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نمایندگانمجلساز»بودجه«روایتمیکنند؛

از کاهش وابستگی به نفت  تا 
افزایش بودجه عمرانی

درجلسهشورایراهبردیجمعیتاستانخراسانرضوی
مطرحشد؛

مشهد در جایگاه هشتم طالق
جمعیت  راهبردی  فصلی  ش��ورای  نشست  دومین 
تحلیل  و  بررسی  موضوع  با  رضوی  خراسان  استان 
وضعیت و موقعیت جمعیتی، چگونگی آمارهای وقایع 
دکتر  حضور  با  تابعه  شهرستان های  و  استان  حیاتی 
سیدجواد حسینی معاون اجتماعی ،سیاسی و امنیتی 
نیری  حسن  محمد  رض��وی،  خ��راس��ان  استانداری 
غالمرضا  دکتر  خراسان رضوی،  احوال  ثبت  مدیرکل 
علمی  هیئت  عضو  و  شناسی  جمعیت  استاد  حسنی 
دانشگاه فردوسی مشهد و هیئت علمی شورا در محل 

اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی برگزار شد.
پسرها بیشتر از دخترها

ثبت  آمارهای  نیری  محمدحسن  مراسم  ابتدای  در 
95و هشت  استان خراسان رضوی در سال  احوال کل 
ماهه 96 را بیان کرد وگفت: تعداد والدت های سال 95 

در کشور برابر با یک میلیون و 530 نوزاد و ...

جامعه

خبر ویژه

فرهنگ

سوالازرئیسجمهوردرمجلسکلیدخورد:

چرا ارز شفاف نمی شود؟

درخواست تمدید زمان 
خرید حمایتی زعفران در

 خراسان رضوی

آثار  مترجم  و  نویسنده  نژاد  عبدا...   مجتبی 
آگاتا کریستی، صبح 15 آذر دچار ایست قبلی شد 
و در چهل و هشت سالگی دار فانی را وداع گفت. 
مترجم  محقق،  پژوهشگر،  این  یادبود  مراسم 
اهل  و  نویسندگان  حضور  با  مشهدی  نویسنده  و 

ادب در مشهد برگزار شد.
مرگیکهمرگنیست!

نویسنده  مظفر مقدم،  سروش  مراسم  این  در 
با  من  قرار  اولین  گفت:  مشهدی  روزنامه نگار  و 
پیش،  سال  بیست  حدود  نژاد  عبدا...  مجتبی 
در سال 75 بود. در طول این بیست سال کیفیت 
شخصیت او، شور و شوق همیشگی اش، میل به 
آموختن و آموزاندن، ایده های بکر، کالم نافذ و 
شد.  حفظ  شخصیتش  در  همیشه  او  بی ادعایی 
هرگز  او  زیرا  است،  نمرده  نژاد  عبدا...  مجتبی 
غیاب  تنها  نبودنش  و  نمی اندیشید  مرگ  به 
و شاعر، کالمش  نویسنده  از یک  اوست.  حضور 
از  که  کاری  آخرین  می ماند.  جای  به  همیشه  تا 
کتاب گفت  ادیب خواندم  و  نویسنده، شاعر  این 
با مسعود سعد سلمان بود که به همت نشر  و گو 
متونی  بهترین  از  اثر  این  شد.  منتشر  هرمس 
راهنمایی  را  ما  کالسیک  ادبیات  در  که  است 

می کند. 
خود  نویسندگی  در  او  کرد:  تأکید  مظفر مقدم 
به حوزه هایی وارد شد که دیگران یا جسارتش را 
نداشتند و یا دانشش را. او همواره تشنه نوشتن 
و دانستن بود. دو کتاب دیگر وی نیز به نام های 
ناصرخسرو«  با  »گفت و گو  و  سعدی«  با  »گفت و گو 
به زودی توسط نشر هرمس منتشر خواهد شد. 
از حاال بزرگترین حسرت من این هست که دیگر 
نمی توانم از او درباره خودش، باورها و کارهایش 
ماهنامه تخصصی  ببینم.  سردبیر  را  او  و  بشنوم 
به  هرگز  مجتبی  افزود:  »بارثاوا«  سینما  و  تئاتر 
امروز  و  نبود  مشکالتش  و  زندگی  از  گالیه  دنبال 

هم به سوگ و اشک ما نیاز ندارد.

مراسمبزرگداشتمجتبیعبدالهنژاد،محقق
ومترجممشهدیبرگزارشد

محقق در محنت
نویسنده در حبس

دادستانی مخالف تعطیلی 
باغ وحش مشهد است

مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

تولید را به 
افغانستان می بریم

تفاهمهمکاریبیناتاقهایاصنافمشهدوهراتامضاشد
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بین  اقتصادی  همکاری  تفاهم نامه  شنبه  روز 
رسید.  امضا  به  هرات  و  مشهد  اصناف  اتاق های 
این مراسم در هتل پردیسان با حضور نمایندگان 

اصناف دو طرف برگزار شد.
موانعحملونقلراازسرراهبرمیداریم

خراسان   استانداری  اقتصادی  امور  مدیرکل 
صرف  ص���ادرات  دنبال  به  تنها  گفت:  رض��وی 
وارد  را  تولید  که  اس��ت  ای��ن  ما  نگاه  نیستیم، 
عمده  نیز  اکنون  هم  چراکه  کنیم  افغانستان 
مشارکت  با  دارن��د  وجود  هرات  در  که  صنایعی 
هستند  فعالیت  حال  در  هرات  تجار  و  ایرانیان 
 ۲ طی  توانستیم  موضوع  همین  از  استفاده  با  و 
در  موجود  مرغداری های  تعداد  گذشته  سال 
افزایش دهیم. علی رسولیان در جلسه  را  هرات 
اصناف  اتاق های  اقتصادی  تعامالت  هم اندیشی 
مشهد و پیشه وران هرات کشور افغانستان که در 

هتل پردیسان مشهد برگزار شد، افزود: آن چیزی 
که بر آن اعتقاد داریم و بر آن مشرف هستیم، این 
مردم  امنیت  و  رفاه  پیشرفت،  توسعه،  که  است 
رفاه  و  پیشرفت  توسعه،  باعث  افغانستان  کشور 
بازارچه های  حوزه  شد.در  خواهد  ایران  مردم 
مرزی و منطقه ویژه این نکته حائز اهمیت است 
که نمی توان به بازارچه های مرزی نگاه صادراتی 
با  که  است  این  ما  نگاه  که  چرا  باشیم  داشته 
بازارچه ای در مرز استان، معیشت مردم  داشتن 
تامین شود. وی با بیان اینکه باید در مسیری گام 
مرز  سوی  دو  برای  اقتصادی  توسعه  که  برداریم 
رقم بخورد، عنوان کرد: اواسط سال 94 در مشهد 
خراسان  استان های  مرزی  استانداران  اجالس 
رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و 
همچنین استان هرات، فراه و نیمروز افغانستان 

که با حضور وزیر کشور برگزار شد. 

دو شنبه 27 آذرماه 1396 0 29  ربیع االول 1439 0 
سال اول شماره 98 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان

تاکید استاندار بر لزوم 
به روز شدن حمل و نقل 

جاده ای در استان
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تولیت آستان قدس رضوی خطاب به 
علیرضا کریمی؛

کار شما 
جهادی بود



    رضا شجاع
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خبر آستان نیوز

با هدف توسعه روابط صورت گرفت

و  جنوبی  کره  سرمایه گذاران  همکاری 
چین با شهرک های صنعتی خراسان رضوی

در نشستی با حضور مدیرعامل شرکت شهرک های 
از  متشکل  هیئتی  و  رض��وی  خ��راس��ان  صنعتی 
ظرفیت های  چین،  و  کره جنوبی  سرمایه گذاران 
همکاری در شهرک ها و نواحی صنعتی استان بررسی 

شد.
افزود:  نشست  این  در  مقدم  مهدی زاده  مسعود 
متناسب  و  زم��ان  هر  در  تا  داری��م  را  الزم  آمادگی 
و  شهرک ها  از  یک  هر  در  موجود  مزیت های  با 
زمین  اختصاص  به  نسبت  استان،  صنعتی  نواحی 
استقرار  ب��رای  نیاز  م��ورد  زیرساخت های  تامین  و 

سرمایه گذاران داخلی و خارجی اقدام نماییم. 
و  ج��ذب  تجربه های  ب��ه  ت��وج��ه  ب��ا  اف���زود:  وی 
سرمایه گذاری های بین المللی، برای دو طرف زمینه 
و  توسعه  ما  اصلی  ه��دف  و  ش��ده  فراهم  همکاری 

گسترش فعالیت های طرف خارجی است. 
خراسان  صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل 
نشست  آخرین  به  عنایت  با  ش��د:  متذکر  رض��وی 
مزیت های  توضیح  و  سرمایه گذاران  با  مشترک 
استقرار در شهرک صنعتی مشهد 5 مقرر شد هیئت 
کره ای نسبت به ارائه پروپوزال طرح مورد نظر اقدام 
زمین  الزم،  کارشناسی  بررسی های  ضمن  تا  نماید 

مورد نیاز در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد. 
و  سیاست های  با  کرد:  اضافه  مقدم  مهدی زاده  
شهرک های  و  کوچک  صنایع  سازمان  حمایت های 
را  الزم  پشتیبانی  و  حمایت  هرگونه  ایران،  صنعتی 
اختیار  در  را  خود  توان  تمام  و  انجام  صنعتگران  از 
صاحبان صنایع قرار دادیم تا با بکارگیری راهکارهای 
مختلف، رشد و رونق اقتصادی واحدهای صنعتی و 

تولیدی بیش از پیش شود.

