Vol.3.No.534 Sep.8.2019

یکشنبه17شهریورماه-1398سالسوم-شماره534
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در صفحه  5بخوانید

وقتی داور خراسانی به مهاجرت فکر میکند؛

گزارش ویژه

ازدواج؛
اسارت یا آزادی

مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی:

یکی از مشکالتی که بعد از ازدواج در زندگی زناشویی
مطرح است« ،محدودکردن آزادیهای فردی» طرفین
است .در این موارد افراد ،اولین واکنشی که نسبت به این
محدودیت از خود نشان میدهند «مقاومت» است.
برای مثال فردی قبل از ازدواج ،هر روز جمعهها عادت
داشته با دوستان خود به کوه و یا تفریح برود و زمانی که
ازدواج میکند ،همسرش با این موضوع مخالف است...
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 ۳۹اثر تاریخی خراسان رضوی در مسیر احیا
در صفحه  6بخوانید

گزارش روز

تغییرات بنیادین
در نظام بازرگانی با ایجاد
نمایندگی های تجاری
در این شماره می خوانیم

مردم با دست خالی
در برابر رژیم پهلوی ایستادند
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معاون فرهنگی ،پژوهشی و آموزشی ادارهکل
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی:

رسانهها به دنبال آسیبشناسی
هیئات مذهبی نباشند

داستان تصویب عجوالنه
قانون رمزارزها

پایان  37سال
انتظار
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رزمایش نظامی مشترک ایران و روسیه در اقیانوس هند ،دریای مکران و تنگه هرمز

استقبال تهران از طرح امنیتی
مسکو در خلیج فارس
در صفحه  2بخوانید

تصمیم فغانی!
ِ

علیرضا فغانی داور خراسانی بینالمللی
فوتبال ایران تصمیم گرفته است برای رفاه
خانوادهاش به استرالیا مهاجرت کند و به این
ترتیب دیگر شاهد قضاوتهای او در لیگ برتر
ایران نخواهیم بود .اتفاقی که به هیچ وجه برای
فوتبال ایران خوب نیست ،زیرا بهترین داور
آسیا دیگر قادر نخواهد بود در استادیومهای
ایران به میدان رود و سوت بزند .البته کمیته
داوران موضعاش درباره این لژیونر شدن
کمی متفاوت است و معتقد است فغانی
باز هم میتواند در فوتبال ایران قضاوت
کند.با وجود این که فغانی تصمیم
گرفته به استرالیا برود و احتماال برای
لیگ این کشور قضاوت کند ،اما این
قضیه ربطی به مسائل و حواشی داوری
او ندارد .تصمیم او برای مهاجرت به
استرالیا کامالً شخصی است و به
هرحال داوری او را تحتالشعاع
قرار میدهد .کمیته داوران
قادر به این مسئله نبود
که جلوی او را بگیرد
و مانع رفتنش به
استرالیا شود .البته
بحث داوری در
ایران و نماینده
بودن او آن قدر
برای فغانی
مهم بود که
صحبتهایی را
با تاج برای ادامه
فعالیتش تحت
تابعیت ایران
انجام داد.

yyتوضیح فغانی
علیرضا فغانی ضمن توضیح درباره دالیل
مهاجرتاش به استرالیا ،در مورد آینده
شغلیاش و نیز علت اصلی فضای تنش آمیز در
فوتبال ایران توضیح داد.
داور بین المللی فوتبال ایران ،در مورد
مهاجرتش به استرالیا و شرایط ادامه حضورش
در فوتبال دنیا به عنوان داور ،اظهار
کرد :از زمانی که به یاد دارم
دنبال اهداف و رویاهایم
بودم و در این زمینه
همسر و فرزندانم
با کم و کاستها
و نبودنهایم کنار
آمدند و شاید اگر
همکاری و همراهی
آنها نبود...
در صفحه  7بخوانید

sobhe.emrooz.news@gmail.com
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رزمایش نظامی مشترک ایران و روسیه در اقیانوس هند ،دریای مکران و تنگه هرمز

استقبالتهرانازطرحامنیتیمسکودرخلیجفارس

«استقالل» در ائتالف جدید اصولگرایان
مشاهده نمیشود

رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری در
خراسان رضوی گفت :وحدت و یا ائتالف در
صورتی شکل میگیرد که استقالل و حق رای افراد
و یا اضالع محفوظ باشد که در ائتالف جدید چنین
رویکردی مالحظه نمیشود.
به گزارش ایسنا ،محسن بنیهاشمی در
خصوص جلسات شورای وحدت اصولگرایان،
اظهار کرد :در استان مجموعهای به نام شورای
وحدت اصولگرایان هنوز شکل نگرفته است ،در
شورای ائتالف اصولگرایان که چهار سال پیش با
ائتالف چهار ضلع اصولگرایی شکل گرفت ،اکنون
یکی از اضالع شروع به بازسازی ائتالف نیروهای
متصل به خود کرده و از دیگر اضالع اصولگرایی
نیز چند نفر با عنوان شخصی خود در این مجموعه
حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه وحدت و یا ائتالف در
صورتی شکل میگیرد که استقالل و حق رای افراد
و یا اضالع محفوظ باشد که در ائتالف جدید چنین
رویکردی مالحظه نمیشود ،بیان کرد :افرادی که
اکنون در شورای ائتالف فعالیت دارند ،به دنبال
وحدت تمام اضالع اصولگرایی نیستند ،بنابراین
نهایتا یک ائتالف با نیروهای یکدست اتفاق
میافتد.این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد:
نهایتا ممکن است تشکلهای اصولگرا به لحاظ
مصلحت به ائتالف بپیوندند و یا اینکه سکوت
کنند ،اما نیمی از کاندیداها نسبت به چگونگی
حضور در انتخابات راسا تصمیم خواهند گرفت .
رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در
خراسان رضوی با بیان اینکه قرار بر این بوده که
از تمام گروههای اصولگرا برای شکلگیری این
وحدت در جلسات دعوت شود اما تاکنون چنین
امری اتفاق نیفتاده است ،عنوان کرد :ظاهرا قرار
بر این نیست که همه دعوت شوند .یکی از اضالع
اصولگرایی خود را محور قرار داده و بقیه را به
سلیقه خود و با فرض همگرا بودن با خودش دعوت
میکند.وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن
است جبهه پیروان به صورت مجزا در انتخابات
اسفند ماه لیست ارائه دهد ،خاطرنشان کرد :جبهه
پیروان مدتهاست که فعالیت انتخاباتی خود را در
مشهد و شهرستانها شروع کرده و در حال رصد و
بررسی کاندیداها است ،این کار را تا مرحله آخر
و رسیدن به لیست کاندیداهای اصلح در مشهد و
شهرستانها ادامه میدهیم و در انتهای کار ممکن
است یک ائتالف کامل و یا ناقص با شورای ائتالف
اصولگرایان انجام دهیم .

علی روغنگران
در پایان سفر هفته گذشته محمد جواد ظریف،
وزیر خارجه کشورمان به روسیه سرگئی الوروف ،وزیر
خارجه این کشور اعالم کرد تهران از پیشنهاد مسکو
برای تامین امنیت در خلیج فارس استقبال کرده
است .وزیر امور خارجه کشورمان هم پس از دیدار با
الوروف گفت :از طرح روسیه حمایت میکند .ظریف
در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه روسیه اعالم
کرد« :ایران از ابتکار روسیه برای گفتگو جهت تامین
امنیت در خلیج فارس استقبال میکند ».ظریف
همچنین از آمادگی کشورمان برای حمایت از طرح
روسیه در کنار طرح ایران خبر داد.
الوروف و ظریف اشاره مستقیمی به نام طرح
نکردند ،اما به نظر میرسد منظور «مفهوم امنیت
جمعی در خلیج فارس» است که روسیه مردادماه
سال جاری به سازمان ملل ارائه کرد .نماینده روسیه
در سازمان ملل این طرح را سندی رسمی تحت
عنوان "جلوگیری از درگیری مسلحانه" معرفی کرده
بود .به جز کلیاتی که ظریف و مقامات روسی در مورد
اصول گفتگومحور و حقوقی این طرح اعالم کرده
اند به نظر میرسد مهمترین ویژگی طرح روسیه
"منطقه ای" بودن آن است .ظریف که در سفر به
روسیه گفته بود روابط بین ایران و روسیه در بهترین
سطح در  40سال اخیر قرار دارد ،روز چهارشنبه

با اشاره به تجربه سوریه و اذعان تلویحی به وجود
اختالفهایی بین دوکشور گفت شباهت هر دو
طرح ایران و روسیه برای خلیج فارس این است که
بر اساس "همکاری کشورهای ساحلی" نه درگیری
میان آنها استوار است.
بر اساس این طرح امنیتی ،روسیه خواستار
توقف استقرار دائمی نیروهای خارجی در منطقه
شده است .مسئلهای که ایران هم بارها بر آن تاکید
کرده است .روز چهارشنبه هم ظریف "تشکیل
مجمع گفتگوهای منطقهای" و "امضای قرارداد عدم
تعارض بین کشورهای خلیج فارس" را در کنار طرح
روسیه قرار داد.
پیشنهاد روسیه برای اجرای این طرح امنیتی
در منطقه ،همزمان با حوادث نفتکشها در خلیج
فارس و تالش آمریکا و اروپا برای تشکیل ائتالف
دریایی نظامی در خلیج فارس مطرح شد .در
حالی که قدرت های غربی واکنش مثبتی به طرح
روسیه نشان نداده اند ،بعد از چین ،حاال ایران
سومین کشور مهمی است که از این طرح روسیه
حمایت میکند .نهم شهریور سال جاری و حدود
یک هفته پس ارائه طرح امنیت جمعی روسیه به
سازمان ملل ،فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران از برگزاری رزمایش نظامی مشترک
بی سابقه با روسیه خبر داد و آن را نقطه عطفی در
همکاریهای نظامی تهران و مسکو دانست .دریادار
خانزادی اعالم کرد ایران و روسیه در آینده نزدیک
در منطقه اقیانوس هند ،دریای مکران ،تنگه هرمز
و خلیج فارس رزمایش برگزار میکنند .خبر برگزاری

این رزمایش هم با واکنش منفی غربیها همراه بود.
فدریکا موگرینی ،رئیس سیاست خارجی اتحادیه
اروپا اعالم کرد« :برنامه ایران برای انجام رزمایش
نظامی مشترک با روسیه نگران کننده است ،زیرا
که منطقه نیازی به "شطرنج بازی" و افزایش تعداد
بازیکنان ندارد».
با توجه به سخنان ظریف ،افزایش حضور ناوهای
نظامی آمریکایی و بریتانیایی در خلیج فارس و مانور
پیش روی نظامی بین ایران و روسیه به نظر میرسد
به زودی طرح امنیتی روسیه در خلیج فارس ،با
همکاری ایران وارد فاز جدیدی خواهد شد .با توجه
به حوادث اخیر در خلیج فارس ،مواضع ایران و
روسیه به هم نزدیک شده است و این طرح در تقابل
با طرح غربیها برای افزایش حضور در منطقه است.
روسیه از گذشته روی خلیج فارس حساسیتهایی
داشته است .چه در دورهای که روسیه تزاری بر سر
کار بوده ،چه در دورهای که اتحاد جماهیر شوروی
وجود داشته است .همیشه روسها نسبت به خلیج
فارس حساس بوده اند و این حساسیت در ماههای
اخیر با توجه به تنشهای فزآینده و رویدادهایی
که رخ داده افزایش پیدا کرده است ،به ویژه بعد
از تصمیم آمریکا ،انگلیس و چند کشور دیگر برای
تشکیل ائتالف دریایی در خلیج فارس ،قاعدتا
سیاست کشورهای دیگر از جمله ایران و روسیه
میتواند در قبال این رویکرد آمریکا ،تغییر کند .در
همین راستا همکاری نظامی در حوزه دریایی هم
بین ایران و روسیه افزایش پیدا کرده است .قرار است
به زودی مانور نظامی در دریای عمان و اقیانوس هند

مردم با دست خالی در برابر رژیم پهلوی ایستادند
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :قیام ۱۷
شهریور نقطه عطفی بر تجمع و انسجام مردم در برابر
رژیم پهلوی بود که نتیجه آن در  ۲۲بهمن سال ۵۷
باعث پیروزی شد.
نصرالله پژمانفر با اشاره به قیام  17شهریور گفت:
اتفاقی که در  17شهریور سال  57افتاد بعد از برگزاری
نماز عید فطر در قیطریه که شهید مفتح نماز را در آنجا
برگزار کردند ،آغاز یک حرکت بسیار گسترده و عمومی
در تهران علیه رژیم منحوس پهلوی بود و از همان جا
قرار گذاشته شد که 17در روز شهریور تجمعی در
میدان شهدا که در آن زمان میدان ژاله بود ،صورت

تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت توسعه پیمان باهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  48292و شناسه ملی
 10380646542به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  21/11/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  . :خانم
الناز عودی به سمت رئیس هیات مدیره شماره ملی 0652211147 :آقای رضا تفکر به سمت نایب رئیس شماره
ملی 0653186452 :آقای حسین تفکر به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شماره ملی0653182384 :
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند  .کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء منفرد آقای
حسین تفکر همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()534638
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت توسعه پیمان باهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  48292و شناسه ملی
 10380646542به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  21/11/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - :آقای سعید صفدرنیا به شماره ملی  0943347238به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام نادری
به شماره ملی  0639868258به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند- ..
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :خانم الناز عودی به شماره ملی  0652211147آقای حسین
تفکر به شماره ملی 0653182384آقای رضا تفکر به شماره ملی  0653186452برای مدت دوسال انتخاب
گردیدند  .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()534645
تاسیس،تغییراتشرکت

گیرد.
رژیم منحوس پهلوی احساس میکرد که میتواند
با فشار جلوی مردم را بگیرد
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای
اسالمی افزود :رژیم منحوس پهلوی احساس میکرد
که میتواند با فشار و اختناقی که در فضا ایجاد کند،
جلوی این حرکت مردمی را بگیرد یعنی در واقع بتواند
ضرب شصت محکمی را به مردم و انقالبیها وارد کند
و جلوی حرکتهای آنها را بگیرد.
وی ادامه داد :این موضوع در واقع تحلیل غلط
دشمن بود .اگرچه در آن میدان تعداد بسیاری از

مردم ،زنان ،مردان و کودکانی که مظلومانه در جهت
احقاق حقوق خود و طرح مسائل اختناقی که در
دوران پهلوی بود در آنجا جمع شده بودند ،همه را
به خاک و خون کشیدند و در یک فضای بسیار نگران
کنندهای وضع نابسامانی را ایجاد کردند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی
اظهار داشت :بنده در آن زمان تقریبا حدود 15
سال داشتم که از طرف خیابان مجاهدین که صدای
تیراندازی میآمد تا چهار راه آبسردار جلوتر آمدیم اما
وضعیت بسیار نابسامانی بود و گاز اشک آور بسیاری
زده بودند؛ مردم هر کدام که از سمت میدان شهدا

تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و مرغ فراست شرکت تعاونی به شماره ثبت  12423و شناسه ملی
 10380281122به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  04/07/1397و نامه شماره221037
مورخ  15/08/1397اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - 1 :خانم ریحانه
جعفرزاده جسمانی کدملی  0942331941به عنوان رئیس هیئت مدیره  ،آقای محمدحسن فدائی تبریزی
 0924967031به عنوان نایب رئیس ،و خانم زهرا فدایی تبریزی کدملی  0923915311به سمت منشی
هیئت مدیره خانم ریحانه جعفرزاده جسمانی کدملی  0942331941به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال
انتخاب شد ند 2-کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و اوراق بهادار با
امضای ثابت خانم ریحانه جعفرزاده جسمانی و خانم زهرا فدایی تبریزی و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق
عادی و نامه ها به امضای خانم ریحانه جعفرزاده جسمانی (مدیر عامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()536724
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت خوراک دام و مرغ فراست شرکت تعاونی به شماره ثبت  12423و شناسه ملی
 10380281122به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  03/07/1397و نامه
شماره 221037مورخ  15/08/1397اداره تعاون کارورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :
صورتهای مالی مربوط به سال  96به تصویب رسید  2-خانم زهرا فدائی تبریزی کد ملی  0923915311خانم
ریحانه جعفرزاده جسمانی کد ملی  0942331941آقای محمدحسن فدایی تبریزی کد ملی 0924967031
به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی جعفرزاده جسمانی کد ملی  0942365089آقای حمید
فریور کد ملی  0937873551به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.
2آقای محسن فدایی تبریزی کد ملی  0056298544به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود مرادی کد ملی 0932067158به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()536725

آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت سیم گون فلز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  46928و شناسه ملی
 10380630124به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  08/03/1398تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :نشانی شرکت از واحد ثبتی مشهد به واحد ثبتی چناران به آدرس شهرک صنعتی چناران -فاز  -2دانش
 -13قطعه  1241کدپستی  9361143720تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید .اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()536721

تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت راه پویندگان توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  1913و شناسه ملی
 10380159738به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  10/04/1398و نامه شماره
 155863/98مورخ  12/4/98اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :
ً
خانم ملیحه محمدپور به کد ملی  0943331986کلیه سهم الشرکه خود را به مبلغ  600000ریال را تماما
دریافت نموده است و از مؤسسه خارج گردید -2 .خانم صدیقه تبریزی کاهو به کد ملی  0942192990کلیه
ً
سهم الشرکه خود را به مبلغ  600000ریال را تماما دریافت نموده است و از مؤسسه خارج گردید .در نتیجه
سرمایه مؤسسه از مبلغ  3800000ریال به 2600000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح
مذکور اصالح گردید- .اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه آنان بس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد.:
 -1آقای امید ظریف آهوبره دارای مبلغ  800000ریال سهم الشرکه 2ـ آقای ابراهیم محمدی پارسا دارای مبلغ
600000ریال سهم الشرکه -3خانم افسانه باقری دارای مبلغ  1200000ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()536722

تاسیس،تغییراتشرکت

تاسیس،تغییراتشرکت

تاسیس،تغییراتشرکت

بین نیروهای دریایی ایران و روسیه برگزار شود و به
احتمال زیاد مانور دومی در محدوده آبهای خیلج
فارس برگزار خواهد شد .از طرف دیگر در ماههای
اخیر ایران طرح امنیتی جدیدی به کشورهای
منطقه پیشنهاد داده است که طرح عدم تعرض
را بپذیرند .روسیه هم با ارائه طرح امنیتی خودش
سعی کرده ابتکار عمل را در دست داشته باشد .در
ی رسد مواضع ایران و روسیه
شرایط فعلی به نظر م 
نزدیکترین مواضع است .به این دلیل که در طول
سالهای گذشته ایران همواره بر امنیت درون زا و
امنیت درون منطقهای بدون مداخله قدرتهای
بزرگ و بازیگران فرامنطقهای تاکید کرده است.
طرحی هم که روسها ارئه داده اند مبتنی بر همین
اصوالست و صریحا اعالم میکند کشورهای منطقه
از طریق دیالوگ و گفتگو با یکدیگر باید به سمت
برقراری امنیت در منطقه خلیج فارس حرکت کنند
و بسیاری از مسائل ،مانند خریدهای تسلیحاتی و
مانورهای نظامی خودشان را شفاف کنند .در نتیجه
طرح پیشنهادی روسیه با طرح ایران قرابتهای
زیادی دارد و قاعدتا دو کشور در این حوزه با توجه به
نزدیکی مواضع و رویکردها میتوانند همکاریهایی
داشته باشند .مانور نظامی ایران و روسیه یا در آبهای
بین المللی برگزار خواهد شد یا آبهای سرزمینی
ایران .قاعدتا آمریکا و اروپا این توانایی را ندارند
که بخواهند از برگزاری این مانور جلوگیری کنند.
اگرچه آنها در رویکردهای سیاسی نارضایتی خود
را ابراز میکنند ،اما این پرسش مطرح است که
چرا کشورهای غربی میتوانند به صورت آزادانه

در آبهای بین المللی یا در آبهای برخی کشورهای
حوزه خلیج فارس حضور نظامی داشته باشند ،ولی
وقتی مسئله به ایران و روسیه میرسد با نارضایتی
مواجه میشود .واقعیت این است که طرح روسیه
از سوی چین ،ایران و برخی کشورهای منطقه با
استقبال رو به رو شده است ،ولی اساسا آمریکا و
اروپا به دلیل اهمیتی که منطقه خلیج فارس برای
آنها دارد به این سادگی حاضر نیستند حضورشان
را در منطقه کاهش دهند .چون اساس طرح روسیه
ناظر بر ایجاد امنیت توسط کشورهای منطقه است،
بعید است این طرح با استقبال کشورهای غربی
مواجه شود؛ کما اینکه تاکنون هیچکدام از آنها
استقبالی از این طرح به عمل نیاورده اند .مسئله
این است که مطرح شدن طرح روسیه در شرایط
فعلی میتواند در تقابل و تضاد طر حهای غربی
مورد بررسی قرار گیرد و این موضوعی است که در
حال حاضر اهمیت دارد .در شرایطی که کشورهای
غربی سعی میکنند حضورشان را در منطقه افزایش
دهند و ائتالف نظامی تشکیل دهند ،طرح روسیه
ناظر بر ایجاد امنیت توسط کشورهای منطقه
است و این تفاوت میتواند در دراز مدت کشورهای
منطقه را به این فکر وادارد که خودشان میتوانند
از طریق تعامل و دیالوگ با یکدیگر پروسه را پیش
ببرند و تا حد ممکن از حضور کشورهای دیگر در
منطقه بکاهند .اساسا تا به امروز حضور یا مداخله
فرامنطقهای نتیجه ای در ایجاد امنیت در پی نداشته
و بیشتر به رشد تنشها در منطقه کمک کرده
است.

