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حالم بده
بیداری؟
تراژدی تلخ بیماران خاص و بازار دارو؛

گزارش ویژه

مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر رضوی برگزار شد؛

خدمت  30ساله سربازی؛

دفاع از
تمامیت ارضی کشور

معاون وظیفه عمومی فرماندهی استان خراسان
رضوی گفت :دفاع از استقالل و تمامیت ارضی کشور
بر عهده هر فرد ایرانی بوده که بر این اساس قانونگذار
کلیه افراد ذکور جمهوری اسالمی ایران را مکلف به
خدمت وظیفه عمومی کرده است .به گزارش"صبح امروز"
سرهنگ محمود ریاحی افزود :کلیه افرادی که به سن ۱۸
سالگی رسیده مشمول قانون وظیفه عمومی شده ...
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در صفحه  5بخوانید

بیعت سبز با نهضت سرخ
در صفحه  5بخوانید

گزارش روز
شهردار مشهد تاکید کرد:

طرحهای تفصیلی بر مدار
خواست و انتظارمردم
در این شماره می خوانیم
علمالهدی

هیچ کجا امام حسین(ع) رفع
تحریم را از دشمن تقاضا نکرد
گامهای مثبت وزارت تعاون در حوزه اشتغال
علیرغم تنگناهای اقتصادی

2

مردم عاشق شفافیت و گزارش
صادقانه هستند
3
زمزمههای مهاجرت داور
خراسانی قوت گرفت
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بررسی اقدامات جدید آمریکا علیه ایران

تعیین پاداش برای اخالل در کار سپاه
در صفحه  2بخوانید

هفته گذشته بود که طبق عادت بیخوابی
شبانه ،خودم را با پرسه در فضای مجازی سرگرم
کرده بودم و تنها دغدغه ام ،یافتن سوژه های
داغ خبری بود .موبایل دردستم لرزید و اعالنی
داشت .نوار ابزار باالی صفحه را باز کردم.
"حالم بده ،بیداری؟" بدون لحظه ای درنگ
تایپ کردم" :چی شده؟ خوبی تو؟" و...
yyداستان از اینجا شروع شد
چند سالی هست او را می شناسم .استاد
دانشگاه است و مدتی است که رنج را از پشت
کلمات بیروح تایپهایش هم میشد فهمید.
داستانش را خوب میدانستم و چون هیچ کاری
از دستم برنمیآمد ،خودم را نمیبخشیدم .به
خاطر دارم روزی که فهمیدم سرطان دارد ،دنیا
روی سرم خراب شد .آن شب واقعا حالش بد
بود .اینبار زیر حجم سختیهای روند درمانش
بریده بود و من به جز خواندن حرفهایش
کاری از دستم برنمی آمد .ناامیدی بدترین
نقطه برای بیماران خاص است .آنها برای ادامه
دادن به چیزی بیش از دارو نیاز دارند .بیماران
خاص ،نامی است که جامعه بر درد بی اندازه
این افراد گذاشته و ما هرروز بی تفاوت از کنار
تعداد بی شماری از آنها می گذریم ،بی آنکه
بدانیم طول دقایق مسیر زندگی آنها ،با ما
فرق می کند .آخ که آنشب چقدر بهتر می شد
استیکر گریه را درک کرد ،وقتی که کل دنیای

شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز

برای پیک موتوریها،باربریها و شرکتهای خدماتی

با ما تماس بگیرید9 1 5 2 5 6 0 0 9 1 - 0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6 :

او دردست و پا زدن برای تهیه دارو و تامین
هزینههایی که هیچوقت دخلوخرجش با هم
نمی-خواند ،خالصه شدهبود.
yyاین درد را به کجا ببریم؟
روز خوبی را شروع نکردم .سوالهای
بیشماری در سرم بود که تصمیم گرفتم برای
دل خودم هم که شده ،به دنبال جواب بگردم.
روبروی بیمارستانها ایستادم و گرفتاریهای
مردم را از دور تماشا کردم .در همان خیابانی که
خانوادهای از به دنیا آمدن فرزندشان خوشحال
بودند ،خانواده ای دیگر برای از دست دادن
عزیزشان شیون سر میدادند.
از دور هم می شد شدت مشکالت مردم
را تخمین زد .به سراغ مرد جوانی که همراه
خانم مسنی بود ،رفتم .جالل شایانجو با وجود
حال نامساعد ،قبول کرد با من صحبت کند.
او می گفت :پدرخانمم سه ماه است که در
دسته بیماران خاص است و در تمام این مدت
زندگی ما رو به نابودی رفتهاست .جدای از درد
مراحل بستری در بیمارستانها ،پاس دادن
آنها به یکدیگر ،بهانههای واهی خراب بودن
دستگاهها و بیمسئولیتی مسئولین ،با مشکل
کمیابی داروها در داروخانههای دولتی و مرجع
مواجهیم و مجبوریم داروی هفتصدهزار تومانی
را ،از بازار سیاه ...
در صفحه  8بخوانید
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بررسی اقدامات جدید آمریکا علیه ایران

برخورد قاطعانه این روزهای دستگاه قضا با
متخلفان جناحی نیست

عضو فراکسیون والیی مجلس معتقد است که
برخورد این روزهای دستگاه قضا با متخلفان جناحی
نیست و اصال اینگونه وصلهها به آیت الله رئیسی نمی
چسبد.نصراللهپژمانف ر به برخورد این روزهای دستگاه
قضا با مفسدان اقتصادی و تاثیرگذاری آن برجلب
اعتماد مردم به قو ه قضائیه اشاره و اظها ر داشت :آن
ل حاضر از اهمیت ویژهای برخوردار
چیزی که درحا 
است ،این بوده که مردم احساس کنند که از سوی
قو ه قضائیه با متخلفان برخورد میشود و قطعا مبارزه
با متخلفان دانه درشت باید سرلوحه کا ر دستگاه قضا
باشد.وی در ادامه افزود :فساد میان دانه درشتها
شایع تر است  ،بنابراین برخورد با آنها سبب میشود
که متخلفان د ر سطوح مختلف احساس ناامنی کنند،
بنابراینمعتقدم که آیتالله رئیسی مسی ر مبارزه با فساد
را به خوبی انتخاب کرده اند و د ر حقیقت با این شیوه
برخورد اعتماد آحاد مختلف مردم به دستگاه قضااحیا
شده است.

طرح فرانسه باید مکانیزمی برای اجرای
تعهدات برجامی اروپا باشد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس گفت :پیشنهادی که فرانسه برای زنده
نگهداشتن برجام تهیه کرده باید مکانیزمی را برای
اجرای تعهدات اروپا فراهم کند.هادی شوشتری در
خصوص اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی
ایران ،اظهار داشت :در چهارچوب برجام اختیاراتی
به جمهوری اسالمی ایران اعطا شده است تا اگر طرف
مقابل به تعهدات خود عمل نکرد ،سطح تعهدات خود را
تقلیل دهد یا بطور کلی اجرای تعهدات را متوقف کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی بیان کرد :اختیاری که در بند 36
برجام آمده به مفهوم نقض برجام نیست بلکه استفاده
از اختیارات مندرج در چهارچوب برجام است ،اگر اروپا
به تعهدات برجامی خود عمل کند ،قطعا جمهوری
اسالمی ایران متناسب با آن ،از کاهش تعهدات
خودش عدول میکند.وی افزود :فرانسه به عنوان یکی
از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یکی از طرفهای
جمهوری اسالمی ایران در فرایند مذاکره هسته ای بود
و در این مرحله نیز ابتکار عمل را به دست گرفته است.
روحانی و مکرون مذاکرات طوالنی بایکدیگر داشتهاند و
در مذاکرات انجام شده گویا فرانسه به فرمولی رسیده
است.نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای
اسالمی بیان کرد :بخشی از تعهدات اتحادیه اروپا
تضمین فروش نفت ایران است ،البته موارد دیگری نیز
وجود دارد که باید توسط اروپاییها اجرائی شود.

تعیینپاداشبرایاخاللدرکارسپاه
در حالی که فرانسویها در لحظات آخر تالش
میکردند مقامات آمریکایی را به صدور معافیت نفتی
برای ایران مجاب کنند ،وزارت خزانهداری آمریکا با
صدور بیانیهای ،بار دیگر تحریمهای نسبتا گستردهای
علیه صنعت نفت و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
اعمال کرد .به موازات این تحریمها ،آمریکا پیشنهاد
فرانسه برای موافقت با راه اندازی خط اعتباری 15
میلیارد دالری برای ایران را رد کرد .فرانسه در هفتههای
اخیر ،به منظور جلوگیری از گام سوم ایران در زمینه
کاهش تعهدات هستهای ،طرحی را پیشنهاد کرد که به
موجب آن ،از محل فروش نفت ایران ،یک خط اعتباری
 15میلیارد دالری برای این کشور راه اندازی میشود.
فرانسویها گفتهاند موفقیت این طرح منوط به موافقت
آمریکاست .چرا که این آمریکاست که باید برای فروش
نفت و در نتیجه تامین اعتبارات این خط ،معافیتهایی
صادر کند .اما آمریکا با اعمال تحریمهای جدید نفتی،
آشکارا طرح فرانسه را رد کرد .تحریمهای جدید نفتی،
بخشی از سلسله اقداماتی است که آمریکا در روزهای
اخیر برای تشدید فشارها بر ایران انجام داده است.
همین چند روز پیش ،آمریکا سازمان فضایی ایران را
تحریم کرد .همزمان ،خبرهایی درباره تالش آمریکا برای
رشوه دادن به ناخدایان نفتکشهای ایرانی منتشر شد.
افزون بر این ،آمریکا برای اخالل در کار سپاه پاسداران،
میلیونها دالر جایزه تعیین کرد .روزنامه فاینشال تایمز،
در گزارشی که بعدها توسط مقامات آمریکا تایید شد ،از

ایمیل برایان هوک ،نماینده ویژه آمریکا در امور ایران،
به ناخدای هندیتبار نفتکش آدریان دریا 1-خبر داد.
هوک در این ایمیل نوشت« :من برایان هوک نماینده
ویژه دولت آمریکا در امور ایران هستم و برای شما خبر
خوشی دارم ».این مقام آمریکایی به ناخدای نفتکش
ایرانی وعده دریافت پول نقد در ازای همکاری با دولت
آمریکا داده و از او خواسته است که نفتکش را به سمت
کشوری هدایت کند که امکان بازداشت آن وجود
داشته باشد .وزارت خارجه آمریکا ،پیشنهاد پرداخت
پول به ناخدای نفتکشهای ایرانی را تایید کرد .هوک
در ادامه اقدامات غیرمعمولش ،روز چهارشنبه به
وقت آمریکا ،گفت :آمریکا حاضر است به هر کسی که
اطالعاتی درباره شبکه مالی سپاه پاسداران ارائه کند،
 15میلیون دالر پول نقد بپردازد .این اولین بار است
که آمریکا برای اخالل در یک نهاد رسمی یک کشور
دیگر جایزه تعیین میکند .تحرکات و تحریمهای جدید
آمریکا در شرایطی اعالم شد که بسیاری از ناظران
منتظر نتایج میانجیگری فرانسه در آستانه گام سوم
کاهش تعهدات هستهای ایران بودند .فرانسویها با
ارائه یک طرح چند مرحلهای ،در پی این بودند که
ابتدا با گرفتن معافیت نفتی از آمریکا ،ایران را از توقف
اجرای تعهدات بیشتر هستهای منصرف کنند و سپس
راه را برای گفتگوهای همه جانبه درباره سایر مسائل
مورد اختالف هموار کنند .اما اظهارات دونالد ترامپ
و مقامات بلندپایه دولتش نشان داد که امکان موفقیت
طرح فرانسه بسیار اندک است .ترامپ در عین ممکن
دانستن دیدار با همتای ایرانیاش ،حسن روحانی،
اعالم کرد دولتش تحریمهای ایران را رفع نخواهد کرد.
این اظهارات در حالی بیان شد که موفقیت وساطت

فرانسه کامال به کاهش تحریمهای نفتی ایران از
سوی کاخ سفید بستگی دارد .دولت ترامپ ،نه تنها
پیشنهادات فرانسه را نپذیرفت ،بلکه با اصرار بیشتری
بر اجرای کارزار فشار حداکثری علیه ایران تاکید کرد.
ترامپ گفت :او نمیخواهد از طریق امانوئل ماکرون با
ایران تعامل کند .همزمان با اعالم تحریمهای جدید
نفتی آمریکا علیه ایران ،هوک تصریح کرد« :دیگر
واضحتر از این نمیتوانیم بگوییم که به این کارزار فشار
حداکثری پایبند هستیم و ما قصد نداریم هیچگونه
معافیتی بدهیم ».همین محافل تندرو ،اخیرا در گفتگو
با فرانسویها ،راه اندازی خط اعتباری برای ایران را به
دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ مشروط کردهاند
و در واقع توپ را به زمین فرانسه و ایران انداختهاند.
تندروهای آمریکا احتماال میدانند که چنین دیداری
اتفاق نمیافتد و بنابراین امیدوارند که با مطرح کردن
چنین شرطی ،مسئولیت شکست طرح فرانسه را به
گردن ایران بیندازند؛ لذا محتمل است که فرانسویها
برای موفقیت وساطتشان بار دیگر پیشنهاد دیدار با
ترامپ را به دولت ایران بدهند .یک دیپلمات بلندپایه
فرانسوی اخیرا گفت« :همه اینها به جایی نخواهد
رسید مگر اینکه در یک زمانی روحانی دیدار با ترامپ را
بپذیرد .اگر نپذیرند ،این (خط اعتباری) برقرار نخواهد
شد ».با تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران ،وساطت
فرانسه ضربه سهمگینی خورد .آمریکاییها با حرف و
عمل به فرانسویها گفتند که تمایلی به کاهش تنش با
ایران ندارند .اما پرسش مهمی که اینجا مطرح میشود
این است که چرا دولت آمریکا اینقدر بر تحریمها اضافه
میکند و از تشدید تنشها واهمهای ندارد؟ پاسخ
این سوال را میتوان از البالی اظهارات اخیر مقامات

آمریکا استنباط کرد .روز چهارشنبه به وقت آمریکا،
همزمان با اعالم موج جدیدی از فشارها علیه ایران،
ترامپ در مورد وضعیت اقتصادی ایران گفت« :آنها به
لحاظ مالی ،در حال کشته شدن هستند ».او چندین
بار این ادعا را مطرح کرده و گفته اقتصاد ایران در
حال فروپاشی است .عالوه بر این ،هوک در گفتگو
با الجزیره ،گفت« :ایران باید بین فروپاشی اقتصاد و
رفتار مسئوالنه (یکی را) انتخاب کند ».مقامات آمریکا
به وضوح اعالم کردهاند که تحریمهای کاخ سفید علیه
ایران کارآمد بوده و ایران را تضعیف کرده است .آنها
بر این باور هستند که این تحریمها سرانجام ایران را
به میز مذاکرات بازمیگرداند .هوک در همان گفتگو
مدعی شد که ایران زبان دیپلماسی را نمیفهمد و به
لحاظ تاریخی ،هنگامی که تحت فشار قرار گیرد ،رفتار
آن عوض میشود .در همین رابطه ،هوک ادعا کرد:
«بدون انزوای دیپلماتیک ،فشار اقتصادی و تهدید
استفاده از نیروی نظامی ،ایران هرگز به میز مذاکرات
بازنمیگردد .این تاریخ آنان است؛ بنابراین ما مثل
امروز( ،فشارهایمان) را ادامه میدهیم .معتقدیم که
این فضای مناسبی ایجاد میکند که نهایتا به گفتگوها

ختم میشود».
در این میان ،یک نکته قابل توجه است .تحریمهای
جدیدی که وزارت خزانهداری آمریکا علیه صنعت نفتی
و کشتیرانی ایران اعالم کرده است ،فروش نفت ایران را
با «فعالیتهای تروریستی» مرتبط میکند .دفتر کنترل
داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک)
ادعا میکند شبکه نفتی که تحریم کرده از سپاه قدس
و حزب الله لبنان حمایت مالی میکند .این ادعا از این
منظر مهم است که هر دو نیرو در فهرست گروههای
تروریستی آمریکا قرار دارند .بنابراین ،مرتبط کردن
صادرات نفت ایران به این گروهها ممکن است زمینه را
برای افزایش فشارها بر صادرات نفت ایران فراهم کند.
برخی کارشناسان معتقدند این مرتبط سازی ،با هدف
بدنام کردن صادرات نفت ایران صورت گرفته و مشتریان
احتمالی نفت ایران را نگران میکند .در همین رابطه،
الیزابت روزنبرگ ،مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا
که در زمینه اعمال تحریم مسئولیت داشت ،گفت:
«این (تحریمها) آشکارا با هدف لکه دار کردن نام ایران
و فروش نفت از طریق مرتبط ساختن آن با حمایت از
تروریسم و بیثباتسازی منطقهای اعمال شده است».