رئیس اتحادیه شیرینی و بستنی مشهد مطرح 
کرد:

گرانی تخم مرغ مشکل اصلی قنادان در 
آستانه یلدا

گفت:  مشهد  بستنی  و  شیرینی  اتحادیه  رئیس 
مشکل اصلی صنف قنادان در این روز های نزدیک به 

شب یلدا گرانی تخم مرغ است.
در  اتحادیه  این  برنامه های  درباره  فرزانی  محمد 
واحدهای  شب  این  برای  اف��زود:  یلدا  شب  آستانه 
تولیدی ما آمادگی الزم را دارند تا در این شب شیرینی 
و کیک های متنوع را در اختیار مردم بگذارند. وی با 
ما شاهد  این شب  مناسبت  به  اینکه همچنین  بیان 
در  نیز  را  بازار  کنترل  و  بود  نخواهیم  قیمت  افزایش 
همچنین  کرد:  عنوان  دادیم،  قرار  خود  کار  دستور 
گشت های ویژه ما از دیروز آغاز به کار کردند، در 13 
منطقه شهرداری به همراه بازرسین سازمان صنعت، 
گشت های  اصناف  اتاق  بازرسی  و  تجارت  و  معدن 
مشترکی را آغاز کردند و طرح بازرسی ویژه شب یلدا 
رقم  مردم  برای  را  خوبی  شب  تا  شده  آغاز  نوعی  به 
بزنیم. رئیس اتحادیه شیرینی سازان و بستنی سازان 
بگویم  که  است  ذکر  به  اینکه الزم  به  اشاره  با  مشهد 
ما  مجاز  واحدهای  از  خرید  بخش  در  ما  هم وطنان 
اقالم خود را خریداری کنند و از نانوایی، سوپرمارکت 
خود  نیاز  م��ورد  اجناس  ب��زرگ  وهایپرمارکت های 
در  اقالم  این  اگر  کرد:  تاکید  نکنند،  خریداری  را 
مورد  توزیع می شود  قنادی شیرینی  مکان هایی جز 
در  داد:  ادامه  فرزانی  نیست.  بهداشت  و  ما  تایید 
خصوص توزیع شیرینی جات در این روزهای نزدیک 
به شب یلدا با مشکل روبه رو نبودیم و اقالم به اندازه 
کافی بوده و در این شب در اختیار مردم قرار خواهد 

گرفت.
وی در خصوص سفارشات صورت گرفته برای شب 
یلدا تصریح کرد: در بخش سفارشات کامال واحدهای 
ما آمادگی قبول هرگونه سفارشی را از سوی مشتری 
را  یلدا  شب  ویژه  سفارشات  شب ها  این  در  ما  دارند 
طرح های  اغلب  مردم  که  داریم  خود  کار  دستور  در 
میوه مورد عالقه خود را در قالب کیک به واحدهای 

تولیدی ما سفارش می دهند.
بستنی سازان  و  شیرینی سازان  اتحادیه  رئیس 
مشهد در خصوص قیمت سفارشات کیک و شیرینی 
بیان کرد: سفارشات شیرینی و کیک ما در این شب ها 
مبلغ  از  ما  کیک ها  و  دارد  مردم  سلیقه  به  بستگی 
فروش  به  تومان   20000 تا  تومان   18000 کیلویی 
بستگی  مردم  سفارش  به  نیز  آن  قیمت  و  می رسند 
دارد. فرزانی با بیان اینکه در بخش شیرینی افزایش 
قیمت نداشتیم و قیمت آن مانند سال گذشته است، 
گفت: در بخش لحاظ کردن وزن جعبه های شیرینی 
که در سال گذشته تلویزیون موضوع خالص فروشی 
شیرینی را عنوان کرد و این امر در تهران اعمال شد، 
با توجه به افزایش قیمت 40 درصدی که در این شهر 
اما  می شود،  اعمال  هم  فروشی  خالص  شد  توافق 
چون در شهر مشهد این افزایش قیمت را نداشتیم و 
با توجه به نرخ گذشته که وزن جعبه نیز در آن اعمال 
شده موضوع خالص فروشی در مشهد نیز منتفی شده 
است. وی در خصوص مشکالت صنف قنادان گفت: 
در  اما  نیستیم  مواجه  کمبودی  با  صنف  این  در  ما 
بخش خرید تخم مرغ که یکی از اقالم ضروری پخت 
کیک و شیرینی است با گرانی مواجه شدیم و این امر 
برای تولیدکنندگان ما مشکلی بزرگ بشمار می آید. 
رئیس اتحادیه شیرینی سازان و بستنی سازان مشهد 
مواجه  شکر  قیمت  افزایش  با  نیز  امروز  کرد:  اظهار 
اقالم  که  آجیل  و  مغز  بخش  در  همچنین  هستیم، 
وارداتی هستند و در شیرینی جات استفاده می شوند 
هم با افزایش قیمت روبه رو هستیم که ما را به چالش 

کشانده است.

تولیت آستان قدس رضوی خطاب به 
علیرضا کریمی؛

کار شما جهادی بود
کریمی،  علیرضا  از  رضوی  حرم  در  مراسمی  طی 
لباس خادمی  و  کشتی گیر قهرمان کشورمان تجلیل 

حرم مطهر به وی اهدا شد.
با  دی��دار  در  رئیسی  سیدابراهیم  حجت االسالم 
در  یکشنبه  روز  که  کریمی  علیرضا  پهلوان  کشتی گیر 
تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، افزود: کار 
شما، یک جهاد ورزشی بود و از تشک کشتی، با رژیم 
از  فرد  جهاد،  در  کردید.  مبارزه  کودک کش  و  غاصب 
الهی می گذرد،  وی ادامه  جان خود برای یک هدف 
برخی  در  حتی  عده ای  متأسفانه  که  دنیایی  در  داد: 
به دنبال عادی سازی  دولت ها در کشورهای اسالمی 
آن  با  رابطه  و  صهیونیستی  رژیم  اشغالگری  و  ظلم 
هستند، اقداماتی همچون کار شما، مثل یک نهیب 
اقدام  این  گفت:  رضوی  قدس  آستان  تولیت  است. 
و غاصب صهیونیستی،  رژیم جعلی  برابر  در  جهادی 
به  نسبت  ای��ران  ملت  تنفر  و  انزجار  از  گویایی  پیام 
مظلوم  م��ردم  علیه  اسرائیل  ظلم های  و  جنایات 
کریمی  آقای  افزود:  وی  داشت.  همراه  را  فلسطین 
نسل جدید انقالب اسالمی هستند و روزهای پیروزی 
نشان  عزتمندانه  اقدام  این  ندیده اند،  را  انقالب  این 
می دهد که جوانان ما با پیام و آرمان های انقالب و امام 
راحل آشنا و ادامه دهنده راه شهدا هستند. رئیسی 
گفت: به عنوان خادم بارگاه قدس رضوی از این اقدام 
لباس  به  شدن  ملبس  و  می کنم  تشکر  سرافرازانه 

خادمی حضرت رضا)ع( را به شما تبریک می گویم.

تجمع دانشجویان مشهدی در 
حمایت از قدس

در  یکشنبه  روز  مشهدی  دانشجویان  از  جمعی 
به  نسبت  صهیونیستی  رژیم  جنایتهای  به  اعتراض 
مردم مظلوم فلسطین در بلوار سجاد این شهر تجمع 

کردند.
 150 حدود  شرکت  با  تجمع  این  ایرنا،  گزارش  به 
نفر به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی 
بویژه  دانشجویی  تشکلهای  دیگر  همراهی  با  مشهد 
بسیج دانشجویی در دانشگاههای مشهد  سازماندهی 
و  فلسطین  پرچم  که  کنندگان  تجمع  ب��ود.  ش��ده 
عکسهایی از سیدحسن نصرا... و شهدای فلسطین 
بر  مرگ  شعارهای  سردادن  با  داشتند،  دست  در  را 
خود  حمایت  اکبر،  ا...  و  اسرائیل  بر  مرگ  آمریکا، 
قبله  اشغالگران  علیه  فلسطین  مردم  انتفاضه  از  را 
نخست مسلمین به نمایش گذاشتند. مسئول بسیج 
به  خصوص  این  در  مشهد  آزاد  دانشگاه  دانشجویی 
هدف  با  دانشجویی  تجمع  این  گفت:  ایرنا  خبرنگار 
حمایت از مردم فلسطین و مقاومت اسالمی منطقه 
و نیز درخواست محاکمه سران داعش و حامیان آنان 

در دادگاههای بین المللی برپا شده است.

افزایش تولید چغندر در جوین
 270 امسال  گفت:  جوین  کشاورزی  جهاد  مدیر 
هزار تن چغندر قند در این شهرستان تولید شد که 

نسبت به پارسال 30 درصد بیشتر شده است.
به گزارش ایرنا، علیرضا هاشم آبادی افزود: سطح 
زیر کشت چغندر قند در شهرستان جوین چهار هزار 
 65 هرهکتار  در  محصول  برداشت  میانگین  و  هکتار 

تن بوده است.
مراحل  فنی  توصیه های  به  توجه  داد:  ادامه  وی 
و  محصول  این  برداشت  و  داشت  کاشت،  مختلف 
رعایت اصول فنی کشت از سوی کشاورزان مهمترین 

عوامل افزایش تولید چغندرقند در جوین است.
مدیر جهاد کشاورزی جوین گفت: عیار پایه چغندر 
قند 14 است و هر چه این عیار کمتر باشد از قیمت 
میانگین  بینی  پیش  می شود.  کاسته  نیز  محصول 

عیار چغندر قند جوین برای امسال 17.5 است.
مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی جوین نیز 
با اشاره به اینکه کشت چغندرقند به لحاظ نیاز آبی از 
جمله محصوالت آب طلب است گفت: امسال کشت 
چغندر قند پاییزه بصورت آزمایشی در هشت هکتار 

از مزارع این شهرستان اجرا شد. 
طرح  موفقیت  ص��ورت  در  اف��زود:  حصاری  علی 
نسبت  که  پاییزه  قند  چغندر  کشت  آتی  سالهای  در 
توجهی  قابل  بسیار  آبی  ب��ازده  از  بهاره  چغندر  به 

برخوردار است به کشاورزان توصیه می شود. 

تشکیل کمیسیون ماده 99 در تربت حیدریه

حیدریه  تربت  فرماندار  عمرانی  و  فنی  معاون 
به  پیشتر  که   99 م��اده  کمیسیون  فعالیت  آغ��از  از 
به  جاری  ماه   15 تاریخ  از  و  بود  استانداری  عهده 

شهرستان ها تفویض اختیار شده است، خبر داد.
در  یکشنبه  روز  علی نیا  رجبعلی  ایرنا،  گزارش  به 
به   99 م��اده  کمیسیون  توجیهی  جلسه  نخستین 
منظور  به  گفت:  و  پرداخت  کمیسیون  مفاد  تشریح 
نیز  و  غیرمجاز  س��ازه��ای  و  ساخت  از  جلوگیری 
رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در داخل روستاها 
و خارج از حریم مصوب شهرها، کمیسیون با حضور 
نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و نیز وزارت راه 

و شهرسازی در فرمانداری ها تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: کلیه دستگاه ها و به خصوص جهاد 
کشاورزی موظف هستند متناسب با مفاد کمیسیون 
ارسال  دبیرخانه  به  را  خود  گزارشات  و  نظارت ها 

کنند. 

