
از اسفندماه سال قبل با برنامهریزی در بخش بانوان  12مسابقه رنکینگ
گذاشتیم که  10تا از آنها تمام شد و دو مسابقه دیگر تا پایان مهر برگزار
خواهد شد .در این مسابقات ،قسمت سرعت مثل سال قبل بود ولی
امسال در بخش تامتریل جاده ،کوهستان و استقامت جاده هرکدام سه
مسابقه برگزار شد .وی گفت :در بخش مسابقه جاده ابتدا در پیست ثامن
بود که بهعلت غیراستاندارد بودن فضا و اعتراض ورزشکاران ،با حمایت
آقای روزبهانی رئیس هیئت و مجوز اداره ورزش و جوانان به کنارگذر شمالی
رفتیم که صبحهای جمعه بچهها همراه یک اسکورت کامال ورزشی که همه
خانم بودند ،به تمرین میپرداختند .در مسابقات کوهستان در کنار پیست
موتورکراس مجموعه ثامن یک پیست طراحی کردیم و مسابقات کوهستان
آنجا انجام دادیم.
پیشرفتدربخشقهرمانی
احتشامبااشارهبهپیشرفتبانواندربخشقهرمانیعنوانکرد:باتوجهبه
اینپیشرفتهادراینبخش،بههمیننسبتاعزامهایخوبیراانجامدادیم
که با رشد  500درصدی روبهرو بود .تاکنون سه لیگ و همچنین مسابقات
قهرمان کشور اعزام کردیم .وی تصریح کرد :در مسابقات قهرمان کشور از
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ورزش دوچرخهسواری باعث کاهش وزن و سوختن کالری بدن میگردد و تا ساعتها پس از دوچرخهسواری بدن ورزشکار
کالری سوزی دارد و همین باعث کاهش وزن و تناسب اندام میگردد

برای عموم داشتیم که نیاز به همکاری شهرداری و اطالع رسانی داریم.
باشگاههاگلچینمیشوندوبههزینههیئتاعزاممیگردند.
تاکنون هیئت چنین برنامههایی برای بانوان در بخش عمومی نداشت ولی
برگزاریلیگواعزامتیمها
نائب رئیس هیئت دوچرخه سواری دربــاره برگزاری لیگ اظهارکرد :از زمستان سال گذشته تاکنون  3مسابقه جایزه بزرگ گذاشتیم .اولین
لیگ بانوان ،در رده بزرگساالن و جوانان است .امسال مسابقات در بخش مسابقه با حمایت فروشگاه «آسمان آبی» و در بازار خودرو مجیدیه برگزار شد
بزرگساالن در تبریز ،کوهستان در سنندج و سرعت در تهران برگزار شد .و استقبال بسیار خوب هم انجام شد و جوایزی راهم اهدا کردند .سپس  2تا
تمامی اعزامها انجام شد و بهغیر از بخش کوهستان که دو نفر از ورزشکاران مسابقهدیگرانجامشدکهمتاسفانهاستقبالچندانینکردندوحتیدریکی
ما در تمرینات آسیب فیزیکی زیادی دیدند و نتوانستیم تیمی را به این بخش ازمسابقاتداورهابیشترازشرکتکنندگانبودند.
وی در ادامه بیان کرد :با توجه به عدم استقبال عمومی ،گذاشتیم تا
اعزام کنیم .وی خاطرنشان کرد :امسال میزبانی بانوان را نداشتیم ولی به
فدراسیون پیشنهاد دادیم که سال آینده این میزبانی را برعهده بگیریم .مسابقات بخش قهرمانی تمام شود و سپس تمرکز را به سمت مسابقات
خوشبختانه در مسابقات قهرمان جوانان کشور نائب قهرمان شدیم .هیئت عمومی کنیم و اطالع رسانی را خوب انجام دهیم .در این بخش مشکل
اساسی بانوان نداشتن دوچرخه مناسب است ،در صورتیکه هیئت تنها
در بخش بانوان زیرسازیهای خوبی را انجام میدهد.
 15تا دوچرخه برای کالسهای آموزشی دارد که نمیتوان
وی با اشاره به دو ورزشکار بخش جوانان گفت :یگانه
آنها را در زمان برگزاری مسابقات به اینمکانها ببریم.
غالمرضائی و پارمیدا نیکفر در جوانان حرف اول را میزنند
احتشام عنوان کرد :از برنامههای این بخش برگزاری
که در مسابقات تایم تریل مدال طال را گرفتند و کسب مقام
همایش برای بانوان است و همچنین ایجاد فرهنگسازی
نائب قهرمانی در کشور شدند.
در این پارکها بدون
و بستری مناسب برای ورزش بانوان در سطح جامعه.
احتشام درباره حضور ورزشکاران در تیم خراسان جنوبی
حضور مربی و نظارت
در پارکهای بانوان مثل پارک حجاب و ریحانه باید این
بیان کرد :در بخش جوانان با حمایتهای آقای روزبهان
درست دوچرخههایی در
امکانات بهوجود آید تا استفاده از دوچرخه برای بانوان در
به خراسان جنوبی تیمی را اعزام کردیم و با هزینه هیئت
اختیار عموم میگذارند
این پارکها آسیب زا نباشد و زیر نظر هیئت و همراه با یک
این کار انجام شد و بچهها توانستند با آرم خراسان جنوبی
که باعث ناراحتی و
مربی صورت پذیرد .وی افزود :زمان برگزاری همایش مهر و
مدالنقرهراکسبکنندوهمچنینتجربهخوبیرابهدست
بروز مشکالتی در
آبان امسال است تا بهصورت علمی توضیحاتی داده بشود
آورند .وی خاطر نشان کرد :با برنامهریزیهای دقیق و
فرد میشود .اگر این
و عالقهمندان به ورزش دوچرخهسواری آموزش ببینند تا
منسجم هیئت خراسان رضوی در آینده میتواند در بخش
پارکها زیر مجموعه
چگونهوباچهاستانداردهاییدوچرخهایراتهیهواستفاده
بانوان حرفی برای گفتن داشته باشد و ورزشکارانی را برای
هیئتدوچرخهسواری
قرار بگیرند دیگر شاهد
کنند.
تیمملیمعرفیکنیم.
آسیبهای فیزیکی برای
اقداماتارزندههیئت
برنامهریزیدربخشعمومی
افراد نخواهیم بود
نائب رئیس هیئت دربــاره اقدامات هیئت از ابتدای
نائب رئیس هیئت دربــاره دوچرخهسواری عمومی
امسالتاکنونگفت:هیئتبادعوتازدوچرخهفروشیها
بانوان اظهار کرد :در سال جاری پیشبینی سه مسابقه
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هفته چهارم لیگ تیراندازی استان خراسان رضوی برگزار شد
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با برگزاری هفته چهارم لیگ
تیراندازی استان خراسان رضوی
نفرات برتر مشخص و معرفی شدند.
این رقابتها با حضور  240ورزشکار در محل سالن
شهید بهشتی مشهد برگزار شد که در بخش انفرادی رشته
تپانچه بادی بانوان ،بهاره زمانیان ،نگین شمسینژاد
و عارفه جانگداز در رشته تفنگ بادی بانوان ،الهام
شادکانی ،پریسا غالمرضایی و محجوب سادات جاللی
به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند .همچنین
در بخش تفنگ بادی آقایان معین معدنچی ،محمدرضا
صیادی و مسعود کشمیری و در بخش تپانچه بادی
آقایان نیز حسین ظفر جعفرزاده ،سید محمود نوریان
و محمد محمدی به ترتیب به عناوین اول تا سوم دست
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یافتند .در بخش تیمی رشته تفنگ بادی بانوان ،تیمهای
باشگاه داریوش خواف الف ،گاز استان و کالت الف و
در رشته تپانچه بادی بانوان تیمهای آرات ،کالت الف و
پادمان به ترتیب به مقامهای اول تا سوم قناعت کردند.
در بخش تیمی تفنگ بادی آقایان گروه  ، Aتیمهای گاز
استان خراسان رضوی ،داریوش خواف و آبفا و در رشته
تپانچه بادی آقایان نیز ،تیمهای رزم آوران ،رستوران
مادرجون و گاز استان با غلبه بر حریفان خود به عناوین
برتر دست یافتند .در بخش تیمی تفنگ بادی آقایان
گروه  ،Bتیمهای فرمان الف ،انتقال گاز و گاز مشهد و در
رشته تپانچه بادی آقایان ،تیمهای فرمان الف ،بهداری
شمال شرق و باشگاه ارژن نیشابور توانستند با شکست
حریفان خود مقامهای اول تا سوم را کسب کنند.