علت رأی باالی حاجی میرزایی چه بود؟
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
دالیل رأی باالی نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش را
تشریح کرد.محمود نگهبان سالمی با اشاره به رأی باالی
محسن حاجی میرزایی برای وزارت آموزش و پرورش،
عنوان کرد :یکی از استداللهای نمایندگان مجلس در
پیش بودن مهرماه بود که با توجه به فاصله سه هفتهای تا
آغاز سال تحصیلی جدید ،نمایندگان نمیخواستند بیش
از این ،وزراتخانه مهم آموزش و پرورش را معطل بگذارند.
yyنمایندگان نمیخواستند آموزش و پرورش در مهرماه
بدون وزیر باشد
نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای

اسالمی با بیان اینکه مهمترین مقطع زمانی برای
برنامه ریزی در آموزش و پرورش همین زمان فعلی
است ،گفت :نمایندگان نمیخواستند وزارت آموزش
و پرورش در مهرماه بدون وزیر باشد.
وی اضافه کرد :یکی دیگر از استداللهای
نمایندگان برای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و
پرورش ،هماهنگی حاجی میرزایی با دولت است که
از همین مسیر بتواند بسیاری از مشکالت فرهنگیان
را حل و فصل کند.نگهبان سالمی یادآور شد :احتمال
نبود گزینه بهتر از محسن حاجی میرزایی نیز یکی
دیگر از دالیلی بود که نمایندگان به وی اعتماد کردند،

در هر صورت ممکن بود پس از رأی عدم اعتماد به
وزیر آموزش و پرورش فردی معرفی شود که نه با دولت
هماهنگ باشد و نه با آموزش و پرورش سنخیتی
داشته باشد.نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات
مجلس ،وعده حاجی میرزایی در زمینه پرداخت
مطالبات فرهنگیان را نیز یکی دیگر بارقههای امید
برای رأی اعتماد به وزیر آموزش و پرورش دانست
و اظهار امیدواری کرد که رای قاطع نمایندگان به
حاجی میرزایی بسترساز اجرای سند تحول بنیادین
در آموزش و پرورش و ارتقا کمی و کیفی سیاستهای
این وزارتخانه مهم شود.

نمازجمعه
علمالهدی

هیچ کجا امام حسین(ع) رفع تحریم را از دشمن تقاضا نکرد

امام جمعه مشهد گفت :چهار سال است دنیای
آمریکا و اروپا با یک تعامل کالهبرداری با ما عمل
میکنند و اینکه ما هم در مقابل تمام این کالهبرداریها
ذلیالنه بایستیم و تخلفهای دشمن را بپذیریم ،این با
کدام معیار والیی و حسینی بودن ما در این نظام درست
در میآید؟  16ماه است که آمریکا از برجام خارج شده،
همه مراودههایی که اروپا در این  16ماه با ما داشت ،با
سادهترین تا بزرگترین اندیشهها تحلیل کنید ،غیر از
کالهبرداری و کلک و روباهبازی با ما چه بوده است؟
به گزارش ایسنا ،آیتالله سید احمد علمالهدی
روزگذشته در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه
مشهد در حرم مطهر رضوی ،اظهار کرد :مسالهای که ما
در تابلوی انقالب کربال داریم ،مسالهای است که در همه
موقعیتها و در همه بحرانها و جریانها در عرصههای
سیاسی زندگی ما ،موضوعش در تابلوی کربال موجود
بوده و ما به خوبی میتوانیم راهبرد را از قیام سیدالشهدا
اخذ کنیم.
وی افزود :اولین برخورد دشمن با سیدالشهدا تحریم
اقتصادی بود که آب را به روی اصحاب و اهل بیت امام
حسین(ع) بستند و این یک نوع تحریم اقتصادی آن
هم در وضع کامل فشار و شکنجه سختی بود .در آن
روز شاید به گونه دیگری نمیشد سیدالشهدا را تحریم
اقتصادی کرد .این تحریم اقتصادی لشکر عمر سعد

نسبت به امام حسین(ع) با تحریم اقتصادی آمریکا
نسبت به ما شیعیان امام حسین(ع) قابل تطبیق است.
علمالهدی با اشاره به برخورد امام حسین(ع) در
برابر تحریم اقتصادی آب ،تصریح کرد :هیچ کجا امام
حسین(ع) رفع تحریم را از دشمن تقاضا نکرد و نگفت
به من آب بدهید ،آب را بر من آزاد کنید و یا تحریم آب را
بردارید زیرا اگر اظهار میکرد که آب را باز کنید و جلوی
تحریم را بگیرید دشمن متوجه میشد سیدالشهدا از
این جهت در مضیقه قرار گرفتند ،بنابراین فشار را بیشتر
میکردند.امام جمعه مشهد ادامه داد :حضرت برای
اینکه دشمن احساس نکند در مضیقه قرار گرفتند ،هیچ
کجا در مقابل تحریمها به دشمن نگفت که رفع تحریم
کنید ،آب را بردارید ،مذاکره کنید و قرارداد ببندید که
رفع تحریم کنید ،اگر امام حسین(ع) در جایی هم اظهار
عطش یا فشار در تحریم آب میکرد نه اینکه از دشمن
میخواست تحریم را بردارد ،بلکه میخواست تابلویی
باال ببرد و نشان دهد سیدالشهدا از نظر مقاومت در برابر
تحریم دشمن تا کجا مقاومت میکند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد :علی
اصغر را در برابر لشگر آورد نه اینکه رفع تحریم کرده و
آب را آزاد کند ،بلکه برای اینکه مقاومت خود را نشان
دهد ،یعنی در برابر مقاومت در برابر تحریم دشمن تا
اینجا ایستاده است .سیدالشهدا تابلوی مقاومت در برابر

تحریم را باال برد .آیا این تنها روضه ،اشک و احساس
است یا این سرمشق ،راهبرد و درس است؟
وی خاطرنشان کرد :وجود مقدس سیدالشهدا در
برابر تحریم اقتصادی دشمن و تحریم آب ،دست روی
دست نگذاشت .این راهبرد امام حسین(ع) در برابر
تحریم اقتصادی دشمن که آب را جیرهبندی کرده و از
مسیر غیر عادی آب وارد کردند ،در حقیقت راهبردی
برای امروز ما در برابر تحریم اقتصادی دشمن است که
این راهبرد را مقام معظم رهبری به شکل یک برنامه با
همه شاخصهها و مولفهها به عنوان اقتصاد مقاومتی
ارائه دادند.
علمالهدی بیان کرد :راهبرد مقام رهبری درس کربال
بوده و همه درسها از کربال و اهل بیت گرفته شده است.
عزیزان ما در عرصه مقابله و مقاومت با تحریم اقتصادی
راهبرد امام حسین(ع) را عملی کنند و دقیقا همانگونه
که مقام معظم رهبری به عنوان حجت ولی خدا نسخه
اقتصاد مقاومتی را چند سال است دادند و مولفه،
شاخصه و راهکار را گفتند که این همه اقتصاددان در
ممکلت و دنیا نتوانستند به یک گوشه این راهکارها و
مولفهها ایراد بگیرند ،همان نسخه را اجرا کنیم که از
راهبرد سیدالشهدا گرفته شده تا مقابل دشمن در تحریم
اقتصادی مقاومت کنیم ،نه اینکه دشمن هر روز یک
برنامه داشته و یک کلک بزند و ما هم در مقابلش تسلیم و

زبون ،سفر پیاپی و  100دقیقه حرف زدن.
امام جمعه مشهد گفت :چهار سال است دنیای
آمریکا و اروپا با یک تعامل کالهبرداری با ما عمل
میکنند و اینکه ما هم در مقابل تمام این کالهبرداریها
ذلیالنه بایستیم و تخلفهای دشمن را بپذیریم ،این با
کدام معیار والیی و حسینی بودن ما در این نظام درست
در میآید؟  16ماه است که آمریکا از برجام خارج شده،
همه مراودههایی که اروپا در این  16ماه با ما داشت ،با
سادهترین تا بزرگترین اندیشهها تحلیل کنید ،غیر از
کالهبرداری و کلک و روباهبازی با ما چه بوده است؟
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی عنوان کرد:
روزی که آمریکا میخواست از برجام بیرون رود ،به
اروپاییها گفت اگر شما کاری میکنید ایران را در
تعطیل فناوری غنیسازی هستهای نگه دارید ،من
بیرون روم که اروپاییها به آمریکاییها قول دادند .اروپا
و آمریکا دو تا نیست ،یک جریان جنایت است 16 .ماه
با ما بازی کردند ،یک روز صحبت اس پی وی داشتند
و چند ماه ما را سرگردان آن کردند و بعد آن را به هم
زدند .بعد بحث اینستکس را آوردند و  9ماه روی آن بحث
میکند .در نهایت گفتند  15میلیارد پول در حساب
بانکی میگذاریم ،از این چرندیات و درو غها گفتند.
وی افزود :دیروز وزیر دارایی فرانسه از پاریس به
واشنگتن رفته تا با آمریکاییها حرف بزند که ببینند با

ادامه اتهامات کریمی به وزیر امورخارجه

این طرح موافق هستند یا مخالف .کلکبازی را ببینید.
دنیای ارتباط و توسعه ارتباط دیجیتالی جهان است،
مگر بخواهند بفهمند نظر آمریکا چیست باید وزیر دارایی
فرانسه به آمریکا برود؟ بحث وقتگذرانی و کلکزنی
است که اگر قرار شد هر یک ماه ما را در جریان برجام
با آن تعهدات لعنتی برجام در تعطیل فناوری غنیسازی
هستهای نگه دارند ،یک ماه هم جلو روند.
علمالهدی ادامه داد :این جور بایستیم و تسلیم
دشمن شویم و در برابر دشمن بایستیم ،بعد برنامه به
گونهای پیش رود که به مقام معظم رهبری میرسد،
ایشان در مقابل عمل انجام شده قرار گیرد که اگر روزی
بنا شد جلوی برخی حرکتها را بگیرند ،توپ مشکالت
ممکلت را در زمین رهبری بیندازند و مردم را با رهبری

مقابله کنند.
امام جمعه مشهد گفت :ما میدانیم شرایط ما با
شرایط کربال و  1300سال گذشته امام حسین(ع)
فرق میکند .در تحریم اقتصادی آمریکایی نمیتوانیم
عملکرد سیدالشهدا را در تحریم اقتصادی عمر سعد
اجرا کنیم اما به رنگ امام حسین(ع) باشیم .لباسهای
سیاه و سینه زدنها چه معنایی دارد؟ عزاداریهای
شبانهروزی معنایش چیست؟ معنایش این است که
ما حسینی ،دنبالهروی کربال و عاشورایی هستیم .اگر
معنایش این است باید به رنگ امام حسین(ع) در بیاییم.
به رنگ امام حسین درآمدن ،اجرای رهنمودهای مقام
معمظ رهبری به عنوان حجت امام و ولیالله همتای
امام حسین(ع) ّاست.
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گامهای مثبت وزارت تعاون در حوزه اشتغال علیرغم تنگناهای اقتصادی
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مشهد -تهران :روزانه
شنبهها :ساعت 1700 :و 2210
يكشنبهها :ساعت1830 :
دوشنبهها :ساعت 1620و 2210
سه شنبهها :ساعت2100
چهارشنبهها :ساعت 183 0 :و 2145
پنج شنبهها :ساعت 1345 :و 2210
جمعهها :ساعت 1350 :و 2210
مشهد -زاهدان :همه روزه ساعت1130 :
مشهد -يزد :روزانه
(شنبه و دوشنبه و پنج شنبه و جمعه ساعت:
 1715و سه شنبه و چهارشنبهها ساعت2015 :
يكشنبه ساعت)1945 :
مشهد -نوشهر :شنبهها ساعت 1310 :يكشنبهها
و چهار شنبهها ساعت 1430 :ودوشنبهها
ساعت 1220 :پنج شنبهها و جمعهها ساعت:
0945
مشهد -اهواز :شنبه ساعت 1225 :و دوشنبه و
پنجشنبههاساعت1125 :
مشهد -شيراز :يكشنبه ساعت 1830 :و سه
شنبهها ساعت 2145 :پنجشنبهها ساعت:
1745
مشهد -ايالم :يكشنبه و چهارشنبهها ساعت:
 0845جمعهها ساعت1020 :
مشهد  -آبادان :يك شنبهها ساعت1930 :
چهارشنبهها ساعت1510 :
مشهد  -ساري :چهارشنبهها ساعت1710 :
مشهد  -اردبيل  :پنج شنبهها ساعت1255 :

در نشست جمعی از نمایندگان با وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تاکید شد که این وزارتخانه
علیرغم تمامی تنگناهای اقتصادی در حوزه
اشتغال گامهای مثبتی برداشته شده که البته آن
چیزی نیست که مردم توقع دارند و این روند باید
ادامه پیدا کند.
نشست جمعی از نمایندگان با وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد.
داود محمدی نماینده مردم قزوین ،آبیک و البرز
و رئیس کمیسیون اصل  90مجلس شورای اسالمی
در مورد عملکرد وزارت تعاون با توجه به تنگناهایی
که دولت با آن مواجه است ،گفت :مشکالتی که
این وزارتخانه در مورد وجوه و اعتبارات با آن رو به
رو است با تدابیر اتخاذ شده و تجارب ارزشمند آقای
شریعتمداری در حال مرتفع شدن هستند.
وی افزود :البته در جامعه کارگری به دلیل
تحریمها ،نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتها،
مشکل داریم و باید در این راستا پیش بینی بیشتری
انجام دهیم که بتوانیم از این موانع عبور کنیم.
نصرالله پژمانفر ،نماینده مردم مشهد و کالت
در مجلس ،در خصوص عملکرد وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت :حجم کارها و خدمات
این وزارتخانه بسیار گسترده است که واقعا شاید

رزمحسینی با انتقاد از عدم تحقق بانکداری اسالمی

لفظ «اسالمی» باید از بانکداریمان حذف شود
استاندار خراسان رضوی گفت :میگوییم هفته
بانکداری اسالمی را گرامی میداریم اما باید نام
اسالمی را از آن حذف کنید ،آبروی اسالم را نبرید،
بگویید هفته بانکداری را گرامی میداریم.
به گزارش ایسنا ،علیرضا رزمحسینی امروز در
جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان در دفتر
استاندار ،اظهار کرد :بانکهایی که به شورای
هماهنگی بانکها آمار نمیدهند باید موظف شوند
تا این آمار را در اختیار شورا قرار دهند.
وی بیان کرد :سیستم تمرکزگرایی در شبکه
بانکی وجود دارد و سهم اختیارات استان از آن
شبکه بسیار ناچیز است ،بنابراین انتظار نداریم
تسهیالت و سپرده بسیار پایین استان را در سطح
استانی جبران کنید ،بلکه در سطح ملی باید
جستوجو نمایید .هر بانک و شعبهای که در سطح
استان است را پیگیری کنید تا سهم تسهیالت
سپرده افزایش یابد.
رزمحسینی با بیان اینکه معوقات وامهای

مفقودی -نوبت اول

مدارک موقت کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار به شماره کارت  2445459و شماره ملی
 0740221868به نام مجید عامری مقدم ارزنی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی -نوبت دوم

پروانه اشتغال بکار نظام مهندسی ساختمان به شماره  1930007627به نام شاهین پاک
نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مفقودی

شخص وزیر در چند سال دوران وزارتش نرسد به
همه مسائل آن رسیدگی کند به عنوان مثال در
حوزه معلوالن این تعداد معلول ،تکالیف قانونی و
محدودیتهای منابع ،بیشک در این فضا بخشی
از فعالیتهایی که صورت میگیرد توام با یک
نارضایتی خواهد بود.
وی افزود :اما آن چیزی که در یک سازمان می
تواند این مشکالت را حل کند و مخاطبینش را آرام
کند ،ارتباط تنگاتنگ و شفاف سازی عملکردش
است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد
عملکرد وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،گفت:
شریعتمداری در حوزه شفافیت کار بسیار خوبی
انجام داد و فضاها را در این وزارتخانه شفاف کردند
ایشان سعی کرد تغییراتی در اولویتها را در رابطه
با مسائل انجام دهد و این باعث موفقیت ایشان
بوده است.
وی افزود :برخی مشکالت نیز هست زیرا در
کشور حقوق ،اصل مسئله شده و بعد از حقوق
به که سایر کارها پرداخته میشود و این مجموعه
کارهای متنوعی دارد ،ولی چون حقوق عمده
اعتبارات کشور را می بلعد ،برخی کارها زمین
گذاشته میشود و نمیشود مالمت کرد.