پرداخت 2400 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
ازدواج بانک ملی در خراسان رضوی

رضوی  خراسان  در  ملی  بانک  شعب  امور  رئیس 
و  هزار  دو  بانک  این  گذشته  ماه  چهار  ظرف  گفت: 
400 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج در 

سطح استان پرداخت کرده است
در  یکشنبه  روز  مونسان  حسن  ایرنا،  گزارش  به 
این  افزود:  گناباد  مقاومتی  اقتصاد  کارگروه  نشست 
میلیون   100 تسهیالت  ه��زار   21 قالب  در  میزان 
شرایط  دارای  متقاضیان  به  ریالی  میلیون   200 و 
پرداخت شد. همچنین بالغ بر 400 پرونده تسهیالت 
رونق تولید ظرف سه ماه گذشته توسط شعب بانک 

ملی خراسان رضوی پرداخت شد.
وی در ادامه کاهش ارتباط بین مردم با نظام بانکی 
را از جمله مشکالت بانک ها ذکر و بیان کرد: رویکرد 
قرض  صورت  به  بانکی  حسابهای  در  گذاری  سپرده 
بیشتر  گذاران  سپرده  هدف  و  یافته  کاهش  الحسنه 
وجود  این  با  است.  اقتصادی  منفعت  و  سود  کسب 
به  را  بانکی در راستای وظایف خود تسهیالت  نظام 
بافت  نوسازی  از  اعم  مختلف  بخشهای  متقاضیان 
مناطق  اقتصادی  رونق  و  عمران  توسعه،  فرسوده، 

شهری و روستایی پرداخت می کند.
نگاه  گفت:  نشست  این  در  نیز  گناباد  فرماندار 
با شهرهای بزرگی مانند  یکسان بین این شهرستان 
قوانین  اتخاذ  و  گیریها  تصمیم  در  ومشهد  تهران 
سرمایه گذاری مشکالتی برای فعاالن این بخش در 

گناباد ایجاد کرده است.
بودن  باال  به  توجه  با  اف��زود:  پور  نبی  محمدعلی 
قیمت تمام شده تولید کاال و فاصله زیاد گناباد با بازار 
مصرف باید مسئوالن با تمرکززدایی و پرهیز از نگاه 
یکسان در تصمیم گیریها این شهرستان را متفاوت با 

مناطق برخوردار و شهرهای بزرگ ببینند.
و  معدن  و  صنعت  اداره  رئیس  ای��زدی  ه��ادی 
تجارت گناباد نیز گفت: از مجموع 600 میلیارد ریال 
تسهیالت که از ابتدای امسال در زمینه های مختلف 
معدن  و  صنعت  بخش  متقاضیان  به  پرداخت  برای 
به 29  ریال  میلیارد  این شهرستان مصوب شد 186 

طرح پرداخت گردید.
درآمد  کاهش  هم  گناباد  کشاورزی  جهاد  مدیر 
سالهای  خشکسالی  واسطه  به  اقتصادی  توجیه  و 
از  را  بانکی  تسهیالت  سود  نرخ  بودن  باال  و  گذشته 
مشکالت مهم فعاالن بخش کشاورزی این شهرستان 

برشمرد.
فعاالن  اینکه  به  اش��اره  با  زاده  حسین  علیرضا 
پرداخت  توان  گناباد  کشاورزی  گ��ذاران  سرمایه  و 
بدون  ندارند  را  درصد   10 باالی  سود  با  تسهیالت 
و  دستورالعمها  برخی  اف���زود:  بیشتر  توضیح 
برای  به مانع مهمی  وثیقه های زیاد اخذ تسهیالت، 

توسعه کیفی این بخش تبدیل شده است.

سوال از رئیس جمهور در مجلس کلید خورد:

چرا ارز شفاف نمی شود؟
سوال  طرح  مورد  در  امید  فراکسیون  عضو  یک 
شفاف  درباره  موضوع  این  گفت:  جمهور  رئیس  از 

سازی بازار ارز است.
فراکسیون  اف��زود:  آب��ادی  جهان  رحیمی  جلیل 
که  داشته  نوبخت  آق��ای  با  جلسه ای  مستقلین 
بازار  به  ارز  روزانه  تزریق  میزان  درباره  را  سواالتی 
دلیل  همین  به  ن��داده،  پاسخی  ایشان  و  پرسیده 
تنظیم  را  نامه ای  امروز  صبح  نمایندگان  از  تعدادی 

کردند تا این مسئله را از رئیس جمهور سوال کنند.
قانونی  حق  س��وال  که  مطلب  ای��ن  بیان  با  وی 
وزرا  و  معاونین  یا  جمهور  رئیس  و  است  نماینده 
افراد موظف  کرد:  باشند، عنوان  پاسخگو  میبایست 
را  سوالی  و  پرسش  نماینده  یک  که  زمانی  هستند 
کنند،  سازی  شفاف  و  باشند  پاسخگو  میکند  مطرح 
یکی از شیوههای نظارت نمایندگان بر دولت همین 
سوال پرسیدن است که بدانیم چه اتفاقاتی در حال 

رخ دادن است.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس 
شورای اسالمی افزود: االن بحث افزایش قیمت ارز 
باشد  پاسخگو  باید  سیستم  و  است  مطرح  کشور  در 
مشکلی  چه  است،  دلیل  چه  به  قیمت  افزایش  این 
روزانه  که  ارزی  میزان  و  افتاده  اتفاقی  و  داده  رخ 
بازار  ایراد  و  تزریق میشود چه مقدار و چگونه است 

کجاست. 
زیر  شرح  به  نمایندگان  نامه  متن  است  گفتنی 

است:
سرورگرامی جناب آقای دکتر الریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

با سالم،احتراما، مطابق با اصل 88 قانون اساسی 
ش��ورای  مجلس  داخلی  نامه  آئین   212 م��اده  و 
محترم  جمهور  رئیس  از  سوال  بدینوسیله  اسالمی، 
جناب آقای دکتر روحانی بشرح ذیل تقدیم میگردد.
برای  مرکزی  بانک  طرف  از  ارز  میزان  چه  روزانه 

تنظیم بازار ارز به بازار تزریق میگردد؟!
صورت  کانالهایی  یا  کانالی  چه  از  تزریق  ای��ن 

می پذیرد؟!
در  مربوطه  مسئولین  پاسخگویی  عدم  به  باتوجه 
نمایندگان  از  نفر  پنجاه  از  بیش  حضور  با  جلسه ای 
معاون  نوبخت  دک��ت��ر  آق���ای  ج��ن��اب  از  محترم 
سوال  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  حضرتعالی 
می گردد  تزریق  بازار  به  ارز  مبلغ  چه  روزانه  نمودیم 
باید  نمی دانم،  پاسخ مطرح فرمودند:  ایشان در  که 

از رئیس کل بانک مرکزی سوال کنم؟!
رئیس  نوعی  به  که  برنامه  سازمان  رئیس  واقعا  آیا 
چه  روزانه  داند  نمی  هست  نیز  دولت  اقتصادی  تیم 

مبلغ و چه میزان ارز به بازار تزریق میگردد.؟!
و  میدانند  هم  اگر  و  واصیبتا  که  دانند  نمی  اگر 

متوسل به دروغ می شوند وا اسفا؟!

اخبار شهرستان

خبر

خبر

بین  اقتصادی  همکاری  تفاهم نامه  شنبه  روز 
اتاق های اصناف مشهد و هرات به امضا رسید. این 
مراسم در هتل پردیسان با حضور نمایندگان اصناف 

دو طرف برگزار شد.
موانعحملونقلراازسرراهبرمیداریم

مدیرکل امور اقتصادی استانداری خراسان  رضوی 
گفت: تنها به دنبال صادرات صرف نیستیم، نگاه ما 
این است که تولید را وارد افغانستان کنیم چراکه هم 
دارند  وجود  هرات  در  که  صنایعی  عمده  نیز  اکنون 
فعالیت  حال  در  هرات  تجار  و  ایرانیان  مشارکت  با 
هستند و با استفاده از همین موضوع توانستیم طی 
۲ سال گذشته تعداد مرغداری های موجود در هرات 

را افزایش دهیم.
تعامالت  هم اندیشی  جلسه  در  رسولیان  علی 
اقتصادی اتاق های اصناف مشهد و پیشه وران هرات 
برگزار  مشهد  پردیسان  هتل  در  که  افغانستان  کشور 
شد، افزود: آن چیزی که بر آن اعتقاد داریم و بر آن 
پیشرفت،  توسعه،  که  است  این  هستیم،  مشرف 
توسعه،  باعث  افغانستان  کشور  مردم  امنیت  و  رفاه 
حوزه  ش��د.در  خواهد  ای��ران  مردم  رفاه  و  پیشرفت 
حائز  نکته  این  ویژه  منطقه  و  مرزی  بازارچه های 
اهمیت است که نمی توان به بازارچه های مرزی نگاه 
که  است  این  ما  نگاه  که  چرا  باشیم  داشته  صادراتی 
مردم  معیشت  استان،  مرز  در  بازارچه ای  داشتن  با 

تامین شود.
که  برداریم  گام  مسیری  در  باید  اینکه  بیان  با  وی 
بخورد،  رقم  مرز  سوی  دو  برای  اقتصادی  توسعه 
اجالس  مشهد  در   94 س��ال  اواس��ط  ک��رد:  عنوان 
رضوی،  خراسان  استان های  م��رزی  استانداران 
همچنین  و  بلوچستان  و  سیستان  جنوبی،  خراسان 
حضور  با  که  افغانستان  نیمروز  و  فراه  هرات،  استان 
وزیر کشور برگزار شد. در این جلسه قرار بر این شد 
شدت  را  مرزی  استان های  بین  همکاری های  که 
و  کنیم  کمک  تجاری  مبادالت  توسعه  به  و  ببخشیم 
عالوه بر آن امنیت و رفاه را برای آن ها فراهم سازیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل 
همین  در  داد:  ادامه  ی  رضو  خراسان  استانداری 
هرات  و  خ��راس��ان رض��وی  بین  کمیته  سه  راستا، 
همکاری های  مشترک  »کمیسیون های  عنوان  تحت 
مشترک بین دو استان« شکل گرفت که این کمیته ها 
فرهنگی،  ب��ازرگ��ان��ی،  و  اقتصادی  کمیته  شامل 
بود  و مرزی  امنیتی  آخر  و در  بهداشتی  و  اجتماعی 
که در قالب این جلسات بتوانیم موضوعات مرتبط را 

مورد بررسی قرار دهیم. 
ما  برای  که  موضوعاتی  از  یکی  افزود:  رسولیان 
مرز  که  دوغارون  مرز  در  ما  که  است  این  بوده  مهم 
مشترک دو طرفه است بتوانیم شرایط و حمل و نقل 
کاال را آسان کنیم و هزینه های حمل ونقل را کاهش 
برای  بتوانیم  تا  برداریم  راه  سر  از  را  موانع  و  دهیم 
را  رفاه  کنند  این مرز عبور  از  کسانی که می خواهند 

ایجاد شود.
ایجادسیایپیبرایترددتجاردرمرزدوغارون
وی خاطرنشان کرد: همچنین در جهت رفاه حال 
پی  سی ای  یک  ایجاد  برنامه   بازرگانان  تجار  و  مردم 
در مرز دو غارون را در نظر داریم تا تجار، بازرگانان و 
اصناف در شان خود تردد کند و همچنین استراحت 
داشته باشند و امیدوار هستیم که ظرف 20 روز آینده 

این برنامه پیگیری شود. 
و  اق��ت��ص��ادی  ام���ور  هماهنگی  دف��ت��ر  مدیرکل 
اینکه  بیان  با  استانداری خراسان رضوی  بین الملل 
اهمیت  افغانستان  و  ما  برای  که  دیگری  موضوع 
و  ایران  ریلی  مسیر  بتوانیم  ما  که  است  این  دارد 
تصریح  کنیم،  افتتاح  سریع تر  هرچه  را  افغانستان 
کشور  دو  هر  ب��رای  بزرگی  افتخار  ام��ر  ای��ن  ک��رد: 
محسوب می شود و همچنین باعث کاهش هزینه ها 
مبادالت  شدن  آسان  به  آن  بر  عالوه  و  شد  خواهد 