خانواده ورزش و جوانان استان باید برای آینده تالش کنند
مدیرکل ورزش و جــوانــان
خــراســان رضــوی گفت :خیلی
از مشکالت و موانع را میتوان با
همدلی و همراهی براحتی از میان برداشت.
فرزاد فتاحی در نشست مدیرکل ورزش و جوانان
با پرسنل و مسئوالن ستادی اداره کل اظهار کرد:
سختیها و مشکالت موجود بر سر راه خیلی راحت
حل میشوند اگر مجموعه همدل و همراه هم باشد.
وی افــزود :استان خراسان رضــوی ظرفیتهای
متعددی دارد که باید با برنامهریزی از همه آنها
استفاده کرد .ما در فضای ورزش و جوانان استان نیاز به
تالش بیشتر و فعالیت مبتنی بر برنامههای کوتاه مدت
و بلند مدت داریم.

فتاحی خاطرنشان کــرد :ما باید خودمان را یک
خانواده ببینیم و خانواده اداره کل ورزش و جوانان
باید مشکالت را در درون خودش حل کند و برای آینده
برنامهریزی کند .مدیرکل ورزش و جوانان خراسان
رضوی ادامه داد :هر حوزه باید در موضوعات مرتبط به
خود با اختیارات کامل نسبت به فعالیت و برنامهریزی
اقدام کند .قطعا ما از وجود همه استعدادها و ظرفیتها
برای ارتقا ورزش استان استفاده خواهیم کرد .وی در
پایان خاطرنشان کرد :سهم ورزش ما میتوانست هم
در بازیهای آسیایی و هم پاراآسیایی بیشتر باشد قطعا
ما به زودی ستاد المپیک را تشکیل خواهیم داد تا
هرچه سریعتر برنامهها برای المپیک  ۲۰۲۰و شناسایی
استعدادهای ورزش استان اقدا م کنیم.

بازیکنان تیم فوتبال پدیده
مشهد اعتصاب خــود را شروع
کــردنــد و در تمرینات تیم حاضر

نشدند.
صدرنشین لیگ برتر فوتبال ایران علیرغم فوتبال
جذابی که در زمین ارائه میکند ،مشکالتی عجیب و البته
شدید در خارج از زمین فوتبال دارد .مسائل مالی تیم
پدیده مشهد ،آنقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه بازیکنان این
تیم سرانجام از روز گذشته اعتصاب خود را آغاز کردند.
آنها عنوان کردهاند تا زمانی که پیامک واریز مطالباتشان
را دریافت نکنند ،به تمرین باز نخواهند گشت .الزم به
ذکر است مدیران باشگاه پدیده تالش زیادی برای حل
مشکالت مالی کردند ولی تاکنون توفیقی نداشتهاند.