آگهی تغییرات شرکت راه پویندگان توس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  1913و شناسه ملی
 10380159738به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  09/04/1398و نامه شماره
 155889/98مورخ  12/4/98اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :
خانم افسانه باقری به کد ملی  0901169481با پرداخت  1200000ریال به صندوق مؤسسه در زمره شرکاء
قرار گرفت در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ 2600000ریال به 3800000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید  .لیست جدید شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد
 -1 :آقای امید ظریف آهوبره دارای مبلغ  800000ریال سهم الشرکه  -2خانم ملیحه محمدپور دارای مبلغ
 600000ریال سهم الشرکه 3ـ آقای ابراهیم محمدی پارسا دارای مبلغ 600000ریال سهم الشرکه -4خانم
صدیقه تبریزی کاهو دارای مبلغ 600000ریال سهم الشرکه -5خانم افسانه باقری دارای مبلغ  1200000ریال
سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشهد ()536723

آگهی تغییرات شرکت فرهنگی آموزشی شمیم مبتکران خراسان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1226
و شناسه ملی  10380124423به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  01/08/1397و نامه
شماره  113947/192/601مورخ  18/12/1397اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای احمدرضا هوشنگی دوغائی به شماره ملی  ، 0870620878میزان  666666ریال کل سهم
الشرکه خود را به خانم سکینه جوکار دوست آبادی به شماره ملی  0870338110به موجب سند صلح شماره
 87112مورخ  30/07/1397دفترخانه اسناد رسمی  75مشهد واگذار و از زمره شرکا خارج گردید .سهم
الشرکه نهایی شرکا به شرح ذیل می باشد :آقای محمدحسین نژاد حسین به شماره ملی  0889204950دارای
 666668ریال سهم الشرکه آقای سیدعیسی احمدی به شماره ملی  0901833665دارای  666666ریال
سهم الشرکه و خانم سکینه جوکار دوست آبادی به شماره ملی  0870338110دارای  666666ریال سهم
الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
()540253
آگهی تغییرات شرکت اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی نیشابور شرکت تعاونی به شماره ثبت  2112و
شناسه ملی  10380167857به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  10/04/1398و نامه شماره 129/1
/الف  98/مورخ  10/03/1398وشماره  107مورخ  28/02/1398و نامه شماره  725/19/506مورخ
11/04/1398اداره تعاون روستایی نیشابور تصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :با عنایت به استعفای اقای علی
حصاری از عضویت هیئت مدیره اقای غالمعلی اکبری  5749623051عضو علی البدل هیئت مدیره به عنوان
عضو اصلی هیئت مدیره جایگزین ایشان گردید  .آقای محمود دشتی به شماره ملی  1061606929به سمت
رئیس هیأت مدیره ،آقای غالمعلی اکبری به شماره ملی  5749623051به سمت نایب رئیس هیأت مدیره،
آقای حسن بهشتی پور به شماره ملی  1050233042به سمت منشی هیأت مدیره  ،آقای محمدرضا بهمدی
به شماره ملی  ، 6449134658به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مراد علی صمدیه به شماره ملی
 1063665604به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و آقای مهدی احیایی به شماره ملی 0069611483بعنوان
مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تا  05/02/1400انتخاب شدند و کلیه چک ها ،قرار دادها،
اسناد و اوارقی که ایجاد تعهدی برای اتحادیه می نماید پس از تصویب هیأت مدیره با امضای رئیس هیأت مدیره
و مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود .اوراق عادی اتحادیه با امضای مدیرعامل صادر خواهد شدو مطابق
تبصره ماده  45اساسنامه ،در غیاب رئیس هیأت مدیره وظایف او برعهده نایب رئیس خواهد بود .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور ()540257

میآمدند ،دست و لباس خونین داشتند و دیگر
امکان حرکت به سمت میدان شهدا وجود نداشت و
بیمارستانهای اطراف میدان شهدا مملو از مجروحان
و شهدایی بود که در این حادثه مجروح شده بودند.
شهادت مردم توانست جلوی حرکت کور رژیم
پهلوی را بگیرد
وی با بیان اینکه شهادت تعداد بسیاری از مردم
توانست جلوی حرکت کور رژیم پهلوی را بگیرد،
تصریح کرد :این قیام با گستردگی بسیاری در کل
کشور توانست مردم را پای صحنه خون خواهی این
جمعیت آورد .مراسمی که برای این شهدا مثل سوم،

هفتم و چهلم برگزار شد ،نقطه عطفی بر تجمع و
انسجام مردم در برابر رژیم بود که نتیجه آن در 22
بهمن سال  57باعث پیروزی شد.
مردم با دست خالی در  17شهریور سال  57در برابر
رژیم پهلوی ایستادگی کردند
عضو فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی
افزود :آنچه که در قیام  17شهریور  57مهم بود این
بود که همه مردم در کنار یکدیگر قرار داشتند و علی
رغم آن همه امکاناتی که رژیم منحوس پهلوی داشت
و مردم واقعا دست خالی بودند ،اما ایستادگی کردند و
توانستند آنها را از بین ببرند.

تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات موفقیت و مهندسی ذهن آقایی خالق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  3460و شناسه ملی
 10380608550به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  07/07/1397و نامه شماره 10465/3/16/3/97
مورخ  16/7/97اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد 1 :ـ آقای
حامد اقایی 0939035723به سمت رییس هیات مدیره  -2خانم سارا قرقلو 0778528391به سمت مدیر
عامل(مدیر مسوول) 3ـ مهرناز پهلوانی 0770031821عضو هیات مدیره برای مدت 5سال تعیین شدند -کلیه
اسناد مالی تعهدآور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک ،سفته و برات و مکاتبات عادی موسسه با
امضای مدیر عامل ممهور به مهر مؤسسه اعتبار خواهد داشت .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()540254
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت فرهنگی آموزشی شمیم مبتکران خراسان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 1226
و شناسه ملی  10380124423به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  01/08/1397و نامه شماره
 113947/192/601مورخ  18/12/1397اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :آقای محمدحسین نژاد حسین به شماره ملی  0889204950بسمت رئیس هیئت مدیره خانم
سکینه جوکار دوست آبادی به شماره ملی  0870338110بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعیسی
احمدی به شماره ملی  0901833665بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی تا
تاریخ 12/4/1399انتخاب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه اعم از چک – سفته – بروات
– قراردادها و عقود اسالمی موسسه ومدارس تابعه با امضاء رئیس هیئت مدیره  ،نایب رئیس و مدیرعامل و مهر
موسسه و اوراق عادی و نامه ها و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()540255
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت فرهنگی آموزشی شمیم مبتکران خراسان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت  1226و
شناسه ملی  10380124423به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1397
و نامه شماره  113947/192/601مورخ  18/12/1397اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  - :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ  12/04/1399انتخاب
گردیدند :آقای محمدحسین نژاد حسین به شماره ملی  0889204950و خانم سکینه جوکار دوست آبادی به
شماره ملی  0870338110و آقای سیدعیسی احمدی به شماره ملی  0901833665اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()540256

تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت کهربا قدرت پاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  36466و شناسه ملی
 10380519930به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  01/09/1397تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - :محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد/ ،هاشمیه،خیابان کوثر ( 1ارشاد )2بن بست خاتمی،
پالک  65طبقه زیر زمین (منفی یک) با کد پستی  9178687511تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه
بشرح فوق اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری مشهد ()540359
تاسیس،تغییراتشرکت

آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان شهرداری تربت جام شرکت تعاونی به شماره ثبت  358و شناسه
ملی  10380055683به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  17/09/1397و نامه شماره  9806مورخ
 28/11/1397و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان تربت جام تصمیمات ذیل اتخاذ شد – 1 :سمت
اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید :مصطفی رضایی  0749302569به سمت رئیس هیئت مدیره
و عباس شاهسوندی  0731250478به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن عباسپور 0730070174
به سمت منشی هیئت مدیره و غالم عباس سلیمانی جامی  0730087557و محمد صادق زهرایی
 0730131173به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند -2کلیه
قراردادهاو اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت محمدصادق
زهرایی (مدیرعامل) و با امضای مصطفی رضایی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب ایشان با امضای غالم عباس
سلیمانی جامی ( عضو هیئت مدیره) مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای محمد
صادق زهرایی (مدیر عامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت جام ()396193
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مشهد -تهران :روزانه
شنبه ها  :ساعت 1700 :و 2210
يكشنبه ها  :ساعت 1830 :
دوشنبه ها  :ساعت 1620و 2210
سه شنبه ها :ساعت2100
چهارشنبه ها  :ساعت  183 0:و 2145
پنج شنبه ها  :ساعت 1345 :و 2210
جمعه ها :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 چهارشنبه ها ساعت 2015 :
يكشنبه ساعت)1945 :
مشهد -نوشهر :شنبه ها ساعت  1310:يكشنبه
ها و چهار شنبه ها ساعت 1430 :ودوشنبه ها
ساعت  1220:پنج شنبه ها و جمعه ها ساعت
0945 :
مشهد -اهواز :شنبه ساعت 1225 :و دوشنبه و
پنجشنبه هاساعت1125 :
مشهد -شيراز :يكشنبه ساعت 1830 :و سه شنبه
ها ساعت  2145 :پنجشنبه ها ساعت 1745 :
مشهد -ايالم  :يكشنبه و چهارشنبه ها ساعت:
 0845جمعه ها ساعت 1020:
مشهد  -آبادان  :يك شنبه ها ساعت 1930:
چهارشنبه ها ساعت1510 :
مشهد  -ساري  :چهارشنبه ها ساعت 1710 :
مشهد  -اردبيل  :پنج شنبه ها ساعت 1255:

باتوجه به طلب سنگین نیروگاه های کوچک برق از وزارت نیرو در
خصوص خرید تضمینی برق و تمدید نشدن قرارداد خرید از سوی
وزارت نیرو ،فروش برق به ماینرها می تواند از مرگ این نیروگاها
جلوگیری کند.
به گزارش اقتصادآنالین ،با پایان یافتن فصل تابستان و عبور از
پیک مصرف برق ،نیاز وزارت نیرو به نیروگاه های کوچک برق کاهش
یافته که این امر چرخه اقتصادی نیروگاه ها را از توجیه خارج کرده
است .از این رو شاهد هستیم که برخی نیروگاه ها برای ادامه حیات
خود ،تقاضای فروش برق به ماینرها را عنوان می کنند.
در این رابطه حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران
به خبرنگار اقتصادآنالین گفت :باتوجه به اینکه برخی نیروگاه های
کوچک در وصول مطالباتشان از وزات نیرو دچار مشکل شده اند و یا
قرارداد خرید تضمیمن برق از سوی وزارت نیرو تمدید نشده ،به سمت

ورشکستگی خواهند رفت.وی یکی از راه های برون رفت از این مشکل
را فروش برق به ماینرها و یا صادرات عنوان کرد و گفت :فروش برق
به ماینرها می تواند یک جایگزین برای خرید تضمینی برق باشد اما
مصوبه جدید دولت در تعیین نرخ برق ماینرها ،توجیه اقتصادی این

صنعت را پایین آورده است.
صالحی افزود :در حال حاضر چندین تعرفه برق در کشور وجود
دارد از جمله برق تجاری ،خانگی ،صنعتی و صادراتی که در این میان
باالترین تعرفه تجاری برابر با  420تومان در هر کیلووات ساعت و
تعرفه صادراتی در حدود  800تومان است .از این رو در نظر گرفتن
تعرفه برق صادراتی برای صنعت ماینر که صد در صد صادراتی نیست
تا حدود زیادی توجیه اقتصادی این صنعت را از بین برده است.
از سوی دیگر با توجه به تعرفه نسبتا ارزان برق در کشورهایی نظیر
ترکمنستان و گرجستان شاهد آن هستیم که ماینرها از کشورمان به
این مناطق کوچ کرده اند .به اعتقاد صالحی این در حالی است که
می توانستیم با تعرفه بندی دقیق تری از مهاجرت این صنعت ارزآور به
خارج کشور جلوگیری کنیم .در نتیجه به نظر می رسد در تعیین تعرفه
برای صنعت ماینر دولت عجوالنه تصمیم گرفته است.

تغییرات بنیادین در نظام بازرگانی با ایجاد نمایندگی های تجاری
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس ،معتقد است در الیحه اصالح قانون
تجارت با ایجاد نمایندگی های تجاری و اعطای
امتیاز کسب و کار تغییرات بنیادین در نظام
بازرگانی ایجاد و معامالت تجاری رونق می یابد.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه ،بودجه
و محاسبات مجلس شورای اسالمی با اشاره به
بررسی الیحه اصالح قانون تجارت در مجلس،
گفت :قانون فعلی تجارت مربوط به سال 1311
بوده و شاکله این قانون براساس داد و ستد در
گذشته طراحی شده است ،بنابراین باید تغییراتی
در این قانون براساس تحوالت در حوزه تجارت
برمبنای تغییرات ایجاد شده در حوزه تکنولوژی
صورت می گرفت ،چراکه قانون فعلی پاسخگوی
حوزه تجارت کشور نبود.
نماینده مردم تفرش ،آشتیان و فراهان در
مجلس شورای اسالمی افزود :در حال حاضر
امکان تغییر تمامی اصطالحات و واژه های
کهنه ،جا افتاده و ملموس بین مردم همانند حق
العمل کاری و داللی فراهم نبود چرا که ممکن بود
مشکالتی در تجارت ایجاد کند ،البته استفاده از
اصالحات قدیمی و عرفی در قانون جدید به روح
تجارت امروزی آسیبی نمی رساند.
نگاه در اصالح قانون تجارت رفع مشکالت
امروزی حوزه داد و ستد بوده است
وی با اشاره به اینکه مجلس به دلیل تغییرات
در حوزه داد و ستد اصالح قانون تجارت را

در دستورکار قرار داد و براین اساس برخی
اصطالحات عرفی کماکان بدون تغییر ماند،
ادامه داد :در بسیاری از سرفصل ها نیازهای
جامعه امروز لحاظ شده و نگاه در اصالح قانون
تجارت رفع مشکالت امروزی حوزه داد و ستد
بوده است.
حسینی با بیان اینکه براساس قانون فعلی
تجارت افراد باید در قراردادها اصل اسناد
کاغذی را نگه داری می کردند که این موضوع
با توجه به الکترونیکی شدن خدمات دشوار بود،
تاکید کرد :امروزه ثبت تمامی اسناد و قراردادها
براساس سیستم های الکترونیکی انجام می
شود ،بنابراین باید شیوه نگهداری اسناد تغییر
می کرد که در قانون فعلی تدابیری به این منظور
اندیشیده شده است که بر این مبنا تمامی اسناد
باید به تایید سازمان مربوطه برسد و اینگونه
نیست که هر روز بتوان اسناد و قراردادها را تغییر
داد و یا مواردی را در آن کم و زیاد کرد.
yyبرخی از قراردادهای الکترونیکی مورد تایید
بازرسان و حسابرسان قرار نمی گرفت
وی در تشریح دالیل اولویت بخش قراردادهای
تجاری نسبت به سایر فصول قانون همانند بخش
ورشکستگی و اسناد تجاری ،افزود :در حال
حاضر برخی از قراردادهای الکترونیکی مورد
تایید بازرسان و حسابرسان قرار نمی گرفت و
ایراداتی از سوی حسابرسان نسبت به شیوه
های جدید وارد می شد ،بنابراین مجلس بخش

قراردادهای تجاری را در اولویت قرار داد و به
تصویب رساند تا ایرادات مطرح شده متناسب با
شرایط روز در انجام معامالت و انعقاد قراردادها
اصالح شود که این موضوع می تواند گام موثری
در حوزه تجارت و داد و ستد محسوب و تحوالتی
در این زمینه ایجاد کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان
اینکه اصطالحات تعریف شده در الیحه اصالح
قانون تجارت مانند "تصمیم متعارف"" ،اعتماد
متعارف" و غیره توسط تدوین کننده نگارش شده
است ،ادامه داد :اگر فردی در بخش قراردادهای
تجاری و اصطالحات عرفی پیشنهادی داشت،
باید در زمان بررسی الیحه تجارت در کمیسیون
مطرح می کرد ،البته در حال حاضر اگر
حقوقدانان پیشنهاداتی در رابطه با اصطالحات
و حتی ابهامی در مواد الیحه دارند ،می توانند
در طول بررسی جزییات در شورای نگهبان
این ایرادات را مطرح کنند تا این موارد از سوی
شورای نگهبان به مجلس ارائه و رفع شود.
یک فرد باید بتواند به راحتی یک فروشگاه
زنجیره ای و یا یک نمایندگی مجاز ایجاد کند
وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان در سال
 ،92ایرادات کلی به الیحه اصالح قانون تجارت
گرفته بود ،تصریح کرد :با توجه به اینکه مسیر
بررسی این الیحه طوالنی شده و در سه دوره
مجلس مورد بحث قرار گرفته بود ،نمایندگان
تصمیم گرفتند که هرچه سریع تر اصالح قانون

تجارت را در دستورکار قرار دهند که ایرادات کلی
شورای نگهبان نیز در این بخش برطرف شده
است.
yyتشریح فواید اعطای امتیاز کسب و کار برای ایجاد
رونق معامالت تجاری
حسینی با اشاره به ایجاد مفاهیمی جدید
در اصالح قانون تجارت مانند نمایندگی تجاری
و قانون توزیع ،افزود :شیوه های ثبت شرکت،
موسسه و بنگاه های تجاری براساس قانون فعلی
قدیمی و کهنه بود و هر یک از بنگاه ها و شرکت
ها اگر به دنبال ایجاد یک شعبه و یا یک نمایندگی
بودند به دلیل ابهامات قانونی و تناقض نظرها
نمی توانستند اقدامات الزم و اصولی را انجام
دهند و امکان ایجاد این نمایندگی ها فراهم نبود،
در حالی که شرایط فعلی تجارت به گونه ای است
که یک فرد باید بتواند به راحتی یک فروشگاه
زنجیره ای و یا یک نمایندگی مجاز ایجاد کند که
در اصالح قانون تجارت این مشکالت رفع شده و
تغییرات بنیادین در نظام تجاری ایجاد می کند.
عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات
مجلس شورای اسالمی ،در تشریح فواید اعطای
امتیاز کسب و کار برای ایجاد رونق معامالت
تجاری ،گفت :یکی از بحث های فعلی این است
که برخی افراد به موضوع مالکیت معنوی ،ثبت
اختراع و یا اینگونه موارد کمتر توجه می کنند که
در اصالحیه قانون تجارت تحوالتی در این بخش
ایجاد و الزاماتی برای آن تعریف شده است.