کاال نیز کمک می کند. 
دلیل  به  بهداشت  حوزه  در  کرد:  تاکید  رسولیان 
افغانستان  مردم  تنها  که  نیست  این  ما  بنای  آنکه 
برای درمان به کشور ما سفر کنند، تصمیم گرفت ایم 
هرات  در  ایرانی  متخصصین  و  پزشکان  از  تیمی  تا 
منطقه  این  مردم  به  درمان  و  بهداشت  بخش  در  و 

کمک رسانی کنند.
وی با بیان اینکه عمده صنایعی که در هرات وجود 
دارد با همکاری ایران و مشارکت با افغانستان انجام 
شده و ما تالش می کنیم این عوامل، توسعه بیشتری 
سال  چند  طول  در  همچنین  کرد:  بیان  کند،  پیدا 
گذشته شاهد آن بودیم که حجم مرغداری های شهر 

هرات به شدت افزایش پیدا کرده است.
را مرزی مردم معیشت باید مرزی بازارچه

تامینکند
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل 

با بیان اینکه در واردات  استانداری خراسان رضوی 
سه  تا  دو  نیز  ه��رات  شهر  از  کشاورزی  محصوالت 
کردیم،  وارد  عمده  محصول  چند  و  برگزار  همایش 
تخفیف  توانستیم  ما  زمینه  این  در  همچنین  گفت: 
مشکلی  ما  و  اعمال شد  موارد  این  که  بگیریم  تعرفه 

از این بابت نداریم. 
موضوع  و  بانکی  مشکالت  اینکه  بیان  با  رسولیان 
صرافان نیز در دست بررسی است باید تالش کرد در 
این حوزه را حل  بتوانیم مشکالت  چارچوب قوانین 
بازارچه های  حوزه  در  دیگر  نکته  کرد:  اظهار  کنیم، 
به  نمی توان  که  اس��ت  ای��ن  وی��ژه  منطقه  و  م��رزی 
باشیم چرا  داشته  نگاه صادراتی  بازارچه های مرزی 
بازارچه ای در مرز  با داشتن  که نگاه ما این است که 

استان، معیشت مردم تامین شود.
وی با بیان اینکه اگر مردم در مرز ما درآمد و شغل 
و  امنیت  تامین  امکان  انتظار  نباید  باشند،  نداشته 
کرد:  اظهار  باشیم،  داشته  را  آن ها  نکردن  مهاجرت 
ما باید منافع مردم مرز نشین را تامین کنیم تا آن ها 

در امنیت خاطر کامل قرار گیرند.
صادرات  دنبال  به  تنها  که  این  بیان  با  رسولیان   
صرف نیستیم تصریح کرد: نگاه ما این است که تولید 
عمده  نیز  اکنون  هم  چراکه  کنیم  افغانستان  وارد  را 
صنایعی که در هرات وجود دارند با مشارکت ایرانیان 
و تجار هرات در حال فعالیت هستند و با استفاده از 
تعداد  گذشته  سال   ۲ طی  توانستیم  موضوع  همین 

مرغداری های موجود در هرات را افزایش دهیم.
حجمتبادل9ماههبیندوکشور300میلیارد

دالربودهاست
این  ادام��ه  در  مشهد  در  افغانستان  سرکنسول 
بین  ک��ه  اس��ت  خوشحالی  ج��ای  گ��ف��ت:  نشست 
مجموعه ای قرار گرفتیم که می تواند نقش موثری در 
مناسبات بین دو کشور داشته باشد افغانستان دارای 
می توانیم  که  است  خوبی  بسیار  روابط  و  مزیت ها 
و  توسعه  مسیر  در  رواب��ط  این  از  و  مزیت ها  این  از 

پیشرفت گام برداریم. 
این  از  رض��ای��ت  اظ��ه��ار  ب��ا  راغ��ی  ن����ورا...  سید 
کشورهای  با  افغانستان  روابط  اگر  افزود:  تفاهم نامه 
دیگر به صورت مردم محور ادامه داشته باشد ثبات و 
دوام آن باال خواهد رفت و از نظر منفعتی می تواند به 

هر دو کشور منافعی دراز مدت را به ارمغان بیاورد.
همچنین  افزود:  مشهد  در  افغانستان  سرکنسول 
در 9 ماهه گذشته سال جاری حجم تبادالت تجاری 
دالر  میلیارد   300 افغانستان  و  ایران  کشور  دو  بین 
بوده که این نشان دهنده پیشرفت و توسعه دو کشور 

است.
بایدبهفکریمشترکدردوکشوردستیابیم

نشست  این  ادامه  در  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
افغانستان  کشور  در  مسایلی  سال  سال های  گفت: 
برادران  کنار  در  همواره  ایرانی ها  ما  و  افتاد  اتفاق 
خود  آئینی  و  هم کیش  ب��رادران  و  مذهبی  دینی، 

حضور داشتیم و با آن ها همراه شدیم.
محمود بنانژاد با اشاره به این موضوع که مردم ما 
در رفع معضالت و مشکالت به مردم افغانستان یاری 
رساندند، افزود: عالوه بر اینکه در تمام این  سال ها 
اتفاقاتی در این کشور افتاد اما در حال حاضر کشور 
افغانستان نیز به سمت سازندگی و ایجاد کارگاه های 

تولیدی گام برداشته است.
را  برنامه ریزی  های خود  باید  ما  داد:  ادامه  بنانژاد 
به گونه ای پیش ببریم که بتوانیم به یک فکر مشترک 
در بین دو کشور دست پیدا کنیم، در حال حاضر نیز 
کار  ما  کشور  در  که  داریم  را  زیادی  سرمایه گذاران 
نیز  را  می کنند و بخش های صنعتی و تجاری خوبی 

اداره می کنند.

بایدشناسایی ظرفیتهایهمکاریدوکشور
شود

می توانیم  راحت  خیلی  ما  کرد:  خاطرنشان  وی 
ارتباطات خود را با افغانستان ایجاد کنیم و می توانیم 
سرمایه گذاری های  فرهنگی  و  هم زبانی  لحاظ  به 
مبادالت  برای  را  زمینه  و  دهیم  انجام  را  بسیاری 

تجاری هموارتر کنیم.
ایجاد  برای  الزم  زمینه های  اینکه  بیان  با  بنانژاد 
ایجاد  و  شناسایی   شامل  کشور  دو  بین  همکاری 
ظرفیت در دو کشور برای جذب سرمایه گذاری امری 
مهم است، تصریح کرد: قاعدتًا مدیران صنفی در هر 
شهر  تجاری  امور  تمام  به  کامل تری  اشراف  شهری 
دارند و می توانند ظرفیت ها را بهتر شناسایی کنند و 
برای همتای خود در کشور مبدا، پیشنهادات مستمر 

ثمری را ارایه دهند.
موضوع  اینکه  بیان  با  مشهد  اصناف  اتاق  رئیس 
و  ایران  بین کشور  و کسبه  تجار  آمد  و  سهولت رفت 
افغانستان نیز امری مهم است، تاکید کرد: متاسفانه 
در  ما  مرز  عنوان  به  حاضر  حال  در  که  چیزی  این 
دوغارون وجود دارد در شأن کشور جمهوری اسالمی 
گذرگاهی  این  و  نیست  افغانستان  جمهوری  و  ایران 
که منشا بسیاری از مبادالت تجاری است باید خیلی 

بهتر از این چیزی باشد که می بینیم.
روسای  بین  که  تنگاتنگی  ارتباطات  گفت:  بنانژاد 
زمانی  از  ما  است،  مهم  امری  نیز  بوده  مجموعه  دو 
کردیم  برقرار  را  خود  ارتباط  فیض زاده  آقای  با  که 
سخت  خود  اعضای  برای  را  امور  از  خیلی  توانستیم 
دو  مسئولین  بین  که  تنگاتنگی  ارتباط  این  و  کنیم 
به  باالیی  بسیار  ایجاد شده می تواند کمک  مجموعه 

مبادالت ما بکند. 
حسکردیممسئوالنایرانیاصالتاافغانی

هستند
ادامه  در  هرات  والیت  پیشه وران  اتحادیه  رئیس 
این جلسه گفت: تجارت و سود مطلق تنها نمی تواند 

روابط بین دو کشور را شکل دهد.
در  نیز  ه��رات  والی��ت  پیشه وران  اتحادیه  رئیس 
بخش دیگر این نشست گفت: امروز، روزی است که 
ما می خواهیم ثمرات زحمات و تالش های خود را به 
ایران جزو یک سرزمین  با کشور  ما  دست می آوریم 
خوشبختانه  افزود:  فیض زاده  عبدالودود  هستیم. 
و  ایران  ملت  دو  فاصله  که  هستیم  آن  شاهد  امروز 
افغانستان کم شده و این دو کشور روابط و تعامالت 
ملت ها  نزدیکی  که  بگویم  باید  و  دارن��د  را  خوبی 
ستون های روابط است و امروز ستون های روابط ما 

بسیار مستحکم هستند. 
ادامه داد: در چند روزی که در مشهد حضور  وی 
رسولیان  و  علیرضایی  مهندس  خدمت  در  داشتیم 
بودیم که صحبت های امیدبخشی را در طی این چند 
روز شنیدیم صحبت  های که انجام شد به گونه ای بود 
افغانی  اصالتا  ما  ایرانی  دوستان  کردیم  حس  ما  که 
هستند و این حس خوب از روابط خوب دو کشور با 

یکدیگر نشان می گیرد. 
تنها  اینکه تجارت و سود مطلق  بیان  با  فیض زاده 
را شکل دهد، عنوان  بین دو کشور  روابط  نمی تواند 
خوب  ارتباط های  و  تعامالت  با  می توانیم  ما  کرد: 
ما  کنیم  برقرار  کشور  دو  بین  را  مثمرثمری  ارتباط 
از شما تقاضا داریم که با افغانستان صرف فرهنگ و 
زبان واشتراکاتی که با یکدیگر داریم از این فرصت ها 

استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امروزه افغانستان شهر تاریک 
بسیار  شهر  این  ام��روزه  بلکه  نیست  طالبان  زمان 
و  بازسازی  نوسازی،  راستای  در  و  پیشرفته   و  نوین 
در  که  استکباری  دنیای  و  است  گرفته  قرار  توسعه 

کنار و جوار افغانستان وجود دارد این امر را به خوبی 
درک کردند.  رئیس اتحادیه پیشه وران والیت هرات 
پرده های  از  را  افغانستان  تنها  شما  کرد:  تصریح 
از  شما  که  نیست  آن  افغانستان  می بینید  تلویزیون 
مبادرات  کشور  این  با  که  کسانی  می بینید  قاب  یک 

دارند این کشور را به خوبی می شناسند.
تشریفاتگمرکیبایدکمشود

فیض زاده با بیان اینکه امروز نمایندگانی از اصناف 
و  بزرگ  ای��ران  معنوی  پایتخت  مشهد  شهر  دو  هر 
است  روزی  امروز  و  گرفتند  قرار  هم  کنار  در  هرات 
شاهد  یکدیگر  با  هم  باز  آینده  در  می کنیم  اعالم  که 
امروز  کرد:  تاکید  بود،  خواهیم  بزرگی  جنبش های 
کشور  دو  هر  باالی  ظرفیت  از  باید  که  است  روزی 
بیشتر استفاده کنیم و این هیئت آمده به این کشور 
بگویم  باید  بود  نخواهد  آن  آخرین  و  هیئت  اولین 
برای شما تجار ایرانی بهترین بازار از نظر مسافت و 