اسپانسر این باشگاه هم که هزینهها را تقبل کرده و در
این زمینه قولهایی داده بود ،بعد از اینکه یک بخش
از مطالبات را پرداخت کرد ،دیگر به این پرداختهای
خود ادامه نداد و از همین رو بازیکنان پدیده مجبور به
اعتصاب شدند .ضمن اینکه از شرکت مادر پدیده هم
کمکی روانه تیم نمیشود و این مسئله بر اضافه شدن
معضالت باشگاه پدیده مشهد اثر گذاشته است .حاال
اولین ترکشها برای پدیده ایجاد شده و ممکن است با
ادامه این روند پدیده دچار بحران شده و مانند فصول قبل
جایگاه شایسته خود را از دست بدهد و چه بسا با ادامه
مشکالت پدیده ،نماینده خوب خراسان به سرطان دیگر
تیمهای فوتبال ایران و خراسان دچار شود و با انحالل این
تیم خراسان از داشتن چنین تیمی محروم شود.

گالیههایشناگرنابینایخراسانی

خبر

حقم را خوردند

شناگر نابینای خراسانی گفت :رکورد آسیایی را زدم و بهبود بخشیدم،
قرار بود به مسابقات پارالمپیک آسیایی اعزام شوم ،ولی حقم را خوردند
و اعزام نشدم.
ابوالفضل مالیجردی اظهار کرد :برای انتخاب افراد اعزامی به
مسابقات پاراالمپیک آسیایی جاکارتا ،مسابقات انتخابی برگزار
کردند و اعالم کردند هر کس رکورد نفرات اول تا سوم سال گذشته
را بشکند ،به مسابقات جهانی آلمان و مسابقات پاراآسیایی جاکارتا
اعزام میشود .گرچه رکورد سومی را شکستم اما برای مسابقات آلمان
کنار گذاشتهشدم .وقتی دلیلش را پرسیدم اعالم کردند چون نابینای
کاملی ،نیاز نیست که برای کالس بندی به آلمان بروی و مستقیم تو
را به بازیهای پاراآسیایی جاکارتا اعزام میکنیم .به گزارش ایسنا،
وی ادامه داد :مسئولین تیم ملی گفتند من را به مسابقات پاراآسیایی
اعزام میکنند و به همین خاطر چیزی نگفتم و به یک پیگیری جزئی
بسنده کردم ،اما زمانی که موضوع مسابقات پاراآسیایی جاکارتا
مطرح شد نیز اسم من را خط زدند .تماس گرفتم ،دلیل این کار را

پرسیدم و گفتم اگر نمیخواستید من را به مسابقات اعزام کنید برای
چه باید برای پاسپورت و سایر امور هزینه کنم؟ حدودا  300هزار
تومان از جیب در این رابطه هزینه کردهبودم .به مسئوالن مربوطه هم
گفتم شما که نمیخواهیم من را اعزام کنید چرا اینکارها را میکنید؟
شناگر نابینای خراسانی افزود :خود سرمربی تیم ملی به من قول
اعزام به مسابقات پاراآسیایی را داد و اسم من را برای مسابقات جهانی
خط زد .دلیلش را نمیدانم ،فقط میدانم مالی است .دوست دارم
بدانم هزینهای که قرار بود برای من خرج شود امروز خرج چه کسی
شدهاست؟ مسئول فدراسیون قول داده بود که مرا به جاکارتا میبرد
اما بعد از آن گفت از دست من خارج است و حقیقتا مجبورم بگویم
به من دروغ گفت!
مالیجردی تصریح کرد :متاسفانه نه تنها اسم من بلکه اسم دو نفر
دیگر را نیز خط زدند و در مجموع از شش نفر ،دو نفر را به مسابقات
پاراآسیایی جاکارتا خواهند برد .ما  3نفر بودیم که بحث را به نمایندهها
کشاندیم ،سپس برای ما پیغام آمد که اگر بیشتر ادامه دهید برای

خودتان بد میشود ،یعنی هم از مسابقات خط میخورید و هم بدتر از
این کارها با شما میکنیم و ما دیگر پیگیر نشدیم و گفتیم «شکایت از
قاضی به قاضی ببری» .برای یک شناگر خراسانی دیگر نیز این اتفاق
افتاد و بعد از پیگیری ،ما این پیام را دریافت کردیم.
وی عنوان کرد :در هیئت خراسان ،هم سرپرست و هم رئیس هیئت
به جد پیگیر کارهای ما بودند ،اما متاسفانه کاری از پیش نبردند.
این شناگر نابینای خراسانی در خصوص انتظارش از هیئت
نابینایان یا کم بینایان خراسان رضوی بیان کرد :هیئت خراسان
باید پیگیریهایش را خیلی قویتر کند ،این که لحظه مسابقات این
موضوعات را پیگیری کند فایدهای ندارد .اینها چون دارند ورزشکار
تربیت میکنند هم باید از لحاظ مالی به ورزشکار خود برسند که او
بتواند راحت دنبال ورزش خود باشد هم باید از قبل رخ دادن چنین
اتفاقات و برخوردهایی ،فکر این مسائل را بکنند ،چون برای بار اول
یا دوم نیست که با چنین مسئلهای رو به رو میشویم .در مسابقات
قهرمانی جوانان در امارات نیز چنین اتفاقی روی داد.