جلیل مختار ،نماینده مردم آبادان در مجلس
در مورد عملکرد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گفت :جوانگرایی و شفافسازی موضوع و اصل
بسیار مهمی است و آقای شریعتمداری در این
حوزه خوب کار کردند.
وی افزود :در حوزه روابط کار و استانداردسازی
برخی از مشاغل و حرفهها خوب فعالیت میکنند و
توانستند مسائل کار و حقوق کارگری را به ویژه در
روابط کار پیگیری کنند.
وزارت تعاون در مورد بحث مطالبات فرهنگیان
در انتقال صندوق آنها کمک کند
مختار یادآور شد :انتظار داریم وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در مورد بحث مطالبات فرهنگیان
در انتقال صندوق آنها کمک کند این موضوع در
کمیسیون اجتماعی دولت بوده و باتوجه به اینکه
شریعتمداری رئیس کمیسیون اجتماعی دولت
هستند میتوانند در این قضیه تاثیرگذار باشند
و این موضوع را مدیریت کنند تا فرهنگیان جهت
انتقال از صندوق خدمات کشوری به سازمان
تامین اجتماعی از این بالتکلیفی خارج شوند و
مشکلشان حل شود.
حمید بنایی نماینده مردم گناباد و بجستان
در مجلس در مورد عملکرد وزارت تعاون ،کار و

رفاه اجتماعی گفت :از آقای شریعتمداری تشکر
می کنم زیرا علیرغم همه تنگناهای اقتصادی در
حوزه اشتغال گامهای مثبتی برداشته شده که
البته آن چیزی نیست که مردم از ما توقع دارند
ولی گام مثبتی است و این روند باید ادامه پیدا
کند در حوزه شفافیت و جوانگرایی نیز فعالیت
بهتری صورت گرفته است.وی افزود :امیدواریم با
درایت آقای شریعتمداری و تالش معاونین شان در
بحث اشتغال با ایجاد هم افزایی بین وزارتخانهها و
تفویض اختیار به استانها؛ ایجاد اشتغال سرعت
بیشتری بگیرد کارهای خوبی در وزارت تعاون،کار و
رفاه اجتماعی صورت گرفته که باید سرعت بگیرد.
بنایی ادامه داد :باتوجه به مشکالت اقتصادی
و بد اخالقیهای سیاسی که آقای ترامپ انجام
داد ،تنگناهایی برای ما ایجاد شد که با درایت مقام
معظم رهبری ،همت مردم و مسئوالن درحال گذر و
عبور از آنها هستیم.
وی مطرح کرد :مردم عاشق شفافیت و گزارش
صادقانه هستند و با مردم شفاف صحبت کنیم و اگر
کاستی داشتیم نیز با آنان مطرح کنیم امیدواریم با
حمایت دولت و همچنین مجلس از وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی کارها سریعتر و بهتر پیش برود.

سند و برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ آردی  1600مدل  1383به شماره پالک
 834ن  35ایران  36شماره موتور  11783008326و شماره شاسی  83108469مربوط به
سعید پیش آهنگان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

ُ
خردی که داده میشود ،کمتر و اشتغالش بیشتر
است ،هرچه وام کالن بدهیم ،معوقات بیشتر
و اشتغال کمتر است ،عنوان کرد :اگر به سمت
وامهای خرد و خوداشتغالی برویم ،میتوانیم حجم
زیادی از اشتغال را در استان فراهم کنیم.
استاندار خراسان رضوی افزود :اگر سپرده

بانکی بانکها  30هزار میلیارد باشد و هزار میلیارد
تومان دهیم ،بین  300تا  500شغل میتوان ایجاد
کرد .در حوزه صنعت و پتروشیمی به ازای هر یک
شغل باید  2تا  3میلیارد تومان پول دهید تا شغل
ایجاد شود .به ازای هر شغل در حوزه خوداشتغالی
 20تا  30میلیون تومان پول نیاز است که حجم

زیادی از شغل ایجاد میکند.
وی با اشاره به اینکه  65درصد منابع بانکها
واقعا نقدی است ،تصریح کرد :در بخش استانی
انتظار داریم که در وامهای خرد خوداشتغالی
که بحث اقتصاد مقاومتی را در روستاها شروع
کردیم ،دستهبندی کنیم .بانکها باید سهمی را در
خوداشتغالی پرداخت کنند.
رزمحسینی خاطرنشان کرد :نسبت سپرده
به تسهیالت در استان زیر  40درصد است و اگر
میتوانید در سطح استانی کارهایی صورت دهید
تا این نسبت افزایش یابد.
استاندار خراسان رضوی گفت :مرزهای ما
نظامی است و باید مرزها را اقتصادی کنیم .ما
 30کیلومتر مرز داریم ،بنابراین این قابلیت و
امکان وجود دارد .میتواند اختیارات ویژهای برای
بانکهای دولتی صورت گیرد تا تبادالت مالی برای
رفع مشکالت مالی واحدها انجام شود.

یادداشت

برندینگ فیروزهای
مجید علوی

سنگها دنیای عجیبی دارند .در دنیا سنگهای
قیمتی و زیبای بسیاری وجود دارد .یاقوت ،زمرد،
زبرجد ،توپاز و … برخی از این سنگهای زیبا و
قیمتی ،هر کدام رنگ و خصوصیات منحصر به فرد
خود را دارند .از میان دهها سنگ قیمتی متفاوت اما
سنگ “فیروزه” تنها سنگی است که جواهر شناسان
آن را سنگی زنده میدانند.بهترین و مرغوبترین نوع
این سنگ ،رنگی مانند دریا و آسمان ،آبی کمی تیره
دارد .نوع نامرغوب فیروزه نیز رنگ سبز دارد .دوری
کامل از هرگونه چربی ،عطر و … و آبرسانی مکرر،
عواملی است که موجب خوشرنگ ماندن فیروزه
و در مواردی حتی زیباتر شدن رنگش میشوند .از
سوی دیگر هرگونه چربی باعث میگردد رنگ فیروزه
از آبی خوشرنگ به رنگ سبز تبدیل گشته و ارزش
ریالیاش هم به شدت کاهش یابد .به ندرت میتوان
فیروزه سبز شده را مجدد احیاء نمود و مجددا رنگ
فیروزه را برگرداند آن هم یقینا نیازمند مشورت با
افراد خبره است.تئوری برندینگ فیروزهای که برای
اولین بار در دنیا در اینجا مطرح میکنم ،به چند
نکته مهم میپردازد.
_ اوال برند موجودی است کامال زنده!
_ برند نیازمند نگهداری و مراقبت است.
_ برند قابلیت رشد و ارتقاء دارد.
_ مشخصههای ایجاد شده در یک برند آن را از
سایرین مجزا میکند.
_ نقاط ضعف گاهی فرصتی است برای منحصر
به فرد شدن.
_ در برندینگ همیشه نکات مضری وجود دارد که
در همه حال باید از آن پرهیز کرد.
_ فعالیتهای مفید همواره باید گسترده تر انجام
شوند.
_ رقیب هرچقدر که زیاد باشد یقینا عملکرد
درست ما را به جایگاهی که لیاقتش را داریم خواهد
رساند.
_ اشتباهات در حوزه برندینگ غیر قابل بخشش
و جبران است.
_ از ابتدای ایجاد برند با مشاور برندینگ و
توصیههایش همراه باشید.
در طول عمر برند چالشهای بسیاری بر سر راه
شماست ،در این مواقع حتما و صرفا از یک مشاور
برند خوب یاری بگیرید.
برای کسب اطالعات بیشتر در حوزه برندینگ به
سایت  www.majidalavi.comمراجعه کنید.
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خدمت  30ساله سربازی؛

دفاعازتمامیتارضیکشور

معاون وظیفه عمومی فرماندهی استان
خراسان رضوی گفت :دفاع از استقالل و
تمامیت ارضی کشور بر عهده هر فرد ایرانی
بوده که بر این اساس قانونگذار کلیه افراد ذکور
جمهوری اسالمی ایران را مکلف به خدمت
وظیفه عمومی کرده است.
به گزارش"صبح امروز" سرهنگ محمود
ریاحی افزود :کلیه افرادی که به سن  ۱۸سالگی
رسیده مشمول قانون وظیفه عمومی شده که در
اصطالح از این افراد نیز تحت عنوان مشمول یاد
میشود.
وی تصریح کرد :مشمول بودن بدین معنا
و مفهوم بوده که هر پسری که وارد سن ۱۸
سالگی شده تابع قوانین وظیفه عمومی شده.
بسته به شرایط موجود اگر قصد ادامه تحصیل
دارد با مراجعه به این معاونت از معافیت موقت
تحصیلی بهره میگیرد.
yyقانون ۳۰ساله خدمت
سرهنگ ریاحی اظهار کرد :طبق قانون
جمهوری اسالمی مدت خدمت سربازی ۳۰
سال بوده که مدت  ۲۴ماه دوره ضرورت که بنا
به پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت
فرماندهی کل قوا ممکن است کاهش یا افزایش
داشته باشد که در شرایط کنونی نیز این مدت از
 ۲۴ماه به  ۲۱ماه کاهش یافته است.
معاون وظیفه عمومی استان یاداور شد :در
حال حاضر مدت خدمت برای مناطق عادی و
نظامی  21ماه می باشد و برای سربازان امریه
در ارگانهای غیر نظامی  24ماه می باشد .
وی بیان کرد :در قانون برای خدمت نیز ۸
سال دوره احتیاط و نیز دو دوره  ۱۰ساله تحت
عنوان ذخیره اول و دوم تصویب شده و این
بدان معناست که افراد تا پایان سن  ۵۰سالگی

در زمره قوانین خدمت عمومی قرار دارند و بر
حسب مورد در صورت نیاز و صالحدید نیروهای
مسلح کشور میتوانند از این افراد استفاده
کنند .معاون نظام وظیفه عمومی ابراز کرد :کلیه
مشمولين قادر به خدمت و بالمانع ،به خدمت
دوره ضرورت اعزام میشوند و پس از فراگرفتن
آموزشهای نظامی الزم در ابتداي خدمت ،بقیه
خدمت دوره ضرورت را انجام ميدهند.
تعیین ترتیب تقدم و سهیمهبندی مشمولين
وظيفه بين هر يك از نيروهاي مسلح ،بر اساس
نیازهای نیروهای مسلح صورت ميگيرد.
yyمعافیت تحصیلی
سرهنگ ریاحی با اشاره به اینکه خانوادهها
ایام کنکور را تازه پشت سر گذاشته و اکنون
بیشترین دغدغه خانواده ادامه تحصیل و
خدمت سربازی فرزندان است ادامه داد:
همه افراد ذکور به محض رسیدن به سن ۱۸
سالگی،اگر در حال تحصیل هستند حتما باید
از این سازمان درخواست معافیت تحصیلی
داشته در غیر این صورت در لیست مشمولین
غایب ثبت میشوند .وی عنوان کرد :دانش
آموزانی که از دوره متوسطه فار غالتحصیل
شدند به مدت یکسال زمان دارند که یا ادامه
تحصیل کرده یا برای دریافت برگه اعزام به
خدمت اقدام کنند.
سرهنگ ریاحی گفت :هر فرد ذکور ایرانی در
ماهي كه طي آن ماه به سن هجده سال تمام
ميرسد مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی
است.
yyمیسر بودن معافیت ادامه تحصیلی در زیر سن
 ۲۰سالگی
معاون وظیفه عمومی فرماندهی استان
خراسان رضوی یادآور شد :البته قانونگذار

برای ادامه تحصیل در هر مقطعی زمانی را
مشخص کرده که مشمول طی این بازده زمانی
باید تحصیالت خود را به اتمام برساند بدین
معنا اگر فردی در سن باالی  ۲۰سالگی موفق
به کسب دیپلم شوند از نظر قانون حق ادامه
تحصیل در مقاطع باالتر را ندارند و ابتدای امر
باید دوران خدمت خود را بگذرانند.
وی ابراز کرد :افراد در صورت معافیت
تحصیلی ،از تاریخ فارغ التحصیلی به مدت
یکسال زمان دارند که برای اعزام به خدمت
اقدام کنند .سرهنگ ریاحی گفت :با توجه به
اهمیت توان دفاعی و امنیتی کشور به عنوان
اصلی ترین مولفه،مهمترین وظیفه سازمان
نظام عمومی نیز 'تامین نیروهای مسلح مورد
نیاز' کشور است .
yyنقش سرباز در تامین "امنیت کشور"
وی افزود :نظام عمومی وظیفه تامین
نیروهای مسلح کشور برای برقراری امنیت را بر
عهده دارد و از انجا که افراد تحت عنوان قانون
موظف به گذراندن دوره خدمت هستند این
سازمان تقسیم این افراد بین نیروها بر حسب
نیاز را عهدهدار است.
yyسهم خراسان در تامین نیروهای مورد نیاز
سرهنگ ریاحی تبیین کرد :استان خراسان
رضوی با توجه به وسعت ارضی و در نتیجه
جمعیت بیشتری که در این محدوده مستقر
هستند تاثیر بسزایی در تامین نیروهای وظیفه
نیروهای مسلح در سطح کشور دارند.
وی مطرح کرد :افرادی که دارای مدارک
تحصیلی دیپلم ،فوق دیپلم و پایینتر از دیپلم
هستند  ۱۹هر ماه به خدمت سربازی اعزام
شده و یکم ماههای زوج نیز افراد دارای مدرک
کارشناسی و باالتر از آن نیز روز اعزام به خدمت

این افراد است.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی استان
خراسان رضوی اظهار کرد :افراد پس از دریافت
برگه اعزام به خدمت از دفاتر پلیس ۱۰+به
پزشکان معتمد سازمان برای انجام معاینات
پزشکی ارجاع داده میشوند.
yyچگونگی اخذ معافیت پزشکی
وی تبیین کرد :پس از ارجاع به پزشک
معتمد در صورتی که افراد شرایط اعزام به
خدمت را داشته باشند اعزام شده و در صورت
مشکل جسمانی به شوراهای پزشکی نظام
عمومی ارجاع داده شده و توسط پزشک
ان مورد وثوق ما رجوع کرده و معاینات مورد
نیاز انجام میشود واگر توانایی اعزام به خدمت
را داشته باشند اعزام میشوند.
سرهنگ ریاحی توضیح داد :در برخی
موارد بیماری افراد به گونهای است که افراد
نمیتوانند اعمال خدمت را انجام داده معافیت
از رزم گرفته و نیز برخی از بیماریها بازه زمانی
مشخصی درمان میشوند که در این صورت
افراد نیز معافیت موقت دریافت میکنند.
yyمعافیت کفالت
وی ادامه داد :معافیت کفالت شاخصههای
متنوعی داشته و در صورت کلی کفیل به کسی
میگویند که" یگانه فرزندسالم ذکور باالی ۱۸
سال خانواده بدون سرپرست یا از کار افتاده "
مکفول است.
معاون وظیفه عمومی فرماندهی استان
خراسان رضوی بیان کرد :افرادی که تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی'ره' یا سازمان
بهزیستی قرار دارند و فاقد سرپرست هستند
تحت عنوان خدمت رسانی بهتر و در جهت
توانمند کردن خانواده تنها یکی از فرزندان پسر