هزینه افغانستان است.
تشکل  یک  عنوان  به  ما  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
بلکه  ن��داری��م  م��ادی  تقاضای  شما  از  خصوصی 
باشیم،  داشته  تعامالت  یکدیگر  با  می خواهیم 
کنیم  کم  را  کمرگی  تشریفات  باید  همچنین  گفت: 
مامور  آن  و فقط دو گیت  دارد  مرز دوغارون 4 گیت 
گذر نامه ایستاده و مهر ورود و خروج را ثبت می کند 
اگر رئیسی شخص واال مقام و دکتری بخواهد از این 
مرز عبور و مرور کند باید در همان صفی بایستد که 

رانندگان از آن تردد می کنند.
بیان  با  هرات  والیت  پیشه وران  اتحادیه  رئیس 
که  کردیم  پیشنهاد  گذرنامه  بخش  به  حتی  ما  اینکه 
را  ایجاد کند و هزینه های آن   VIP این مرز بخش  در 
این  کرد:  اظهار  کنیم،  پرداخت  هستیم  حاضر  نیز 
امر برای ما مهم است زیرا که وقت با ارزش افراد در 

صف های طوالنی گرفته می شود.
وضعیت  دوغارون  گمرک  اینکه  بیان  با  فیض زاده 
وجود  آنجا  در  امکاناتی  هیچ  و  دارد  ب��اری  تاسف 
و  پیرزنان  م��رز  ای��ن  در  ک��رد:  خاطرنشان  ن��دارد، 
در  حضور  با  بسیاری  جوانان  و  کودکان  پیرمردان، 
این منطقه با مشکالت زیادی روبه رو هستند که این 
موضوعات الزم است پیگیری شود تا امکانات الزم در 

این منطقه ایجاد شود.
آتش  در  افغانستان  ام��روز  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
اگر  گرفت.  خواهد  بر  در  را  ای��ران  دودش  بسوزد 
متاثر  را  شما  نیز  آن  عطر  شود  گلستان  افغانستان 
خواهد ساخت، تاکید کرد: اگر می خواهید افغانستان 
کشور  در  که  باشید  فکر  این  به  باید  شود  گلستان 
صنعت، معدن و تجارت رشد کند تا کارگر افغانی ما 
به کشور شما نیاید و جای کارگر شما را در این شهر 

نگیرد. 
را هرات به مهندسی و فنی خدمات صدور

دنبالمیکند
نشست  ای��ن  در  نیز  مشهد  شهر  ش��ورای  رئیس 
فنی  خدمات  صدور  موضوع  مشهد  شهرداری  گفت: 
و مهندسی به هرات را دنبال می کند و در این شرایط 
و  فنی  خدمات  ص��دور  بخش ها  مهم ترین  از  یکی 

مهندسی از ایران به افغانستان است.
م��ب��ادالت  ص��رف  اف���زود:  ح��ی��دری  محمدرضا 
کشور  دو  رواب��ط  توسعه  در  ه��دف  تنها  اقتصادی 
نیست. اکنون کشورهای رقیب ایران در حوزه دانش 
برای  افغانستان  در  سنگینی  هزینه های  فناوری  و 
بدست آوردن فرصتهای اقتصادی پرداخت می کنند.
فقط  نباید  طرف  دو  بین  تعامالت  داد:  ادامه  وی 
بلکه  باشد  کالن  در  تجاری  مبادالت  به  معطوف 
نیز  اصناف  ویژه  به  خرد  حوزه  در  تجاری  مبادالت 

ضروری است.

 سرویس سیاسی
بودجه در سال جاری در تفاوتی آشکار با سال های 
پیش به سمت اصالحات در ساختارهای مالی پیش 
ادامه  در  است  شده  واقع گرایانه  و  عملیاتی   و  رفته 
نماینده  یک  و  فعلی  نمایندگان  از  تن  دو  نظرات 
اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  رضوی  خراسان  سابق 

می خوانید.
نماینده سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای 
اسالمی گفت: در الیحه بودجه 97 که از سوی دولت 
در  شده،  اسالمی  ش��ورای  مجلس  تقدیم  و  تدوین 
ردیف  جایگزین  محوری  هدف  مثبت،  رویکردی 

محوری شده است.
سال  بودجه  الیحه  افزود:  فر  سبحانی  رمضانعلی 
97 با رویکردی واقع گرایانه و با تمرکز زدایی بیشتر از 
سوی دولت تدوین شده و دولت تالش کرده بودجه ای 
کاربردی و بر اساس منابع موجود را مبنا و محور کار 

قرار دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: 
دولت  کشور،  عمرانی  تمام  نیمه  طرح های  وجود  با 
بخش  مشارکت  تشویق  هدف  با  را  عمرانی  بودجه 

خصوصی و تعاونی در این حوزه، کاهش داده است. 
بودجه  کاهش  عوامل  از  یکی  گفت:  فر  سبحانی 
عمرانی توجه دولت به رشد اقتصادی فراگیر و اشتغال 
پایدار با هدف ایجاد بیش از 900 هزار فرصت شغلی 

در سال آینده است. 
افزایشصادراتدربرنامهدولت

بودجه  الیحه  مهم  ویژگی های  دیگر  از  گفت:  وی 
سال 97 کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی 
با نگاه به افزایش صادرات از طریق بسته های تشویقی 

برای صادرات و حمایت از تولیدات داخلی است.
با  نماینده مردم سبزواردر مجلس شورای اسالمی 
کاهش  دوازدهم  دولت  شعارهای  از  یکی  اینکه  بیان 
افزود:  است،  محرومان  درآمد  افزایش  و  مطلق  فقر 
حذف یارانه گروه های پردرآمد با هدف تحقق عدالت 
اجتماعی و ارتقای سالمت و بهداشت عمومی صورت 

می گیرد. 
با  رضوی  خراسان  در  توسعه  و  اعتدال  حزب  دبیر 
الیحه  در  کشور  از  خروج  عوارض  افزایش  به  اشاره 
بر  ع��الوه  موضوع  این  اف��زود:  آینده،  سال  بودجه 
جلوگیری از خروج ارز، گام مثبتی برای تقویت صنعت 

گردشگری کشور و جذب گردشگران خارجی است.
سبحانی فر ادامه داد: در این بودجه به اولویت های 
و  روستایی  آبرسانی  ط��رح ه��ای  شامل  برنامه ای 
زیست،  محیط  بهبود  کشاورزی،  نوین  آبیاری های 
بافت های فرسوده  و  نقل عمومی  و  ساماندهی حمل 

توجه شده است.
گفت:  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
بودجه 97  نمایندگان مجلس شورای اسالمی الیحه 

را در بخش های مختلف چکش کاری می کنند تا برون 
داد آن بودجه ای مناسب برای توسعه و پیشرفت کشور 

باشد.
افزایشبودجهعمرانیکشور

نماینده  و  معادن  و  صنایع  کمیسیون  سخنگوی 
و مه والت  زاوه  تربت حیدریه،  مردم شهرستان های 
نکات  جمله  از  گفت:  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در 
مثبت الیحه بودجه سال 97 آن است که در سرجمع 

اعتبارات عمرانی شاهد افزایش میزان آن هستیم.
در  که  دوم��ی  مثبت  نکته  اف��زود:  باستانی  سعید 
بودجه می توان مشاهده کرد، شفاف سازی و رسانه ای 
کردن جزییات آن از سوی دولت به منظور مطلع کردن 

مردم از کم و کیف آن می باشد.
وی در بیان نکته مثبت سوم بودجه سال 97 با بیان 
اینکه هزینه های عمومی در تمام کشورهای جهان بر 
دیگری  بخش  ایران  در  اما  گفت:  است،  مردم  دوش 
که  است  نفت  فروش  محل  از  هزینه ها  تامین  این  از 
خوشبختانه تدبیر دولت در کاهش اتکا به درآمدهای 

نفتی در بودجه سال آینده بسیار مشهود است.
عملکرد  از  انتقاد  با  دیگری  بخش  در  باستانی 
دولت های بعد از انقالب اسالمی افزود: تا امروز هیچ 
حجم  کردن  کوچک  در  قدمی  دولت ها  این  از  یک 
بدان معنا است که هزینه  این  و  اند  بر نداشته  دولت 
دولت در ایران بواسطه بزرگ بودن دولت همچنان بر 
دوش مردم سنگینی می کند. وی اظهار کرد: اهمیت 
موضوع زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم دولت 
را  کنونی  حجم  درصد   50 تا  شدن  کوچک  ظرفیت 
دارد، بدون آنکه لطمه ای بر خدماتی که ارایه می کند، 

وارد شود.
با  باید  این که کوچک شدن دولت  بیان  با  باستانی 
با  نمونه  عنوان  به  گفت:  گیرد،  صورت  تفکر  و  تدبیر 
پرورش  و  آموزش  بودجه  افزایش  شاهد  که  وجودی 
برای سال آینده هستیم، اما از یک سو این وزارتخانه 
آنقدر بزرگ است که این میزان افزایش تحولی در آن 
به وجود نخواهد آورد و از سوی دیگر این وزارتخانه را 

نیز نمی شود کوچک کرد.
مقابل،  در  که  اس��ت  حالی  در  ای��ن  اف���زود:  وی 
دستگاه های اجرایی دیگری داریم که با وجود کوچک 
ارایه  که  خدماتی  سطح  در  منفی  تاثیر  شان،  شدن 

می کنند، به وجود نخواهد آمد.
برای فاصله گرفتن از نفت، به این طرح ها نیاز داریم
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
محاسبات مجلس نهم با اشاره به افزایش سه برابری 
عوارض خروج از کشور گفت: شاید در یک نگاه گذرا 
بخواهیم  اگر  اما  نرسد  بنظر  موجهی  طرح  سطحی  و 
چنین  ناچاریم  بگیریم  فاصله  غیرنفتی  منابع  از 

طرح هایی را داشته باشیم.
غالمرضا اسدللهی با بیان این که بودجه سال آینده 
اتفاق  و  رفته  پیش  عملیاتی  بودجه  یک  سمت  به 
مبارکی است، افزود: سال ها دولت ها در پی این بودند 
فاصله  با  و  کنند  ریزی  برنامه  عملیاتی  را  بودجه  که 
که  روش هایی  سمت  به  گذشته  روش های  از  گرفتن 
و  رفته  برای کشور ترسیم می کند  را  افق روشن تری 
توزیع شود،  براساس عملکردشان  بودجه دستگاه ها 
نه این که یک مبنایی در نظر گرفته و هرسال مقداری 

به آن افزوده شود.
 وی تصریح کرد: همچنین مسئله دیگری که حتما 
هم  مجلس  تلفیق  کمیسیون  و  گرفته  نظر  در  دولت 
می بایست به آن بپردازد، فاصله گرفتن اقتصاد کشور 
به  هم  رهبری  معظم  مقام  که  است  نفتی  اقتصاد  از 
برداشته  اند و هرسال هم قدم هایی  تاکید داشته  آن 
به سال  نفت سال  به  وابستگی مان  تا درصد  می شود 
کمتر شود. اگر بخواهیم از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم 
مالیات  مانند  درآمدها  سایر  سمت  به  می بایست 