مدیر کل ورزش وجوانان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت بانوان
در حوزه ورزش همگانی گفت :بایدوضعیت قهرمانان مشخص شود تا
مشکالت آنها را تا حد توان برطرف کنیم.
فرزاد فتاحی در نشست با معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش
وجوانان استان افزود :خراسان رضوی با توجه به پتانسیل باالیی که
در حوزه بانوان دارد توانسته سال گذشته به عنوان استان برتر شناخته
شود؛ ماندن در این جایگاه حساسیتهای زیادی دارد ما اگر بخواهیم
در حوزه بانوان موفقیتمان ادامه داشته باشد باید یک سری اقدامات
خاصی انجام دهیم .مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی با بیان
اینکه اگر اختیارات معاونین محدود باشد روند رشد ورزش استان مختل
میشود ادامه داد :باید روند موفقیت را تسریع کنیم از این رو باید
اختیارات را درهر حوزه افزایش دهیم و از آنها در خصوص مسئولیتشان

گزارشبخواهیم.
وی با اشاره به اهمیت حضور بانوان در ورزش همگانی تصریح کرد:
برنامه شش ماه دوم ۹۷و سال  ۹۸را مشخص کنید و ابزار رسیدن به
هدفتان را تعیین کنید تا در اختیارتان گذاشته شود؛ ورزش همگانی
حساسیت بیشتری دارد حضور بانوان باید درا ین حوزه بیشتر شود،
هر چه تعداد بانوان بیشتر شود رشد ورزش بیشتر خواهد بود؛ باید
به صورتی کار شود که مردم و مسئولین تحرک و پویایی بین بانوان را
مشاهده کنند .فتاحی توجه به ورزشکاران و قهرمانان را از اولویت
برنامههای خود دانست و عنوان کرد :در حوزه قهرمانی رشته هایی که
نقش آفرین بودن شناسایی کنید تا حمایت شوند؛ باید در رشتههایی
که قابلیت مدال آوری دارند سرمایه گذاری شود و از همه قهرمانان در
شهرستانهاتجلیلشود.

مدیر کل ورزش وجوانان خراسان رضوی خاطرنشان کرد :باید در
طول سال جلسه با نواب روسای بانوان و کارشناسان ورزش بانوان در
شهرستانها به صورت منظم برگزار شود و در خصوص تمامی حوزهها
صحبت کنید و مشکالت را بشنوید تا سعی کنیم آنها را حل کنیم.
وی نظارت برباشگاهها را بسیار حائز اهمیت برشمارد و گفت :اگر
نظارت برباشگاهها بصورت سازمان یافته نباشد روند منفی در تمرینات
پیش گرفته میشود و اگر کوتاهی کنیم با مشکالت جدی روبرو
میشویم .فتاحی در ادامه بیان کرد :باید بر هیئتها نظارت شود و
براساس نیاز آنها کمک مالی صورت گیرد؛ سرنوشت قهرمانان برای ما
خیلی مهم است کارشناسان باید آخرین وضعیت آنها را بررسی کنند
اگر مشکلی دارند اطالع دهند شاید نتوانیم همه مشکالت را حل کنیم
اما بخشی را که بتوانیم مرتفع میکنیم.

سرنوشت قهرمانان و توجه به آنها از اولویت برنامههای ما است

حل جدول
شماره 375

معتبر سطح شهر ،از آنان خواست تا در کالسهای دوره مربیگری شرکت
کنندتاهنگامخریدبهمشتریکمکنمایند.
مشکالتبخشعمومی
احتشام با اشاره به ناامنی مسیرهای دوچرخهسواری بیان کرد :در بخش
عمومی متاسفانه مسیرهای دوچرخه استاندارد نیستند و ورزشکار احساس
ایمنی نمیکند و مشکالت فراوانی در این راه وجود دارد و دوچرخهسوار
مجبور است برای تمرین به کنار گذر برود.
ویگفت :همچنینبرایهمگانیکردناینورزشنیازاستتادوچرخهبا
قیمت مناسبی در اختیار عموم قرار بگیرد .بعضی افراد دوچرخهسواری را در
حدتفریحمیدانندتایکورزشمفرحوحرفهای.امسالبیشترهدفهیئت
این است که در بحث عمومی کار کند و از فضای پارک بانوان استفاده الزم
و مفیدی صورت پذیرد .در این پارکها بدون حضور مربی و نظارت درست
دوچرخههایی در اختیار عموم میگذارند که باعث ناراحتی و بروز مشکالتی
در فرد میگردد .اگر این پارکها زیر مجموعه هیئت دوچرخهسواری قرار
بگیرند دیگر شاهد آسیبهای فیزیکی برای افراد نخواهیم بود .این پارکها
زیرنظر شهرداری و االن به بخش خصوصی واگذار میکنند و شهرداری باید
یک هماهنگی بین بخش خصوصی و هیئت انجام دهد تا بخش بانوان
بگذارند و از هیئت مجوز بگیرند و نظارت کنند.
تاثیراتمثبتدوچرخهسواریدربانوان
احتشام درباره فواید مثبت دوچرخهسواری برای بانوان عنوان کرد:
ورزش دوچرخهسواری باعث کاهش وزن و سوختن کالری بدن میگردد و
تا ساعتها پس از دوچرخهسواری بدن ورزشکار کالری سوزی دارد و همین
باعث کاهش وزن و تناسب اندام میگردد .هورمونی که در دوچرخهسواری
ترشح میگردد ضد آلزایمر و شادیآفرین است و ورزش هوازی بسیار جذابی
است .ورزش پرمحتوائی است و استقامت قلبی و عروقی را افزایش میدهد.
جزء معدودترین ورزشهایی است که هیچ عیبی نمیتوان روی آن گذاشت
و حتی درمان زانو درد مادرزادی است ،حتی درمانبخش بیماری آسم است.
تمامی این نکات زمانی سودمند است که این ورزش زیر نظر مربی علمی
صورتبگیرد.
تامینبودجههیئتدوچرخهسواری
نائب رئیس هیئت دربــاره تامین اعتبارات در این حوزه خاطرنشان
کرد :هیئت سه مسیر برای تامین بودجه دارد ،ابتدا فدراسیون است که
حمایتهای الزم را انجام میدهد و هیئت دوچرخهسواری مشهد در سطح
کشور مقام دوم را بهعنوان هیئت برتر کسب کرد .سپس سازمان ورزش و
جوانان است که تامین بودجه میکند و آن بستگی به فعالیتهای ساالنه
دارد .در نهایت بودجه دیگر هم رئیس هیئتها هستند که منابع مالی را
تامینمیکنند.
برنامههایآیندههیئتدوچرخهسواری
احتشام با بیان برنامههای هیئت در  6ماه دوم سال اظهار کرد :در  6ماهه
دوم امسال در بخش عمومی تمرکزکنیم و برگزاری همایش علمی است.
همچنین مسابقات جایزه بزرگ را انجام دهیم و اطالع رسانی دقیق در
بخش عمومی صورت گیرد .وی گفت :در بخش قهرمانی فقط در قسمت
کوهستان کار کنیم که در استان خراسان رضوی خیلی کم کار میشود و
هدفمان جذب مربیان خوب برای ورزشکاران است.
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خدای ســبحان همان گونه که انســان را با ندادن ،گرفتن یا کاستن نعمت میآزماید ،به دادن نعمت ،مانند مقامهای ظاهری و باطنی ،پیروزی و تمکن ،مال،
فرزندان و توفیر ثمرات نیز امتحان میکند .البته حیات دنیا در حد شکوفه است و هرگز به ثمر نمیرسد ،زیرا درخت دنیا در منطقه سردسیر غرس شده
است و به همین سبب شکوفه آن ،پیش از میوه شدن دچار سرمای زودرس شده فرو میریزد ،از این رو تاکنون هیچ کس از درخت دنیا میوه نچیده است،
اما همین شکوفه هم ابزار آزمون است.
تسنیم ج ،7ص651