آنها میتوانند از خدمت سربازی معاف شوند.
وی تبیین کرد :بر اساس ماده  ۶بهزیستی
پدر و مادر دارای معلولیت بوده یا  ۲فرزند معلول
داشته باشند،در حوزه معلولین نیز با توجه
به مشقتهایی که نگهداری از معلولین برای
خانوادهها به همراه دارد قانونگذار این ارفاق
را به این خانوادهها داشته که یک فرزند نیز از
خدمت معاف شده و البته تمام این موارد به
شرطی است که مشمول غیبت ندلشته باشد.
سرهنگ ریاحی ابراز کرد :انجام امور زیر
در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم
ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت
آنان از اداره وظیفه عمومی میباشد و فتوکپی
مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری
پرونده متشکله میباشد - .دریافت هر گونه
وام و کمکهای کشاورزی و صنعتی و دامداری
و مسکن از طریق بانكها و وزارتخانهها و
موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای
قانونی -.کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس

شورای اسالمی و سایر شوراها و انجمنهای
قانونی -.تحویل اصل گواهینامه یا پایان نامه
دورههای تحصیلی دیپلم و باالتر از وزارتخانه
مربوطه -.صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و
عضویت در شرکتهای تعاونی( -.حذف برابر
ماده  7قانون اصالح) :ثبت هرگونه نقل و انتقال
غير قهري اموال به طور مستقيم و غير مستقيم
در دفاتر اسناد رسمي -.دریافت مستمری
از سازمانهای دولتی و وابسته و نهادهای
قانونی.ح -استخدام به هر صورت (رسمی،
پیمانی ،روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانهها
و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای
قانونی و شرکتهای دولتی.
وی تاکید کرد :دولت موظف است هزينه
آموزش مشمولين وظيفه مأمور را به تعداد
سهميه اختصاص يافته به طور ساالنه بر اساس
سرانه آموزشي به ميزان چهار هزار برابر ضريب
ريالي محاسبه و در اختيار ستاد كل قرار دهد
تا ستاد كل به ميزان سهميه واگذاري به

سازمانهاي آموزشدهنده پرداخت نمايد.
yyتسهیالت ویژه به مشمولین برای اربعین امسال
سرهنگ ریاحی تصریح کرد :باتوجه به
نزدیکی ایام اربعین پیشبینی تسهیالت ویژه
برای مشمولینی که قصد زیارت عتبات عالیات
را دارند که در سالهای گذشته با گذاشتن
وجه نقد به عنوان وثیقه امکان خروج از کشور
و شرکت در زیارت عتبات را داشتند امسال
برای ترغیب مشمولین به زیارت عتبات،تمام
مشمولین غیر غایب بدون هیچ وثیقهای با
ثبتنام در سایت  e.policeمیتوانند از کشور
خارج شوند.
وی مطرح کرد :حتی افرادی که در طرح
خرید خدمت ثبت نام کرده و ۵۰درصد مبلغ
جریمه را واریز کرده و در صورت نداشتن معوقه
میتوانند برای زیارت عتبات عالیات در بازه
زمانی اربعین از کشور خارج شوند که این اقدام
و اعطای تسهیالت برای اولین بار در سازمان
نظام عمومی انجام میشود.

کار مشترک مرکز اطالع رسانی پلیس خراسان رضوی و صبح امروز

اطالعیه تغییر تاریخ اعزام مشموالن وظیفه عمومی

معاون وظیفه عمومی استان از تغییر تاریخ اعزام مشموالن وظیفه عمومی به علت تقارن با تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد .
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ" محمود ریاحی" در تشریح این خبر گفت :با عنایت به فرا رسیدن ایام ماه محرم و
عزاداری سرور و ساالر شهیدان امام حسین (ع) و تقارن اعزام مشموالن با تعطیلی عاشورای حسینی (ع) ،تاریخ اعزام مشموالن از
روز سه شنبه مورخه  ۹۸ / ۰۹ /۱۹به روز چهارشنبه  ۹۸ / ۰۹ /۲۰تغییر می یابد.
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مراسم شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر رضوی برگزار شد؛

سیدمهدی شجاعی گفت :آنچه که تئاتر از آن رنج
میبرد خالء متن و داستان است.
سیدمهدی شجاعی ،در نشست رسانهای اولین
جشنواره نمایشنامهنویسی اقتباسی گام دوم با
هدف تولید متون اقتباسی ،که در نگارخانه رضوان
برگزار شد ،عنوان کرد :در حرکتی حضور پیدا کردم
که برای تئاتر و هنر کشور گامی بلند و اساسی تلقی
میشود.
وی افزود :آنچه که تئاتر از آن رنج میبرد خالء
متن و داستان است .درحالیکه ادبیات ما ادبیات
داستانپردازی است و باید به اتصال و اقتباس از
آنها کارهای ارزشمندی را خلق کنیم.
شجاعی با اشاره به اینکه «علیرغم اینکه بیس
حرکتها مبتنی بر متن است» ،ادامه داد :متاسفانه
درسیاستهای کلی کمترین اهمیت به متن
دادهشدهاست .لطف این جشنواره به این است که
در مشهد در حال انجام است .اتصال این وجه از هنر
با بنیان و بنیاد متن است.
این نویسنده و فیلمنامه نویس اظهار کرد :آنچه
که در گشتوگذار در اینمتنها دیدیم کارهای
خوب و امیدوارکنندهای است .یقینا بسیاری
از شرکتکنندگان بودهاند که مطلع نشدهاند و
نتوانستهاند شرکت کنند .اما امیدوارم قدمهای
بعدی جدیتر و حرفهایتر برداشتهشود.

همچنین در ادامه این نشست رئیس شورای
سیاستگذاری اولین جشنواره نمایشنامهنویسی
اقتباسی گام دوم ،محمدعلی چمیگوی طی
سخنانی خاطر نشان کرد :یکی از مزایای خاص این
جشنواره این است که دستگاههای متعددی در آن
حضور دارند.
وی ادامه داد :بیش از  ۱۸۰طرح به دبیرخانه
رسیده و در حال اعالم نتایج هستیم .نمایشنامههایی
که به دبیرخانه رسیدهاست با اهتمام ویژهای مورد
ارزیابی قرار گرفتهاست .در اولین فرصت از افرادی
که طر حهایشان برگزیده شده ،به مشهد دعوت
میشود.
چمیگوی با اشاره به اینکه«هدف اصلی این
جشنواره رسیدن به متون خوبی از ادبیات اقتباس
شده است» ،ادامه داد :پس از انقالب به آثار ادبی
خوبی رسیدهایم .امیدواریم گام دوم بتواند به نقصی
که در حوزه سینمایی رسوخ پیدا کرده ،کمک کند،
از متنهای غربی فاصله بگیریم و توجه ویژهای را به
ادبیات خودمان داشتهباشیم.

خبر

بیعتسبزبانهضتسرخ

سیدمهدی شجاعی:
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رسیدن بیش از  180اثر به دبیرخانه
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استاد پیشکسوت موسیقی مقامی
خراسان رضوی درگذشت

آی محمد یوسفی" استاد پیشکسوت موسیقی مقامی
خراسان روز پنجشنبه در شهر درگز دار فانی را وداع گفت.
مسئول گروه هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی در این باره گفت" :آی محمد یوسفی"
دوتارنواز زبده و پیشکسوت درگز ،صبح امروز در سن ۹۶
سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت.جواد روشندل افزود:
مرحوم یوسفی متولد سال  ۱۳۰۲روستای تگن از توابع
شهرستان درگز بود.وی اضافه کرد :آی محمد یوسفی
شاگرد اولیا قلی یگانه بوده و قدیمیترین و اصیلترین
ٔ
نوازنده بخشی در سبک شهرستان درگز به شمار می رفت.
مسئول گروه هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی گفت:مرحوم استاد یوسفی از معدود
نوازندگانی بود که تا سن کهنسالی با تار ابریشم مینواخت
که صدایی بمتر از دوتار سیمی دارد و رنگ و صوت آن
متفاوت است.روشندل افزود :استاد یوسفی بیش از ۶۰
سال به ٔ
شیوه بخشیهای شمال خراسان خواند و دوتار
نواخت و آیینهای قومی و منطقهای را زنده نگاه داشت.

سرویسفرهنگ

مراسم شیرخوارگان حسینی ،در اولین جمعه
محرم و ششمین روز از این ماه که نام مبارک حضرت
علی اصغر(ع) شش ماهه اباعبدالله الحسین(ع) را
بر خود گرفته است در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
هزاران مادر از یک الی  2ساعت قبل از آغاز
برنامه در صحن جامع رضوی حضور به هم رساندند.
در ورودیهای حرم مطهر رضوی  35هزار لباس
سبز محفل شیرخوارگان توزیع شد و همه مادران بر
تن کودکان شیرخوارشان به یاد طفل شیرخوار امام
حسین(ع) لباس سبز پوشانده و به نشانه ادامه راه
سرخ نهضت عاشورا تا ظهور حضرت ولی عصر(عج)
سربند یا صاحب الزمان(عج) را بر پیشانی این
سربازان امام زمان(عج) بستند.
خطیب مراسم در جمع مادران عزادار گفت:
لبیک یا حسین(ع) گفتن به معنای لبیک گفتن
به مرام و منش اباعبدالله الحسین(ع) است ،باید
گفت ،فرزندان ما نیاز به تربیت حسینی دارند و
مبنای تربیت حسینی نیز اخالق است.
حجتاالسالم والمسلمین وحیدحجتی اظهار
کرد :در کنار توسالت عاطفی و اشکهایی که برای
مصائب اهل بیت(ع) میریزیم ،مادران باید یک رکن
اساسی برای تربیت حسینی فرزندانشان مدنظر
داشته باشند.
وی ادامه داد :اگر مادری بخواهد فرزندش را بر
مبنای تربیت حسینی بزرگ کند ،باید بداند امام
حسین(ع) کیست و چه حال و هوایی دارد ،لذا
تا امام حسین(ع) را نشناسیم و ندانیم چه حال و
هوایی دارد ،تربیت ما تربیت حسینی نخواهد بود.
حجتی عنوان کرد :اینکه میگوییم لبیک
یاحسین(ع) این لبیک گفتن به مرام و منش
اباعبدالله الحسین(ع) است .اگر لحظه لحظه
زندگی امام حسین(ع) از آن زمان که از مدینه به
سمت کربال حرکت کردند را مطالعه کنیم ،میبینیم
که حضرت ،اخالقی برخورد کردند.
این کارشناس مذهبی ابراز کرد :اگر کسی
باور کند که رکن اصلی برای تربیت حسینی فرزند
اخالقی بار آوردن است ،شک نکنید که این تربیت
حسینی خواهد بود .اگر مادری نیتش این باشد
که فرزندش را بر مبنای اخالق حسینی بار بیاورد،
یعنی اینکه از تمام رذائل اخالقی از جمله کینه و
 ...باید دور باشد.
وی خطاب به مادران شیرخوارگانی که در
این اجتماع حضور داشتند ،تصریح کرد :اگر

تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت آتا راه سهند ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  57597و شناسه ملی
 14005693167به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  29/03/1398و نامه شماره 2165مورخ 30/3/98
انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء
دار با امضاء منفرد مدیرعامل یارئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()588597
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی انحالل شرکت مسکن کارگران موسسه صنعتی گوشت مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت  12547و شناسه
ملی  10380282309به استناد نامه شماره  257374مورخ  03/11/1397اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی
خراسان رضوی و مستند به بند  4ماده  54قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران و اختیارات حاصله از
اجرای تبصره  2ماده مذکور و بند  10ماده  36اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی (موضوع مصوبه شماره
 29445مورخ  14/2/1392هیات محترم وزیران) شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()588598
تاسیس،تغییراتشرکت

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ابتکار ارقام پارسیان درتاریخ  28/05/1398به شماره ثبت  69267به شناسه
ملی  14008555365ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :ارائه کلیه خدمات حسابداری  -حسابداری مدیریت و مشاوره ای درصورت لزوم پس از اخذ
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان خراسان رضوی ،
شهرستان مشهد  ،بخش مرکزی  ،شهر مشهد ،آب و برق  ،خیابان ویال [شهیدفکوری ، ]8خیابان شهید صیاد شیرازی
[ 26ویال  ، ]12پالک  ، 13طبقه پنجم  ،واحد  15کدپستی  9179136530سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است
از مبلغ  200000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای سید محمدرضاهاشمی به شماره ملی
 0859527573دارنده  100000000ریال سهم الشرکه آقای مسعود کریمی به شماره ملی  0941300366دارنده
 100000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید محمدرضاهاشمی به شماره ملی 0859527573و به
سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای مسعود کریمی به شماره ملی
0941300366و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد
آور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .اختیارات مدیر عامل :طبق
اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()588599
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت مسکن مهر شماره صدو نه مشهد شرکت تعاونی به شماره ثبت  30827و شناسه
ملی  10380460596به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  18/01/1398و نامه شماره  16359مورخ
 16/02/1398و نامه شماره  16357مورخ  16/02/1398مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد
تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :آقای مسلم خزاعی پور با شماره ملی  5539753631به سمت رئیس و اقای محب
شهری با شماره ملی  0941046575به سمت نائب رئیس و آقای ایمان احتشام کیا با شماره ملی 0933811993
به سمت منشی هیات مدیره و آقای محمدرضا مجردی مشهدی با شماره ملی  0939358344به سمت مدیر عامل
به مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ  16/07/1398انتخاب شدند - .کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد اور بانکی
ازقبیل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای محمدرضا مجردی مشهدی (مدیرعامل) و آقای مسلم
خزاعی پور(رئیس هیات مدیره) یا آقای ایمان احتشام کیا (منشی هیات مدیره) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و
اوراق عادی و نامهها با امضای آقای محمدرضا مجردی مشهدی (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()588600
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت نقش پژوهان اترک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  40793و شناسه ملی
 10380565582به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  21/03/1398و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع
عمومی فوق العاده مورخ 4/6/97به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با توجه به آگهی پذیره نویسی منتشره
در روزنامه رسالت و گواهی شماره 25/3360/9مورخ 19/03/1398بانک صادرات شعبه فرامرز عباسی مشهد مبنی
بر واریز مبلغ 100000000به حساب سپرده مخصوص جهت افزایش سرمایه از محل اورده نقدی  ،هیئت مدیره
افزایش مزبور را عملی دانسته و ماده  5اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد :ماده  4اصالحی :سرمایه شرکت
ً
مبلغ 101000000ریال منقسم به 101000سهم 1000ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()588601

مسئول دفتر ثبت آثار تاریخی و حرایم میراث فرهنگی
خراسان رضوی خبر داد؛

میخواهید بدانید که حسینیپسند و حسینیخواه
هستید ،کارگاه حسینخواهی و آزمون بگذارید.
جلسات اباعبدالله الحسین(ع) و خصوصا این
اجتماع عظیم یعنی اینکه امام حسین(ع) ،ما تو
را میخواهیم ،لذا خواستن امام حسین(ع) تنها
خواستن احساسی و عاطفی نیست و باید از مرز
احساس عبور کرد و به عمق مرام حضرت رسید.
حجتی با اشاره به بازگشت حربن یزید ریاحی
در جریان واقعه عاشورا و مورد عفو قرار گرفتن وی
از سوی امام حسین(ع) بیان کرد :عظمت امام
حسین(ع) به مرام حضرت است .اگر مانند حضرت
که عذر حر را پذیرفت ،ما نیز در زندگی اینگونه
عذرها را قبول کنیم و در زندگی فردی و اجتماعی
استفاده کنیم ،آنگاه میتوانیم تربیت حسینی
داشته باشیم.
این کارشناس مذهبی رسانه ملی بیان کرد:
اگر مادری قرار است فرزندش را حسینی بار آورد و
سبک زندگی حسینی داشته باشد ،باید در جریان
زندگی ،از بدی همسر چشم بپوشد .اگر مبنای
زندگی و تربیت حسینی را بر مبنای اخالق نگذاریم،
زندگی به کام ما نخواهد شد.
وی ادامه داد :تربیت حسینی یعنی اینکه امام
حسین(ع) حتی نسبت به افرادی که ایشان را قبول
نداشتند ،احساس مسئولیت و توجه میکردند که
نمونه آن همان توجه امام حسین(ع) به حر است