مجلسبان

دو اخاللگر بازار شکر در مشهد
دستگیر شدند

جانشین دادسرای انقالب مرکز خراسان
رضوی گفت :دو اخاللگر بازار شکر که ۱۰هزاتن
شکر دولتی را تا هرکیلو  ۹۷۰۰تومان فروخته
بودند ،دستگیر شدند.
به گزارش ایسنا ،قاضی دشتی فدکی،
جانشین دادسرای انقالب مرکز خراسان
رضوی گفت :پس از شش ماه اقدامات پیچیده
اطالعاتی و عملیاتی سرانجام دو اخاللگر بازار
شکر که ۱۰هزارتن شکر دولتی را تا هرکیلو تا
 ۹۷۰۰تومان فروخته بودند توسط نیروهای اداره
کل وزارت اطالعات خراسان رضوی در مشهد
دستگیر شدند.
وی ادامه داد :در بهمن ماه سال گذشته
تیمهای بازرسی سازمان صمت یک تریلی شکر را
در بیابانهای اطراف مشهد مورد شناسایی قرار
دادند و معلوم شد که یکی از عمده فروشان شکر
پشت پرده این اقدام قرار دارد.
جانشین دادسرای انقالب مرکز خراسان
رضوی گفت :مشخص شد که بیش از ۵هزار تن
شکر با تبانی افراد صاحب قدرت از مسیر خود
خارج و به یک واحد تولیدی در حاشیه شهر
مشهد منتقل شدکه چند روز بعد محموله حدود
 ۱۲۰تنی توسط معاونت بازرسی سازمان صمت
شناسایی شد.
قاضی دشتی افزود :لیست تمامی مشتریان
 ۷کارخانه تولید شکر در استان در یک بازه
زمانی مشخص استخراج و مشخص شد یک
سوم اسامی ارائه شده از سوی یک واحد تولیدی
جعلی ،غیرواقعی است.
او تصریح کرد :فاکتور یک واحد تولیدی مورد
بررسی قرار گرفت و مشخص شد در لیست ارائه
شد به نام فردی یک هزار و  ۳۷۰تن شکر ۳۴۰۰
تومانی از کارخانه خارج شده در حالی که او یک
راننده نیسان بود و بخاطر مشکالت مالی ،از
محل سکونتش متواری بود.
جانشین دادسرای انقالب مرکز خراسان
رضوی گفت :فردی دیگری هم که به نام او چهار
هزار و  ۱۸۵تن شکر دولتی از کارخانه خارج
شده به هیچ عنوان روحش هم از خرید شکر
خبرنداشت.
قاضی دشتی افزود :فلش تمامی جرائم
صورت گرفته از سوی اخاللگران به سمت
حدود چهار نفر میچرخید که در این میان
دونفر آنها عامالن اصلی بودند که بازداشت
شدند.
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ازدواج؛اسارتیاآزادی

خبر
توصیههای بهداشتی در خصوص تامین
گوشت نذری ایام حسینی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد
غذایی اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی
گفت :مردم گوشت مورد نیاز خود را برای تهیه
غذای نذری از مراکز عرضه مجاز تهیه نمایند و به
مهر دامپزشکی بر روی الشهها و همچنین برچسب
آویزان شده بر روی ران یا سردست الشه توجه کنند.
به گزارش ایسنا محمود قربانزاده با تاکید بر
توصیههای بهداشتی در ایام محرم عنوان کرد:
تامین گوشت نذری سالم باید از طریق ذبح حیوان
در کشتارگاههای دام تحت نظر دامپزشکی بوده و
مدت زمان پیش سرد آن طی شده باشد.
وی ادامه داد :هیاتهای مذهبی دام نذری را
باید از مراکز عرضه مجاز دام ،دارای دکتر دامپزشک
که به صورت مستقل و یا وابسته به کشتارگاه وجود
دارند ،تامین نمایند .ذبح دام باید در کشتارگاه بوده و
مردم از کشتار در معابر عمومی و منازل پرهیز کنند.
رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی
خراسان رضوی ادامه داد :حمل و نگهداری گوشت
نذری تا زمان طبخ باید در دمای  0تا  4درجه باشد،
همچنین نباید گوشت را بدون لفاف و پوشش در
کنار مواد غذایی دیگر در یخچال نگهداری کرد و در
صورت مشاهده تغییر رنگ و بوی گوشت مردم باید
با شبکههای دامپزشکی شهرستان تماس بگیرند.
قربانزاده در خصوص نحوه نظارت بر تامین گوشت
توسط دامپزشکی بیان کرد :تامین دام سالم نذری با
معاینه دام توسط دکتر دامپزشک امکان پذیر است.
این خدمات توسط دامپزشکان مستقر در میادین
دام و یا میدان دام داخل کشتارگاه ارائه میشود.
وی افزود :بر فرایند کشتار و سالمت گوشت و احشاء
خوراکی نیز دامپزشکان در کشتارگاههای دام و یا
مراکز خیریه نظارت دارند .به منظور نظارت بر ذبح
دام و استحصال گوشت نذری تعداد  46اکیپ ثابت
در کشتارگاهها و مراکز خیریه استان مستقر بوده و
 68اکیپ سیار در سطح شهر و حومه در امر نظارت
برمراکز عرضه دام زنده و بازرسی هیئت های مذهبی
و متقاضیان انجام وظیفه میکنند.

یکی از مشکالتی که بعد از ازدواج در زندگی
زناشویی مطرح است« ،محدودکردن آزادیهای
فردی» طرفین است .در این موارد افراد ،اولین
واکنشی که نسبت به این محدودیت از خود نشان
میدهند «مقاومت» است.
برای مثال فردی قبل از ازدواج ،هر روز جمعهها
عادت داشته با دوستان خود به کوه و یا تفریح برود
و زمانی که ازدواج میکند ،همسرش با این موضوع
مخالف است و در برابر او مقاومت میکند .مثال
زمانیکه فرد لباسهایش را میپوشد و آماده برای
رفتن به بیرون از خانه میشود ،همسرش سریع
واکنش نشان میدهد و میگوید« :کجا ،تو دیگر
همسرداری و اگر جایی بخواهی بروی ،باید با هم
برویم».
yyاستقالل در رابطه
بعد از ازدواج زن و شوهر به همدیگر وابسته
خواهند بود و خواه ناخواه آزادی های دوران مجردی
آن ها تغییر خواهد کرد اما نباید فراموش کنیم که
فردیت و استقالل هر کس با وابستگی او فرق دارد.
یک زوج موفق معنای وابستگی را می دانند و در عین
حال یکدیگر را تشویق می کنند که استقالل خود را
هم حفظ کنند .آن ها به یکدیگر اجازه می دهند تا
خلوت تنهایی خود را داشته باشند و به سرگرمی های
مورد عالقه خود بپردازند.
چطور بعد از ازدواج با آزادی فردی کنار بیاییم؟
برای این که زندگی زناشویی دچار این مشکل
نشود اولین گام ان است که زن و شوهر به یکدیگر
اعتماد داشته باشند و به این باور رسیده باشند
که ازدواج پیوند بین دو نفر است که کامال مستقل
هستند و قرار نیست که ازدواج باعث محدودیت هر
یک از دو طرفین شود.
راهکار دیگری که برای رفع این مشکل پیشنهاد
می شود بررسی عالیق دو نفره است .آن ها باید
ببیند که چه کارهایی وجود دارد که هر دوی آن ها
به آن عالقه دارند و آن را جزو برنامه تفریحات خود
قرار بدهند .اگر به این نکته دقت نکنید و در تمام
طول زندگی قرار باشد که یک نفر به خاطر دیگری
از مسائل مورد عالقه اش صرف نظر کند کم کم فرد
احساس می کند که در زندگی مشترک به چیزهایی
که دوست داشته نپرداخته و بی درنگ دچار خستگی
روحی می شود .الزم است بدانیم که وقتی فردی از
زندگی شخصی خود راضی نباشد مسلما از زندگی
زناشویی هم لذتی نخواهد برد.
yyتفاهم در عالیق و سالیق
زن و شوهر باید در مورد عالیق و سالیق یکدیگر
با هم مذاکره کنند و بپذیرند که تنها با تشویق طرف
مقابل به انجام کارهای مورد عالقه اش می توانند

زندگی شاد و شیرینی داشته باشند .طرفین یک
زندگی مشترک باید بپذیرند که هر یک از آن ها به
مقدار معینی آزادی نیاز دارند تا در کنار همدیگر
زندگی شادی داشته باشند.
یک رواندرمانگر بالینی میگوید :بعد ازدواج ما
بايد بتوانيم روابط عادي روزمره خود را داشته باشيم
و دوستانمون را ببينيم و مسافرت بريم و این الزمه
یک رابطه سالم است.
درناز آقاشاهی میافزاید :امااین نکته را باید اصل
قرار داد که تفریحات تک نفره واقعا سالمی را باید
برای تنهایی خود انتخاب کنیم.
وی تصریح میکند :مسافرت هايي كه واقعا سالم
و امن باشد مثل كوه و جنگل برای آقایان و خانومها
سفرها ي تفريحي كه بيشتر خريد و رستوران داره
مخصوصا رستوران كه از اشپزي دور باشند و خريد
كه براي اكثر زنها لذت بخش است.
آقاشاهی بیان میکند :سفرهاي مردانه مثل
تايلند یا سفرهاي ساحلي به سایر کشورها قطعا سفر
امنی نبوده چرا که احساس نا امني به زن رابطه ميده
و خب قطعا بهتره مردي با همسرش بره سفر ساحلي
اگر از نظر اعتقادي مشكلي ندارند وقتي مخصوصا
تو جامعه اي مثل ايران نميتونن اين تفريح را با هم
تجربه كنند .

خواستار برخورد قاطع با جرایم خاص
رئیس کل دادگستری
خراسان رضوی با صدور
دستوری برخورد قاطع با جرایم
خاص و خشن در این استان را خواستار شد.
دادگستری خراسان رضوی روز شنبه گزارش
داد غالمعلی صادقی در نشست با اعضای شورای
معاونین دادگستری این استان با صدور این دستور
گفت :معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم ،معاونت مبارزه با جرایم خاص و دادسرای
عمومی و انقالب این استان اقدامات الزم را برای
برخورد قاطع با جرایم خاص و خشن انجام دهند.
وی افزود :پیش از این نیز در سایه تعامل با
سایر دستگاهها و سازمانها شاهد کاهش برخی
از این گونه جرایم بوده ایم و از مسئوالن قضایی به
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yyهمسر؛اولین اولویت پس از ازدواج
وی ابراز کرد :گذشته از تمام اين ها مرد و زني
كه قصد ازدواج دارند بايد اول به بلوغ عاطفي كامل
رسيده باشند كه قراره من كنار كسي زندگي كنم
كه لحظات بيشتر خود را با او باشم كنارش بخوابم
باهاش سفر برم و از االن به بعد اولويت من نسبت
به خانواده باشه.اگر به اين مرحله نرسيديد ازدواج
نكنيد ! شرط و شروط هم نگذاريد مجرد بمونيد چرا
ميخوايد هم را آزار بديد ؟
آقاشاهی عنوان کرد :اينكه ما اول ازدواج با شرط
هاي سنگين به ادم رابطه استرس بديم كه قراره بياد
جايي كه بجاي همراهي و صحبت درباره لحظات
خوب اول بايد با بايد هاي ما إشنا بشه استرس
زاست.بدترين رفتار يك مرد نسبت به زن بی توجهی
است حتي مرد هم مايل است زنش از ظاهرو رفتارو
موقعيت او تعريف کند چه برسه زن كه شديدا با
شنيدن كلمات قشنگ عاشقانه تحريك ميشود.
وی در خصوص روابط با والدین پس از ازدواج
توضیح داد :روابط با والدين در صورتي مشكل نداره
كه شما را محدود نكنه در صورتيكه ناچار نباشيد
تمام اخر هفته ها با أونها باشيد ! تمام سفر ها با
اونها بگذرونيد و احيانا هميشه يكي از أفراد خانواده
چه مرد چه زن خونه يا تو ماشين تون باشن ! لطفا

خبر
فعالیت پایگاههای اهدای خون در
روزهای تاسوعا و عاشورا

فكر نكنيد خواستگاري كردن بايد نامزد كنيم نامزد
كرديم بايد ازدواج كنيم !
yyازدواج یک انتخاب دراز مدت
این روان درمانگر یادآور شد :ازدواج خريد يك
كفش نيست كه در صورتسایز نبودن آن را تعویض
کنید پس یاهر جا متوجه شديد رابطه مشكل داره
كمك بگيريد و يادتون باشه در شرايطي كه مشكل
خيلي بزرگه و احيانا از بازگو کردن آن نزد خانواده
خجالت میکشید با روانشناس در میان گذاشته تا او
در رفع این چالش زندگی همراهتان باشد.
وی خواستار شد :ایرادات رفتاری درافراد اگر
درمان و حل نشود با ازدواج شدت و حدت میگیرد
پس بهتر از قبل از ورود به رابطه و تشکیل خانواده با
مراجعه به روانشناس از سالمت خود مطمعن شوید
و زندگی ایمنی را تشکیل دهید.
 yyتعیین محدوده آزادی
تعیین محدوده آزادی فردی در مراسم
خواستگاری
یادمان باشد گفتگو کردن در مورد آزادی یکی
از دشوارترین گفتگوهاست و الزم است که پیش از
ازدواج و در مراسم خواستگاری میزان نیاز طرفین
به آزادی فردی مطرح شود و از همان ابتدا محدوده
آزادی هر کس مشخص شود.

مدیر آموزش و پرورش
بردسکن با بیان اینکه50
تفاهمنامه با خیرین به امضا
رسیده است ،گفت :از  14هزار و  720دانشآموز
بردسکنی بیش از  2هزار دانشآموز نیازمند
شناسایی و مورد حمایت خیرین قرار گرفتند.
به گزارش ایسنا غالمحسین غفوری عنوان کرد:
از سال  93تاکنون  20پروژه در قالب  70کالس
درس با کمک خیرین در این شهرستان کلنگزنی
شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون  60درصد این پروژهها
به بهرهبرداری رسیده است ،میزان اعتبار کمک
خیرین در این پروژهها را  10میلیارد تومان اعالم
کرد که شامل کالس درس ،مدرسه سازی ،تجهیز

مدارس و ...است.
غفوری اظهار کرد :به رغم اینکه در گذشته فقط
 13کالس هوشمند داشتهایم اکنون این تعداد با
کمک خیرین به  165کالس هوشمند در سطح
شهرستان افزایش یافته است.
وی همچنین از کلنگزنی  14نمازخانه از محل
کمکهای خیرین خبر داد و افزود :تاکنون 10
نمازخانه از محل کمکهای خیرین به بهرهبرداری
رسیده و  4نمازخانه دیگر در حال احداث است.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن عنوان کرد:
اکنون در شهرستان بردسکن بیش از  202مدرسه
با  14هزار و  720دانشآموز داریم و همسایه سه
استان در جنوبیترین ضلع غربی خراسانرضوی
هستیم.

مدیرعامل آتش نشانی
مشهدمقدس از تمهیدات
این نهاد همزمان با ایام تاسوعا و
عاشورای حسینی در مشهد خبر داد.
امیر عزیزی در گفتوگو با تسنیم در مشهدمقدس
اظهار داشت 49 :ایستگاه و پایگاه آتشنشانی مشهد
همزمان با روز تاسوعا و عاشورا آمادهباش خواهند
بود.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری مشهد بیان کرد :عالوه بر آمادهباش صد
درصدی تمامی ایستگاههای عملیاتی در این روزها،
خودروهای سبک اطفای حریق و موتورسیکلتهای
عملیاتی آتشنشانی مشهد در ورودیهای حرم مطهر
رضوی در  5مسیر مستقر هستند.

حوادث
مراقبت از اسناد هویتی و کارت های عابربانک شخصی
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی بار دیگر در رابطه با حفظ و نگهداری صحیح
از اسناد و مدارک بانکی هشدارد داد و گفت :هر گونه عواقب سوءاستفاده از
کارتهای عابربانک و سایر اسناد بانکی و هویتی متوجه صاحب مدرک است .
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ" جواد جهانشیری" در تشریح این
خبر گفت :اخیرا مجرمان برای بدست آوردن زمان کافی و فرار از قانون بدنبال
راهی برای کم کردن رد پای خود هستند لذا با اجاره کارتهای عابر بانک از افراد
ناآگاه ،در جستجوی قربانی هستند.
این مقام انتظامی بیان داشت :مواردی که تاکنون بیشترین قربانی را به
خود اختصاص داده است متاسفانه وجود سایتهای شرط بندی بوده
که با فریب سایر افراد ،ثروت نامشروع خود را به حساب قربانیان وارد و با
گردش حساب متوالی ،در نهایت زمان بیشتری را به خیال خود برای فرار
از مجازات خود بدست می آورند لذا به کلیه شهروندان توصیه می کنیم
هرگز تطمیع وعده کالهبردارانی که با پرداخت وجوهی که هرگز ارزش
تبعات منفی آن را در کارنامه شهروندیتان ندارد را نخورده و با حفظ حریم
خصوصی اجازه ندهید مجرمان گناه و مسئولیت کیفری خود را به گردن شما
بسپارند.
سرهنگ جهانشیری با اشاره به فردی که مستمری بگیر و دارای  4فرزند،
تحت عنوان متهم در پلیس فتا بود ،گفت :حال غیر قابل توصیف این شهروند
میانسال ناشی از فریب و کالهبرداری از وی ،در پی واریز مبلغ ناچیزی بود که
در قبال دریافت کارت بانکی اش توسط اعضای سایت شرط بندی به وی داده
شده و در نهایت موجب انسداد حساب مستمری حقوق و مشکالتی بود که
حل آن منوط به اثبات حقیقت و زمانبر خواهد بود .سرهنگ جهانشیری با
تاکید بر این نکته که متاسفانه دایر کنندگان سایت های قمار و شرط بندی در
اینده ضمن تبلیغات گسترده در شبکه های اجتماعی وعده پولدار شدن به
زحمت و یک شبه را با انواع پیش بینی مسابقات ورزشی می دهند و با تطمیع و
فریب اذهان عمومی اقدام به پهن کردن دامهای خود می کنند.نحوه دستیابی
کالهبرداران مذکور به رقم های نجومی در وهله اول مزه شیرین" برد" با رقم
های کوچک بوده و این تالطم برد و باخت در نهایت در کمال ناباوری منجر به
تاراج کل سرمایه قربانی می شود .شایان ذکر است پلیس فتا از کلیه کاربران

یادداشت
می خواهد درصورت مشاهده موارد مشکوک از طریق سایت پلیس فتا به شان
 www . cyberpolice . irبخش ارتباطات مردمی ان را ثبت کرده و از
آخرین رویدادها از جمله اخاا حوادث سایبری مطلع شوند.
کشف۱۳۰دستگاهاستخراجارزدیجیتال

جانشین فرماندهی انتظامی استان از کشف  ۱۳۰دستگاه استخراج ارز
دیجیتال به ارزش  ۱۳میلیارد ریال در شهرستان قوچان خبر داد .
به گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ" ابراهیم قربان زاده" در تشریح این
خبر ،گفت :در پی کسب خبری مبنی بر دپو دستگاههای تولید ارز دیجیتال در
انباری در یکی از مناطق شهرستان ،پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان
پلیس آگاهی شهرستان قوچان قرار گرفت.
وی افزود :کارآگاهان پلیس آگاهی قوچان پس از بررسی و تائید صحت خبر
و هماهنگی با مقام قضائی ،به محل موردنظر اعزام و در بازرسی از این انبار ۱۳۰
دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق را کشف کردند.

روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی
،پایگاههای فعال اهدای خون را در ایام تاسوعا
وعاشورای حسینی اعالم نمود .
در این اطالعیه ضمن تسلیت به مجاوران
وزائران بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) به
مناسبت دهه اول محرم وایام تاسوعا وعاشورای
حسینی پایگاه های فعال اهدای خون استان
اعالم گردیده است  .بنا بر این اطالعیه در 18
و  19شهریور ماه مصادف با تاسوعا وعاشورای
حسینی در مشهد مقدس پایگاه اهدای خون
امام رضا (ع) واقع در میدان شریعتی (تقی آباد
) ابتدای خیابان دانشگاه ونیز پایگاه اهدای خون
ثامن واقع در پارکینگ شماره  4حرم مطهر ابتدای
بازراچه شهید آستانه پرست ورودی حرم مطهر
و همچنین پایگاه موقت اهدای خون مستقر در
سالن شهرداری مرکزی ،واقع در میدان شهدا
،صبح وعصر آماده پذیرش داوطلبان مومن
وایثارگر اهدا خون خواهند بود .ساعت پذیرش
پایگاه های فوق صبح از ساعت  8ای  13و
بعداز ظهر از ساعت  15الی  18و پایگاه های
شهرستانی نیز صبح از ساعت  8الی  13پذیرای
مردم والیت مدار استان می باشند .
روابط عمومی انتقال خون خراسان رضوی
ضمن دعوت عموم به مشارکت در این اقدام
خداپسندانه  ،به شهروندانی که به هر دلیل
هنوزموفق به مراجعه به پایگاه ها و اهدای خون
نشدند توصیه نمود تا این ایام را مغتنم برای
اغاز این تجربه حیاتی دانسته و به جمعیت
اهداکنندگان بیدریغ زندگی بپیوندند  .در این
اطالعیه با اشاره به نیاز همیشگی به خون و مدت
زمان محدود نگهداری فراورده های خونی  ،از
داوطلبان درخواست گردیده تا اهدای خون را
منوط به ایام مناسبتی و شرایط خاص ننموده ودر
طول ایام سال این معروف پسندیده را در فعالیت
های روزمره و اجتماعی خویش لحاظ نمایند .
شرایط عمومی اهدای خون شامل وزن بیش از
 50کیلوگرم  ،سن بین  18تا  60سال  ،رعایت
فواصل اهدای خون حداقل به مدت  8هفته ،
رعایت تعداد نوبت مجاز اهدای خون در سال برای
بانوان ساالنه  3بار و برای آقایان  4بار  ،پرهیز از
رفتارهای غیربهداشتی و همچنین برخورداری از
سالمت عمومی جسمانی و روانی است  .در این
اطالعیه تصریح گردیده تا داوطلبان اهدای خون
کارت ملی خویش را در مراجعه به پایگاهها به
همراه داشته باشند.

آمادهباش 49ایستگاه و پایگاه آتشنشانی مشهد همزمان با روز
تاسوعا و عاشورا

امضای ۵0تفاهمنامه با خیرین مدرسه ساز

ویژه دادستانهای عمومی و انقالب شهرستانها و
متولیان این امر در ستاد دادگستری خراسان رضوی
می خواهیم با جدیت نسبت به رصد ،کنترل و برخورد
قاطعانه با مخالن نظم و امنیت عمومی و مرتکبان
جرایم خاص و خشن اقدامات الزم را ساماندهی
کنند.رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با تأکید
بر لزوم توجه بیش از پیش به مقوله امنیت گفت:
برقراری نظم و امنیت خواسته به حق شهروندان است
و در این زمینه تمامی دستگاهها و بخشهای متولی
می بایست به درستی به وظیفه خود در قبال مردم
عمل کنند.
صادقی افزود :دستگاه قضایی با توجه به وظایف
حاکمیتی خود از جمله نظارت بر حسن اجرای
قوانین ،بر اعمال نظارت مؤثر تاثیرگذار است.
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جامعه

4

سرهنگ قربان زاده با اشاره به دستگیری یک متهم در این زمینه و معرفی آن
به مراجع قضائی ،بیان داشت :ارزش محموله کشف شده توسط کارشناسان
 ۱۳میلیارد ریال برآورد شده است.
جانشین فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی از همکاری و تعامل
سازنده مردم با پلیس تقدیر او تاکید کرد :از شهروندان عزیز تقاضا داریم برای
کمک به اقتصاد ،آرامش و خصوصا امنیت جامعه ،در صورت اطالع از این گونه
موارد بالفاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن  ۱۱۰به پلیس اطالع
رسانی کنند.
کشفعتیقههای ۵۰میلیاردیدورانهخامنشی
فرمانده انتظامی استان از کشف محموله عتيقه دوران هخامنشی به ارزش
 ۵۰میلیارد ریال در شهرستان جغتای خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس" ،سردار محمد کاظم تقوی" در تشریح این
خبر ،گفت :در پی اقدامات اطالعاتی و با ردزنیهای گسترده سرنخهایی از
قاچاق محموله عتيقههای باستانی در شهرستان جغتای به دست آمد.
فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی افزود :با توجه به اهمیت
موضوع دستورات الزم برای بررسی این پرونده صادر شد و فرماندهی انتظامی
شهرستان جغتای به طور ضربتی وارد عمل شد.
سردار تقوی خاطرنشان کرد :پلیس در این عملیات  ۲فرد سودجو که در
یکی از واحدهای صنفی شهر جغتای در زمینه قاچاق اشياء عتيقه فعالیت
داشتند را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از واحد صنفی آنها
 ۲۲قطعه عتیقه دارای ارزش فرهنگی و تاریخی مربوط به دوره هخامنشیان
را کشف کرد .فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی اظهار داشت :اشياء
عتیقه کشف شده ،شامل 4 :قطعه مجسمه به صورت استوانه ای شکل ،سکه،
قفل سنگی شکل ،استوانه سنگی سنگ سفید ،یک رشته دستبند پولکی
طالیی رنگ 6 ،قطعه سنگ فیروزه ای رنگی کوچک و  17قطعه پوست چرمی
است.سردار محمد کاظم تقوی در پایان با بیان اینکه بر اساس اعالم نظر اولها
کارشناسان میراث فرهنگی ارزش ریالی اشیاء عتیقه کشف شده  ۵۰میلیارد
ریال برآورد شده است گفت ۲ :متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده
تحویل مراجع قضائی شدند.

عزیزی گفت :همچنین با همکاری آستان قدس
رضوی تعدادی از آتشنشانان آقا و خانم داوطلب نیز
برای حفظ ایمنی عزاداران با همراه داشتن تجهیزات
ویژه اطفای حریق در رواقهای حرم مطهر رضوی نیز
حضور دارند.
وی ادامه داد :با توجه به ایجاد ایستگاههای
صلواتی و برگزاری مراسم عزاداری در تکایا،
حسینیهها و هسته مرکزی شهر مشهد ،خودروهای
سبک و سنگین اطفای حریق آتشنشانی برای
تامین ایمنی مردم در محلهای برگزاری مراسم از
ابتدای صبح دوشنبه و تا پایان مراسم روز تاسوعا
و عاشورای حسینی مستقر هستند و گشتهای
موتوری آتشنشانی نیز به صورت مستمر انجام
میشود.

فطرتحسینی

yyملیحه صادقی
چند شب پیش وقتی تالش دخترم برای کمک تو هئیت و برق چشمانش را موقع
کمک دیدم لبخندی به لبام نشست و غرق گذشته خودم شدم؛ یادمه وقتی کوچیک
بودم محرمها برای عزاداری میرفتیم شهرستان مادریم و با بچههای فامیل جمع
میشدیم و به تماشای دستههای عزاداری میرفتیم.
نحوه سینه زدن و زنجیر زدن خوندن شعرهای موزون و گریههای مردم برای ما حس
کنجکاوی همراه با لذت داشت .از تکرار هرساله این مراسمات و نحوه عزاداری هیچ
درکی نداشته و البته هیچ وقت مادرمم اجباری در حضور این مراسمات نداشت و
زیادی بهم سخت نمیگرفت و اجازه میداد حس کنجکاوی کودکیم منو به سمت فطرتم
بکشونه .خوب به یاد دارم نحوه سینه زنی تو هیئتها تا مدتها سوژه بازی کودکانه ما
بود درست عین دخترم که تا مدتها پس از محرم به رسم دهه اول عزاداری یک سینه
چایی جلوی درب بین مردم تقسیم میکند.
نقطه مقابل من در بچگی یکی از دوستانم بود که همیشه و هرشب مادرش اورا با زور
با خود در مراسمات و روضهها همراه میکرد و دخترک نیز تا مدتها برای من ادای نحوه
گریه کردن و جیغ زدن زنان را بازی میکرد و به شیوه برگزاری مراسمات میخندید و اکنون
که هردوی ما مادر شدیم او هنوز از اجبار در انتخاب راهش سخن میگوید از اینکه اگر
مادرش به زور اورا مجبور نمیکرد که لباس مشکی بپوشد او نیز به فطرت خود رجوع کرده
بود.
او میگوید میدانم حسین حق است اما این موضوع را خیلی دیر فهمیدم چون تا
سالیان سال روی مدار لجبازی با مادرم بودم و از این مراسمات گریزان اما این اشتباه را
در مورد پسرم تکرار نمیکنم و به او آزادی عمل دادم و اجبارش نکردم و در مقابل سعی
کردم حس کنجکاوی او در این خصوص برانگیخته کنم و چی بهتر از این که پسرم وقتی
با پدرش از هیئت میآیند با لباس مشکی که به تن دارد از روضه آمده و برای مادرش
دوباره سینهزنی را تکرار میکند .ریشه اتصال بیشتر ما به محرم در کودکی ما هست
 .محرم وعزاداری یک فرصت تربیتی برای کودکان و خانوادهها است و چهقدر خوب
است که از همان زمان کودکی بدون هیچ اجباری با رفتن به این مجالس و بودن در این
مراسمات کودکانمان را با امام حسین و حق و ظلمستیزی آشنا کنیم.
شما نیز خاطرات خود را با ما در میان بگذارید؛
آدرس ایمیل:

 5فرهنگ و هنر

sobhe.emrooz.news@gmail.com

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

Vol.3.No.534 Sep.8.2019

یکشنبه17شهریورماه-1398سالسوم-شماره534

معاون فرهنگی ،پژوهشی و آموزشی ادارهکل تبلیغات اسالمی خراسان رضوی:

خبر

رسانههابهدنبالآسیبشناسیهیئاتمذهبینباشند

پیکر شهید «محسن مهاجر قوچانی» در
مشهد تشییع میشود

پیکر پاک و مطهر شهید «محسن مهاجر قوچانی»
از شهدای تازه شناسایی شده دفاع مقدس17 ،
شهریور در مشهد تشییع خواهد شد.همزمان با
ایام سوگواری حضرت اباعبداللهالحسین (ع)،
پیکر شهید «محسن مهاجر قوچانی» از شهدای
تازه شناسایی شده دوران دفاع مقدس ،یکشنبه
 17شهریور مصادف با هشتم محرم ساعت 8:30
از مجتمع فرهنگی مهدیه واقع در خیابان امام رضا
(ع) تشییع خواهد شد.پیکر شهید «محسن مهاجر
قوچانی» بعد از طواف حرم مطهر رضوی در گلزار
شهداب بهشت رضا (ع) به خاک سپرده میشود.
مراسم وداع با پیکر شهید «محسن مهاجر قوچانی»
جمعه و شنبه برگزار شد.
مراسم یادبود این شهید واالمقام دوشنبه 18
شهریور مصادف با تاسوعای حسینی از ساعت 16
تا  18در حسینیه نصرت واقع در خیابان ابن سینا
برگزار خواهد شد.

جانمایی بیش از  ۳۵۰سازه نصب
پردههای عزاداری در سطح شهر مشهد

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
شهرداری مشهد از جانمایی بیش از  ۳۵۰سازه نصب
پردههای عزاداری در سطح شهر مشهد خبر داد.
علیرضا صحراگرد اظهار داشت :برای تسهیل در
امر اطالعرسانی هیئتهای مذهبی 350 ،جایگاه
در چهارراههای شهر در نظر گرفته شده و مجوز
نصب پردههای مشکی عزاداری برای متقاضیان
صادر شده است .در این راستا بر روی عرشه پلها
پرچمهای سیاه عزاداری در کنار پرچمهای سه رنگ
ایران به عالمت ایام سوگواری به اهتزاز درآمده است.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری
شهرداری مشهد بیان کرد :تمامی  2هزار و 529
سرویس بهداشتی عمومی به جهت بهرهبرداری
زائران و مجاوران پس از تعمیر به صورت دو یا
سه شیفت فعال است و همچنین  900سرویس
بهداشتی مشارکتی (مساجد) اطراف حرم مطهر نیز
در این ایام در دسترس خواهند بود.صحراگرد گفت:
 5هزار و  600نیروی کارگری برای تنظیف ویژه معابر
با اولویت خیابانهای منتهی به حرم مطهر در این
ایام آمادهباش هستند ،طبق پیشبینیهای انجام
شده روزانه  2هزار تن زباله از سطح شهر جمعآوری
میشود.وی افزود :بهمنظور جلوگیری از سد معبر
و رفع نازیباییها  80اکیپ سد معبر در سطح شهر
بهویژه خیابانهای منتهی به حرم مطهر مستقر
هستند.

معاون فرهنگی ،پژوهشی و آموزشی ادارهکل
تبلیغات اسالمی خراسان رضوی گفت :بهتر است
در نقد عملکرد هیئتها رویکرد کارکردی این
مراسم درنظر گرفته شود و این در حالی است که در
شهر مشهد کمتر از یک درصد از عزاداریهایی که
انجام میشود مرتکب تخلف میشوند.
حجتاالسالم والمسلمین علی بخشی ،معاون
فرهنگی ،پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات
خراسان رضوی ،در گفتوگو با ایکنا از خراسان
رضوی ،با اشاره به اینکه چند سالی است که در
ایام محرم مدام همه ما به دنبال آسیبشناسیها
عزاداریها هیئات هستیم ،اظهار کرد :متاسفانه
چند سالی است ما شاهد این هستیم که رسانههای
ی عزادارایها و هیئات
مختلفی به آسیبشناس 
مذهبی میپردازند که در این راستا اغراقهای
زیادی شده است.
وی افزود :البته درست است که در برخی از
عزاداریها تجملگرایی و یا موارد دیگری وجود
دارد و ما نیز نمیتوانیم این موضوع را انکار کنیم،
اما این هم درست نیست که هرساله هنگامیکه این
ایام فرا میرسد رسانهها و یا برخی از افراد مدام
به دنبال آسیبشناسی هیئات عزاداری هستند و
به نوعی این نمیتواند خدمتی به امام حسین(ع)
محسوب شود.
بخشی تاکید کرد :ای کاش به جای این رویکرد
آسیبشناسانه بیشتر رویکرد کارکردی این مراسم
درنظر گرفته شود و این در حالی است که در شهر
مشهد کمتر از یک درصد از عزاداریهایی که انجام
میشود مرتکب تخلف میشوند.
معاون فرهنگی ،پژوهشی و آموزشی ادارهکل
تبلیغات خراسان رضوی عنوان کرد :درست است
که با وجود تعداد  ۸۰۰تا  ۹۰۰ایستگاه صلواتی که
در مشهد برپا میشود ،قطعا تعدادی از آنها برای

مردم مزاحمتهایی ایجاد میکنند ،اما انصاف
نیست ما تنها کارکردهای منفی این امور را در نظر
داشته باشیم ،بلکه باید به جنبههای مفید و مثبتی
که این واقعه دارد نیز پرداخته شود.
وی اضافه کرد :از این رو ابتدا باید وجوه مثبت و
قوی کارکردهای ادبیات ،حماسه ،شعر ،سبکهای
سینهزنی و نوحه که از خیر وبرکتی برخوردار
هستند را رسانهای کرد و سپس به آسیبشناسی
امور دیگر پرداخت.
بخشی اظهار کرد :گاهی ما با دست خود از
روی غفلت ،به موضوع مقدسی چنگ زده و آنرا
خدشهدار میکنیم .انصاف نیست که همان یک
درصد را نگاه کنیم و دیگر خیر و برکت اجتماعی
و معنوی که این عزاداریها و امور مقدس به همراه

دارند را در نظر نداشته باشیم و از آنها دور شویم
که این در حالی است که شاید آسیبهایی که در
پی دارند به اندازهای نباشد که بخواهیم بزرگنمایی
و اغراق کنیم بلکه میتوانیم با تذکر کوچکی آن
مشکل را حل کنیم.
yyتمامی عزاداریها منطبق با موازین اسالمی
هستند
معاون فرهنگی ،پژوهشی و آموزشی ادارهکل
تبلیغات خراسان رضوی گفت :در واقع باید گفت
عزاداریهایی که انجام میشود ،همگی منطبق
با موازین اسالمی هستند و ما هیچ روایتی مبنی
بر اینکه بخواهد شیوه ،نحوه و قاعده عزاداری را
برای ما تعیین کند ،نداریم .همواره عزاداریها در
مناطق ،قبیلهها ،بالدها و اقوام مختلف شیوههای

گوناگونی دارد و هریک از آنها برای ابراز حزن و
اندوه خود در راستای این واقعه بزرگ آداب ،رسوم و
فرهنگ خاصی دارند.
بخشی خاطرنشان کرد :در این میان میتوان
گفت که مراسم نخلبرداری در روز عاشورا در سراسر
کشور انجام میشود ،اما در هریک از شهرها و یا
حتی روستاها با یکدیگر متفاوت است .همچنین به
عنوان مثال میتوان به علم اشاره کرد.
وی افزود :این علم در یک شهر تک چوبی بلندی
است که پارچههای رنگی مختلفی به آن وصل شده
که هریک از رنگها نمادی از سعادت و شقاوت را
به تصویر میکشد و حتی پوششی که برای امام
حسین(ع) دارند ،تابع آداب ،رسوم و فرهنگ قومی
و محلی آن منطقه بوده و با یکدیگر متفاوت است.
پس نمیتوان گفت که تمامی مراسمات مذهبی که
در کشورهای اسالمی صورت میگیرد با یکدیگر
یکسان هستند.
معاون فرهنگی ،پژوهشی و آموزشی ادارهکل
تبلیغات خراسان رضوی خطاب به هیئات مذهبی و
متولیان موضوع ایستگاههای صلواتی عنوان کرد:
من از تمامی هیئتها و متولیان ایستگاه صلواتی
تقاضایی دارم و این است که مردم حق دارند از شما
انتظار داشته باشند تا شما به زیباترین نحو ممکن و
با بهترین برخورد و بهداشتیترین و با بیشترین حد
رعایت بهداشت و کمترین حد ایجاد مزاحمت برای
مردم به عالقهمندان امام حسین(ع) و به عزاداران
امام حسین خدمت کنید.
بخشی تاکید کرد :شما خدمتگزاران امام
حسین(ع) هستید و اگر کار شما موجب آزار و اذیت
فرد مسن و یا بیماری شود در واقع نمیتوان از شما
یکدرصد از تخلف را هم پذیرفت .شما بایستی تا
اندازهای این موارد را رعایت کنید که هیچکس
نتواند به بساط امام حسین(ع) ایراد بگیرد.