اوقات
شرعی

راهیست راه عـق که هیچش کناره نیست
آن جـا جز آن که جان بسپارند چـاره نیست
هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود
در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
حافظ

رسول گرامی اسالم (ص)فرمودند:

نماز ،از آيين هاى دين است و رضاى پروردگار ،در آن است .و آن راه پيامبران
است .براى نمازگزار ،محبت فرشــتگان ،هدايت ،ايمان ،نور معرفت و بركت در

روزى است.
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نویسنده و راوی کتاب «فرنگیس» با رهبر معظم انقالب دیدار کردند/راهبرد کلی آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده است
محکومیت سه نفر به اعدام در پروندههای فساد اقتصادی /طرح جدید دولت برای جایگزینی یارانه نقدی

خبر
نویسنده و راوی کتاب «فرنگیس» با
رهبر معظم انقالب دیدار کردند
پس از انتشار تقریظ حضرت آیتالله خامنهای
رهبر معظم انقالب اســامــی ،خانمها فرنگیس
حیدرپور و مهناز فتاحی با رهبر معظم انقالب دیدار
کردند .ظهر دیروز و پس از برگزاری مراسم هفتمین
پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت که در آن تقریظ
حضرت آیتالله خامنهای بر کتاب «فرنگیس» منتشر
شد ،خانمها فرنگیس حیدرپور (راوی کتاب) و مهناز
ٔ
(نویسنده کتاب) با رهبر معظم انقالب
فتاحی
اسالمی دیدار کردند /.اتفاقیه
جابجایی عظیم در مقاصد صادراتی
ایران؛ عراق باالخره جای امارات را گرفت!
افزایش نرخ ارز ،بخشنامهها و دستورالعملها
صــادرشــده در مــاههــای اخــیــر بــر روی تجارت
خارجی کامالً تأثیرگذار بوده ،بهطوریکه مطابق با
گزارشهای گمرک جمهوری اسالمی ایران میزان
صــادرات غیرنفتی ایران در شش ماه نخست سال
جاری از  ۲۳میلیارد دالر عبور کرده است .همچنین
ترتیب مقاصد عمده صادراتی ایران با تغییراتی همراه
شده است .عمدهترین مقاصد صادراتی ایران در
 6ماهه نخست سال جاری ،چین ،عراق ،امارات،
افغانستان و هند بوده است .مهمترین نکته در این
زمینه این است که امارات بعد از مدتها ،جایگاه دوم
را به عراق داده است .از دالیل عمده این جابجایی
میتوان به صــدور بخشنامههایی اشــاره کــرد که
صادرات به عراق را تسهیل نموده است .همچنین
با توجه به عوامل سیاسی ،کشور امارات تجارت با
ایران را سختگیرانهتر از گذشته دنبال میکند که
این عامل نیز میتواند یکی از عوامل سقوط امارات
از رتبه دوم به رتبه سوم عمدهترین مقاصد صادراتی
ایران باشد /.تابناک
فروش ارز خدماتی با سازوکار جدید در  ۱۱بانک
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی
درباره برنامه جدید بانک مرکزی برای تأمین ارزهای
خدماتی گفت :در سازوکار جدید تعداد مصارفی

آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک  4تلفن38929825 -38929824:
نمابر  051- 38923451:سامانه پیام کوتاه100080888:

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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که بهصورت نقد قابل پرداخت هستند با توجه به
محدودیت بانکها در روابط کارگزاری و عدم امکان
انجام حواله افزایشیافته و نکته قابلتوجه این است
که برای سهولت و سرعت در انجام پرداختها منابع
ارزی الزم برای انجام این موضوع پیشاپیش بهصورت
تنخواه از طرف بانک مرکزی در اختیار بانکهای
عامل قرار میگیرد /.انتخاب
مسئوالن با حضور در مجلس نظرات
خود را در مورد  FATFبیان کنند
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس با درخواست از مسئوالن کشور برای حضور
در مجلس و بیان نظرات خود درباره لوایح مرتبط با
 FATFگفت :این اقدام باعث میشود برای پیوستن
به گروه ویژه اقدام مالی در راستای منافع ملی به
نتیجه برسیم .حشمتالله فالحت پیشه در جلسه
علنی روز یکشنبه مجلس و در نطق میان دستور
خود اظهار داشت :میخواهم از مظلومیت مجلس
صحبت کنم ،هنوز موضوعی تحت عنوان FATF
در مجلس مطرح نشده است اما آنچه که وجود دارد
چهار الیحه است .دو الیحه مرتبط با اصالح قانون
داخلی و دو الیحه کنوانسیون خارجی .وی بابیان این
که اگر ایران این لوایح را تصویب کند آنگاه بهانهها
یا توصیههای چهلگانه  FATFکنار میرود ،تصریح
کرد :امروز شاهد هستیم تمام نمایندگان پیامکهای
مختلف از توصیه تا تهدید را دریافت میکنند .فالحت
پیشه خطاب به رئیس مجلس گفت :خواهش میکنم
امروز ،فردا یا هرروزی که آخرین الیحه یا کنوانسیون
در مجلس مطرح میشود بخشی از وقت را به خود
 FATFاختصاص دهید ،ببینید این موضع چیست/.
ایرنا
مکانیسم ویژه اروپا ناکارآمد باشد ،از
برجام خارج میشویم
واشنگتنپست به نقل از وزیر امور خارجه ایران
نوشت ،درصورتیکه مکانیسم ویژه اروپا برای حفظ
توافقنامه هستهای کارایی نداشته باشد ،ایران از
این توافقنامه خارج میشود' .محمدجواد ظریف'

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139760306271001765هیات اول 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 اقای /خانم اکرم صالحی
اسیق سو فرزند علی محمد بشماره شناسنامه  1768صادره ازکالت در ششدانگ اعیان یک
باب خانه به مساحت  144/06متر مربع قسمتی ازپالک  77اصلی بخش  9مشهد واقع در
بلوار رسالت رسالت  41پالک  59اعیان متعلق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.م الف 698
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/24 :
حمیدرضا افشار  -رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
اداره 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
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760306021000459هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین عبداللهی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه
 90و کدملی  5729453485صادره از بردسکن در ششدنگ یکباب ساختمان به مساحت
 80/40مترمربع قسمتی از پالک  4027فرعی از 4اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  4حوزه
ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی ورثه مرحوم علی اکبر انصاری محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی
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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/24 :
غالمرضا گنج بخش  -رئیس ثبت اسناد و امالک
اداره 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
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760306021001192هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داوود اصالحی فرزند علی بشماره شناسنامه  76و
کدملی  5729461666صادره از بردسکن در ششدنگ یکباب منزل به مساحت 162/34
مترمربع قسمتی از پالک  83فرعی از 4اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک
بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا طالبی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/24 :
غالمرضا گنج بخش  -رئیس ثبت اسناد و امالک

شنبهشب طی میزگردی با خبرنگاران حاضر در
نمایندگی ایــران در ســازمــان ملل در نیویورک،
درباره پایبندی ایران به توافقنامه هستهای گفت:
درصورتیکه مکانیسم ویــژه ایجادشده از سوی
اروپاییها کارایی نداشته باشد ،ایران احتماالً از
این توافقنامه خارج میشود .در پی خروج آمریکا
از توافقنامه هستهای ،کشورهای اروپایی از تصمیم
خود بــرای ایجاد مکانیسم ویــژه بهمنظور تسهیل
روند پرداختهای مربوط به صادرات و واردات ایران
دارند تا از این طریق ،فعاالن اقتصادی را به پیگیری
دادوستد قانونی با ایران ترغیب کنند .ظریف افزود:
ایــران قصد دارد با فــروش نفت و انجام معامالت
بینالمللی بهجای دالر با سایر ارزها ،با تحریمهای
آمریکا بر فروش نفت کشور مقابله کند .مکانیسم
اصلی ،حذف دالر است /.ایرنا
با دستور رئیس بانک مرکزی؛ لیست
دریافتکنندگان ارز نیمایی و دولتی منتشر
شد
بانک مرکزی در راستای شفافسازی و اطالعرسانی
عمومی لیست دریافتکنندگان ارز دولتی و سامانه
نیما را منتشر کرد .هفته گذشته رئیسکل بانک
مرکزی اعالم کرده بود از روز شنبه هفته جاری لیست
دریافتکنندگان ارز اطالعرسانی خواهد شد .الزم
به ذکر است لیست مذکور ازاینپس نیز ،بروز رسانی
خواهد شد /.انتخاب
بورس در آستانه ورود به کانال 200
هزار واحدی قرار گرفت
شاخص بورس دیروز (یکشنبه) با رشد هفت هزار
و  697پلهای در جایگاه  195هزار و  104واحدی
ایستاد .رشد بیسابقه شاخص بورس که در سایه اقبال
عمومی به بازار سرمایه و ورود نقدینگیهای جدید
رخداده ،همچنان ادامه دارد بهطوریکه نماگر بورس
در آستانه ورود به کانال  200هزار واحدی قرار گرفته
است .در معامالت دیروز ،چهار میلیارد و  812میلیون
سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  17هزار و 761
میلیارد ریال در  271هزار نوبت دادوستد شد /.ایرنا