برویم.
اقتصادپویاییندارد

اقتصاد کشور  که  این  به دلیل  داد:  ادامه  اسدللهی 
اقتصاد  ندارد،  را  الزم  پویایی  و  است  مشکل  دارای 
مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقالب آنطور که باید در 
حوزه  در  تولیدی  ظرفیت های  و  نگرفته  شکل  کشور 

مطابق  یا  است  غیرفعال  مختلف  دالیل  به  صنعت 
مالیاتی  درآمدهای  کنند،  نمی  فعالیت  ظرفیت شان 
کفاف  و  باشد  امیدوارکننده  خیلی  تواند  نمی  هم 

هزینه ها را نمی دهد.
نماینده پیشین مردم تربت جام، تایباد و باخرز در 
مجلس شورای اسالمی افزود: این مسئله باعث شده 
تا مبلغی که در آن حوزه پیش بینی می شد تحقق پیدا 
نکند و هرسال کشور دچار مشکالت عدیده ای می شد 
نمی توانست  عمرانی  پروژه های  حوزه  در  دولت  و 
قدم های شایسته ای بردارد چراکه از طرفی از دوران 

قبل هم پروژه های عمرانی ناتمام موجود بود.
اولویتدادنبهپروژههایروبهاتمام

اسدللهی با بیان این مطلب که در حوزه پروژه های 
سمت  به  دول��ت  سوی  و  سمت  می بایست  عمرانی 
اگر  کرد:  خاطرنشان  باشد،  اتمام  به  رو  پروژه های 
دولت ها بخواهند به هر پروژه ای مبلغی را اختصاص 
دهند و درصدی پروژه ها پیشرفت کنند چندین سال 
طول خواهد کشید که یک پروژه به بهره برداری برسد 
و در طی این مدت هم هیچ زایشی در اقتصاد نخواهند 
به  را  خود  منابع  می بایست  دولت  بنابراین  داشت؛ 
سمت پروژه هایی که سریعتر به بهره برداری می رسند 
و می توانند زایشی جدید در اقتصاد کشور ایجاد کنند 
و یا حداقل خدماتی را به چرخه خدمات کشور اضافه 

کنند ببرد.
 وی متذکر شد: این که برای تمامی پروژه ها رقمی 
تنها  نه  کنند  پیشرفت  اندکی  تا  شود  گرفته  نظر  در 
آن  از  می توان  بلکه  نیست  منابع  از  بهینه  استفاده 
دلیل  همین  به  کرد.  یاد  هم  منابع  هدردادن  بعنوان 
گرفته  را  تصمیمی  چنین  اخیر  سال های  در  دولت 
میزان  که  پروژه هایی  صرف  را  خود  منابع  و  است 
اقتصاد  در  بتوانند  تا  می کند  است  باال  پیشرفتشان 
اگر  است.  مبارکی  تصمیم  این  و  باشند  داشته  تاثیر 
دارد چراکه  این حوزه وجود  در  چه مشکالتی جدی 
از پروژه منطقه خود نمی  هیچ نماینده و استانداری 
گذرد و بحث های منطقه ای در این مورد ایفای نقش 

می کنند.
حذفیارانهمرفهینقدمخوبدولتاست

 اسدللهی با اشاره به افزایش عوارض خروج از کشور 
این  هزینه های  برخی  به  می بایست  بنابراین  گفت: 
چنینی خودمان را عادت دهیم. بعنوان مثال در بحث 
اقشار  یارانه  گرفته  تصمیم  دولت  که  یارانه ها  حذف 
متمول و مرفه را حذف کند، این طرح سال ها مطرح 
تا  جامعه  پایین  دهک  دو  بود  بنا  هم  ابتدا  از  و  است 
دهک های پنج و شش به صورت پلکانی یارانه دریافت 
کنند، نه اینکه تمام دهک ها یارانه ای یکسان بگیرند، 
این ها قدم های خوبی است که دولت در بودجه سال 
آینده برداشته، می بایست به سمت واقع گرایی برویم 
و اقتصاد را بر مبنای واقعیت های جامعه تنظیم کنیم.

مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی:

تولید را به افغانستان می بریم
تفاهمهمکاریبیناتاقهایاصنافمشهدوهراتامضاشد

نمایندگان مجلس از »بودجه« روایت می کنند؛

از کاهش وابستگی به نفت  تا افزایش بودجه عمرانی

مدیرکل تعاون روستایی استان خراسان رضوی 
توسط  زعفران  ف��روش  ادام��ه  به  توجه  با  گفت: 
کشاورزی  جهاد  وزارت  از  استان،  این  کشاورزان 
این  حمایتی  خرید  مهلت  تا  ایم  کرده  درخواست 

محصول را تمدید کند.
به گزارش ایرنا، مجید چاالک روز یکشنبه افزود: 
مهلت فعالیت مراکز خرید حمایتی زعفران تا پایان 
اینکه  به  توجه  با  اما  است  شده  اعالم  آذرماه   30
پیش بینی می شود همچنان محصول برای فروش 
باشد، درخواست  از سوی کشاورزان وجود داشته 

تمدید زمان خرید شده است.
خرید  مهلت  تمدید  با  موافقت  هنوز  افزود:  وی 
بهره  و  کشاورزان  شود  می  توصیه  و  نشده  اعالم 

اقدام  اعالم شده  برداران زعفران در همین مهلت 
به مراجعه به مراکز خرید حمایتی داشته باشند.

مرکز   10 مجموعا  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  این 
خرید حمایتی زعفران از کشاورزان در این استان 
فعالیت دارد، گفت: هم اینک مراکز خرید حمایتی 
تربت  خواف،  گناباد،  کاشمر،  های  شهرستان  در 
تایباد،  ج��ام،  تربت  سبزوار،  خ��واف،  حیدریه، 

مشهد و نیشابور فعال است. 
شده  خریداری  زعفران  کلیه  کرد:  اظهار  چاالک 
گیرد  می  قرار  سنجش  و  تجزیه  آزمایش،  تحت 
در  مشکل  هرگونه  وجود  صورت  در  منظر  این  از  و 
محصول، با اعالم به کشاورز به نوعی آموزش تولید 

محصول باکیفیت نیز داده می شود.

از  زعفران  خرید  میزان  ذکر  از  خودداری  با  وی 
حمایتی  خرید  میزان  کرد:  تصریح  کشاورزان، 
بازار  بر  تاثیرگذاری  از  جلوگیری  دلیل  به  زعفران 

زعفران و مسائل امنیتی اعالم نمی شود.
مدیرکل تعاون روستایی استان خراسان رضوی 
ارزش  درصد   40 معادل  خرید  بدو  در  کرد:  بیان 
طلب  بقیه  و  شود  می  پرداخت  کشاورز  به  زعفران 
پرداخت  خرید  تاریخ  از  بعد  ماه  سه  نیز  کشاورز 

خواهد شد. 
پوشال  کیلوگرم  هر  حمایتی  خرید  اکنون  هم 
مرغوب  پوشال  ریال،  میلیون   44 نرخ  به  معمولی 
 54 قیمت  به  زعفران  نگین  و  ری��ال  میلیون   49

میلیون ریال صورت می گیرد. 

درخواست تمدید زمان خرید حمایتی زعفران در خراسان رضوی
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خبر

با حضور اس��تاندار خراس��ان رضوی و مسئوالن 
استانی؛

دپارتمان فوق تخصصی قلب بیمارستان 
امام زمان)عج( افتتاح شد

 سرویس اجتماعی 
کل  از  درصد   11 گفت:  رضوی  خراسان  استاندار   
استان  این  در  فعال  بیمارستانی  های  های  تخت 

توسط خیران احداث شده است.
علی رضا رشیدیان در مراسم بهره برداری از بخش 
مشهد  )عج(  زمان  امام  بیمارستان  باز  قلب  جراحی 
منتسب  که  استان  این  و  مقدس  مشهد  در  اف��زود: 
بین  )ع( است، شاهد همکاری خوبی  امام هشتم  به 
و  هستیم  سالمت  حوزه  در  خیران  و  دولتی  بخش 
خدمات  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  خیران  تاکنون 

ارزنده ای ایفا کرده اند.
سالمت  حوزه  توسعه  یقین  طور  به  کرد:  بیان  وی 
بدون همیاری خیران و بخش خصوصی امکان پذیر 
نیست و خوشبختانه خیران در حوزه سالمت بیشتر 

از سایر حوزه ها تالش کرده و هزینه می کنند.
به  سالمت  ح��وزه  از  رض��وی،  خراسان  استاندار 
یاد  امید  و  تدبیر  دولت  دغدغه  ترین  محوری  عنوان 
تحول  طرح  اج��رای  با  یازدهم  دولت  اف��زود:  و  کرد 
نظام سالمت و بسته های خدمتی تاکنون تالش های 
مردم  سالمت  ارتقای  در  را  بزرگی  های  گام  و  بسیار 

برداشته است.
تحول  طرح  اجرای  موفقیت  به  اشاره  با  رشیدیان 
اقدامات  با  کرد:  اظهار  استان،  این  در  سالمت  نظام 
به شمار  انجام شده در چهار سال گذشته 30 درصد 
تخت های بیمارستانی استان خراسان رضوی افزوده 

شده است.
در  خیران  از  تقدیر  با  سخنانش  از  بخشی  در  وی 
ساخت بخش جراحی قلب بیمارستان امام زمان )ع( 
می کنند  تالش  سالمت  حوزه  در  که  افرادی  افزود: 
از جایگاه ویژه ای برخوردارند و کار شما  نزد خداوند 
ایفا  را  خدمات  این  محروم  مناطق  در  که  عزیزان 
می کنید از اهمیت و ارزش مضاعف برخوردار است و 

بدانید که این خیر برای همیشه ماندگار است.
برخی  برجسته سازی  خراسان رضوی،  استاندار 
ضعف های حوزه سالمت از سوی رسانه ها را غیرواقع 
بینانه خواند و عنوان کرد: اگرچه مشکالت و کمبودها 
های  تالش  و  خدمات  اما  شود  داده  انعکاس  باید 
و  تقدیر  شایسته  درمانی  کادر  و  پرستاران  پزشکان، 

قدردانی است.
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
استان  گفت:  مراسم  این  در  نیز  مشهد  درمانی  و 
پوشش  زی��ر  ه��ای  شهرستان  در  رض��وی  خراسان 
تخت  ه��زار  هشت  از  بیش  کمبود  با  دانشگاه  این 

بیمارستانی مواجه است.
مورد  های  تخت  تعداد  افزود:  دارابی  محمدرضا 
نیاز مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
این  از  نیمی  به میزان  اکنون  که  16 هزار تخت است 
اعتبارات  اکنون  هم  است.  دایر  مناطق  این  در  رقم 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با وجود انبوه جمعیت 
نیست  بیشتر  استانها  دیگر  از  تنها  نه  مسافر،  و  زائر 

بلکه کمتر نیز هست.
از  پایانی صفر بیش  ادامه داد: امسال در دهه  وی 
چهار میلیون نفر زائر امام رضا )ع( به مشهد مقدس 
عزیمت کردند که حدود 400 هزار نفر آنان زائران پیاه 
از  آنها  به  درمانی  و  بهداشتی  خدمات  ارائه  و  بودند 

ضروریات بود.
استاندار  از  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
این  اعتبارات  کمبود  که  خواست  رضوی  خراسان 
کند  پیگیری  را  بهداشت  و  درمان  حوزه  در  استان 
و  مجاوران  به  رسانی  خدمات  در  اعتبارات  کمبود  تا 

زائران جبران شود.
در  خیران  فعالیت  و  همت  از  تشکر  با  دارابی  دکتر 
بخش  اگر  کرد:  تاکید  سالمت  حوزه  کمبودهای  رفع 
نباید  شود  درمان  حوزه  وارد  خواهد  می  خصوصی 
ارائه  در  دیگر  سوی  از  و  باشد  داشته  انتفاعی  نگاه 
خدمات باید استانداردهای الزم بهداشتی و درمانی 

رعایت شود.
مدیرعامل بیمارستان امام زمان )عج( مشهد نیز در 
این مراسم گفت: بخش جراحی قلب این بیمارستان 
تخت   15 با  و  مربع  متر   800 مساحت  به  درزمینی 
شامل خدمات آنژیوگرافی، جراحی قلب و آی.سی.