قاضیزاده هاشمی:

مشکل بازار کاغذ ،مداخله وزارت ارشاد است
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت :مشکل
اصلی گرانی کاغذ مداخله بیش از حد وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازار کاغذ است.
سید احسان قاضیزاده هاشمی با اشاره به
گرانی کاغذ و نبود دفتر مشق دولتی در بازار،
گفت :مشکل اصلی در این زمینه مداخله بیش از
حد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در بازار کاغذ

تاسیس،تغییراتشرکت

است.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسالمی
افزود :چندی پیش وزارت صنعت ،معدن و تجارت
کارگروه کاغذ را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
واگذار کرد و از زمانی که آنان در این موضوع
دخالت کردند ،به جای آنکه اوضاع کاغذ بهتر شود،
بدتر شد.

وی ادامه داد :در واقع انتقال کارگروه کاغذ از
وزارت صنعت ،معدن و تجارت به وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی اشتباه بود و اگر این کارگروه ذیل
وزارت صمت باقی میماند ،قطعا چنین مشکالتی
پیش نمیآمد.
وی درباره روشهای حل مشکل گرانی کاغذ
گفت :اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این

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

 511/3هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پیشرو فن آوران صنعت زیگورات در تاریخ  1397/10/27به شماره ثبت
 66903به شناسه ملی  14008088429ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت
اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :اتوماسیون و مانیتورینگ  ،ابزار دقیق ،مشاوره مهندسی ،سیستم
های کنترل ،بهینه سازی فرآیندهای صنعتی ،سیستم های مدیریت ساختمان ،اندازه گیری الکترونیکی،
سیستم های خودکار ،سیستم های هوشمند ،مدارات الکترونیک ،برق ساختمان ،سیستم های دوربین
مداربسته ،رمزنگاری ،داده کاوی ،پردازش تصویر ،سیستم های مبتنی بر پردازش داده ،رباتیک ،انرژی های
نو  ،توربین های بادی ،برق رسانی ،روشنایی ،روشنایی زیبایی شهری ،مکانیزاسیون ،مکانیزاسیون کشاورزی،
طراحی/تولید /فروش محصوالت سخت افزاری مرتبط ،سیستم های مخابراتی ،تأسیسات برق ،برق کشی،
تابلوهای برق ،خدمات برق قدرت ( تولید ،انتقال ،توزیع) ،بازرگانی ،صادرات و واردات ،طراحی ،تولید ،فروش
و مشاوره در زمینه موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم در صورت 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 ،دانشگاه فردوسی ،بلوار شهید باهنر ،بلوار وکیل آباد ،پالک  ،0ساختمان دانشگاه
فردوسی ،طبقه همکف کدپستی  9177948974سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000
ریال نقدی میزان سهم الشر که هر یک از شرکا آقای محسن میرزایی فرد به شماره ملی  0920097928دارنده
 500000ریال سهم الشرکه آقای سینا ساالری باغرن آباد به شماره ملی  0944709257دارنده 500000
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای محسن میرزایی فرد به شماره ملی  0920097928و به سمت رئیس
هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سینا ساالری باغرن آباد یا محسن میرزایی فرد اختیارات مدیر عامل :طبق
اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار صبح امروز خراسان رضوی جهت درج آگهی های 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 شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()357739

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی 5111/

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک تایباد

هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای
فاقد سندرسمی برابر رای شماره 1398/5/28-139860306015003910هیات اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تایباد
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یونس قاسمی اللهی به شناسنامه شماره 0741084015کد ملی
 0741084015صادره تایباد فرزند سعید محمد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت  210مترمربع پالک
شماره 283اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14مشهدحوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت
شکور شاکری وقسمتی از پالک محرز گردیده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول1398/6/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/7/1 :
غالمرضا آقازاده – رئیس ثبت اسناد وامالک تایباد
511/2اداره 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  139860306021000479هیات 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 سلطان عابدینی به شناسنامه شماره 92کد ملی  5729431661صادره بردسکن
فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 346/75متر مربع مفروز و مجزا شده از قسمتی
پالک 1258فرعی از  4اصلی واقع در بخش  4شهرستان بردسکن خریداری از حسن عابدینی 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 1398/6/17:یک شنبه تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/7/1 :دوشنبه
غالمرضا گنج بخش ـ رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی .برابر رای اصالحی شماره  139860306012001753و 139860306012001754
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمدعلی ابراهیمی فرزند نعمت اله به شماره شناسنامه 17
صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب ساختمان و نعمت اله ابراهیمی فرزند رحمان
به شماره شناسنامه  7صادره ازکاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت
 187/75مترمربع از پالک  5121فرعی از  - 3026اصلی بخش یک حومه کاشمر به آدرس خیابان شاهد
نبش شاهد  8خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین احوالی دوم 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 انتشار98/6/17 :
محمد محمدزاده ـ رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
*********************************************

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

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

برابر رای شماره  139860306271001495مورخ  1398/4/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای سید مصطفی ظریفی فرزند سید حسن به شماره شناسنامه  3815صادره از
مشهد در ششدانگ یک باب منزل یک باب خانه به مساحت  75متر مربع قسمتی از پالک  65اصلی بخش 9
مشهد واقع در بلوار اول طبرسی چهار راه گاز بلوار نبوت بین نبوت  6و  8پالک  80خریداری از محمد ابراهیم
نوحه خوان مشهدی 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت
اول . 98/6/2 :تاریخ انتشار نوبت دوم.98/6/17 :
حمیدرضا افشار ـ رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
**********************************************

511/5اداره 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  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  139860306015003124ـ  1398/4/20هیات 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 حسن حیدرزاده کاریزی به شماره شناسنامه  9257کد ملی 0748432159صادره
تایباد فرزند رسول در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  201/50متر مربع پالک شماره  683فرعی از 250
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش  14مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی
خانم حمیرا غفاری و از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی مرحوم عبدالرسول غفاری 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول . 98/6/2 :تاریخ
انتشار نوبت دوم.98/6/17 :
مهدی حسین زاده ـ کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد
*****************************************

قضیه مداخله نکند ،مشکل حل میشود چرا که
بازار کاغذ به علت مداخله آنان ملتهب شده است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد:
متاسفانه ما نمیدانیم که در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی چه تصمیمی برای کنترل قیمت کاغذ
اتخاذ میشود و معموال تصمیمگیری در این باره
صرفا تابع نظر دو سه نفر است.

خبر
مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی اعالم کرد:

شناسایی  39اثر تاریخی برای واگذاری
به بخش خصوصی

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری خراسان رضوی گفت 39 :اثر تاریخی
برای واگذاری به بخش خصوصی شناسایی که
امسال  18اثر تاریخی در اولویت واگذاری قرار دارد.
ابوالفضل مکرمیفر با بیان این مطلب افزود:
به استناد دستورالعمل شرايط واگذاری طرح های
تملك دارايیهای سرمايهای جديد ،نيمه تمام،
تكميل شده و آماده بهرهبرداری به بخش غيردولتی
و در اجرای ماده ( )27قانون الحاقی برخی از مواد
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،امسال
 18اثر تاریخی به بخش خصوصی واگذار خواهد
شد.
وی ادامه داد :در گام نخست تعداد  8اثر
شامل ،مرمت ،بهسازی و احیای كاروانسرای
یونسی(بجستان) ،مرمت ،بهسازی و احیای
كاروانسراي فخر داوود (شهرجدید بینالود) ،مرمت،
بهسازی و احیای كاروانسرای مزینان ،مرمت،
بهسازی و احیای كاروانسرای کامه ( تربت حیدریه)،
مرمت ،بهسازی و احیای كاروانسرای آهنگ
(بجستان) ،مرمت ،بهسازی و احیای حمام تاریخی
حاج رئیس (تربت حیدریه) و مرمت ،بهسازی و
احیای مصلی تاریخی سبزوار واگذار میشود.
وی درباره نحوه و مدت واگذاری این ابنیه به
بخش خصوصی اظهار کرد :این پروژهها به صورت
قرارداد بی او ال تی ( )boltساخت ،بهرهبرداری،
واگذاری و اجاره در دوره های  10 ،5و  15ساله
خواهد بود.
مدیرکل میراث فرهنگی از برگزاری جلسه کارگروه
واگذاری ماده  27خبر داد و گفت :در جلسه این
کارگروه که با حضور نمایندگان سازمان مدیریت
و برنامهریزی استان ،دادگستری کل استان ،اتاق
اصناف استان و دیگر اعضای این کارگروه برگزار
شد ،مصوب شد که در گام نخست  8پروژه واگذار
شود.
وی با اشاره به حجم سرمایهای که توسط این
پروژهها جذب خواهد شد ،اظهار کرد :در مجموع
این  8پروژه حدود  160میلیارد ریال سرمایه جذب
خواهد کرد.
مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی با
اشاره به محدودیتهای منابع مالی دولتی گفت:
عالوه بر استفاده بهینه از منابع دولتی باید به
دنبال راهکارهای دیگری از جمله استفاده از منابع
بخش خصوصی و همافزایی بخش دولتی باشیم
که واگذاریها ماده  27یکی از راهکارهای قانونی
استفاده از منابع بخش خصوصی است.

511/6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()3038

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  139860306005003038مورخ  98/05/23هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم زهرا کمالیان
فرزند محمدیوسف نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  100/90مترمربع از پالک شماره 354
اصلی واقع در اراضی شهر بخش یک حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای سیدهادی
حسینی 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  98/06/02تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/17
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*******************************************
511/7هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()2979

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  139860306005002979مورخ  98/05/22هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای احمد محبی راد
فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  191/75مترمربع از پالک شماره  60فرعی
از  10اصلی واقع در اراضی جهان اباد بخش  12حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم هایده
صرافان 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  98/06/02تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/17
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
*********************************************

511/8هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ()3035

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  139860306005003035مورخ  98/05/23هیات اول
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض اقای عباس جمالی
نیشابور فرزند شکراله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  147/57مترمربع از پالک شماره
 153فرعی از  236اصلی واقع در اراضی فرحبخش بخش  2حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی
اقای عبدالحسین میرداماد 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 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  98/06/02تاریخ انتشار نوبت دوم 98/06/17
علی امینی-رییـس ثبـت اسـناد و امـالک نیشـابور
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مدیر کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی:

خبر
تشکیل پایگاه مرکزی مدیریت بحران
مشهد در منطقه ثامن

رییس گروه پدافند غیر عامل و پیشگیری از
بحران شهرداری مشهد از تشکیل پایگاه مرکزی
مدیریت بحران مشهد در منطقه ثامن خبر داد.
به گزارش صبح امروز ،وحید اکلملی در نشست
با شهردار منطقه ثامن با اشاره به اینکه بحث احداث
پایگاه مرکزی مدیریت بحران شهرداری مشهد در
منطقه ثامن به تصویب رسیده است ،اظهار کرد :با
توجه به موقعیت استراتژیک این منطقه شهری در
قلب شهر مشهد مقدس ،مجموعه مدیریت شهری
مشهد تصمیم گرفتند که پایگاه مرکزی مدیریت
بحران و پدافند غیرعامل شهرداری را در این منطقه
احداث کنند.وی یا اشاره به اهمیت احداث پایگاه
مدیریت بحران بل توجه به حساس بودن موقعیت
جغرافیایی منطقه ثامن گفت :امیدواریم با جانمایی
مکانی مناسب در این منطقه و با هماهنگی و
همکاری شهرداری منطقه ،هرچه سریعتر کار
احداث و تجهیز این مرکز مدیریت بحران و پدافند
غیر عامل در منطقه آغاز شود.در ادامه سید مصطفی
نعمتی ،شهردار منطقه ثامن نیز با اشاره به اینکه
خوشبختانه اقدامات خوبی از قبیل سازماندهی
گروههای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهری
در مناطق  13گانه ،سازمانها و معاونتهای تابعه
شهرداری مشهد ،طی دو سال اخیر صورت گرفته
است ،خاطرنشان کرد :منطقه ثامن آمادگی هرگونه
همکاری با مجموعه مدیریت بحران شهری مشهد
به منظور تامین امنیت و حفظ جان شهروندان شهر
امید و زندگی و زائران حضرت ثامن الحجج (علیه
السالم) را دارد.وی با اشاره به اینکه بیشترین تعداد
واحدهای اقامتی ،هتلها و مهمانپذیرهای شهر
مشهد در منطقه ثامن متمرکز است ،تصریح کرد:
این آمادگی را داریم تا در صورت موافقت و همکاری
مجموعه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری
مشهد ،از طریق گروه پدافند غیرعامل و پیشگیری
از بحران شهرداری منطقه ثامن ،دورههای آموزشی
ویژهای را برای مدیران و کارکنان این مجموعهها در
راستای ارتقاء ضریب ایمنی در ارائه خدمات به زائران
بارگاه منور رضوی داشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خراسان رضوی گفت :هم اکنون  ۳۹اثر تاریخی دارای
شرایط برای واگذاری به بخش خصوصی در استان
شناسایی شده است که از این تعداد  ۱۸اثر در اولویت
واگذاری قرار دارد.ابوالفضل مکرمی فردر گفت و گو با
صبح امروز با بیان این مطلب افزود :به استناد دستورالعمل
شرایط واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای
جدید ،نیمه تمام ،تکمیل شده و آماده بهره برداری به
بخش غیردولتی و در اجرای ماده ۲۷قانون الحاقی برخی
از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت امسال
 ۱۸اثر تاریخی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
وی اضافه کرد :در گام نخست تعداد هشت اثر
شامل ،مرمت ،بهسازی و احیای کاروانسرای یونسی
بجستان ،مرمت ،بهسازی و احیای کاروانسرای فخر داوود
شهرجدیدبینالود ،مرمت ،بهسازی و احیای کاروانسرای
مزینان ،مرمت ،بهسازی و احیای کاروانسرای کامه
تربت حیدریه ،مرمت ،بهسازی و احیای کاروانسرای
آهنگبجستان ،مرمت ،بهسازی و احیای حمام تاریخی
حاج رئیس تربت حیدریه و مرمت ،بهسازی و احیای
مصالی تاریخی سبزوار واگذار می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

خراسان رضوی درباره نحوه و مدت واگذاری این ابنیه
به بخش خصوصی گفت :این پروژه ها به صورت قرارداد
بی.او.ال.تی ( )boltبا مضمون ساخت ،بهره برداری و
اجاره در دوره های پنج ۱۰ ،و  ۱۵ساله خواهد بود.
مکرمی فر از برگزاری جلسه کارگروه واگذاری ماده ۲۷
خبر داد و افزود :در جلسه این کارگروه با حضور نمایندگان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،دادگستری کل
استان ،اتاق اصناف استان و دیگر اعضای این کارگروه
برگزار و مصوب شد که در گام نخست هشت پروژه واگذار
شود.وی با اشاره به حجم سرمایه ای که توسط این پروژه ها
جذب خواهد شد ادامه داد :در مجموع ،این هشت پروژه
حدود  ۱۶۰میلیارد ریال سرمایه جذب خواهد کرد.
او با اشاره به محدودیتهای منابع مالی دولتی گفت:

عالوه بر استفاده بهینه از منابع دولتی باید به دنبال
راهکارهای دیگری از جمله استفاده از منابع بخش
خصوصی و هم افزایی بخش دولتی باشیم که واگذاریهای
ماده  ۲۷یکی از راهکارهای قانونی استفاده از منابع بخش
خصوصی است.مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان رضوی گفت :قبل از واگذاری
مطالعات انجام می شود و میزان سرمایه گذاری الزم،
شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه و نرخ بازگشت سرمایه
بررسی شده است و بر مبنای این مطالعات واگذاریها
صورت خواهد گرفت.مکرمی فر افزود :آثار تاریخی برابر
قانون به افراد دارای صالحیت واگذار می شود که عالوه بر
جنبه اقتصادی ،حفظ اثر تاریخی نیز مد نظر آنها باشد و
فقط به منافع اقتصادی ناشی از سرمایه گذاری نیندیشند.

کشف اشیا عتیقه دوران هخامنشی در جغتای  

وی ادامه داد :از مجموع  ۳۹اثر منتخب ،امسال تعداد
 ۱۸اثر واگذار می شود و بقیه در سال آینده در دستور کار
خواهد بود و به زودی مناقصه واگذاری این پروژه ها از
طریق روزنامه های کثیر االنتشار اعالم خواهد شد.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
خراسان رضوی با اشاره به طرح مثلث اقتصادی استاندار
خراسان رضوی گفت :یکی از زمینه هایی که مثلث توسعه
اقتصادی فرهنگی می تواند ظهور و بروز پیدا کند حوزه
های سه گانه این اداره کل است که تاکنون اقدامات
زیادی در این راستا انجام شده است.مکرمی فر به حمایت
استاندار از طرحهای توسعه گردشگری ،صنایع دستی
و میراث فرهنگی اشاره کرد و افزود :ایجاد اقامتگاه های
بومگردی در شهرستانها و به ویژه روستاهای استان عالوه
بر ایجاد ثروت در روستاها و توسعه اقتصادی روستاها از
مهاجرت بی رویه به شهرها جلوگیری می کند.وی ادامه
داد:با توجه به رفتار مهمان نوازانه و روی گشاده روستائیان،
جذب گردشگر به راحتی امکان پذیر است و تقریبا جریان از
گردشگری روستائی و بومگردی به راه افتاده که با استقبال
مردم همراه بوده است.او اضافه کرد :راه اندازی و تشکیل
انجمنهای میراث فرهنگی باعث توجه ویژه روستائیان به
آثار تاریخی و فرهنگی شده که با مشارکت مردم روستاها
همراه بوده و تاکنون در ۴۵۰روستای استان انجمن میراث
فرهنگی تشکیل شده است.هم اکنون استان خراسان
رضوی بیش از هزار و  ۵۶۰اثر تاریخی ،فرهنگی و معنوی
ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق کشور اعالم کرد:

افزایش  90درصدی گردشگران ترکیه در خراسان رضوی
حضور گردشگران ترکیه در استان خراسان رضوی
طی سال های اخیر از افزایش  ۹۰درصدی برخوردار
بوده است.
رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و
شرق کشور روز گذشته در دیدار با سرکنسول جدید ترکیه
در مشهد گفت ۲۰ :تا  ۳۰درصد گردشگران ترکیه که به
ایران سفر می کنند از جاذبه های گردشکری ،زیارتی و
فرهنگی استان خراسان رضوی به ویژه مشهد دیدن می
کنند.غالمعباس ارباب خالص افزود :بر اساس آمارهای
منتشره سال گذشته  ۶۰۰هزار نفر از اتباع ترکیه به ایران
سفر کردند که این میزان در سال ماقبل آن  ۲۵۰هزار نفر
بود.وی اظهار داشت :این در حالی است که ساالنه بیش
از دو و نیم میلیون ایرانی به ترکیه سفر می کنند و این
کشور در زمینه صنعت گردشگری از قابلیت های مختلف
برخوردار است.
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وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران روابط خوبی
با کشور ترکیه دارد گفت :هم اکنون به جز دایر بودن
سفارتخانه های ایران و ترکیه در پایتخت دو کشور ،ترکیه
در شهرهایی مانند اصفهان ،تبریز ،ارومیه و مشهد و ایران
نیز در شهرهایی مانند استانبول و ترابزون سرکنسولگری
دارد و این نشان دهنده همکاری های گسترده بین دو
کشور است.رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه
در شمال و شرق کشور افزود :بیش از ده سال است که
روادید بین ایران و ترکیه وجود ندارد و اتباع  ۲کشور می
توانند بدون روادید بین دو کشور سفر کنند که این فرصت
مغتنمی برای تسهیل و ارتقای گردشگری به شمار می
رود.
وی اظهار داشت :گرچه در سال های اخیر حضور
گردشگران ترکیه در ایران و استان خراسان رضوی
افزایش یافته است اما بسیاری از جاذبه های تاریخی و

پیک موتوری ها،باربری ها و شرکت های خدماتی

با ما تماس بگیرید0 9 1 5 2 5 6 0 0 9 1 - 0 9 3 6 0 5 6 6 6 3 6 :

آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونی روستائی شهرستان زاوه شرکت
تعاونی به شماره ثبت  1994و شناسه ملی  10861199370به استناد
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  1396/12/20و نامه شماره
 111/1/4/171مورخ  1397/02/25اداره تعاون روستایی زاوه تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  -1 :تعاونی روستائی رفاه دهقان به سمت بازرس شرکت برای
مدت یکسال مالی انتخاب شدند  -2افزایش سرمایه از مبلغ 720000000
ریال به مبلغ 1210000000ریال به تصویب رسید  -3صورتهای مالی
سال  95به تصویب رسید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه
()352411

فرهنگی مشهد و دیگر شهرستان های خراسان رضوی
مانند نیشابور ،سبزوار ،خواف و گناباد از دید گردشگران
مغفول مانده است.ارباب خالص افزود :در سال های
اخیر اقدامات خوبی در راستای معرفی مشهد و شهرهای
تاریخی استان خراسان رضوی از طریق رسانه های ترک
زبان در این استان انجام شده است.
وی اظهار داشت :ملت ترکیه و ایران به ویژه استان
خراسان رضوی دارای اشتراکات فرهنگی و تاریخی بسیار
هستند و گسترش روابط و همکاریهای دو جانبه در حوزه
های مختلف گردشگری ،سرمایه گذاری و اقتصادی از
اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی راه اندازی کرسی زبان استانبولی در دانشگاه
فردوسی مشهد ،دایر بودن خط هوایی روزانه شرکت
ترکیش ایر به مشهد و رشد سرمایه گذاری اتباع ترکیه در
مشهد را از اقدامات انجام شده در راستای رشد روابط بین

دو کشور عنوان کرد.
yyاستان خراسان رضوی دارای مفاخر فرهنگی و
تاریخی بسیار است
سرکنسول ترکیه در مشهد نیز در این دیدار گفت:
گسترش روابط ایران و ترکیه با توجه به پیشینه فرهنگی
و تاریخی دو کشور در بخش های مختلف اقتصادی،
تجاری و فرهنگی از اهمیت خاص برخوردار است.
"فاتح توپچو"  faith topcuافزود :استان خراسان
رضوی به ویژه مشهد قابلیت های بسیار برای گردشگران
دارد و تالش بر این است این قابلیت ها مانند آرامگاه های
فردوسی و عمر خیام برای گردشگران معرفی شوند.
وی اظهار داشت :از سوی دیگر وجود شخصیت ها
و مفاخر ترکیه مانند "بک تاش ولی" در خراسان رضوی
از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری این استان برای
گردشگران ترکیه به شمار می رود.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت :یک محموله
اشیای عتیقه مربوط به دوران هخامنشی به ارزش ۵۰
میلیارد ریال در شهرستان جغتای کشف شد.به گزارش
روز شنبه پایگاه خبری پلیس ،سردار محمد کاظم
تقوی افزود :در پی اقدامهای اطالعاتی و با رد زنیهای
گسترده ،سرنخهایی از قاچاق عتیقههای باستانی در
شهرستان جغتای به دست آمد و با توجه به اهمیت موضوع
نیروهای انتظامی این شهرستان به طور ضربتی وارد عمل
شدند.وی ادامه داد :ماموران پلیس در این عملیات  ۲فرد
سودجو را که در یکی از واحدهای صنفی این شهرستان
در زمینه قاچاق اشیای عتیقه فعالیت داشتند شناسایی
و در بازرسی از واحد صنفی آنها  ۲۲قطعه اشیای عتیقه
دارای ارزش فرهنگی و تاریخی مربوط به دوره هخامنشیان
کشف و ضبط کردند.وی گفت :این اشیا شامل چهار قطعه
مجسمه به صورت استوانه ای شکل ،سکه ،قفل سنگی،
استوانه سنگی ،سنگ سفید ،یک رشته دستبند پولکی
طالیی رنگ ۶ ،قطعه سنگ فیروزه ای رنگ کوچک و هفت
قطعه پوست چرمی است.سردار تقوی افزود :متهمان
دستگیر شده تحویل مرجع قضایی شدند.شهرستان
جغتای در  ۳۳۰کیلومتری مشهد واقع است.

ساماندهی و تجهیز مسیر دوچرخه بوستان
کوهسنگی

شهردار منطقه  8مشهد گفت :به منظور اشاعه و
توسعه فرهنگ دوچرخهسواری و ترغیب شهروندان به
شهای حمل و نقل پاک ،مسیر
استفاده و بهرهمندی از رو 
دوچرخه سواری بوستان بزرگ کوهسنگی ساماندهی
و تجهیز شد.به گزارش صبح امروز ،علی شیرازی با
عنوان خبر باال تصریح کرد :با هدف افزایش ایمنی
دوچرخهسواران در معابر دوچرخه سواری بوستان بزرگ
کوهسنگی ،نهادینه کردن دوچرخهسواری در سبک
زندگی شهروندان و ترویج فرهنگ دوچرخهسواری ،مسیر
دوچرخهسواری بوستان بزرگ کوهسنگی با اعتباری بالغ
بر یک میلیارد و  500میلیون ریال ،به طول  3کیلومتر
تجهیز و ساماندهی شد.وی ادامه داد :هدف از اجرای
این پروژه استانداردسازی مسیر دوچرخه ،جلوگیری از
آلودگی محیطزیست و تشویق مردم به ورزش و تندرستی
است.شیرازی بهبود کیفیت فضاهای عمومی ارزشمند را
اولویت کاری مدیریت شهری عنوان کرد و افزود :توسعه
دوچرخهسواری در مراکز مستعد از قبیل بوستانهای بزرگ
شهری با هدف ارتقای سطح سرانه سالمت شهروندان و
صهای زیستمحیطی ،هدف سالمت محور و
ارتقاء شاخ 
شهروند مدارانه مدیریت شهری است.
شایان ذکر است ایمن سازی خط کشی و نصب
کلیه تابلوهای عالئم ترافیکی و ایمنی مورد نیاز از جمله
اقدامات فنی این پروژه است.
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شرایط ویژه اشتراک انبوه روزنامه صبح امروز برای

تاسیس،تغییراتشرکت

اخبار

۳۹اثرتاریخیخراسانرضویدرمسیراحیا

رییس گروه پدافند غیر عامل و پیشگیری از بحران
شهرداری مشهد خبر داد:

در شهر
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511/9اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بردسکن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139860306021000473هیات دوم 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 سید روح اله موالئی به شناسنامه شماره
 57کد ملی  5729894570صادره بردسکن فرزند مصطفی در قسمتی از ششدانگ یک

اطالعیه

اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد در اجرای ماده  28قانون تنظیم بخشی از
مقررات مالی دولت و با رعایت ظوابط و مقررات ذیربط ،ساختمان مجتمع بهزیستی روستایی
حکم آباد جوین را در قالب قرار داد اجاره یک ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی واحد شرایط
واگذار نماید.
لذا از کلیه متقاضیان در خواست می شود جهت کسب اطالعات بیشتر حداکثر به مدت
یک هفته به اداره بهزیستی شهرستان جوین مراجعه نمایند .هزینه چاپ آگهی بعهده برنده
اجاره می باشد.

اداره کل بهزیستی خراسان رضوی

باب ساختمان به مساحت  78متر مربع از پالک  214فرعی از  8واقع در بخش  4خراسان
رضوی حوزه ثبت ملک شهرستان بردسکن خریداری  .مع الواسطه از مالک رسمی محمود
مرامی احدی از ورثه محمد حسین 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 مراجعه قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/6/2 :شنبه  .تاریخ انتشار نوبت دوم98/6/17 :یکشنبه.
رئیس ثبت اسناد وامالک بردسکن
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وقتی داور خراسانی به مهاجرت فکر میکند؛

علیرضا فغانی داور خراسانی بینالمللی فوتبال ایران
تصمیم گرفته است برای رفاه خانوادهاش به استرالیا
مهاجرت کند و به این ترتیب دیگر شاهد قضاوتهای او
در لیگ برتر ایران نخواهیم بود .اتفاقی که به هیچ وجه
برای فوتبال ایران خوب نیست ،زیرا بهترین داور آسیا
دیگر قادر نخواهد بود در استادیومهای ایران به میدان
رود و سوت بزند .البته کمیته داوران موضعاش درباره
این لژیونر شدن کمی متفاوت است و معتقد است
فغانی باز هم میتواند در فوتبال ایران قضاوت کند.
با وجود این که فغانی تصمیم گرفته به استرالیا
برود و احتماال برای لیگ این کشور قضاوت کند ،اما
این قضیه ربطی به مسائل و حواشی داوری او ندارد.
تصمیم او برای مهاجرت به استرالیا کامالً شخصی
است و به هرحال داوری او را تحتالشعاع قرار میدهد.
کمیته داوران قادر به این مسئله نبود که جلوی او را
بگیرد و مانع رفتنش به استرالیا شود .البته بحث داوری
در ایران و نماینده بودن او آن قدر برای فغانی مهم بود
که صحبتهایی را با تاج برای ادامه فعالیتش تحت
تابعیت ایران انجام داد.
yyتوضیح فغانی
علیرضا فغانی ضمن توضیح درباره دالیل
مهاجرتاش به استرالیا ،در مورد آینده شغلیاش و نیز
علت اصلی فضای تنش آمیز در فوتبال ایران توضیح
داد.
داور بین المللی فوتبال ایران ،در مورد مهاجرتش
به استرالیا و شرایط ادامه حضورش در فوتبال دنیا به
عنوان داور ،اظهار کرد :از زمانی که به یاد دارم دنبال
اهداف و رویاهایم بودم و در این زمینه همسر و فرزندانم
با کم و کاستها و نبودنهایم کنار آمدند و شاید اگر
همکاری و همراهی آنها نبود این اتفاقات خوب برایم
رخ نمیداد.
وی ادامه داد :توجه به استعدادها اهمیت بسیار
باالیی دارد و اگر برنامهریزی برای استعدادپروری وجود
داشته باشد به طور حتم شاهد کاهش مهاجرتها و
کوچ کردنها خواهیم بود و میتوانیم به بهترین شکل
از شکوفایی استعدادها در درون یک کشور بهرهمند
شویم.
این داور شناخته شده فوتبال ایران با اشاره به
اینکه  ۴۰سال در شهر ری زندگی کردم و کنار مردم
این منطقه زندگی خوبی داشتم و از شرایطم لذت بردم،
گفت :در حال حاضر زمان دانشگاه رفتن پسرم و مدرسه
رفتن دخترم فرا رسیده است و با توجه به شرایطی که
در کشور استرالیا فراهم شد به فکر مهاجرت افتادم و با
توجه به اینکه اقامت استرالیا را داشتم تصمیم گرفتم

گفتوگو

تصمیمفغانی!
ِ

به این کشور مهاجرت کنم و اگر از اقامت اروپا برخوردار
بودم به این قاره میرفتم.
yyداوری را دنبال میکنم
فغانی در مورد ادامه فعالیتاش به عنوان داور در
رشته فوتبال ،خاطر نشان کرد :به طور حتم داوری را
دنبال میکنم و مصممتر از قبل در این حوزه فعالیت
خواهم کرد هرچند در شرایط فعلی بیشتر ترجیح
میدهم در کنار خانواده باشم.
وی در پاسخ به اینکه آیا در تورنمنتهای بینالمللی
به عنوان داور ایرانی قضاوت خواهد کرد یا خیر؟ اظهار
کرد :در مورد اینکه به عنوان داور بینالمللی ایرانی
در تورنمنتها حضور پیدا کنم در گذشته صحبتی را
با آقایان تاج و رفعتی داشتم و به تازگی با آقای ممبینی
صحبت کردم و مشکلی برای فعالیتم به عنوان داور
بینالمللی ایرانی در تورنمنتها وجود ندارد.
این داور بینالمللی فوتبال ایران در پاسخ به
اینکه آیا در لیگ فوتبال استرالیا قضاوت خواهد کرد
یا خیر ،بیان کرد :در این رابطه هنوز صحبت خاصی
صورت نگرفته است و در ابتدای امر ادامه تحصیل
فرزندانم و پس از آن داوری مدنظرم قرار خواهد گرفت.
خوشبختانه هر کدام از داوران ایرانی که مهاجرت

کردند معرفینامهای از فدراسیون فوتبال ارائه کرده و
شرایط برای حضور آنها در اروپا ،کانادا و استرالیا فراهم
شده است و بعید میدانم که با توجه به کارنامهای که
دارم مشکلی به منظور قضاوت در لیگ فوتبال این
کشور وجود داشته باشد و حتی تصورم براین است که
شرایط راحت تری را پیشرو خواهم داشت.
yyاز چیزی فرار نمیکنم
فغانی در ارتباط با اینکه آیا شرایط لیگ فوتبال
ایران عامل این مهاجرت بوده است؟ تصریح کرد:
اصال ،بنده پوستکلفتتر از آن هستم که بخواهم از
چیزی فرار کنم و اگر موضوع ادامه تحصیل و حضور در
مقطع دکتری نبود بعد از جام جهانی از ایران رفته بودم
و به دلیل درگیریهای تحصیلی این مساله به تعویق
افتاد،خوشبختانه با شرایط لیگ ایران ناآشنا نیستم و
نسبت به فضای فوتبال این کشور اشراف داشتم.
وی ادامه داد :متاسفانه بداخالقیها در ورزش ایران
و به ویژه فضای مجازی قابل مشاهده است و بسیاری از
افراد برای تخلیه روانی خود به دنبال سوژه میگردند.
اگر فدراسیون فوتبال ،کمیته اخالق و کمیته انضباطی
به عنوان اهرم بازدارنده دراین رابطه اقدام کنند شاهد
نتایج خوبی خواهیم بود که خوشبختانه در فصل جدید

برخی مواقع باید برای موفقیت تیم ملی
کوتاه بیاییم

فدراسیون فوتبال با جدیت بیشتری در این زمینه اقدام
کرده است.
این داور بینالمللی فوتبال ایران با اشاره به اینکه
عامل اصلی تحریکها ،اعتراضات و هجمهها چه روی
سکوها و چه پس از اتمام بازی در فضای مجازی ناشی
از رفتار بازیکنان حین و پس از برگزاری مسابقه است،
گفت :متاسفانه به دلیل اعتراضات بازیکنان به داوری
موج اعتراضی به سکوها منتقل میشود و این هجمه
چه در درون زمین و چه پس از پایان مسابقه در فضای
مجازی به شکلی نادرست ادامه مییابد که باید در این
زمینه چارهاندیشیهای الزم مدنظر قرار گیرد.
yyموضع کمیته داوران
کمیته داوران فدراسیون فوتبال هنوز موضع رسمی
نسبت به قضاوت نکردن فغانی در لیگ ایران نکرده و
یکی از اعضای این کمیته معتقد است این داور باز هم
میتواند در فوتبال ایران قضاوت کند.
یکی از اعضای کمیته داوران ضمن تایید این اخبار
و احتمال ادامه قضاوت فغانی در ایران ،گفت :البته
فغانی با تاج صحبت کرده و این امکان وجود دارد که
او هرازگاهی به ایران بیاید و در یکی دو دیدار صوت
بزند .نام او هنوز به عنوان نماینده ایران در فیفا ثبت

شده است و این قضیه تغییر نخواهد کرد و در مسابقات
بینالمللی چون جام جهانی و جام ملتها فغانی به
عنوان نماینده ایران پا به زمین خواهد گذاشت.
yyواکنش سه تفنگدار به مهاجرت فغانی
محمدرضا منصوری و رضا سخندان به همراه فغانی
سه تنفگدار ایرانی در جام جهانی روسیه بودند که
این دو کمک داور ضمن محق دانستن فغانی برای
تصمیمش ،از رفتن او ناراحت هستند.
محمدرضا منصوری ،کمک داور بینالمللی فوتبال
ایران که در جام جهانی  ۲۰۱۸همراه با فغانی دیدار
ردهبندی جام ملتها را پرچم زد ،در خصوص این
تصمیم فغانی ،به ایسنا گفت :فغانی برای خانوادهاش
میرود و این تصمیم اشتباهی نیست و نمی توان برای
آن به فغانی خرده گرفت .البته او هنوز جزو داوران ایران
است و زیر پرچم ایران در مسابقات بینالمللی سوت
خواهد زد .البته این فشارها دلیل اصلی رفتن فغانی
نیست و خانواده تنها دلیل او است.
وی ادامه داد :در لیگ ما سر نخواستن فغانی دعوا
بود .او هر تصمیمی که فکر می کرد درست است را
می گفت و همین باعث شده بود تیمها و مربیان او
را نخواهند .مثال فالن تیم دقیقه آخر گل میخورد و
مقصر را فغانی جلوه میدهند .به هر حال این نکاتی
است که باعث میشود فرض کنیم بعضیها از رفتن
فغانی خوشحال میشوند.
رضا سخندان دیگر کمک داور بینالمللی که  ۲جام
جهانی را با فغانی تجربه کرده بود .او در گفتوگو با
ایسنا در این خصوص گفت :فغانی از سرمایههای بزرگ
این مملکت است و افتخارات زیادی در کنار او داشتیم.
تصمیم فغانی برای آینده خودش و بچههایش است.
باید در کشور شرایطی را به وجود آوریم که بچههایمان
در کشور درخشان باشد تا موجب مهاجرت این
سرمایهها نشود.وی ادامه داد :البته فشارهای دیگری
روی فغانی بود و بیاحترامیهایی که به او و بزرگان
میشد از دیگر دالیل رفتن فغانی میتواند باشد .این
اتفاقاتی است که در ایران بیشتر میافتد و ما در سراسر
دنیا کمتر میبینیم .احترامی که باید به فغانی گذاشته
میشد ،نشد .او به هر حال سعی میکرد نام کشورش
را پرآوازه کند و در حد شخیتش با او رفتار نشد .البته
نمیدانم بگویم تصمیم او درست است یا نه ولی فغانی
برای خانوادهاش این کار را انجام داده ات و من دوست
دارم فغانی هر جا که باشد موفق باشد .این تصمیم او
به علت فشارها باعث شد تجربههای خوب فغانی برای
کشوری جز ایران باشد و این یعنی ما شاهد از دست
دادن یک سرمایه هستیم.

سرمربی خراسانی تیم نساجی مازندران گفت:
قطعا نبود مدیر و سرپرست روی کار بازیکنان تیم
تاثیر میگذارد.
رضا مهاجری در خصوص شرایط نساجی با وجود
مشکالت مدیریتی گفت :قرار شده امروز وضعیت
ً
مدیریتی مشخص شود ،این مسئله واقعا تأثیرگذار
است ،بچهها در مستطیل سبز خوب و با انگیزه کار
میکنند اما قطعا نبود مدیر و سرپرست روی کار آنها
تأثیر میگذارد .صنیعیفر تالش میکند طی امروز
و فردا گزینشهای الزم را انجام دهد .من همیشه
سعی میکنم به داشتههایم نگاه کنم و برای آن
ارزش قائلم اما اگر ذهنمان درگیری مسائل دیگر
شود ،آن طرف را هم از دست می دهیم .امیدواریم
این مشکل ظرف امروز و فردا مرتفع شود.
مهاجر در مورد اینکه نساجی در هفته دوم
بازی خوبی را انجام داد و آیا این روند برای آنها
ادامهدار خواهد بود،گفت :ما تمام تالشمان را
انجام میدهیم که فوتبال خوبی را بازی کنیم .در
این دو هفته فکر میکنم توانستیم در این مسیر
حرکت کنیم .این نوع فوتبال نوید این را میدهد
که میتوانیم به فوتبالمان افتخار کنیم .البته با با
بضاعتی که ما داریم کارمان سخت است .کاری
که بچهها انجام میدهند ارزشمند است .امیدوارم
این انگیزه همیشه استمرار داشته باشد .من تنها
نمیتوانم کار خاصی انجام بدهم .همه ما یک تیم
هستیم و همه ما باید کنیم که این تیم عملکرد خوبی
داشته باشد.
وی در خصوص کیفیت توپهای لیگ برتر در
فصل جدید گفت :براساس صحبتی که با دوستانمان
در سازمان لیگ داشتم ،فکر میکنم آنها این توپها
را عوض کنند ،برند این توپها برند خوبی است ،اما
کیفیت الزم را ندارند و به نظرم توپهای سال گذشته
بهتر بودند.
سرمربی نساجی در مورد نشست هماندیشی
سرمربی تیم ملی با سرمربیان لیگ برتری گفت:
در این نشست من حضور نداشتم و حسین بادامکی
شرکت کرد ،از این بابت هم عذرخواهی کردم.
به هر حال کار خوبی است ،امیدوارم برگزاری
این هماندیشیها استمرار داشته باشد .با این
نشستها سوءتفاهمات برطرف میشود .وقتی دو
طرف با هم صحبت میکنند و حرفهای همدیگر
را میشنوند ،بعضی جاها ما باید کوتاه بیایم تا تیم
ملی موفق باشد ،بعضیها جاها هم باید به تیمهای
لیگ برتری کمک شود تا از شرایط خوبشان دور
نشوند.