راهبرد کلی آمریکا در قبال ایران
تغییری نکرده است
مشاور عالی فرماندهی معظم کل قــوا گفت:
سیاستهای کلی آمریکا علیه جمهوری اسالمی
ایران در راهبرد تغییر نکرده است؛ اوباما میگفت
هدف ما تغییر در رفتار ایران است اما در حال حاضر
ً
ترامپ رسما عنوان کرده هدف ما براندازی جمهوری
اسالمی ایران است /.ایرنا
موسویان :اگر ریاض اصرار دارد،
آغوش ایران برای کمک به حل سیاسی
بحران یمن باز است
در نشستی که از سوی موسسه دولتهای عربی
خلیجفارس در واشنگتن برگزار شد ،حسین یبیش،
پژوهشگر ارشد موسسه دولتهای عربی خلیجفارس
در واشنگتن بهعنوان مجری ،سید حسین موسویان،
پژوهشگر ارشد دانشگاه پرینستون ،باسما مومانی،
از مرکز بینالمللی نـــوآوری حکمرانی کــانــادا و
علی آلفونه ،پژوهشگر موسسه دولتهای عربی
خلیجفارس در واشنگتن شرکت داشتند .موسویان در
خصوص وضعیت یمن گفت :عربستان معتقد است
علت شکست آنها ،حمایت ایران از حوثیهاست.
من معتقدم این درست نیست .اما اگر ریاض اصرار
دارد ،آغوش ایران برای کمک به حل سیاسی بحران
یمن باز است .ایــران مخالف تصرف صنعا توسط
ً
حوثیها بود .بحران یمن صرفا به خاطر محاسبات
غلط عربستان بود زیرا فکر میکردند یکی دوهفتهای
کار حوثیها تمام است .اساس بحران امروز یمن به
خاطر جنگ سعودیهاست/.ایسنا
محکومیت سه نفر به اعــدام در
پروندههای فساد اقتصادی
معاون اول قوه قضاییه گفت :تاکنون در دادگاههای
ویژهای که در راستای رسیدگی به پروندههای فساد
اقتصادی تشکیل شده است ۳۵ ،نفر محکوم شدهاند
که از این تعداد سه نفر بهعنوان مفسد فیاالرض
شناخته و به اعــدام محکوم شدند که حکم آنها
غیرقطعی است و در صورت رفتن به دیوان عالی کشور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 1397/06/15-139760306006000713هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی بهروزیان فرزند حسین بشماره شناسنامه
 4صادره رشتخوار در قسمتی از یک باب ساختمان به مساحت  59/22متر مربع (پنجاه و نه متر و بیست و دو صدم متر مربع )قسمتی از پالک
باقیمانده  102فرعی واقع در اراضی مظفریه پالک  238اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالک
رسمی آقای حسن یوسفی و همچنین از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/06/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/09 :
هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

تأیید ،اجرایی خواهد شد .وی افزود :این سه نفر در
دادگاه بدوی محکوم به اعدام و مابقی نیز محکوم به
حبس شدند؛ البته ممکن است انفصال و رد مال نیز
داشته باشند .محکومان به حبس به  ۲۰سال۱۰ ،
تا  ۱۲سال و پایینتر محکوم شدهاند .این مسئول
یادآور شد :همچنین در حوزه حملونقل کاال به همه
دادستانها تأکید شده که با کمک نیروی انتظامی،
در دستگیری افرادی که از این طریق اخالل و تهدید
ایجاد میکنند ،اغماض نکنند /.ایسنا
طرح جدید دولت برای جایگزینی
یارانه نقدی
درحالیکه روز گذشته اخباری از مجلس مبنی
بر توقف طرح «تأمین کاالهای اساسی» در رسانهها
پیچید ،اخبار جدید خبر از جایگزینی این طرح
بهجای پرداخت یارانه نقدی دارد .روز گذشته محمد
خدابخشی ،نمایندگان مجلس شــورای اسالمی
دربــاره «طرح تأمین کاالهای اساسی» گفت :در
کمتر از یک ماه گذشته طرح دوفوریتی با عنوان با
 63امضا ارائه کردند که به دلیل مخالفت دولت ،رأی
کافی در کمیسیون برنامهوبودجه اخذ نکرد .استدالل
اصلی هم از جانب نمایندگان دولت ،مخالفت شخص
رئیسجمهور عنوان شد ،با این دلیل که دولت توان
تأمین کاالهای اساسی با سازوکارهای موجود را دارد
ً
و این اقــدام صرفا موجبات نگرانی مردم را فراهم
میکند /.تسنیم
بخش خصوصی توان صادرات نفت را دارد
قائممقام وزیر نفت بابیان اینکه راهانــدازی بورس
نفت منجر به شفاف شدن فروش نفت در دوران تحریم
خواهد شد ،گفت :بخش خصوصی توان صادرات
نفت را دارد .مرضیه شاهدایی ،قائممقام وزیر نفت در
گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه شرایط فعلی کشور
به نحوی است که باید درباره بورس نفت و ایجاد آن
تصمیمگیری میشد ،گفت :تقاضا برای فروش نفت در
حال حاضر زیاد است .بسیاری معتقدند که چرا باید
شرکت ملی نفت بهتنهایی اقدام به فروش نفت کند؛
از سویی دیگر این دسته از افراد عقیده دارند که بخش

خصوصی توانمند در کشور وجود دارد و میتواند در
حوزه صادرات و فروش نفت ورود کند /.مهر
 700هزار نفر در کشور به آلزایمر مبتال
هستند
رئیس انجمن آلزایمر ایران گفت :بیش از  700هزار
نفر در کشور به بیماری آلزایمر مبتال هستد و این آمار
رو به افزایش است .معصومه صالحی روز یکشنبه در
یک نشست خبری در محل انجمن آلزایمر افزود:
کودکانی که امروز متولد میشوند به دلیل شرایط
زندگی 60 ،سال دیگر درخطر ابتال به بیماری آلزایمر
هستند .وی اظهار داشت :هر  10دقیقه یک نفر در
کشور به بیماری آلزایمر مبتال میشود 50.میلیون نفر
در دنیا آلزایمر دارند .و این میزان تا چند سال آینده
به  152میلیون نفر خواهد رسید .صالحی ادامه داد:
نوع زندگی مردم که همراه با استرس ،اضطراب،
بیماریهای مختلف و رژیمهای غذایی متعدد است،
باعث میشود آلزایمر افزایش یابد/.ایرنا
گفتگوی تلفنی ترامپ و ملک سلمان
درباره قیمت نفت
رئیسجمهوری آمریکا و پادشاه عربستان در
گفتگویی تلفنی درباره تحوالت مربوط به قیمت نفت
در بازارهای جهانی گفتگو کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،
دونــالــد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا در ادامــه
رایزنیهای خود با اعضای اوپک برای پائین آوردن
قیمت جهانی نفت ،با «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه
عربستان بهصورت تلفنی رایزنی کرد.
بر اساس اعالم منابع عربستانی ،این تماس تلفنی
در آخرین ساعات شب گذشته و باهدف حفظ روند
ارائه نفت در بازارهای جهانی و ثبات آن انجام شده
است .به گزارش مهر ،خــودداری اعضای اوپک از
قبول درخواست آمریکا در خصوص پائین آوردن
بهای نفت موجب افزایش قیمت آن در بازارهای
جهانی شده و به گفته کارشناسان در صورت ادامه
این روند احتمال افزایش قیمت نفت به  ۱۰۰دالر در
هر بشکه وجود دارد.