که با وجود گناه بزرگی که کرد ،اما امام وی را پس از
پشیمانی پذیرفت.
حجتی تصریح کرد :والیت یعنی سرپرستی
همراه با دوست داشتن .عمده اینکه فرزندان از پدر
و مادر دوری میکنند این است که پدر و مادر زیاد
امر و نهی میکنند .با زور ،کسی تربیت نمیشود.
در تربیت اخالق اثرگذار است .براساس روایات
رسیده از اهل بیت(ع) زیاد تذکر دادن فرزند را
عصبانی میکند.
این کارشناس مذهبی در رسانه ملی و سخنران
حرم مطهر رضوی ادامه داد :در تربیت فرزند اول
باید خود را به فرزندانمان ثابت کنیم تا در بزنگاههای
مهم انتخاب درست بتوانند ،براساس تجربیات
والدین تصمیم بگیرند .قرآن وقتی پیامبر(ص) را به
عنوان الگو معرفی میکند ،میگوید «:تو بر دلهای
مردم حکومت می کنی .تنها راه برای حکومت بر
مردم حکومت بر دلهاست» .این موضوع فرمولی
به مادران میدهد که نه بد دل و نه بد دهن باشند.
این فرزند امانت است و نباید با سلیقه خود آنها را
تربیت کرد.
وی عنوان کرد :لبیک یا حسین(ع) و بیعت با
اباعبدالله الحسین(ع) فراتر از بحث حماسه و شور
شعوری دارد و آن این است که ما میخواهیم لبیک
به مرام اباعبدالله(ع) بگویم ،لذا اگر میخواهیم
فرزندی تربیت کنیم که به حضرت مهدی(عج)

تاسیس ،تغییرات شرکت

تاسیس شرکت سهامی خاص آساک سالمت رضوان درتاریخ  03/06/1398به شماره ثبت  1634به شناسه ملی
 14008564603ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :الف) تهیه  ،توزیع  ،خرید  ،فروش  ،صادرات و واردات دارو و مواد اولیه آن  ،شیر خشک  ،مواد و سموم بهداشتی و
واکسن  ،مواد و ملزومات  ،وسایل و تجهیزات پزشکی و بهداشتی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و توان
بخشی از طریق منابع داخلی و خارجی  ، .کنترل کیفیت  ،مشاور فنی و مهندسی پزشکی و دارویی و مشاوره و تجهیز کننده
مراکز پزشکی و درمانی  .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان خراسان رضوی  ،شهرستان قوچان  ،بخش مرکزی  ،شهر قوچان ،محله ولی عصر  ،خیابان پروین اعتصامی
[ولیعصر  ، ]10خیابان ابوریحان [شهیدمطهری  ، ]13پالک  ، 50طبقه همکف کدپستی  9471765673سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن بی نام عادی مبلغ
 500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  458339/98/1مورخ  23/04/1398نزد بانک سپه شعبه قوچان
با کد  72پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد مهدی آیشنه به شماره
ملی 0083030867و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای محمود باتر به
شماره ملی 0870333364و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
خانم سکینه سیاح به شماره ملی 0873000765و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2سال دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود
اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضاء آقای محمد مهدی آیشنه به شماره ملی  0083030867به سمت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره یا خانم سکینه سیاح به شماره ملی  0873000765به سمت رئیس هیت مدیره و عضو هیئت
مدیره یا آقای محمود باتر به شماره ملی  0870333364به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  ،همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 .اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه بازرسان خانم مهین بابائی جنیدآباد به شماره ملی  0870945661به سمت بازرس
اصلی به مدت یک سال مالی خانم تکتم نادریان ثانی به شماره ملی  6359943931به سمت بازرس علی البدل به مدت یک
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار صبح امروز خراسان رضوی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری قوچان ()588898
تاسیس ،تغییرات شرکت

تاسیس شرکت سهامی خاص آساک سالمت رضوان درتاریخ  03/06/1398به شماره ثبت  1634به شناسه ملی
 14008564603ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :الف) تهیه  ،توزیع  ،خرید  ،فروش  ،صادرات و واردات دارو و مواد اولیه آن  ،شیر خشک  ،مواد و سموم بهداشتی و
واکسن  ،مواد و ملزومات  ،وسایل و تجهیزات پزشکی و بهداشتی و درمانی بیمارستانی و دندانپزشکی و آزمایشگاهی و توان
بخشی از طریق منابع داخلی و خارجی  ، .کنترل کیفیت  ،مشاور فنی و مهندسی پزشکی و دارویی و مشاوره و تجهیز کننده
مراکز پزشکی و درمانی  .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکز اصلی :استان خراسان رضوی  ،شهرستان قوچان  ،بخش مرکزی  ،شهر قوچان ،محله ولی عصر  ،خیابان پروین اعتصامی
[ولیعصر  ، ]10خیابان ابوریحان [شهیدمطهری  ، ]13پالک  ، 50طبقه همکف کدپستی  9471765673سرمایه شخصیت
حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن بی نام عادی مبلغ
 500000ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  458339/98/1مورخ  23/04/1398نزد بانک سپه شعبه قوچان
با کد  72پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد مهدی آیشنه به شماره
ملی 0083030867و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال آقای محمود باتر به
شماره ملی 0870333364و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال
خانم سکینه سیاح به شماره ملی 0873000765و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره
به مدت  2سال دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود
اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضاء آقای محمد مهدی آیشنه به شماره ملی  0083030867به سمت
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره یا خانم سکینه سیاح به شماره ملی  0873000765به سمت رئیس هیت مدیره و عضو هیئت
مدیره یا آقای محمود باتر به شماره ملی  0870333364به سمت نایب رئیس هیئت مدیره  ،همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
 .اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه بازرسان خانم مهین بابائی جنیدآباد به شماره ملی  0870945661به سمت بازرس
اصلی به مدت یک سال مالی خانم تکتم نادریان ثانی به شماره ملی  6359943931به سمت بازرس علی البدل به مدت یک
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار صبح امروز خراسان رضوی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری قوچان ()588999
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت معدنی سیم آوران خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت  19774و شناسه ملی  10380352943به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  30/09/1397و نامه شماره  29204مورخ  12/3/98اداره تعاون کار و
رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح
گردید " :فرآوری مواد معدنی " پس از اخذ مجوزهای الزم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمیباشد  - 2اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر  52ماده و  29تبصره به تصویب رسید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()588602

لبیک گوید ،الزمه آن اخالقی زندگی کردن است تا
در این زندگی اخالقی ،فرزندی با مرام و منش امام
حسین(ع) تربیت کنیم.
حجتی افزود :امام حسینی که حر را بخشید ،در
ن زنی که
دامن فاطمه زهرا(س) بزرگ شده بود ،دام 
در شرایط سخت چند روز قبل از شهادت نیز نیمه
شب برای همسایهها دعا میکرد .بنابراین فرزندان
ما نیاز به تربیت حسینی دارد و مبنای تربیت
حسینی اخالق است.
یادآور میشود :اجتماع بزرگ شیرخوارگان
حسینی در حرم مطهر رضوی با مداحی امیر
کرمانشاهی ادامه یافت .همچنین برای این مراسم،
در حدود ۳۵هزار لباس شیرخواره تهیه شد و به
خانوادههایی که با نوزاد شیرخوار برای شرکت در
این مراسم وارد حرم مطهر میشدند ،اهدا گردید.
گفتنی است این مراسم را مجمع جهانی حضرت
علی اصغر (ع) طراحی و اجرا کرده و امسال طبق
اعالم این مجمع مراسم شیرخوارگان حسینی
همزمان در شش هزار و  ۲۰۰نقطه ایران و  ۴۵کشور
جهان برگزار شد.
مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) یک
سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی مذهبی در ایران
است که در سال  ۱۳۸۳برای برگزاری همایش
شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم
تأسیس شده است.

ثبت  ۱۴حسینیه تاریخی از خراسان رضوی
در فهرست آثار ملی

مسئول دفتر ثبت آثار تاریخی و حرایم اداره کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
گفت۱۴ :حسینیه تاریخی از این استان در فهرست آثار
ملی به ثبت رسیده که قدمت آنها به دوره قاجار میرسد.
محمود طغرایی درباره قدمت حسینیهها در استان اظهار
کرد ۱۴ :حسینیه تاریخی از این استان در فهرست آثار
ملی به ثبت رسیده که قدمت آنها به دوره قاجار میرسد.
این حسینیهها شامل حسینیه قنادها در سبزوار مربوط به
اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی ،حسینیه زرگرها در
سبزوار مربوط به اواخر دوره قاجار ،حسینیه حاج کریمی در
قوچان مربوط به دوره پهلوی ،حسینیه هیات حسینی باال
در داورزن مربوط به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی
میشود.وی افزود :حسینیه رحیمیان در مشهد مربوط
به اواخر دوره قاجار ،حسینیه گلمکان در چناران مربوط
به دوره قاجاریه ،حسینیه تایباد مربوط به دوره پهلوی،
حسینیه حصار در شهرستان بینالود مربوط به دوره پهلوی
اول ،حسینیه حاج خداداد در بجستان مربوط به دوره
قاجاریه ،حسینیه داورزن مربوط به دوره قاجاریه ،حسینیه
باالده برس در تربت حیدریه مربوط به اواخر دوره قاجار،
حسینیه چشمه علی در نیشابور مربوط به دوره قاجار،
تکیه ابوالفضلی در نیشابور مربوط به دوره پهلوی اول ،تکیه
سفلی کنگ در بینالود مربوط به اواخر دوره قاجار از دیگر
حسینیههایی است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده
است.

تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سنگ آوران توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  13691و شناسه ملی
 10380293416به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  18/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :آقای ابراهیم رزاق
پور ترکی به شماره ملی  0934452687به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل  -آقای ابوالفضل دانشوری به شماره ملی
 5539774248به سمت نائب رئیس هیات مدیره -آقای سیدغالم رضا حقی به شماره ملی  4879813184به سمت عضو
هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند  .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک – سفته – بروات –
قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود  .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری مشهد ()588603
تاسیس ،تغییرات شرکت

آگهی انحالل شرکت خدماتی توسعه گران سبز فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  1871و شناسه ملی
 10380158093به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  24/05/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد- :
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید وخانم طاهره فرهمندمهر به کدملی 1060393093به سمت مدیر تصفیه
برای مدت دوسال انتخاب شدند .آدرس محل تصفیه استان خراسان رضوی  -شهرستان نیشابور  -بخش مرکزی  -شهر
نیشابور-محله ابراهیمی-خیابان مهر کوچه کال روغن نباتی پالک  37طبقه همکف به کدپستی  9316783889می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نیشابور ()588604
تاسیس ،تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و عشایری هزار مسجد چناران شرکت تعاونی به شماره ثبت  256و شناسه ملی
 10861639337به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  27/04/1398ونامه شماره 461/4/10/207
مورخ  28/05/1398اداره امورعشایری شهرستان چناران تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :صورتهای مالی منتهی به سال
مالی 1397مورد تصویب قرارگرفت  - .نصرت اله امیدوار ورانلو به شماره ملی  0872608018و محمد فالحی توپکانلوبه
شماره ملی  5228047425و قربان دلیر به شماره ملی  5228496092و علی نقی حقیقی به شماره ملی 0870691988
و نصراله قائمی به شماره ملی  1060893304بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علیرضا اقبال ورانلو به شماره ملی
 0870750887و حسین چوپانی توپکانلو به شماره ملی  5228044515بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای
مدت سه سال انتخاب گردیدند- .حسین قاین نژاد جفکانلو شماره ملی  0920398634و روح اله عاشق به شماره ملی
 5228049991به عنوان بازرسین اصلی و مصطفی مهرپرور ورانلو به شماره ملی 5229820853به عنوان بازرس علی
البدل برای یک سال مالی شرکت انتخاب شدند .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکتها
و موسسات غیرتجاری چناران ()588605
تاسیس ،تغییرات شرکت

آگهی تغییرات شرکت تعاونی روستایی رهبر دهقان به شماره ثبت  211و شناسه ملی  10380037010به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  27/05/1397و نامه شماره  906/556مورخ  21/7/97اداره تعاون
روستایی شهرستان خواف تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :گلزار رسولی
 0769733123و میرمحمود صالحی سنگانی  0768843741و فضل احمد مختاری  0769766056و محمد رئوف
درایت  0769751814و محمد مرادی  0769747434به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد حسین
فرخنده پیام  0769721079و غالم محمد تشکری  0769704255به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت
 3سال انتخاب گردیدند  - 2آقای عبدالغفور پاکدامن به شماره ملی  0769740480و دین محمد مختاری غالم احمد
خواف  0769261280به عنوان بازرسان شرکت برای برای سال مالی انتخاب گردیدند - 3 .صورتهای مالی  96به تصویب
رسید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری خواف ()588606
تاسیس ،تغییرات شرکت

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرتا چوب بیهق درتاریخ  06/06/1398به شماره ثبت  4329به شناسه
ملی  14008577410ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :تولید و فروش انواع مصنوعات چوبی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع
ذیربط مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی :استان خراسان رضوی  ،شهرستان سبزوار  ،بخش
مرکزی  ،شهر سبزوار ،محله امیرکبیر  ،کوچه امیرکبیر ، 4خیابان امیرکبیر  ،پالک  ، 36طبقه همکف کدپستی
 9613775717سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  10000000ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر
یک از شرکا آقای سعید حیاتی به شماره ملی  0794939295دارنده  5000000ریال سهم الشرکه آقای حمیدرضا
کریمی به شماره ملی  1285160304دارنده  5000000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سعید حیاتی
به شماره ملی 0794939295و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حمیدرضا کریمی به شماره ملی
1285160304و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورشرکت
از قبیل چک،سفته،بروات،قراردادها،عقود اسالمی و همچنین کلیه نامههای عادی و اداری با امضا آقای حمیدرضا
کریمی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .اختیارات مدیر عامل :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار
صبح امروز خراسان رضوی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و
صدور پروانه فعالیت نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری سبزوار ()589090
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شهردار مشهد تاکید کرد:

خبر

طرحهایتفصیلیبرمدارخواستوانتظارمردم

نایب رئیس شورا نسبت به انحراف از هدف اصلی
دفاتر تسهیل گری هشدار داد:

پیشگیری از تبدیل دفاتر تسهیل گری به
شعب شهرداری

نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد بر لزوم
دقت و مراقبت از برنامهها و عملکرد دفاتر تسهیل
گری تاکید کرد تا این دفاتر از اهداف اصلی خود
منحرف نشوند.
به گزارش صبح امروز ،حمیدرضا موحدی زاده در
بازدید از دفاتر تسهیل گری محالت طبرسی شمالی
با بیان اینکه دفاتر تسهیل گری خط مقدم ارتباط با
مردم در متن جامعه هستند بر تعیین اهداف روشن و
شفاف برای دفاتر تاکید کرد تا از این وادی همه مردم
برای کمک و همکاری ورود کنند.
وی مهم ترین گام به سوی موفقیت دفاتر تسهیل
گری را هدفگذاری دانست و گفت :در راستای
اهداف باید شرح وظایف نوشته شود و البته باید
مراقب بود وظایف تبیین شده برای دفاتر با امور
جاری شهرداری موازی کاری نداشته باشد.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد
خاطرنشان کرد :به همت دفاتر تسهیل گری،
بافتهای ناکارآمد و فرسوده شهری باید طی
فرآیندی تبدیل به بافت کارآمد شوند؛ این هدف
دفاتر و سازمان بازآفرینی است لذا مراقب باشید از
هدف اصلی دور نشوید.موحدی زاده بهترین راه
جلب همراهی مردم را آگاهی آنها از منافع خودشان
در قبال تغییرات برشمرد و افزود :اگر مردم این مهم
را درک نکنند در برابر تغییرات مقاومت می کنند،
لذا باید شرح اهداف ،برنامهها و فواید آنها به وضوح
و روشنی برای مردم آشکار شود.وی در تشریح
بایدهای اجرایی در امور تسهیل گری گفت :سهولت
اجرای کارها باید در دفاتر خودنمایی کند و نباید
روال کار دفاتر شبیه روال روزمره اداری شهرداری
شود .همچنین باید در دفاتر تسهیالت واقعی فراهم
شده و موانع را حذف کنید.نایب رئیس شورای
اسالمی شهر مشهد در این خصوص اضافه کرد:
باید به سرعت به شناخت محیط برسید و ذینفعان
تسهیلگری شناسایی شوند؛ مردم ،سرمایه گذاران،
پیمانکاران و ...از جمله ذینفعان بالقوه خدمات دفاتر
هستند که ایجاد پیوند بین آنها و جلب اعتماد مردم
سبب مشارکت ایشان خواهدشد.موحدی زاده بر
لزوم تنظیم برنامه ساالنه دفاتر و ارائه به شورا تاکید
کرد و گفت :باید راههای جلب مشارکت و اعتماد
مردم شناسایی شود تا بتوانیم به آنها کمک کنیم .از
جمله محرکهای توسعه منطقه از قبیل پروژههای
عمرانی و جذابیتهای خاص و امکان ارائه امتیاز از
جانب شهرداری مشخص شود.
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سرویس در شهر

شهردار مشهد بر لزوم توجه به خواستهها و انتظارات
مردم در اجرای طرح تفصیلی تاکید کرد .به گزارش
صبح امروز ،محمدرضا کالئی با بیان این مطلب در
نشست بررسی طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب که در
سالن شهدا برگزار شد ،با تاکید بر اهمیت بررسی طرح،
اظهار کرد :خواسته ما از شهرداران مناطق این است که
حلقه ارتباط مدیریت شهری با مردم باشند و انتظارات و
گرایشهای مردم را درک کنند .بر این اساس اگر ابتدای
مطالعه و بررسی طرح هستند ،باید خواستههای مردم را
در نظر گیرند و آن را به مشاور انتقال دهند.
وی همچنین گفت :اگر انتهای بررسی طرح هستند،
باید خواستههای مردمی را بر طرح تطبیق دهند و اعالم
کنند چه بخشهایی در طول اجرای طرح به لحاظ
اجتماعی ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد.شهردار
مشهد به وجود اختالف نظرها ،چالشها و مطالبات در
طرح اشاره کرد و گفت :این اختالفات بین حوزههای
مختلف و حتی در درون مدیریت شهری وجود داشته
و همچنان نیز به قوت خود باقی است.کالئی در ادامه
بیان کرد :عمده این اختالفات یا حل و فصل نشده یا
مرتفع شده ولی افراد با عینکهای قبلی و نگرشهای
گذشته به موضوع نگاه می کنند .پس باید چند اصل
اساسی به منظور دستیابی به انسجام و یکپارچگی مورد
توجه قرار گیرد.وی خاطرنشان کرد :اگر با انتظارات و
چالشهای اجتماعی مواجه ایم ،باید شهرداران مناطق
این مسائل را ارائه کنند.
شهردار مشهد با اشاره به اینکه بخش زیادی از تحقق
وظایف هر حوزه در گرو برنامههای اجرایی است که از
طرحهای تفصیلی منبعث می شود ،گفت :همچنین
باید بر روی ارتقای کیفیت سکونت توجه کرد.
کالئی با اشاره به اجرای پروژههای مختلف از سوی
مدیریت شهری در بازههای زمانی ،بیان کرد :مدیر
منطقه باید پروژههایی که مدیریت شهری در برشهای
برنامه میان مدت در نظر گرفته را تطبیق دهد و بر اساس
آن الگوی کار را اجرایی کند.
وی خاطر نشان کرد :باید شأن مناطق ارائه و کنترل
گرایشهای اجتماعی و تذکر آنها به جلسه برای لحاظ
توسط نهادهای تسهیل کننده و دیدن چگونگی تحقق
ماموریت اصلی پهنه در قالب فعالیتهای مدیریت
شهری باشد.
شهردار مشهد با بیان اینکه حوزه شهرسازی باید
این خواستهها را به صورت فنی مدیریت کند ،گفت:
خواستهها چه در طرحهای باالدستی چه در برنامههای
میان مدت باید کنترل شود و خالف آن نیز رصد گردد.

کالئی تاکید کرد :همچنین باید تمهیدات این مسئله
که حرفها به صورت عملیاتی در قالب سند مشخص
و روشن در بین همه اسناد و ذی نفعان اعمال گردد،
اندیشیده شود.
وی با اشاره به نقش سایر حوزههای تخصصی در
این رابطه ،تصریح کرد :حوزههای تخصصی نیز باید
تحقق ابزارهای خود برای ایفای نقش در این طرح یا
سایر برنامههای مدیریت شهری را درخواست ،کنترل و
نظارت کنند.
شهردار مشهد اظهار کرد :امروز با طرحی مواجه ایم
که مشاور در سالیان ممادی تهیه و ارائه کرده است .پس
باید در تطبیق مسائل تمامی خواستههای اجتماعی و
مانند آن را رعایت کنیم و طرحهای باالدست را نیز لحاظ
کنیم .اما این امر باعث نمی شود پیشنهاداتی که برای
بهبود ارائه می دهیم ،محدود به طرحهای باالدست
وعوامل معطوف کننده باشد.
کالئی عنوان کرد :تنها چیزی که ما را محدود می
کند این است که مبنای تهیه طرح را تغییر ندهیم .اما
ممکن است سند جامع مانند هر سند دیگری اشکاالتی
داشته باشد.
وی با بیان اینکه در طی  13سال گذشته شهر
دستخوش تغییراتی شده ،گفت :پس در نتیجه این
تغییرات ممکن است مدیریت شهری به استنتاجاتی
رسیده باشد .در عین حال بخشی از این تغییرات
اقتضائات راهبردی است که مدیریت شهری به تجربه با
آنها برخورد کرده است.
شهردار مشهد با تاکید بر اینکه به معنای واقعی به

دنبال شفافیت ،کاهش فساد و الکترونیکی کردن امور
هستیم ،اظهار کرد :برای این مهم اقتضائاتی در طرح
الزم است .نکته بعدی این است که حتی االمکان شکل
مداخالت باید شکل راهبردی ساختاری باشد.
کالئی خاطرنشان کرد :آنچه اتفاق افتاده در طرح
دیده شود و واقعیات موجود در شهر بر روی طرح
تفصیلی بنشیند ،که اگر رعایت نکنیم مردم دچار دردسر
می شوند.
yyتالش در قانون گرایی و تکمیل سندهای کنترل شهر از
سوی شورای پنجم
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
اسالمی شهر مشهد گفت :شورای پنجم می کوشد
سندهای کنترل شهر را با شعار قانون گرایی محقق و
تکمیل کند.
محمدهادی مهدی نیا با اشاره به اینکه شعار
شورای پنجم قانون گرایی است ،بیان کرد :شورای
شهر قانونگرایی را در حوزه شهرسازی دنبال می کند و
امیدواریم یکی از نتایج قانون گرایی در این حوزه ،کامل
شدن سندهای کنترل شهر از جمله طرح تفصیلی باشد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه شورا بر مبنای قوانین
باالدستی کار خود را در بررسی طرح انجام می دهد،
گفت :شورا بر مبنای آیین نامه اجرای طرحهای توسعه
و عمران مصوب سال  ،78ضوابط طرحهای باالدستی،
طرح جامع و شرح خدمات مشاور را بررسی می کند و
این موارد  3طرحی است که تبدیل به چک لیست می
شود و بر مبنای آن طرحها کنترل می گردد.

مهدی نیا با اشاره به محتوی طرحها ،اظهار کرد:
زمانی که با امضای شهردار طرح به شورا ارسال می
شود ،این امر به معنای اجماع نظر در بخشهای مختلف
شهرداری است.
وی به وجود دو رویکرد در این زمینه اشاره کرد و
توضیح داد :یا اینگونه تصور می شود که طرح تفصیلی
طرحی است که وقتی مصوب می شود و در دست
مدیریت شهری قرار می گیرد ،بخشهایی است که
دارای بیشترین ارتباط با مدیریت شهری است ،اما به
خرق عادت مبتال می شود و مدیریت شهری به شکل
دیگری رقمهای جاری خود را اجرایی می کند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
اسالمی شهر مشهد افزود :رویکرد دیگر این است که
طرح تفصیلی ارائه می شود و محتوایی با خود می
آورد که بر مبنای آن مدلها و ساختارهای دیگری برای
پاسخگویی شکل می گیرد .پس در این رویکرد باید طرح
تفصیلی به واقعیتهای موجود نزدیک شود تا ابزاری
برای پاسخگویی مدیریت شهری شود.
مهدی نیا با اشاره به وجود محدودیتهایی در ضوابط
و مقررات طرح ،گفت :گاه با وقفه ای دوباره مسیر را
تکرار می کند که نمونه آن طرح تاش است.
وی افزود :پیش بینی این است اگر با رویکرد دوم
باشد توقفی در اجرای کار صورت می گیرد ،چالشها
و نارضایتی شکل می گیرد و دوباره همان شرایط حاکم
می شود.
وی با اشاره به محدودیتهای طرح ،اظهار کرد
سقف جمعیتی در سند باالدستی – که طرح جامع
است 603 -هزار نفر دیده شده و تا سال 1405
باید نزدیک  100هزار نفر در این حوزه مستقر
شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای
اسالمی شهر مشهد در خصوص محدودیتهای
استاندارد سرانه طرحهای باالدستی ،بیان کرد :طرح
مساحتهایی را تکلیف می کند وبر همه چیز اثر گذار
است.
مهدی نیا گفت :آنچه از این نظامات بررسی میشود،
آن است که  2مورد بیشترین اثر را بر امورات جاریه
شهرداری دارد .در واقع بیشترین اثرات را کاربری زمین و
نظام عرضه و دسترسی دارد.
وی بیان کرد :در نظام کاربری زمین نیز محصولی
که تولید می شود  2نقشه کاربری پیشنهادی اراضی و
دفترچه ضوابط مبتنی بر نقشه را شامل می شود در این
زمینه عقب نشینیها ،تعریض معبرها و کاربرهای دیگر
مطرح است.

در شهر
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اخبار
تا پایان سال جاری:

 30پروژه فضای سبز در مناطق
کمبرخوردار بهره برداری می شود

سرپرست اداره کل بهبود محیطزیست شهری
شهرداری مشهد گفت :پیشبینی میشود تا پایان
سال جاری تعداد  30پروژه فضای سبز با مساحتی
بالغ بر  33هکتار در مناطق حاشیهای و کم برخوردار
شهر به بهرهبرداری برسد.به گزارش صبح امروز ،سید
علی اکبر انتظام با عنوان اینکه تاکنون بالغ بر 38
میلیارد تومان اعتبار برای این پروژ هها ،صرف شده
است ،خاطرنشان کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون
 19پروژه از  30پروژه فضای سبز با مساحتی بالغ بر
 25هکتار و اعتباری حدود  26میلیارد تومان افتتاح
شده است.وی ادامه داد :پیشبینی میشود 11
عنوان پروژه دیگر هم با مساحتی بالغ بر  8هکتار و
اعتباری بالغ بر  12میلیارد تومان تا پایان سال به
بهرهبرداری برسد.انتظام افزود :این پروژهها در مناطق
کم برخوردار و پیرامونی شهر ،مناطق ،3 ،4 ،5 ،6 ،7
 2و بخشی از منطقه  10به بهرهبرداری خواهد رسید.

فاز دوم جلوخان آرامگاه فردوسی آماده
بهرهبرداری است

معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشهد گفت :فاز دوم پروژه ساماندهی جلوخان
آرامگاه فردوسی آماده بهرهبرداری است.به گزارش
صبح امروز ،خلیلا ...کاظمی در این خصوص
افزود 28 :اردیبهشت ماه و همزمان با افتتاح فاز اول
پروژه ساماندهی جلوخان آرامگاه فردوسی ،عملیات
اجرایی ساماندهی فاز دوم نیز با روشن شدن تابلو روز
شمار آغاز شد.وی اضافه کرد :برای اجرای فاز دوم
به مساحت  3.7هکتار زمانبندی  100روزه در نظر
گرفته شده بود که بر همین اساس ساماندهی این
فاز باید دوم شهریورماه آماده بهرهبرداری می شد که
خوشبختانه عملیات اجرایی پروژه سرموعد مقرر شنبه
دوم شهریور به پایان رسید.کاظمی با اشاره به این که
ساماندهی فاز دوم جلوخان آرامگاه فردوسی حدود
 16.5میلیارد تومان هزینه داشته است اظهار کرد :در
این فاز 11هزار و 900مترسنگ طولی 375 ،مترمربع
سنگ پازلی  5500 ،متر سنگ کوبیک بکار رفته
است.معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شهرداری
مشهد ادامه داد :همچنین در فاز دوم جلوخان 1.6
هکتار فضای سبز اجرا و  208پایه چراغ نصب شده
است.گفتنی است که فاز اول ساماندهی جلوخان
آرامگاه فردوسی به مساحت  ۳هکتار با اعتباری بالغ
بر  ۱۰میلیارد تومان  28اردیبهشت ماه به بهرهبرداری
رسید و فاز دوم نیز اکنون آماده بهرهبرداری
است.

 7ورزش

sobhe.emrooz.news@gmail.com

W w w. s o b h e - e m r o o z . i r

شنبه16شهریورماه-1398سالسوم-شماره533

Vol.3.No.533 Sep.7.2019

بازیکن تیم فوتسال هیات فوتبال استان:

خبر

برایقهرمانیبهمیدانمیرویم

پیشبینی کسب  ۷۰تا  ۸۰سهمیه را کردهایم

دبیر خراسانی اجرایی کمیته ملی پارالمپیک گفت:
هدفگذاری ما این است تا در پارالمپیک توکیو بین
ده تیم برتر قرار بگیریم.هادی رضایی ،در خصوص
شرایط ورزشکاران جانباز و معلول برای کسب سهمیه
پارالمپیک توکیو اظهار داشت :خوشبختانه شرایط
خوبی در رشتههای پارالمپیکی حکفرما است ،تاکنون
ورزشکاران ما موفق شدهاند  ۳۴سهمیه برای حضور در
پارالمپیک توکیو کسب کنند .این امیدواری وجود دارد
در چند رشته دیگر مانند شنا ،دوومیدانی ،تیراندازی،
فوتبال پنج نفره و بسکتبال با ویلچر بتوانیم کسب
سهمیه بیشتری داشته باشیم.وی ادامه داد :سیاست
ما این است تا از ورزشکارانی که کسب سهمیه میکنند
به صورت ویژه و در بسته حمایتی تا پارالمپیک حمایت
کنیم تا انشاءالله این کار ما باعث شود آنها با انگیزه
بیشتری در توکیو حضور پیدا کنند .دبیر اجرایی کمیته
ملی پارالمپیک در خصوص اینکه آیا شعار کاروان ایران
برای حضور در پارالمپیک توکیو مشخص شده است یا
خیر ،گفت :فعأل در حال گذاشتن نظرسنجی هستیم
تا بتوانیم به امید خدا پس از پایان نظرسنجی بهترین
شعار را برای پارالمپیک انتخاب کنیم.رضایی در پاسخ
به این سوال که طراحی لباس کاروان برای پارالمپیک
توکیو به چه شکلی خواهد بود ،تصریح کرد :تا شروع
پارالمپیک توکیو یک سال زمان داریم اما طراحی
لباسها را آغاز کردهایم تا بتوانیم بهترین طراحی را
برای کاروان داشته باشیم.وی با اشاره به حضورش در
نشست سرپرستان کاروانهای اعزامی به پارالمپیک
 ۲۰۲۰در توکیو گفت :روز شنبه به همراه یکی دیگر از
مسئوالن کمیته ملی پارالمپیک به ژاپن میرویم و پنج
روز بعد به ایران برمیگردیم .در چند روز حضور در ژاپن
قرار است پیرامون مسائل مختلف مربوط به بازیها و
هماهنگی با بخشهای مختلف میزبان صحبت شود.
دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک در خصوص اینکه
در توکیو چند مدال میتوانیم کسب کنیم ،توضیح
داد :هنوز این شانس را داریم تا کسب سهمیه بیشتری
برای پارالمپیک توکیو داشته باشیم ،پیشبینی کردهایم
که بین  ۷۰تا  ۸۰سهمیه برای پارالمپیک به دست
بیاوریم .البته در نظر داریم در بسته حمایتی از شصت
ورزشکار که شانس بیشتری برای مدال گرفتن دارند،
تا پارالمپیک حمایت کنیم .هدفگذاری ما این است تا
در توکیو بین ده تیم برتر قرار بگیریم.رضایی در پایان
در واکنش به گالیههای بازیکنان بسکتبال با ویلچر
مبنی بر نداشتن امکانات گفت :تمام فدراسیونهای
پارالمپیکی تحت پوشش ما هستند و از همه مهمتر
اینکه حمایت ما از ورزشکاران زمانی شروع میشود
که بتوانند کسب سهمیه کنند .بسکتبال با ویلچر فعال
سهمیهای نگرفته که از آنها حمایت کنیم.