مسیر پر پیچ و خم تکواندو در راه کسب سهمیه المپیک
شـــرایط نچنـــدان خـــوب
رشـــتههای مـــدالآور ایـــران در
المپی ــک باع ــث ش ــده ت ــا نگاهه ــا
بـــه ســـوی تکوانـــدو باشـــد.
کشـــتی ایـــران در وضعیتـــی نیســـت کـــه
بتوانـــد شـــانس زیـــادی بـــرای کســـب مـــدال
طـــا داشـــته باشـــد و در نهایـــت بایـــد نگاهـــش
بـــه حســـن یزدانـــی باشـــد .در وزنهبـــرداری هـــم
کاهـــش ســـهمیهها و اینکـــه فقـــط دو وزنهبـــردار
میتواننـــد بـــه المپیـــک اعـــزام شـــوند و در حـــال
حاضـــر هـــم بهتریـــن وزنهبـــردار ایـــران بـــه دلیـــل
آســـیب دیدگـــی در بدتریـــن شـــرایط خـــود قـــرار
گرفتـــه اســـت نمیتـــوان توقـــع زیـــادی بـــه ایـــن
دو رشـــته داشـــت؛ بـــه همیـــن دلیـــل حـــاال همـــه

نگاههـــا بـــه ســـوی تکوانـــدو و کاراتـــه رفتـــه اســـت.
تکوانـــدو ضلـــع ســـوم رشـــتههای مـــدالآور
ایـــران در بازیهـــای المپیـــک ،از ســـال ۱۹۹۶
وارد رقابتهـــا شـــد و هـــادی ســـاعی بـــا کســـب ۲
مـــدال طـــا و یـــک برنـــز تبدیـــل بـــه پرافتخارتریـــن
المپیـــن ورزش ایـــران شـــد .امـــا در شـــرایط فعلـــی
آیـــا تکوانـــدو در کنـــار کاراتـــه میتوانـــد بـــار همـــه
ورزش ایـــران را بـــه دوش بکشـــند؟
تکوانـــدو در چنـــد ســـال اخیـــر بـــا توجـــه بـــه
تصمیـــم عجیـــب فدراســـیون جهانـــی کـــه مســـیر
کســـب ســـهمیه را از طریـــق رنکینـــگ و کســـب
امتیـــاز بـــا حضـــور در تورنمنتهـــا و گرنـــد پریهـــا
اعطـــا میکنـــد ،بـــا وضعیـــت پیچیـــدهای بـــرای
مجـــوز حضـــور در المپیـــک روبـــرو شـــده اســـت.

حضـــور در گرندپـــری ،گرنـــد اســـلم ،جـــام
جهانـــی و مســـابقات قهرمانـــی جهـــان و حتـــی
مســـابقات قـــارهای هـــر کـــدام امتیـــازات خـــاص
خ ــود را دارد و ای ــن امتی ــازات فق ــط ب ــه ورزش ــکارانی
میرس ــد ک ــه بتوانن ــد ب ــه م ــدال برس ــند و ی ــا عن ــوان
خوب ــی کس ــب کنن ــد .ی ــک رقاب ــت س ــخت و دش ــوار
ک ــه در نهای ــت بع ــد از ی ــک مارات ــن چهارس ــاله منج ــر
ب ــه کس ــب س ــهمیه المپی ــک توس ــط  ۵نف ــر نخس ــت
رنکینـــگ خواهـــد شـــد .همیـــن موضـــوع باعـــث
شـــده اســـت کـــه بســـیاری عقیـــده داشـــته باشـــند
کســـب ســـهمیه در تکوانـــدو بـــرای خـــودش یـــک
المپیـــک اســـت.
در ایـــن مســـیر اگـــر تکوانـــدوکاری فقـــط یـــک
تورنمنـــت را از دســـت بدهـــد ،آنـــگاه بـــرای جبـــران

سالن بازی
تیم فرش آرا مشهد موفق شد در
چارچوب مسابقات لیگ برتر فوتسال
کشور ،برابر تیم شاهین کرمانشاه با نتیجه
دو بر یک به پیروزی برسد.
مجید مرتضایی سرمربی فرش آرا ،در
خصوص این مسابقه گفت :بازی بسیار
دشواری برابر تیم خوب و جسور شاهین
کرمانشاه داشتیم که با نمایش امروز ثابت
کردند نتایج سه مسابقه گذشتهشان،
اتفاقی نبوده است.
مرتضایی بیان کرد :خدا را شاکریم
که در لحظات پایانی ،تیم ما مزد پشتکار
و تالشش را گرفت و با کسب سه امتیاز
کامل در کورس صدرنشینان باقی ماند؛
البته نباید از تاثیر تشویقهای فراوان
تماشاگران مشهدی در این پیروزی ،غافل
شویم.
وی در خصوص اعتراضات تیم شاهین
به داوری ،اظهار کرد :به نظر من خطای
ششم حریف که منجر به گل برتری تیم
ما شد ،به درستی اعالم شد و برخورد
سنگینی میان دو بازیکن شکل گرفته
بود؛ دو داور مسابقه هم صحنه را به
طور کامل دیدند و تصمیم درستی نیز
اتخاذ کردند البته معتقدم سرعت باالی
مسابقه باعث شده بود که داوران از برخی
صحنهها جا بمانند.
مرتضایی درباره عملکرد خوب
دروازهبان تیم شاهین کرمانشاه ،گفت:
این بازیکن برای ما ناشناخته بود؛ در
طول هفته گذشته ،فیلم مسابقات این

امتی ــازات از دس ــت رفت ــه بای ــد مش ــقتهای فراوان ــی
را تحمــل کنــد .بــه طــور مثــال میــر هاشــم حســینی
ک ــه وی ــزای حض ــور در مس ــابقات قهرمان ــی جه ــان
بـــرای او صـــادر نشـــد و امتیـــازات ایـــن مســـابقات
را از دســـت داد ،بایـــد بـــرای جبـــران ایـــن اتفـــاق
در رقابتهـــای متعـــددی حضـــور داشـــته باشـــد.
البتـــه در ایـــن میـــان بایـــد او و کادرفنـــی نیـــز
روی ریـــکاوری نیـــز نظـــر داشـــته باشـــند تـــا بـــدن
ایـــن ورزشـــکار بـــرای مســـابقات ســـخت و دشـــوار
بازیســـازی شـــود.
در ح ــال حاض ــر میرهاش ــم حس ــینی ب ــه هم ــراه
آرمیـــن هادیپـــور ،فـــرزان عاشـــورزاده ،ســـروش
احمـــدی ،ســـجاد مردانـــی و ســـعید رجبـــی راهـــی
گرندپـــری  - ۲۰۱۹ژاپـــن میشـــوند تـــا بـــرای

رســـیدن بـــه ســـهمیه یـــک گام نزدیکتـــر شـــوند.
مس ــابقات ژاپ ــن ب ــرای تی ــم مل ــی تکوان ــدو بس ــیار
حائـــز اهمیـــت اســـت .دو گرندپـــری دیگـــر بعـــد از
ژاپـــن در بلغارســـتان و روســـیه برگـــزار میشـــود
کـــه مســـابقات فینـــال گرندپـــری (روســـیه) بســـیار
مه ــم اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه رنکین ــگ تکوان ــدوکاران
ای ــران اگ ــر نتیج ــه در ژاپ ــن ب ــه نح ــوی پی ــش ب ــرود
ک ــه ب ــا موفقی ــت در بلغارس ــتان کار کس ــب س ــهمیه
تم ــام ش ــود ،دیگ ــر هم ــه چی ــز ب ــه فین ــال گرندپ ــری
گـــره نخواهـــد خورد.آرمیـــن هادیپـــور در وزن
 -۵۸کیلوگـــرم در رده پنجـــم رنکینـــگ قـــرار دارد،
ام ــا او ل ــب م ــرز اس ــت و یک ــی از اف ــرادی اس ــت ک ــه
موفقیت ــش در توکی ــو بس ــیار مه ــم و حائ ــز اهمی ــت
اس ــت ت ــا بتوان ــد ای ــن جای ــگاه را بهب ــود ببخش ــد.

در وزن  -۶۸کیلوگـــرم میرهاشـــم حســـینی نفـــر
ده ــم اس ــت ک ــه اگ ــر ب ــه منچس ــتر رفت ــه ب ــود االن
وضعیـــت بهتـــری داشـــت .در همیـــن وزن ســـروش
احمـــدی نفـــر چهاردهـــم رنکینـــگ اســـت.
در وزن  +۸۰کیلوگـــرم نیـــز ســـجاد مردانـــی هـــم
ش ــرایطی مش ــابه ب ــه آرمی ــن را دارد .او ه ــم ب ــه رده
پنج ــم تکی ــه داده ،ول ــی میتوان ــد ای ــن وضعی ــت را
بهب ــود ببخش ــد.
در وزن چه ــارم ،س ــعید رجب ــی ب ــا  ۱۴۰امتی ــاز،
بیس ــت و نه ــم اس ــت ک ــه کارش ب ــرای رس ــیدن ب ــه
س ــهمیه المپی ــک بس ــیار س ــخت اس ــت.
بایـــد منتظـــر مانـــد و دیـــد درنهایـــت تکوانـــدوی
ای ــران ب ــا چن ــد نماین ــده در المپی ــک  ۲۰۲۰حض ــور
پیـــدا میکنـــد.

اخبار
سرمربی فرشآرا:

بازیکن ضعیفی نداریم

دروازهبان را آنالیز کردیم و دیدیم که با
سرعت خوبی به حمالت تیمش اضافه
میشود و حتی در ثانیههای پایانی یکی
از مسابقات نیز این بازیکن تیمش را نجات
داده بود.
سرمربی فرش آرا افزود :مسعود
محمدی ،به اعتقاد من آمادهترین
دروازهبان حال حاضر ایران است و
مشاهده کردیم که چندین بار با نجات
دروازهاش ،بار دیگر خودش را ثابت کرد؛
سایر بازیکنان تیم ما هم با نمایش فوق
العادهشان و تعویضهای به موقعی که
انجام دادیم ،توانستند در نهایت نتیجه
مطلوب را رقم بزنند.
yyپرتاب بطری از سکوها بود نه نیمکت
فرشآرا
وی در خصوص شائبه پرتاب بطری

از سوی نیکمتنشینان فرش آرا ،در
موقعیت تک به تک حریف ،توضیح داد:
در ۲۰سال مربیگری من ،سابقه نداشته
که خدای نکرده بخواهیم با ناجوانمردی
بازی کنیم و به پیروزی برسیم؛ خودم
هم آن بطری پرتاب شده را دیدم که با
سرعت زیادی وارد زمین مسابقه شد و
فکر میکنم ،دو بازیکنی که با گلر ما در
موقعیت تک به تک قرار داشتند ،این
بطری را به دلیل سرعت باالیی که داشت،
مشاهده نکردند.مرتضایی عنوان کرد:
احتماال علت پرتاب این شی از سوی
تماشاگران باالی نیمکت ما ،خطای
تاثیرگذاری بود که همه حاضران در سالن،
اعتقاد داشتند داور مسابقه آن را نگرفته
است و من یقین دارم که این عمل به طور
ناخواسته صورت گرفته است ،چرا که ما

تاکنون مورد مشابهای نداشتیم و هیچگاه
بدنبال این قبیل موارد نخواهیم بود؛ زیرا
هدف ما از بازی فوتبال چیزی جز لذت
بردن نیست و از مسؤوالن تیم شاهین
هم به دلیل سوءتفاهم ایجاد شده،
عذرخواهی میکنم.
yyبه حقمان که پیروزی بود رسیدیم
سرمربی تیم فرش آرا ادامه داد:
تجربه بازیکنان ما بیشتر بود هرچند که
بازیکنان تیم شاهین کرمانشاه هم عالی
بازی کردند و در کنار فوتبال خوبی که
ارائه دادند ،موقعیت های خوبی نیز
ایجاد کردند؛ اما فرصتهای گلزنی تیم ما
خیلی جدی تر از حریف بود و با احترامی
که برای این تیم قائلم ،معتقدم به حقمان
یعنی پیروزی در این مسابقه رسیدیم.
وی در خصوص چگونگی ترمیم نقاط
ضعف این تیم در پایان نیم فصل ،گفت:
بازیکنان ما تا به اینجا واقعا عالی کار
کردند و بازیکن ضعیفی نداریم اما پس
از پایان نیمفصل باید شرایط تیممان را
بررسی کنیم و با توجه به بضاعتمان ،به
فکر ترمیم نقاط ضعف نیز خواهیم بود.
مرتضایی بیان کرد :از مجموعه های
شهرداری مشهد و اداره کل ورزش و
جوانان استان که حامی تیم ما بودهاند و
همچنین اسپانسر اصلی ما ،یعنی شرکت
کارخانجات فرش آرا تشکر میکنم؛
اما این تیم با توجه به نحوه بازیاش و
نتایجی کسب کرده ،الیق حمایتهای
بیشتری از سوی مسئوالن استانی است.

آغاز لیگ برتر هندبال بانوان با حضور نمایندگان استان

لیـــگ برتـــر هندبـــال بانـــوان از آبـــان مـــاه بـــا حضـــور هشـــت تیـــم آغـــاز
میش ــود ک ــه دو تی ــم خراس ــانی ه ــم در ای ــن رقاب ــت ه ــا ب ــه می ــدان خواهن ــد
رفـــت.
مراســـم قرعـــه کشـــی پانزدهمیـــن دوره لیـــگ برتـــر بانـــوان برگـــزار شـــد
و بـــر اســـاس آن لیـــگ بـــا حضـــور هشـــت تیـــم از هفتـــه اول آبـــان مـــاه آغـــاز
میشـــود.
ایـــن دوره از لیـــگ بـــا حضـــور تیمهـــای شـــهید شـــاملی کازرون  ،اشـــتاد
ســـازه مشـــهد ،هیـــات هندبـــال طرقبـــه شـــاندیز  ،ذوب آهـــن و فـــوالد مبارکـــه
ســـپاهان از اصفهـــان  ،تاسیســـات دریایـــی تهـــران  ،نفـــت و گاز گچســـاران و
هیـــات هندبـــال کیـــش برگـــزار میشـــود.
برنامه هفته اول مسابقات به شرح زیر است :
تاسیسات دریایی تهران _ نفت و گاز گچساران
ذوب آهن اصفهان _ اشتاد سازه مشهد
شهید شاملی کازرون _ هیات هندبال کیش
هیات هندبال طرقبه شاندیز _ فوالد مبارکه سپاهان اصفهان

پایان مسابقات ووشوی خراسان رضوی در تربت حیدریه

دهمی ــن دوره مس ــابقات ووش ــو خراس ــان رض ــوی روز جمع ــه  15ش ــهریور م ــاه
ب ــا قهرمان ــی ترب ــت حیدری ــه در ای ــن شهرس ــتان ب ــه پای ــان رس ــید.
دهمیـــن دوره مســـابقات ووشـــو قهرمانـــی خراســـان رضـــوی در ســـبک
“لوهـــان چـــوان ووشـــو” در رده هـــای ســـنی نونهـــاالن ،نوجوانـــان جوانـــان و
بزرگســـاالن بـــا حضـــور  ۱۸۰ورزشـــکار در تربـــت حیدریـــه برگـــزار شـــد.
در ای ــن دوره از رقاب ــت ه ــا ،تی ــم ترب ــت حیدری ــه قهرم ــان ش ــد و تی ــم ه ــای
نیش ــابور و قوچ ــان ب ــه ترتی ــب رتب ــه ه ــای دوم و س ــوم را کس ــب کردن ــد.
ایـــن رقابـــت هـــا در دو بخـــش نمایشـــی یـــا تالـــو و مبـــارزه یـــا ســـاندا بیـــن
هشـــت تـــا  ۱۰وزن و در قالـــب  ۹تیـــم برگـــزار شـــد.
ووشـــوکاران خراســـانی از شـــهرهای تربـــت حیدریـــه ،مشـــهد ،خـــواف،
زاوه ،قوچـــان ،نیشـــابور ،دیزبـــاد ،رشـــتخوار و جنـــگل در ایـــن رقابتهـــا حضـــور
داشـــتند.
گفتن ــی اس ــت؛ تی ــم ه ــای برت ــر دهمی ــن دوره مس ــابقات ووش ــو قهرمان ــی

خراس ــان رض ــوی ب ــه رقابته ــای کش ــوری ک ــه آذر م ــاه آت ــی در مازن ــدران برگ ــزار
م ــی ش ــود ،اع ــزام خواهن ــد ش ــد.

رقابتهای لیگ برتر والیبال نشسته مهرماه برگزار میشود

مســـابقات لیـــگ والیبـــال نشســـته مـــردان کشـــور از نیمـــه مهـــر مـــاه آغـــاز
خواهـــد شـــد.
رقابتهـــای لیـــگ برتـــر و دســـته اول والیبـــال نشســـته مـــردان کشـــور ،بـــا
همـــکاری کمیتـــه داوران انجمـــن والیبـــال جانبـــازان و معلولیـــن از نیمـــه دوم
مهرمـــاه طبـــق قوانیـــن بینالمللـــی والیبـــال معلولیـــن ( )Para volleyو زیـــر
نظـــر ســـازمان لیـــگ آغـــاز میشـــود.
هیئتهـــای ورزشـــی اســـتانها تـــا دهـــم مهـــر بـــرای اعـــام آمادگـــی
تیمهـــای باشـــگاهی خـــود فرصـــت دارنـــ د و از هـــر باشـــگاه فقـــط یـــک تیـــم
میتوانـــد در لیـــگ برتـــر حضـــور داشـــته باشـــد.
تمـــام ورزشـــکاران حاضـــر در مســـابقات بایـــد دارای کالس پزشـــکی بـــوده
و باشـــگاهها موظفنـــد بازیکنـــان فاقـــد کالس پزشـــکی خـــود را بـــه مدیریـــت
کالس ــبندی فدراس ــیون معرف ــی ت ــا نس ــبت ب ــه کالس ــبندی آن ــان اق ــدام ش ــود.

سومی سبزوار در رقابت های هندبال منطقه یک کشور

رئیـــس اداره ورزش و جوانـــان ســـبزوار از کســـب عنـــوان ســـومی دختـــران
نونهـــال هندبالیســـت ایـــن شهرســـتان در رقابـــت هـــای هندبـــال منطقـــه یـــک
مجی ــد نصرال ــه زاده ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر گف ــت :مس ــابقات قهرمان ــی هندب ــال
دختـــران منطقـــه یـــک کشـــور در رده ســـنی نونهـــاالن بـــه میزبانـــی خراســـان
شـــمالی و در بجنـــورد برگـــزار شـــد.
رئی ــس اداره ورزش وجوان ــان س ــبزوار اف ــزود :ای ــن دوره از رقابته ــا ب ــا حض ــور
 6تیـــم ســـبزوار ،بجنـــورد ،گنابـــاد ،منتخـــب خراســـان شـــمالی ،مشـــهد و
اســـفراین طـــی یـــک روز بـــه میزبانـــی خراســـان شـــمالی پیگیـــری شـــد.
نصرالـــه زاده تصریـــح کـــرد :در پایـــان ایـــن دوره از رقابـــت هـــا تیـــم هـــای
مش ــهد ،منتخ ــب خراس ــان ش ــمالی و س ــبزوار ب ــه ترتی ــب حائ ــز عناوی ــن اول ت ــا
ســـوم ایـــن دوره از مســـابقات را از آن خـــود کردنـــد.
گفتن ــی اس ــت؛ تی ــم ه ــای برت ــر ای ــن دوره ب ــه مس ــابقات قهرمان ــی کش ــور
اع ــزام خواهن ــد ش ــد.