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده شماره كالسه  961655اجرای احکام دادگستری طرقبه شاندیز محكوم عليه مهدی کاری محکوم است به پرداخت
 630/000/000بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی در حق محکوم له آذر حاجی آقاجان پور و پرداخت نیم عشر دولتی نظر به اینکه
محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له اموالی در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف نموده است
و توسط کارشناس محمد گل کار طرقبه ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/7/23از ساعت  8الى  9صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی
دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی
فروخته خواهد شد و حد اقل ده درصد از بهای آن نقدا و في المجلس و مابقی حد اكثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول میگردد طالبين به
خرید میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد/.
شرح اموال مورد مزایده ؛
ملک به پالک ثبتی  292فرعی از  5فرعی از  141اصلی بخش  6مشهد واقع در جاده شاندیز دهنو  300سهم مشاع از  50000سهم مشاع
از  168833/33سهم یکدانگ و ربع دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت  810400متر مربع با کاربری زراعی باغی و خارج از بافت مسکونی
مناسب درختکاری که به ارزش  170/000/000ریال ارزیابی گردیده است.
لگزیان-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت جام
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره
 1397/05/17-13976036007000673کالسه  92/930هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مسلم خدادادی فرزند مرتضی بشماره
شناسنامه  0720347203صادره تربت جام در یک باب منزل به مساحت  136/2متر مربع پالک  1880فرعی از  3اصلی واقع در خراسان رضوی
بخش  13مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای کریم برنقری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/06/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/09 :
سید مجتبی جوادزاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده شماره كالسه  951047اجرای احکام دادگستری طرقبه شاندیز محكوم عليه شرکت کارنگ پالستیک محکوم است به
پرداخت  100/000/000بابت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی در حق محکوم له فضل احمد جباری نیا و پرداخت نیم عشر دولتی نظر
به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده به درخواست محکوم له اموالی در عوض بدهی به شرح ذیل معرفی و توقیف
نموده است و توسط کارشناس محمدرضا نجومی فرد ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1397/7/24از ساعت  8الى  9صبح در محل دفتر اجرای
احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز با حضور نماینده دادستان محترم به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به باالترین مبلغ
پیشنهادی فروخته خواهد شد و حد اقل ده درصد از بهای آن نقدا و في المجلس و مابقی حد اكثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول میگردد
طالبين به خرید میتوانند ظرف پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد/.
شرح اموال مورد مزایده ؛
یک دست قالب  12حفره تیغه نگهدارنده الیاف برس جارو با صفحه پران و جنس فوالد و یک دست قالب دو حفره بدنه جارو به ارزش
 70/000/000ریال و یک دست قالب  8حفره و یک دست قالب  12حفره هر دو قالب گیره پرده و مشابه هم هر دو قالب با سیستم میل پران و
کشویی عرضی از جنس فوالد به ارزش  80/000/000ریال که جمعا به ارزش  150/000/000ریال ارزیابی گردیده است.
محل نگهداری اموال شهرک صنعتی توس فاز دو اندیشه  5دانش  4می باشد.
لگزیان-مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز

اداره 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
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760306021000436هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد اسماعیلی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه  30و
کدملی  5729823657صادره از بردسکن در ششدنگ یکباب ساختمان به مساحت  231/27مترمربع قسمتی از پالک  1120فرعی از 4اصلی
واقع در خراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم هما فرزانه احدی از ورثه محمود رفعتی محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/24 :
غالمرضا گنج بخش  -رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای
شماره 1395/04/26-139560306006002507و رأی اصالحی شماره 1396/12/09-139660306006003105هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه توزنده جانی فرزند موسی بشماره شناسنامه  442صادره نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 144متر مربع (یکصدو چهل و چهار متر مربع ) قسمتی از پالک  537فرعی واقع در اراضی کدکن پالک  401اصلی دهستان رخ واقع در بخش
 5تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از ورثه مرحوم فاطمه غفوری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/25 :
هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

اداره 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
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760306021001188هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصالحی فرزند حسین بشماره شناسنامه  501و
کدملی  5729196857صادره از بردسکن ششدنگ یکباب منزل به مساحت  250/15مترمربع قسمتی از پالک  83فرعی از 4اصلی واقع در
خراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا طالبی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/24 :
غالمرضا گنج بخش  -رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره 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
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760306021001190هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا اصالحی فرزند علی بشماره شناسنامه  154و
کدملی  5729466935صادره از بردسکن در ششدنگ یکباب منزل به مساحت  134/60مترمربع قسمتی از پالک  83فرعی از 4اصلی واقع در
خراسان رضوی بخش  4حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا طالبی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین اگهی 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1397/07/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/07/24 :
غالمرضا گنج بخش  -رئیس ثبت اسناد و امالک