میدان

عضو تیم فوتسال هیات خراسان رضوی می گوید
پخش تلویزیونی رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان
باعث حضور حامیان مالی قدرتمند در این رشته می
شود و در نهایت شاهد پیشرفت ورزش زنان خواهیم
بود.
«نسمیه غالمی» یکی از ملی پوشانی است
که در لیگ برتر این فصل برای تیم فوتسال هیات
خراسان رضوی بازی میکند .وی پیش از این از سال
 ۱۳۸۵تجربه حضور در تیمهای پیکان ،سایپا ،آرش
بندرعباس ،صنعت نفت آبادان ،ملی حفاری اهواز،
سپیدرود رشت ،دانشگاه آزاد و پویندگان صنعت فجر
شیراز را دارد.
او همچنین سالهاست که در بازیهای
آسیایی و المپیک در کنار دیگر ملی پوشان
نقش موثری برای کسب مقام قهرمانی و نایب
قهرمانی داشته است .گفت و گویی با این بازیکن
داشته ایم که در صحبتهای خود نبود پخش
تلویزیونی را مانعی برای رشد فوتسال زنان عنوان
کرد.
yyتفاوت دستمزدهای این فصل نسبت به فصل
گذشته چقدر است؟
دستمزدها در فصل جدید لیگ برتر فوتسال
نسبت به فصل گذشته چندان تغییری نکرده و ۱۰
درصد اضافه شده است.

yyآیا در پایان فصل گذشته کل مبلغ دستمزد خود را
دریافت کردید؟
خیر .در پایان فصل گذشته به دلیل آنکه
نتوانستیم به پلیآف صعود کنیم باشگاه پویندگان
صنعت فجر شیراز ۲۰ ،درصد از قرارداد من کم
کرد در حالی که کل قرارداد من هم مبلغ زیادی
نمیشود.
yyشرایط تیمها نسبت به فصل گذشته چه تغییری
کرده است.؟
تیمها نسبت به فصل گذشته خیلی بهتر شدند

و در لیگ برتر شاهد حضور  ۶تیم مدعی قهرمانی
هستیم که این موضوع باعث جذاب شدن مسابقات
می شود.
امسال بازیکنان مطرح در تمام تیمها پخش شدند
و این به جذاب شدن مسابقات کمک زیادی می کند.
yyبرای بهبود کیفیت رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان
باید چه اقداماتی صورت گیرد؟
مسابقات ما پخش تلویزیونی ندارد و حتی
رقابتهای لیگ فوتسال مردان هم به ندرت از
تلویزیون پخش می شود .یکی از جدی ترین

از جذب قوچاننژاد خوشحالیم

مشکالت فوتسال زنان مباحث مالی است که برای
حل آن نیاز به پخش تلویزیونی داریم.
yyاین امر چقدر میتواند به تیمها آسیب برساند؟
نبود پخش تلویزیونی سبب دیده نشدن فوتسال
از طرف حامیان مالی است و وقتی آنها حمایت
نکنند بازیکنان نیز دستمزد باالیی نخواهند گرفت.
امیدوارم مسئوالن این موضوع را پیگیری کنند تا
زنان بتدریج حق پخش تلویزیونی داشته باشند.
گرچه فصل گذشته شبکه ورزش چند دیدار لیگ
برتر فوتسال زنان را پخش کرد و در آن زمان این امر
مقداری به بهبود شرایط بازیکنان کمک کرد.
yyفکر میکنید که تا چه حد شرایط قهرمانی برای تیم
هیات خراسان رضوی مهیا باشد؟
تیم ما امسال برای قهرمانی بسته شده و ما همه
تالشمان را میکنیم که در هر بازی پرقدرت ظاهر
شویم .در این فصل هیچ تیمی را نمیتوانیم دست
کم بگیریم و با برنامه ریزی خاصی در هر بازی حضور
مییابیم.
yyاز مهمترین ویژگیهای لیگ برتر در این فصل
چیست؟
لیگ این فصل مثل فصل گذشته پلی آف دارد
و این امر به تیمها خیلی کمک میکند و ما همه
تالشمان را برای قهرمانی لیگ میکنیم.

زمزمههای مهاجرت داور خراسانی قوت گرفت
داور خراسانی بین المللی فوتبال ایران از احتمال رفتنش به کشور
استرالیا برای اقامت در این کشور سخن گفته است.
بحث مهاجرت علیرضا فغانی از ایران مربوط به امروز و دیروز
نیست .بعد از جام جهانی  2018روسیه و اتفاقاتی که این داور
برجسته فوتبال جهان در کنار موفقیتهای بی نظیرش تجربه کرده
بود که برای اولین بار شایعه مهاجرت فغانی مطرح شد .در آن زمان
فغانی خودش برای مدتی سکوت کرد اما بعدا به تکذیب ماجرا
پرداخت و چند ماه بعد حتی او در جام ملتهای آسیا نیز قضاوت کرد.
بعد از جام ملتها نیز شایعات درباره مهاجرت فغانی وجود داشت
اما این داور هر بار این موضوع را تکذیب کرد و قضاوتهای متوالی
او در لیگ برتر ایران سبب شد تا تقریبا همه این موضوع را فراموش
کنند .حاال اما با گذشت مدت زیادی از این اتفاقات بار دیگر شایعه
نگران کننده درباره داور بین المللی فوتبال ایران قوت گرفته و نکته
قابل توجه این است که حاال خودش هم این موضوع را رد نمی کند.
فغانی در گفت و گویی که انجام داده در این خصوص حرف زده
است .او گفته« :این بحث بارها پس از جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه تکرار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (1/511)3231

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/09/20و برابر رای شماره  139860306005003231مورخ  98/06/05هیات اول موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای احمد شادمهری فرزند عباسعلی نسبت
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  170/70مترمربع از پالک شماره  3062فرعی مجزی شده از  30فرعی
از  15اصلی واقع در اراضی فاروب رمان بخش  5حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمدهادی
میرحسینی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  13ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار
در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .تاریخ انتشار نوبت اول  98/06/16تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/31
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (2/511)7084

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی برابر رای شماره  139760306005007084هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای رضا رجائی فر فرزند محمد بشماره شناسنامه  13896صادره نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  167/58مترمربع از پالک  3071اصلی واقع در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری
از مالک رسمی خانم فاطمه بوژمهرانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 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 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  98/06/16تاریخ انتشار
نوبت دوم 98/06/31
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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 1 .ـ نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20و برابر رای شماره  139860306013001257مورخ  1398/6/2هیات اول موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در وا حد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حجت طحان زاده به
شناسنامه شماره  0910029717کد ملی  0910029717صادره گناباد فرزند علیمحمد در ششدانگ یک باب منزل
به مساحت کل  192/40متر مربع تمامت پالک  9531فرعی (مساحت  127/28متر مربع) و قسمتی از پالک 246
فرعی (مساحت  65/12متر مربع) از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری
شده از آقایانهاشم افرادی و علی ،محمد پور مالکین رسمی2 .ـ نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی ا راضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره 139860306013001258
مورخ  1398/6/2هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در وا حد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرف
مالکانه و بالمعارض آقای حجت طحانزاده به شناسنامه شماره  0910029717کد ملی  0910029717صادره
گناباد فرزند علیمحمد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت کل  193/22متر مربع از پالک  245فرعی ( مساحت
 16/32متر مربع) و از پالک  246فرعی (مساحت  176/91متر مربع) از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش
یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از کربالئی محمد مهویدی و علی محمد پور مالکین رسمی
محرز گردیده است.لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  13قانون آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ،معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات
ثبت موکول به اراه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی
تقدیم دادخواست به د ادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول .1398/6/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم.98/6/31 :
محمدرضا اجتهادی عرب ـ رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد

شده و خیلیها هم به آن پرداخته و هر روز میگویند فغانی به یک
کشور خاص میرود یا نمیرود .از همان زمان هم بارها گفته ام اگر
مشکل تحصیلی فرزندانم درست شود ،احتمال دارد از ایران بروم ،اما

شهر خودرو در دیداری تدارکاتی به مصاف
سپاهان میرود

تیم فوتبال شهرخودرو خراسان در چارچوب دیداری
دوستانه ،امروز شنبه در اصفهان به مصاف سپاهان میرود.
شاگردان یحیی گل محمدی روز جمعه مشهد را به مقصد
اصفهان ترک کرد تا در چارچوب دیداری دوستانه ،عصر امروز
شنبه به مصاف سپاهان اصفهان بروند.دیدار بعدی شهرخودرو
خراسان در رقابتهای لیگ برتر ،روز شنبه 23 ،شهریورماه در
تبریز برگزار میشود .با تصمیم کادرفنی ،این تیم با برگزاری
دیدارهای دوستانه ،آمادگی خود را برای استمرار بخشیدن به
نوار پیروزیها در لیگ ،حفظ میکند .شهرخودرو خراسان در 2
دیدار قبلی خود صاحب  2پیروزی شده است.

قهرمانی فوتسالیستهای مشهدی در لیگ برتر
کشور

من همچنان در لیگ ایران داوری خواهم کرد».
با این صحبتها مشخص است که فغانی می خواهد محل زندگی
اش را در کشور دیگری قرار دهد و از طرفی مثل یک شخص پروازی
در ایران نیز قضاوتش را ادامه بدهد .او در توضیح این ماجرا تاکید
کرد« :اقامت دائم استرالیا را دارم با این وجود تاکنون رفتن من از ایران
قطعی نشده است .اگر هم این موضوع انجام بشود ،باز هم می توانم
زمانهایی که در ایران هستم در لیگ برتر قضاوت کنم .ضمن اینکه
تمام ابالغهای بین المللی ام برای فدراسیون ایران صادر می شود .باز
هم تاکید می کنم در حال حاضر هم تصمیم قطعی برای مهاجرت به
استرالیا نگرفته ام».
در چنین شرایطی مشخص نیست چه سرنوشتی در انتظار داور
برجسته فوتبال و افتخار این رشته است .از همین حاال بسیاری از
طرفداران فوتبال منتظر حضور و درخشش فغانی در جام جهانی
 2022قطر هستند و شاید اگر او بخواهد به استرالیا مهاجرت کند،
این موضوع نیز برای فوتبال ایران تحت تاثیر قرار بگیرد .به هر ترتیب
باید منتظر ماند و دید چه اتفاقاتی در این باره رخ می دهد.

511/3اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فریمان
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  139860306022000381هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض خانم اکرم حلمی زارع فریمان فرزند علی رضا به
شماره شناسنامه  0صادره از فریمان در یکباب به ساختمان به مساحت  315/73متر مربع پالک شماره  77فرعی از  -276اصلی
واقع در بخش  13از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است ..لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 98/6/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم.98/6/31 :
محمدرضا رجایی مقدم ـ رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان
511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تایباد
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  1398/5/31-139860306015003934هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض خانم کبرا غالمرضائی به
شناسنامه شماره 6240کد ملی  0748402063صادره تایباد فرزند فیض محمد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 232/50
متر مربع پالک شماره  682فرعی از  250اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از
مالکیت رمضان فاروقی و قسمتی از پالک محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 98/6/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم.98/6/31 :
غالمرضا آقا زاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک
511/5اداره 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 139860306021000496هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض آقای /خانم محمد صمیمی به شناسنامه شماره 57
کد ملی  5729472757صادره بردسکن فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  213/11متر مربع پالک شماره
 2860فرعی از  83فرعی از  4اصلی واقع در بخش  4شهرستان بردسکن خریداری از حسن علیجان محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول . 98/6/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم.98/6/31 :
غالمرضا گنج بخش ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن
511/6اداره 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

سرمربی زووله به تمجید از خرید جدید ایرانی خودشان
پرداخت و او را بهترین گزینه برای خودشان نامید.به نقل از
سایت « »Destentorهلند ،جان استیخمان ،سرمربی زووله به
تمجید از رضا قوچان نژاد ،مهاجم ایرانی جدید خود پرداخت.
سرمربی زووله بعد از بازی تدارکاتی تیمش مقابل آرمینیا
بیلهفلد آلمان که با نتیجه  2بر صفر شکست خوردند ،گفت:
رضا هنوز در شرایط خوبی نیست و به آمادگی کامل نرسیده
است .می توانستیم به او در این بازی این چند را نیز بازی ندهیم
چون او هنوز با ما تمرین نکرده است.وی افزود :ما در این فصل
به دنبال یک مهاجم بودیم و خوشحالیم که موفق شدیم رضا را
جذب کنیم .مهاجم مدنظر ما آندریا نواکوویچ بود که در نهایت
موفق به جذب او نشدیم .جذب قوچان نژاد برای ما بهترین
گزینه بود و از انتخاب او خوشحال هستیم.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی .برابر
رای شماره  139860306021000499هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم حسینی به شناسنامه شماره 3586
کد ملی  5729065973صادره کاشمر فرزند سید محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  84/44متر مربع مفروز و مجزا
شده از پالک  214فرعی از - 8اصلی واقع در بخش  4شهرستان بردسکن خریداری از آقای علی نعیمی احدی از ورثه فاطمه نعیمی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/6/16 :شنبه .تاریخ انتشار نوبت دوم 98/6/31 :یکشنبه.
غالمرضا گنج بخش ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن
511/7اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک گناباد

تیم فوتسال استعدادهای درخشان مشهد عنوان قهرمانی
رقابتهای لیگ برتر جوانان کشور را کسب کرد.در دور نهایی
مسابقات لیگ برتر فوتسال که در ساوه برگزار شد ،تیم استعدادهای
درخشان مشهد با نتیجه پنج بر یک تیم سوهان محمد سیمای
قم را شکست داد و به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست
یافت.تیم استعدادهای درخشان مشهد با ترکیب سجاد بخشیان،
محمدحسن جمال زاده ،بهروز عظیمی ،مانی قانع ،مجتبی
پارساپور ،حسام متشرعی ،حمید رضا مرادیان ،محمدرضا خطیبی،
نیما حسینی ،محمدرضا معماریان ،امیررضا محمودی ،سعید
زارعی ،سهیل فخاری ،حسین فیاضی ،مبین اسدی ،مجتبی
سلمان ،امیر خورشید سخن گوی ،متین سبحانی و عرشیا رجبی
در لیگ برتر سال جاری حضور پیدا کرد.پس از تیم استعدادهای
درخشان مشهد ،تیم سن ایچ ساوه با نتیجه پنج بر یک تیم گیتی
پسند اصفهان را مغلوب کرد و نایب قهرمان شد و شهرداری ساوه
با نتیجه  ۱۰بر پنج تیم جوانان شهرکرد را شکست داد و بر سکوی
سوم ایستاد .گفتنی است؛ مسابقات لیگ برتر فوتسال جوانان در
سه گروه و با حضور  ۱۷تیم از تیر ماه امسال آغاز شد.