یو ایجاد شده است.
جراحی  بخش  اندازی  راه  الخمسه،  خادم  محمد 
میلیارد   100 هزینه  با  که  را  بیمارستان  این  در  قلب 
ریال توسط خیرین ساخته شده، اقدامی ارزشمند در 
راستای خدمات رسانی به مردم ساکن در این منطقه 

کم برخوردار شهر عنوان کرد.
بستری  بیماران  گذشته  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
جراحی  برای  بیمارستان  این  سی.سی.یو  بخش  در 
شدند  می  داده  انتقال  ها  بیمارستان  دیگر  به  قلب 
باز، مشکل  قلب  از بخش جراحی  برداری  بهره  با  که 
برطرف  منطقه  این  قلبی  بیماران  به  خدمات رسانی 
قلب  جراحی  بخش  از  ب��رداری  بهره  با  است.  شده 
بیمارستان امام زمان )عج( مشهد، تعداد تخت های 
این بیمارستان که اکنون سی امین سال فعالیتش را 
بیمارستانی  تخت   190 به  تخت   175 از  گذراند  می 

افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بیشتر مراجعان این بیمارستان را 
افراد محروم جامعه تشکیل می دهند، افزود: پارسال 
این  از 10 میلیارد ریال توسط واحد مددکاری  بیش 

بیمارستان به بیماران تخفیف داده شده است.
خادم الخمسه در ادامه گفت: بیمارستان امام زمان 
وزارت  های  ارزیابی  در  پیاپی  سال  هفتمین  برای 
درجه  عنوان  به  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
به  بیمار  هزار   2 روزان��ه  و  شده  شناخته  ممتاز  یک 
صورت سرپایی و بستری در این بیمارستان پذیرش 

می شوند .
فقدان  )ع��ج(،  زمان  امام  بیمارستان  مدیرعامل 
این  کمبودهای  از  یکی  را  مغز  ج��راح��ی  بخش 
همیاری  و  خیران  تالش  با  که  دانست  بیمارستان 

مسئوالن در آینده ایجاد خواهد شد.
)عج(  زمان  امام  بیمارستان  قلب  جراحی  بخش 
 15 با  و  مربع  متر  مساحت 800  به  فضایی  در  مشهد 
بیمارستان  این  رسید.  برداری  بهره  به  امروز  تخت 
از  یکی  در  خیران  توسط  بیمارستانی  تخت   190 با 

مناطق محروم مشهد ساخته شده و اداره می شود.

 سرویس اجتماعی 
جمعیت  راهبردی  فصلی  شورای  نشست  دومین 
تحلیل  و  بررسی  موضوع  با  رضوی  خراسان  استان 
آمارهای  چگونگی  جمعیتی،  موقعیت  و  وضعیت 
وقایع حیاتی استان و شهرستان های تابعه با حضور 
،سیاسی  اجتماعی  معاون  حسینی  سیدجواد  دکتر 
و امنیتی استانداری خراسان رضوی، محمد حسن 
دکتر  خراسان رضوی،  احوال  ثبت  مدیرکل  نیری 
عضو  و  شناسی  جمعیت  استاد  حسنی  غالمرضا 
هیئت  و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  علمی  هیئت 
علمی شورا در محل اداره کل ثبت احوال خراسان 

رضوی برگزار شد.
پسرها بیشتر از دخترها

آمارهای  نیری  محمدحسن  مراسم  ابتدای  در 
ثبت احوال کل استان خراسان رضوی در سال 95و 
هشت ماهه 96 را بیان کرد وگفت: تعداد والدت های 
سال 95 در کشور برابر با یک میلیون و 530 نوزاد و 
در خراسان رضوی نیز تعداد والیت برابر 148 هزار 
سال  ماهه  هشت  در  همچنین  است.  نوزاد   500 و 
از  نفر بوده که  از یک میلیون  نیز در کشور بیش   96
والدت های  به  مربوط  آن  نفر  783هزار  تعداد  این 
والدت ه��ای  به  مربوط  231ه��زار  تعداد  و  شهری 
برابر  رضوی  خراسان  استان  در  است.  روستایی 
کل  از  درصد   9/8 که  است،  بوده  نفر  993ه��زار  با 
والدت  های کشور را به خود اختصاص داده است. از 
به والدت های شهری و  این تعداد 767هزار مربوط 
226هزار مربوط به والدت های روستایی بوده است 
و البته سهم مشهد 54900  تولد است، در خراسان 
به ازای هر 100 دختر  رضوی این نسبت 104 پسر 

است. 
تولد 11 کودک در هر ساعت

 95 سال  در  تولد  ثبت  کاهش  نسبت  درباره  وی 
در  تولد  آمار  وگفت:  کرد  اشاره  سال94  به  نسبت 
در  و   154834 برابر  رضوی  خراسان  در   94 سال 
است،  کرده  پیدا  کاهش   148500 با  برابر   95 سال 
تولد  افزایش   96 سال  اول  ماهه  هشت  در  ولی 
 19/0  ،95 میزان عمومی والدت در سال  داشتیم. 
هر  در   24 رضوی  خراسان  استان  در  و  هزار  هر  در 
بوده است. درنهایت هشت ماهه سال 96  نفر  هزار 
و   272 روز  شبانه  هر  در  رضوی  خراسان  استان  در 

در هر ساعت 11 کودک متولد شده است.
نیری درباره آمار وفات در استان خراسان رضوی 
نفر و در  برابر 370هزار  گفت: در سال 95 در کشور 
خراسان رضوی نیز تعداد وفات ها برابر 302هزار نفر 
است. در هشت ماهه ابتدای سال جاری تعدادبیش 
است  رسیده  به ثبت  کشور  در  فوت  نفر  225هزار  از 
فوت  نفر  188ه��زار  رضوی  خراسان  استان  در  که 
 8/3 رضوی  خراسان  سهم  و  است  گرفته  صورت 
عمومی  نرخ  است.  کشور  کل  وفات های  از  درصد 
خراسان  در  و   4/7 کشور  در   95 سال  در  نیز  مرگ 

رضوی 4/9 در هزار نفر جمعیت است.
کاهش عمومی نرخ ازدواج

ازدواج و طالق گفت: در کشور  آمار  نیری درباره 
اول  نیمه   متولدین  گذر  از  متأثر   90 دهه   ابتدای  از 
دهه 60 از سن ازدواج، روند میزان عمومی ازدواج 
به    8/8 به   95 درس��ال  و  است  ک��رده  پیدا  کاهش 
رقم  این  است،  رسیده  جمعیت  نفر  هزار  هر  ازای 
بوده  نفر  ابتدای دهه  90 شمسی،11/4 در هزار  در 

است. 
ثبت  و  رخ��داد  کاهش  روند  گفت:  ادام��ه  در  وی 
روندی  جامعه  سنی  ساخت  به  توجه  با  ازدواج، 
مولفه   یک  به عنوان  می تواند  آن چه  است.  طبیعی 
سن  افزایش  گیرد،  ق��رار  توجه  م��ورد  اجتماعی 

افزایش  است.  ازدواج  اولین  در  پسران  و  دختران 
دادن  دست  از  معنای  به  ازدواج  اولین  در  سن 
خواهد  زوجین  برای  باروری  احتمالی  شانس های 
در  کشور  در  شاخص  این  افزایش  میانگین  بود. 
و  ماه   6 م��ردان  ب��رای   95 تا   91 سال های  فاصله 
برای زنان 4 ماه بوده است، این شاخص در استان 
خراسان رضوی برای مردان 7 ماه و برای زنان 3 ماه 

افزایش داشته است. 

مردهای 27ساله و زن های 22 ساله
ابتدای  در  ازدواج  سن  میانگین  درب��اره  نیری 
درهشت  و  رضوی  خراسان  در  گفت:  جاری  سال 
در  مردان  سن  میانگین  جاری  سال  ابتدای  ماهه 
 6 و  22 سال  زنان  و  ماه   9 و  27 سال  ازدواج  اولین 
امسال  ابتدای  ماهه  هشت  در  همچنین  است.  ماه 
به ثبت  ازدواج   35883 رضوی  خراسان  استان  در 

رسیده است. 
در   1/9 از  گفت:  طالق  آمار  درباره  همچنین  وی 
است.  یافته  افزایش   95 سال  1/2در  به   90 سال 
افزایش این میزان برای خراسان رضوی از 2/4 در 
میانگین  است.  بوده   95 در سال   2/76 به   90 سال 
گرفته اند،  طالق  که  زوجینی  مشترک  زندگی  زمان 

در کشور 9 سال و در خراسان رضوی8  سال است.
ثبت  زمان  در  مردان  سن  میانگین  کشور  سطح  در 
سال   31/4 زنان  سن  میانگین  سال    36/3 طالق 
است و این ارقام در خراسان رضوی به ترتیب 35/1 

و 30 سال است. 
درباره  حسینی  جواد  سید  مراسم  این  ادامه  در 
ایجاد اشتغال، پرداخت تسهیالت و ترویج فرهنگ 
ترغیب  راهبردهای  مهمترین  از  که   آسان  ازدواج 
کرد  اشاراتی  فرزندآوری است  و  اشتغال  به  جوانان 
و گفت: پارسال 77 هزار فقره وام ازدواج در استان 
اعطا شد که در هشت ماه نخست امسال این میزان 

به 78 هزار فقره رسیده است. 
زمانی  بازه  این  در  اف��زود:  حسینی  جواد  سید 
میانگین سن ازدواج مردان در استان 27 سال و 9 
ماه و زنان 22 سال و 6 ماه بوده است. وی با اشاره 
به روند کاهش ازدواج و افزایش طالق در کشور و به 
تبع آن در استان بیان کرد: نرخ طالق در خراسان 
 95 سال  در   2/67 به   90 سال  در   2/4 از  رض��وی 

رسیده است.
8 سال زندگی مشترک قبل از طالق

و  هزار   10 امسال  ماه  هشت  در  داد:  ادامه  وی 
302 مورد واقعه طالق در استان به ثبت رسیده که 
26.5 درصد طالق های ثبت شده در دوران عقد رخ 
داده است. هم اکنون میانگین زمان زندگی مشترک 
در  و  سال   9 کشور  در  اند  گرفته  طالق  که  زوجینی 
است  ضروری  لذا  است  سال   8.5 رضوی  خراسان 

روی این موضوع و کاهش نرخ طالق کار شود.
علل  بررسی  ب��رای  ک��رد:  خاطرنشان  حسینی 
دخیل در طالق، زنجیره ازدواج و طالق در یکی از 
کارگروه های زنان و خانواده استانداری ترسیم شده 
و وظایف سازمان های مختلف مشخص شده است.