روزنـامه اقتصادی سیاسی و فرهنگی خراسان رضوی
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محسن هاشمی :نجومیبگیر شهری نداریم

 ۸۰درصد مردم توان مراجعه به بیمارستان
خصوصی را ندارند

حریـر چـی ،معاون کل وزارت بهداشـت گفـت۸۰ :درصد مردم
تـوان مراجعـه بـه بیمارسـتان خصوصـی را ندارنـد ۱۵ ،الـی ۱۷
درصـد مـردم بـا اسـتفاده از بیمـه تکمیلـی و  ۳الـی ۵درصـد مردم
بـا خیـال راحـت و خـرج خودشـان بـه بیمارسـتانهای خصوصـی
مراجعـه میکننـد .اولیـن برنامـه بایـد ایـن باشـد کـه فقـرا در
بهتریـن شـرایط تحـت درمـان قـرار بگیرند .صـدای فقیـر ،ضعیف
اسـت پـس اول باید صدای آنها را شـنید و در اولویـت قرار گیرند.
/ایسنا

چرا مردم برخی مشکالت را جدی نمیگیرد؟

پروانـه سلحشـوری در واکنـش بـه خودسـوزی دختـر جـوان
هـوادار اسـتقالل بـه آزادی گفـت« :از خـودم میپرسـم آیـا همین
فوتبالیسـتها نمیتواننـد یـک مقاومتـی کننـد و مثلا بگوینـد که
مـا بـازی نمیکنیـم .نمیدانـم میشـود ایـن کار را کـرد یـا خیـر،
امـا باالخـره وجـود یـک حرکتهایـی از جانـب مـردم الزم اسـت.
بـه نظـرم مـن حداقـل مادامـی کـه واکنـش مـردم بـه ایـن مقوالت
جـدی نشـود ،ایـن رویـه ادامـه پیـدا میکند».سحلشـوری در
پاسـخ بـه اینکـه چـرا جامعـه مدنـی ایـن مقـوالت را کمتـر جـدی
میگیـرد؟ گفـت« :شـاید بـه ایـن خاطـر کـه مـا اکنـون درگیـر
مشـکالت بسـیار جـدی اقتصـادی و معیشـتی هسـتیم و مـردم
خیلـی زیـاد گرفتـار هسـتند .ایـن بـرای من یـک جمله اسـت ،اما
بـرای مـردم مـا یـک زندگی اسـت .وقتـی مـردی نتواند سـفره را پر
کنـد ،فـردی نتوانـد داروی الزم خـود را تامین کند ،وقتـی مردم به
حومـه شـهر پنـاه میبرنـد و  ...یعنـی زندگی بـرای خیلـی از مردم
بـه طـور ملموس سـخت شـده و شـاید در این شـرایط طـرح کردن
ایـن مسـائل لوکـس و فراتـر از زندگی معمـول به نظر برسـد .وقتی
ایـن حرفهـا را میزنیـم ،مـردم میگوینـد ما کـم بدبختـی داریم،
اینهـا چـه میگوینـد» .وی در پاسـخ بـه اینکـه بـا ایـن حسـاب
تکلیـف ایـن مطالبـات چه میشـود ،گفـت« :بههرحال نمیشـود
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هلل طالقانی/مقتدی صدر در قم چه میکند؟/چرا مردم برخی مشکالت را جدی نمیگیرد؟/چند درصد مردم
انتقادات تند و تیز پسر آیت ا
توان مراجعه به بیمارستان خصوصی را ندارند؟

میز خبر
محسـن هاشـمی ،رئیـس شـورای شـهر تهـران ،دربـاره اینکـه
گفتـه میشـود تعـداد زیـادی از مدیـران شـهری حقـوق باالتـر از
حناچـی دارنـد و نجومی بگیر هسـتند ،اظهارداشـت :تـا کنون در
ایـن زمینـه گزارشـی به مـن نرسـیده اسـت و نجومی بگیر شـهری
نداریـم .در مـورد موضـوع حیـات شـبانه گفـت :قـرار بـوده اسـت
کـه شـهرداری دراین زمینه الیحهای به شـورای شـهر ارسـال کند،
ولـی هنـوز اتفـاق جدیـدی رخ نداده اسـت و هر تصمیمـی در این
زمینـه منـوط به الیجـه شـهرداری اسـت/ .فارس

آدرس :بولوار دانش آموز  -دانش آموز-30پالک  4تلفن38929825 -38929824:
نمابر  051 - 38923452 :سامانه پیام کوتاه100080888 :

مطالب درج شده در روزنامه الزاما به معنای تایید محتوای آن نمی باشد.
روزنامه صبح امروز پذیرای مطالب و مقاالت شما مخاطبان ارجمند می باشد.
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از کنـار ایـن مسـائل گذشـت .قبلا هـم ایـن مشـکالت اقتصـادی
وجـود داشـت و مـا همیـن طـور از کنـار آن گذشـتیم .نتیجـه ایـن
شـد کـه طبقـه متوسـط از بیـن رفـت و شـکاف طبقاتـی گسـترده
بـروز کـرد؛ بنابرایـن همدیگر را نادیـده گرفتن به خاطـر اینکه یک
مسـاله اولویـت نیسـت موجب این میشـود که انسـجام اجتماعی
ایجـاد نشـود و هـر کـدام از مـا بـه نحـوی از دیگـری دلخور باشـد.
کمـا اینکـه همینطـور اسـت و کـم پیـش میآیـد کـه مـا بتوانیـم
دربـاره یـک موضـوع همـدل و همنـوا باشـیم و با هـم فریـاد بزنیم.
حتـی دربـاره همیـن مشـکالت معیشـتی مـردم هـم همـه بـا هـم
فریـاد نمیزنیـم و مطالبـه نمیکنیـم».

جوانان منتظر تعارف نباشند ،به میدان بیایند

قالیبـاف ،عضـو مجمع تشـخیص مصلحـت نظام با بیـان اینکه
مجلـس نـو یعنی مجلسـی کـه برایش پشـت درهای بسـته تصمیم
نگیرنـد ،گفـت :مجلسـی کـه نماینـده در آن وعدهای بدهـد که به
آن عمـل کنـد؛ مـردم از اموال و دارایی نمایندهشـان مطلع باشـند
و نماینـده ،نماینـده مـردم باشـد ،نه نماینـده دولـت .جوانان عزیز
منتظـر تعـارف نباشـید ،اگـر کسـی را میشناسـید کـه ظرفیـت
بـرای حضـور در مجلـس دارد به آمـدن دعوتش کنید و بـرای مردم
تبییـن کنیـد کـه راه پیـروزی حضـور نیروهـای انقالبی و جـوان/ .
تسنیم

مذاکره با شورای نگهبان کارساز نیست

محمـد سلامتی؛ دبیرکل سـازمان مجاهدین انقالب اسلامی
بـه خبرآنالیـن گفت:گرچـه مذاکـره بـا شـورای نگهبـان را بـد
نمیدانـم ،امـا کارسـاز هـم نمیدانـم .آقـای خاتمـی نگفته اسـت
کـه مـن رهبـر اصالحات هسـتم .شـورای عالی سیاسـتگذاری بر
خلاف عنوانـش به گونهای نیسـت کـه خیلی در جبهـه اصالحات
اختیـارات داشـته باشـد .شـورای عالـی سیاسـتگذاری در واقـع
یـک نـوع سـتاد انتخاباتـی اسـت .تمـام تلاش مـا بایـد این باشـد
کـه حضـور گسـترده مـردم را در انتخابـات بـه وجـود آوریـم .شـرط
و شـروط را بایـد بـرای بعـد بگذاریـم ،آن هـم شـرط و شـروطی کـه
بحثانگیـز و اختلاف برانگیز اسـت .معتقدم کـه در این انتخابات
بهتـر اسـت کـه هـر جنـاح و خـط فکـری خـودش بـه تنهایـی وارد
میدان شـود.

مجلس به «ظریف» برای مواضع رئیسجمهور تذکر
جدی داد

مجتبـی ذوالنـوری ،رئیـس کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت
خارجـی مجلس گفت :در جلسـه کمیسـیون با آقـای ظریف تذکر
شـدیدی در مـورد اظهـارات آقـای روحانـی دادیـم و اعتراضـات

جـدی نسـبت بـه مواضـع رئیـس جمهـور مطـرح شـد کـه بـه چـه
دلیلـی رئیس جمهور چنین موضع گیری داشـته اسـت .اظهارات
آقـای روحانـی موجـب بیثباتـی و تزلـزل اقتصـادی خواهد شـد،
شـاید قیمـت دالر را پاییـن آورد ،اما وقتی که مردم شـرطی شـدند
ً
و دیدنـد اتفاقـی نیفتـاد ،نـرخ ارز مجـددا افزایـش مییابـد .آقـای
روحانـی اشـتباه جـدی انجـام داد .در همیـن راسـتا بیانیـهای بـه
امضـای نماینـدگان رسـید و به آقـای رئیسجمهور تذکر داده شـد
کـه در سـفری کـه در آینـده به نیویـورک خواهند داشـت حق هیچ
گونـه مذاکـره بـا آمریـکا را ندارند

الیحهای برابری دیه زن و مرد تدوین شده است

معصومـه ابتـکار بـا بیـان اینکـه معاونـت زنـان الیحـهای برابری
دیـه زن و مـرد تنظیـم کرده ،گفـت :از نظر دیه ،حکـم وحدت رویه
قابـل حـل اسـت ،امـا از نظـر قانون هنـوز الیحـه نداریـم؛ درحالی
کـه مشـکلی از نظـر فقهـی وجـود نـدارد .بسـیاری از فقهـا و
صاحـب نظـران از نظـر حـوزه مبانـی دینـی بـا مـا در ایـن موضـع
کار کردنـد .چـرا کـه در قـرآن هیچ صراحتی نیسـت کـه بگوید دیه
زنـان حتمـا بایـد نصف باشـد و این برداشـت علما در طـی دورهای
بـوده اسـت .در ایـن میـان بحـث اقتصـادی زن مطرح اسـت و اگر
نقـش اقتصـادی زن تغییـر کنـد مبحـث دیـه هم بایـد تغییـر کند.

هویت خریدن با هنر ایرانی در کشورهای حاشیه
خلیج فارس

مجتبـی ملـکزاده ،اسـتاد خوشنویسـی معتقـد اسـت:
کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس بـه هنـر ایـران و خوشنویسـی
بیـش از مـا توجـه میکننـد و درصـدد خریـد هویـت بـرای خـود
هسـتند .آنهـا مدیریـت فرهنگـی هنـری دارند کـه از طریـق هنر
مـا ،موزههـای خـود را پرمیکننـد .ضمـن آنکـه آثـار هنـری؛ خود
دارای ارزش افـزوده هسـتند/ .ایلنـا

بمبگذاری در اهواز به دلیل اختالف خانوادگی

جمـال عالمـی نیسـی فرمانـدار اهـواز ضمـن تاییـد خبـر
بمبگـذاری صبـح امـروز در کـوی صادقیه اهواز گفـت :یک بمب
کوچـک صوتـی بـه دلیـل اختلاف خانوادگـی مقابـل یـک منـزل
مسـکونی منفجـر شـد .وی افـزود :همچنیـن بـا حضـور تیـم چک
و خنثـی ،یـک بمـب جاگـذاری شـده دیگـر نیـز مقابـل ایـن منزل
مسـکونی خنثـی شـد /همشـهری

مقتدی صدر در قم چه میکند؟

منابـع خبـری بـا انتشـار تصاویـری از حضـور مقتـدی صـدر در
شـهر مقـدس قـم در مراسـم عـزاداری محـرم خبـر دادنـد .شـبکه
خبـری سـومریه عـراق بـه نقـل از یـک منبـع نزدیـک بـه جریـان

صـدر گـزارش داد :مقتـدی صـدر ،در مراسـم عـزاداری در شـهر
قـم شـرکت کرده اسـت .رهبـر جریان صدر بـا حضـور در موکب آل
صـدر در صحـن حضـرت جواداالئمـه (ع) در شـهر قم بـه پذیرایی
از عـزاداران حسـینی در حـرم حضـرت معصومـه (س) پرداخـت.
جزئیـات بیشـتری از سـفر مقتـدی صـدر بـه ایـران منتشـر نشـده
است.

انتقادات تند و تیز پسر آیت ا ...طالقانی

مهـدی طالقانـی گفـت :چهلمین سـالروز آیتا ...در شـرایطی
رسـید کـه از همـان اول انقلاب بـا پـدر رفتارهـای خوبـی صـورت
نمیگرفـت .حتـی دوسـتان مـا شـنیده بودنـد کـه بعضـی از افراد
سـر مـزار پـدر گفتـه بودنـد «از دسـت ایـن هـم راحـت شـدیم».
در واقـع عـدهای کـه خودشـان را انقالبـی معرفـی میکردنـد،
امـا سـابقه مبـارزه نداشـتند ،پـدر را مزاحمـی بـرای اهـداف خـود
ً
میدیدنـد .ایـن چهـره ادامـه داد :واقعـا نمیدانـم چـرا عـدهای
از همـان اول آقـای طالقانـی را خـاری در چشـم خـود میدیدنـد
و خلاء او در انقلاب و نظـام را اتفـاق خوبـی میدانسـتند .البتـه
آنهـا آن روزهـا جـرات مخالفـت علنـی بـا آقـا را نداشـتند و حتـی
پـس از  ۴۰سـال هـم جرات نمیکننـد درباره ایشـان حرفی بزنند.
بـه هـر حـال میداننـد کـه آقـا در قلـب مـردم ایـران اسـت و اگـر
چیـزی بگوینـد ،بـا واکنـش شـدید مـردم روبـهرو خواهنـد شـد.
مهـدی طالقانـی بـا اشـاره به بازگشـت عکـس آیـتا ...بـه خیابان
طالقانـی گفـت :اشـتباه بزرگـی مرتکـب شـده و عکس آقـا را پاک
کـرده بودنـد کـه مـا بـه عنـوان خانـواده ایشـان نـه تنهـا ناراحـت
نشـدیم خیلـی هـم راضـی و خوشـحال بودیـم ،چـون نـه مـا و نـه
مرحـوم پـدر دنبـال ایـن برنامههـا نبودیـم .ناراحتیمـان از ایـن
بـود کـه بـه جـای عکس آقـا عکـس شـامپو را بـرای تبلیغ کشـیده
بودنـد کـه کار بسـیار زشـتی بـود .مـن اعتـراض کـردم و حتـی
همانطـور کـه چنـد ماه پیش به شـما گفتـم قصد داشـتم از آقای
حناچـی بخواهم اسـم آقا را هـم از خیابان طالقانـی بردارند .البته
شـهرداری اشـتباهش را جبـران کـرد و طرحـی از چهره آقـا دوباره
در آن محـل کشـید .هرچنـد مایلم طـرح جدید را هـم تغییر دهند
و عکـس موجهتـری را بـه جایـش ترسـیم کننـد.

باقرزاده :پیکر  ۳۰۰۰شهید هنوز پیدا نشده

بـه دلیـل فرارسـیدن مـاه محـرم اسـتراحت کوتاهـی به پرسـنل
کمیتـه تفحـص دادهایـم ،امـا کار تـا دو روز گذشـته در حـال انجام
ً
بـوده و پـس از عاشـورا این فعالیت ادامـه خواهد داشـت و متعاقبا
اخبـار تکمیلـی اعالم خواهد شـد.
فرمانـده کمیتـه جسـتجوی مفقودیـن سـتاد کل نیروهـای
مسـلح گفـت :بالـغ بـر  ۳۰۰۰پیکـر مطهـر شـهدای هشـت سـال

دفـاع مقـدس یافـت نشـده اسـت.
بـه گـزارش خبرنـگار فـارس از پردیـس سـردار سـیدمحمد
باقـرزاده فرمانـده کمیتـه جسـتجوی مفقودیـن سـتاد کل
نیروهـای مسـلح پیـش از ظهـر امـروز در حاشـیه برگـزاری یـادواره
شـهدای کارخانـه سـیمان باغکمـش شهرسـتان پردیـس در جمع
خبرنـگاران در خصـوص فعالیـت ایـن کمیتـه و تعـداد شـهدای
تفحـص شـده اظهـار کـرد :در تمـام طـول سـال تفحص شـهدا در
ً
حـال انجـام اسـت و اخیـرا نیـز توفیقاتـی در نقـاط مختلف کشـور
عـراق حاصـل شـد.
وی گفـت :بـه دلیـل فرارسـیدن مـاه محـرم اسـتراحت کوتاهی
بـه پرسـنل کمیتـه تفحـص دادهایـم ،امـا کار تـا دو روز گذشـته در
حـال انجـام بـوده و پـس از عاشـورا ایـن فعالیـت ادامـه خواهـد
ً
داشـت و متعاقبـا اخبـار تکمیلـی اعلام خواهـد شـد.
باقـرزاده افـزود :در اسـتانهای میسـان و بصـره توفیقـات
خوبـی حاصـل شـده ،اما تعـداد دقیق شـهدای تفحص شـده پس
از نهایـی شـدن اعلام خواهـد شـد.
فرمانـده کمیتـه جسـتجوی مفقودیـن سـتاد کل نیروهـای
مسـلح ادامـه داد :در کردسـتان عـراق ،در محـور جبهـه غـرب در
منطقـه دیالـه و کویتـه هـم نتایجـی بـه دسـت آمـده که بـا همدلی
کار در حـال انجـام اسـت.
وی در خصـوص برگـزاری مراسـم تشـییع پیکـر شـهدا در ایـام
محـرم نیـز بیـان کـرد :تعـدادی از پیکـر مطهـر شـهدایی کـه در
گذشـته شناسـایی شـدهاند بـه زودی تحویـل خانوادههایشـان
خواهـد شـد و تعـداد مشـخص شـده از طریـق معراج شـهدا اعالم
خواهـد شـد.
باقـرزاده در خصوص تعـداد باقیمانده شـهدا و ادامه تفحصها
اذعـان کـرد :پـس از تفحصهـا و پیـدا شـدن پیکـر شـهدا تعـداد
پیکرهـای یافـت شـده اعلام خواهـد شـد ،امـا تـا بـه امـروز بالـغ
بـر  ۳۰۰۰پیکـر مطهـر شـهدای هشـت سـال دفـاع مقـدس یافـت
نشـدهاند.
فرمانـده کمیتـه جسـتجوی مفقودیـن سـتاد کل نیروهـای
مسـلح تاکیـد کـرد :امیدواریـم بـا تالش پرسـنل ایـن کمیتـه پیکر
مطهـر ایـن تعـداد شـهدای باقـی مانده نیـز پیدا شـوند ،امـا پیش
بینـی میشـود بیشـتر پیکـر مطهر شـهدا در خـاک عراق باشـند و
در حـال تلاش هسـتیم تمـام شـهدا را ردیابـی و بـه خـاک میهـن
مـان بـاز گردانیم.
بـه گـزارش فـارس ،بـا حضور مسـؤوالن شهرسـتانی و کشـوری
در محـل کارخانـه سـیمان باغکمـش آئیـن رونمایـی از کتـاب در
خوابهـای دیگـران ،اثـر حسـن احمـدی و تجلیـل از  ۱۴تـن از
خانـواده معظـم شـهدا برگـزار شـد.
منبع :تابناک