511/8اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تایباد

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  1398/5/31-139860306015003935هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات
مالکانه بالمعارض آقای حبیب اله غفوری آبقه ئی به شناسنامه شماره  1602کد ملی  0748464514صادره
تایباد فرزند عبداله در ششدانگ یک قطعه زمین محصور دارای انباری به مساحت  414/20متر مربع پالک
شماره  589فرعی از  250اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی
از شادروان مختار مردانشاهی و سهم االرثی غفور مردانشاهی و قسمتی از پالک محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 98/6/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم.98/6/28 :
غالمرضا آقا زاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک
511/10اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تایباد

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  1398/5/31-139860306015003929هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد تصرفات
مالکانه بالمعارض آقای تقی غوغائی به شناسنامه شماره  377کد ملی  0748672011صادره تایباد فرزند
غالم موال در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  98/25متر مربع پالک شماره  583فرعی از  250اصلی واقع
در خراسان رضوی بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت کبری آشوری و قسمتی
از پالک محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 98/6/16 :تاریخ انتشار
نوبت دوم.98/6/31 :
غالمرضا آقا زاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک

511/4هیات 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 .نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  1398/4/11-139860306013000752هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن مصباحی به شناسنامه شماره  78کد ملی
 0919368476صادره گناباد فرزند علی در ششدانگ یکباب مغازه تجاری مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت
 13/26مترمربع از پالک شماره  1990فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک
گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای اسماعیل خواجه مالک رسمی محرز گردیده است .لذا به موجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نماه مربوطه
این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها و روستاها رای
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواست به د ادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول .1398/6/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم.98/6/31 :
محمدرضا اجتهادی عرب ـ رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
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تراژدی تلخ بیماران خاص و بازار دارو؛

گزارش ویژه
مریماصغری

خبرنگار

maryamasghari.lyrics@gmail.com

هفته گذشته بود که طبق عادت بیخوابی شبانه ،خودم را با
پرسه در فضای مجازی سرگرم کرده بودم و تنها دغدغه ام ،یافتن
سوژههای داغ خبری بود .موبایل دردستم لرزید و اعالنی داشت.
نوار ابزار باالی صفحه را باز کردم" .حالم بده ،بیداری؟" بدون لحظه
ای درنگ تایپ کردم" :چی شده؟ خوبی تو؟" و...
yyداستان از اینجا شروع شد
چند سالی هست او را میشناسم .استاد دانشگاه است و مدتی
است که رنج را از پشت کلمات بی روح تایپهایش هم می شد
فهمید .داستانش را خوب می دانستم و چون هیچ کاری از دستم
برنمیآمد ،خودم را نمیبخشیدم .بهخاطر دارم روزی که فهمیدم
سرطان دارد ،دنیا روی سرم خراب شد .آن شب واقعا حالش بد

بود .اینبار زیر حجم سختیهای روند درمانش بریده بود و من به
جز خواندن حرفهایش کاری از دستم برنمیآمد .ناامیدی بدترین
نقطه برای بیماران خاص است .آنها برای ادامه دادن به چیزی
بیش از دارو نیاز دارند .بیماران خاص ،نامی است که جامعه بر درد
بی اندازه این افراد گذاشته و ما هرروز بی تفاوت از کنار تعداد بی
شماری از آنها میگذریم ،بیآنکه بدانیم طول دقایق مسیر زندگی
آنها ،با ما فرق می کند .آخ که آنشب چقدر بهتر می شد استیکر
گریه را درک کرد ،وقتی که کل دنیای او دردست و پا زدن برای تهیه
دارو و تامین هزینههایی که هیچ وقت دخل وخرجش با هم نمی-
خواند ،خالصه شدهبود.
yyاین درد را به کجا ببریم؟
روز خوبی را شروع نکردم .سوالهای بیشماری در سرم بود که
تصمیم گرفتم برای دل خودم هم که شده ،به دنبال جواب بگردم.
روبروی بیمارستانها ایستادم و گرفتاریهای مردم را از دور تماشا
کردم .در همان خیابانی که خانواده ای از به دنیا آمدن فرزندشان
خوشحال بودند ،خانوادهای دیگر برای از دست دادن عزیزشان
شیون سر میدادند.
از دور هم میشد شدت مشکالت مردم را تخمین زد.
به سراغ مرد جوانی که همراه خانم مسنی بود ،رفتم.
جالل شایانجو با وجود حال نامساعد ،قبول کرد با من
صحبت کند .او میگفت :پدرخانمم سه ماه است که
در دسته بیماران خاص است و در تمام این
مدت زندگی ما رو به نابودی رفتهاست.
جدای از درد مراحل بستری در
بیمارستانها ،پاس دادن آنها
به یکدیگر ،بهانههای واهی
خراب بودن دستگاهها
و بی مسئولیتی
مسئولین ،با

حالم بده ،بیداری؟

مشکل کمیابی داروها در داروخانههای دولتی و مرجع مواجهیم و
مجبوریم داروی هفتصدهزار تومانی را ،از بازار سیاه ناعادالنه ،به
قیمت یک میلیون-وچهارصدهزار تومان تهیه کنیم .برای تامین
هزینههای این سه ماهه که نزدیک به چهل میلیون تومان بود،
قطعه زمینی که در حاشیه شهر داشتیم را فروختیم و تنها دارایی
باقیمانده همین پژوآردی است که آن را هم بهزودی باید بفروشیم و
خدا میداند که سرانجام زندگی ما به کجا ختم خواهد شد.
روبروی بیمارستان بعدی که مختص بیماران خاص بود ،ایستادم
و اینبار فقط غم را در چهرهها میدیدم .گلمکانی گفت :در نانوایی
کار می کنم و مدتی است همسرم بیمار است .روزی که پشت در
اتاق عمل به من گفتند روند درمان سه-چهار سال طول می کشد
و بیش از هشتادمیلیون تومان هزینه دارو و درمان می شود ،تب
کردم .شش ماه دیگر بازنشست می شوم و سی سال است که حق
بیمه پرداخت می کنم اما این بیمه هیچ گرهی از کار من باز نمی
کند .چرا دفترچه بیمه ارتش هشتاد درصد هزینه دارورا پرداخت
می کند اما بیمه تامین اجتماعی تنها بیست درصد؟ چه کسی
جوابگوی قشر کم توان کارگر خواهد بود؟
نفر بعدی آرش ،جوان موقر و تحصیل کرده ای بود که حتی
تمایلی به بیان بیماری اش نداشت و با اصرار من گفت :مدتی
است شرایط بیماریام وخیمتر شده و به گفته پزشکم در تهران ،به
علت استفاده از داروهای تحت لیسانس و کیفیت متغیر این داروها
نسبت به داروهای اصلی ،این مشکل به وجود آمدهاست.
yyدستهای خالی بیماران
به نزدیکی بیمارستان امام رضا رفتم و به دنبال داروخانه امام
گشتم .داخل داروخانه و صف مراجعین به دفتر مدیرداخلی ،برای
کمک گرفتنن حتی اندکی ازهزینه دارو توجهم را جلب کرد و با
همین اندیشه ،به سراغ امیر بهادری رفتم و دقایقی را با او به گفتگو
نشستم.
او گفت :سی سال است که در این داروخانه کار می کنم و
اگر کمی وجدان داشته باشم ،باید هرروز به حال مردم گریه کنم.
داروهای بیماریهای خاص در داروخانههای دولتی
کم است و بیشتر مراجعین ما،
روستاییها و افراد بی
بضاعت هستند که حتی
گاهی تنها منبع درآمد
مالی آنها ،یارانه  ای است که
دولت واریز می کند .اما همین
مراجعین حاضرند زندگی شان را بدهند
تا جان بیمارشان را نجات دهند .به طور مثال
قیمت آمپول وین کریستین 23هزار تومان است،
اما در بازار سیاه مراجعین آن را تا 450هزار تومان هم
خریداری می کنند .داروخانههای خصوصی که البی دارند،
از طرق مختلف دارو وارد کرده و از آنجایی که روی قیمت داروهای

خارجی بسته به واردات از هر کشوری نامشخص است ،اقدام به
فروش آن با قیمتهای بسیار باالتر میکنند.
بهادری ادامه داد :دارو جزو جداییناپذیر زندگی بیماران خاص
است و مشکل تامین هزینه درمان از یک طرف و مشکل نبود دارو
از سمت دیگر فشار زیادی را بر آنها تحمیل می کند .شاید بشود
با غذای کمتر و لوازم دست دوم زندگی کرد ،اما بیماری دست وپا
زدن با جان آدمها است .محتکران داخلی به راحتی در حال فروش
داروهای کمیاب هستند و معلوم نیست چند بیمار دل نگران با
دست خالی از داروخانههای دولتی باز میگردند.
حرفهای بهادری را شنیدم و در حالیکه شاهد نهایت تالش او
برای کمک به نیازمندان نسخه در دست بودم ،لیست کمبود اقالم
ضروری داروهای بیماریهای خاص را که چیزی فراتر از یک برگه
کامل آچهار بود ،از او گرفتم.
yyداروخانههای مرجع در راس توزیع دارو
با پیشنهاد سردبیر روزنامه ،به سراغ دکتر حمیدرضا رحیمی،
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد رفتم و از او
توضیحاتی در این رابطه خواستم .رحیمی گفت :در مبحث پخش
دارو ما باید یک گستره مشخص از داروخانهها را برای توزیع در نظر
بگیریم و این قبیل داروها را تنها داروخانه-هایی که پروانه فروش
داروهای خاص دارند ،دریافت میکنند .در راستای مدیریت واردات
نیز ،تعداد بیماران نیازمند به یک دارو در مراجعات به داروخانهها ،به
صورت دورهای و طی یک برنامه زمانبندی شده ،مشخص و نتیجه
آن به وزارتخانه ارسال میشود و وزارتخانه بر اساس کورس نیاز
هر بیمار به آن دارو ،نسبت به واردات آن اقدام میکند .با توجه به
شرایط تحریم ،واردات دارو سخت شده اما دولت از واردات داروهای
اساسی کوتاه نیامدهاست و حقیقتا به این شکل نیست که اگر مردم
دارویی را بخواهند ،پیدا نشود .قطعا درصورتی که دارو از وزارتخانه
به دست ما برسد ،توزیع می-کنیم و در راس توزیع ،داروخانههای
تقاضامندتر مثل داروخانههای امام ۲۲ ،بهمن و بیمارستانهایی
نظیر دکتر شیخ و امید قراردارند .البته که گاها در این رابطه با
تقاضای کاذب روبرو هستیم و به علت محدودیتها وترس مردم از
کمبود دارو ،با احتکار خانگی مواجهیم .اما اگربه شما گفته شده
است که در داروخانه امام ،دارو به میزان تقاضا موجود نیست ،من
این مطلب را تایید می کنم چرا که دکتر سیدمهدیهاشمی نژاد،
مدیریت داروخانه امام از پاک-دست ترین افراد سیستم دارویی
استان هستند و از هیچ کمکی به بیماران نیازمند دریغ نمیکند.
وی دررابطه با کیفیت داروهای داخلی گفت :ضوابط تولید و
ناظر بر مواد اولیه در کشور ،بسیار سخت گیرانه است و داروهای
تولیدی داخلی ،کامال قابل مقایسه با داروهای خارجی هستند.
اما مردم و پزشکان در گذشته به داروهای داخلی نامطمئن بودند
و این اعتمادسازی زمان می برد .من در نقش دکتر رحیمی،
متخصص پزشکی ملوکولی ،به شما میگویم آن چیزی که با فناوری
بیوتکنولوژی یا همان زیست فناوری در کشور تولید شده است ،به

لحاظ اثربخشی ،درمان و عوارض هیچ تفاوتی با نمونه آمریکایی
با قیمت ده برابر ،نمی کند و بیمه هم در قبال داروهای داخلی
پاسخگو است.
رحیمی درتوضیح چگونگی امکان اقدام بعضی از داروخانهها
به واردات دارو با رانت و نظارت بر بازار سیاه و قیمتهای نجومی
ارائه دارو توسط این افراد گفت :داروخانههای خصوصی اجازه
ً
واردات داروهای تک نسخهای را دارند و متاسفانه گاها تخطی کرده
و از مجوز صادرشده سواستفاده واقدام به واردات داروهای دیگر
نیز می کنند .در ارتباط با این نوع تخلفات و همچنین بازار سیاه
دارو ،بازرسان ما به طور دائمی به بازار دارو سر می زنند .اما ما به
کمک مردم هم برای رسیدگی همه جانبه به این امر نیاز داریم .اگر
مردم متوجه تخلف شدند ،از طریق شماره پیامک  ۳۰۰۰۲۱۹۱و
یا سامانه  ۱۹۰با ما درمیان بگذارند .بدون شک بازرسین در کوتاه
ترین زمان ممکن ،به صورت نامحسوس پیگیری کرده و در صورت
اطمینان از صحت مطلب ،برخورد قانونی میشود.
yyمافیای دارو ،در حال پیگیری است
واقعیت این است که در ابتدای کار تصمیم داشتم مطلبی در
مورد دارو بنویسم و در میانه تحقیقاتم آنقدر شاخههای مختلفی
باز شد که به راحتی نمیتوان به آنها پرداخت و یا حتی به جواب
واحدی رسید .در واقع کسانی که با بیماری خاص دست و پنجه نرم
میکنند به تعداد این سواالت و شاخهها ،درگیر مشکالت خاص و
گاها الینحل هستند و بدون شک این داستان ادامه خواهد داشت.
در نهایت نتایج متفاوتی از این تحقیقات گرفتم که با محدودیت
کاراکتری روزنامه نگاری مواجهم .اینکه انجمن حمایت از بیماران
خاص ،انجمنی مردم نهاد است و دراین مورد هم مردم هستند که
به داد هم می رسند و باری از دوش هم برمی دارند .اینکه عالوه
برمشکل کمبود داروهای اساسی ،بخش عمده و سرسام آور درآمد
این خانوادهها ،صرف تهیه دارو می شود و اگر سرپرست خانوار
دچار بیماری باشد ،حل کردن این موضوع دو چندان سخت تر
ً
میشود و غالبا هزینههای باالی درمان ،آنها را به زیر خط فقر می
کشاند .اینکه مشکل کمبود و قیمت داروها غیر قابل کتمان است و
نظارت الزم بر بازار سیاه ناعادالنه وجود ندارد .اینکه این نوع رنجها
فقط در فیلمها نیست و خیلی روان در زیر پوست شهر جریان دارد.
و در پایان ،سهم بیمه در حمایت از بیماران خاص و التیام دردهای
آنها چیست؟ چه کسی پاسخگوی قاچاق دارو و اجاره دفترچه
بیمهها و فروش بی رحمانه دارو در بازار آزاد و سیاه است و اصالً
چرا این اوضاع نابسامان ،بر سیستم دارویی کشور حکمفرما است؟
هنوز سوالهای بیشماری در سرم می چرخید ،اما می دانستم که
به جواب واحدی نخواهم رسید .تنها دلگرمی این روزهایم این است
که خبر پیگیری مافیای دارو را در رسانههای مختلف میبینم و می
خوانم .خسته در روی صندلی مقابل بیمارستان ،موبایلم را برمی
دارم و تایپ میکنم" ،خوبی؟" و ساعتها است که منتظر سین شدن
پیامم هستم...