اینکه در  بیان  با  معاون استاندار خراسان رضوی 
عملیاتی  راهبردهای  باید  استان  جمعیتی  کارگروه 
افزایش  برای  افزود:  ارائه شود،  برای تصمیم گیری 
خانواده پایدار باید تالش کرد و با تحلیل های دقیق 
و  را مشخص  آماری، ریشه عوامل دخیل در طالق 

برای آن ها راهکار ارائه کرد.

آماری  های  شاخص  نبود  داد:  ادام��ه  حسینی 
نواقص  از  تحلیل  قابل  و  اس��ت��ان��دارد  جمعیتی 
کارگروه امروز است که وجود این آمار برای شورای 
همچنین  است.  ضروری  استان  جمعیت  راهبردی 
داده های  روی  مدت  کوتاه  و  علمی  پژوهش  باید 
محل  از  اعتباری  تخصیص  با  شده  استخراج  علمی 
گیرد  صورت  استان  اجتماعی  آسیب های  اعتبارات 
خصوص  این  در  راهبردی  تصمیمات  جلسه،  در  تا 

گرفته شود.

مشهد در جایگاه هشتم طالق
در   96 سال  در  راهبردی  16ه��دف   : گفت  وی   
تبدیل  و  ریزی  برنامه  رضوی  خراسان  استانداری 
اقدامات  این  و  است  شده  اقدام  و  جزئی  اهداف  به 
سال  ماه  هشت  در  شود.  می  ارزیابی  ماه  چهار  هر 
جاری 10 هزار و 302 مورد واقعه طالق و 35 هزار 
به  رضوی  خراسان  استان  در  ازدواج  واقعه   883 و 
طالق  در  مداخله  طرح  اجرای  است.  رسیده  ثبت 
رضوی  خراسان  در  کشور  در  بار  نخستین  برای  که 
تا  که  را،  استان  این  طالق  رتبه  درآم��د،  اجرا  به 
به  را داشت،  چند سال پیش جایگاه نخست کشور 

جایگاه هشتم کاهش داده است.

یادداشت

خبر

دانش آموز یا اندیشه آموز
 عباس قاسمی

) مدیر دبستان و پیش دبستانی وارستگان(
م��ق��اط��ع،  در 
سطوح  و  ها  پایه 
آموزشی  مختلف 
م���خ���اط���ب���ی���ن 
وج��ود  مختلفی 
ن��وآم��وز،  دارد. 
دان�����ش آم����وز، 
 .... و  هنرآموز 

و  کودکان  به  هایی  آموزه  پایه ها  این  تمامی  در  که 
باالتر  سطحی  در  شود.  می  داده  آموزش  نوجوانان 
بعدی  مقطع  وارد  انسانی  سرمایه های  این  وقتی 
)دانشگاه( می شوند لفظ دانشجو به خود می گیرند 

و خود باید بدنبال کسب دانش باشند.
در  همواره  فعلی  مدارس  و  آموزشی  سیستم  در 
حیطه کتاب های درسی به دانش آموز سرفصل های 
این  باید  آموز  دانش  و  شده  ارائ��ه  مشخص  کاماًل 
از این مباحث پایه های  علوم را بیاموزند. بسیاری 
باشد  می  الزم  آم��وز  دان��ش  یک  ب��رای  و  آموزشی 
ولی حجم این مطالب آنقدر زیاد است که معلم در 
این  از  خارج  مطالب  ارائه  برای  مختلف  پایه های 
سرفصل های  صرفًا  و  نداشته  فرصت  موضوعات 
تدوین شده باید ارائه شود و تنها روش های معلمان 

و دبیران در تدریس کمی متفاوت است.
و  آم��وزش  چهارچوب  در  معلم  که  موضوع  این 
در  انسانی  پ��رورش  و  تربیتی  بعد  به  باید  پ��رورش 
دانشگاه  در  بعد.  برای  بماند  کند  توجه  فرزندانمان 
باید  خ��ود  و  دانشجوست  مخاطب  اینکه  با  هم 
بدنبال کسب دانش باشد ولی همچنان ادامه  سبک 
استاد  که  مطالبی  همان  دبیرستان،  و  دبستان 
صرفًا  دهد  می  ارائ��ه  جزوه  در  یا  و  می کند  تعیین 
توسط دانشجو حفظ و در امتحان ارائه می شود نه 
کمی بیبشتر و نه کمی کمتر که بیشترش نمره ندارد 

و کمترش ترم بعد ؟!؟
پس در این میان در هیچ یک از پایه ها و مقاطع 
که  صورتی  در  ندارد؛  وجود  جدوجهدی  و  کندوکاو 
با توجه به علوم جدید و پیشرفتی که در عرصه های 
در  جدیدی  آموزشی  رویکرد  باید  شده  دنیا  علمی 
ایران بزرگ با تمام پیشینه علمی و تاریخی به وجود 

آید.
یک  با  دانشجویان  و  آم��وزان  دانش  به  مانیازی 
یاد  از  بعد  سالهای  در  هم  آن  که  محفوظات  سری 

می رود نداریم.
در  بعضًا  که  نداریم  اطالعاتی  حفظ  به  نیازی  ما 
و  کارو شغل  و در  ندارد  کاربردی  و زندگیمان  آینده 
آینده امان کم استفاده است. با توجه به دسترسی 
ساده به اطالعات و علوم دنیا در امروزه و با توجه به 
این روایت معصوم "علوم دنیا 27 باب دارد، تا ظهور 
حضرت مهدی )عج( تنها 2 باب از علوم باز می شود و 

الباقی با فرج آقا انشاا. . . باز خواهد شد."
و  علوم  حیطه  در  پژوهش  و  تحقیق  یادگیری، 
توان  و می  دارد  بازی  بسیار  ، فضای  فنون مختلف 
اثر  پژوهش  و  مطالعه،تحقیق  روشهای  آموزش  با 
یادگیری و ماندگاری مطالب را افزایش داده و حتی 

کسب علومرا لذت بخش کنیم.
و این نیاز به تغییر بستر دارد، در واقع آموزش را 
نوآموزان،  تربیت  عنوان  تحت  وسیعتر  معنایی  در 
دانش آموزان، هنرآموزان، دانشجویان و. . . ارائه 
می  اساتید  و  دبیران  معلمان،  راستا  این  در  دهیم 
آموزش  نحوه  در  خالقیت  و  پردازی  ایده  با  بایست 
عمل  ای  گونه  به  مطالب  ارائه  چگونگی  در  تغییر  و 
عزیز،  ایران  جوانان  و  نوجوانان  کودکان،  تا  کنند 
اندیشیدن  با  خود  و  بوده  علوم  کسب  بدنبال  خود 
معلم  و  شوند  بارور  مختلف  های  زمینه  در  بتوانند 

تنها نقش راهنما و راهور را داشته باشد.  
مدارس  برخی  در  هایی  حرکت  زمینه،  این  در 
دیده می شود که با تغییر در رویکردهای خود بستر 
تربیت این چنین کودکان و نوجوانانی را شروع کرده 
آن  بر  سعی  و  نداشته  آموز  دانش  مدارس  این  اند. 
این  در  البته  و  نمایند  تربیت  آموز  اندیشه  که  است 

مسیر اولیاء نیز نقش بسزایی دارند.

فوق تخصص جراحی عروق:

واریس شایع ترین بیماری عروقی است
واریس  گفت:  عروق  جراحی  تخصص  فوق  یک 
به  بیماری  این  و  است  عروقی  بیماری  شایع ترین 
زیر  در  رنگ  سبز  یا  آبی  برجسته  رگ های  صورت 

پوست مشاهده می شود.
این  ب��روز  محل  با  رابطه  در  راوری  حسن  دکتر 
بیماری افزود: بیماری های عروقی شامل همه انواع 
موارد درگیری بیماری های عروق سیاه رگی، عروق 
سرخ رگی و عروق لنفاوی است که در همه نقاط بدن 

ممکن است رخ بدهد.
گروه  سه  بخواهیم  اگر  مشخص  بطور  افزود:  وی 
شایع این بیماری ها در جامعه را نام ببریم می توان 
به واریس پاها و اندام تحتانی، انسداد سرخ رگ های 
به خصوص در  پا  به زخم  بارز منجر  نمونه  که  اندام 
افراد دیابتی می شود و ورم ناشی از اختالل کارکرد 
سالهای  در  پا  دو  هر  یا  یک  در  که  لنفاوی  عروق 

طوالنی در فرد می شود.
واریس  گروه  سه  این  از  اینکه  به  اشاره  با  راوری 
از  درص��د   ۲۰ ح��دود  ک��رد:  تصریح  اس��ت،  شایع تر 
از  درجاتی  به  مبتال  آقایان  از  درصد   ۱۰ و  خانم ها 
واریس هستند این نوع بیماری ممکن است بصورت 
ساق  ناحیه  در  رنگ  آبی  یا  قرمز  برجسته  رگ های 
پشت زانو و در رانها تا ایجاد رگ های بزرگ و درشت 

در زیر پوست به وجود می آید.
این فوق تخصص جراحی عروق با اشاره به عوامل 
مبتال به واریس بیان کرد: هر چند مهم ترین عامل 
ولی  است  خانوادگی  و  ارثی  زمینه  واریس  به  ابتال 
چاقی،  تحرک،  ع��دم  چ��ون  دیگری  مهم  عوامل 
اس��ت��روژن،  ح��اوی  هورمونی  ق��رص ه��ای  مصرف 
و  ایجاد  م��دت  طوالنی  نشستن های  و  ایستادن 
به  توجه  عدم  همچنین  می کند.  واری��س  تشدید 
ایجاد  به  منجر  است  ممکن  مرحله  این  در  واریس 
لخته در رگ های واریس و عوارض ناشی از آن شود.
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در جلسه شورای راهبردی جمعیت استان خراسان رضوی مطرح شد؛

مشهد در جایگاه هشتم طالق

کشف 14 هزار لیتر سوخت قاچاق 

یک  از  بازرسی  در  جام  تربت  شهرستان  پلیس 
کشف  قاچاق  سوخت  لیتر  هزار  ضایعاتی 14  انبار 

کرد. 
گفت:  جام  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
روز گذشته یکی از تیم های گشت کالنتری 12 این 
فرماندهی هنگام گشت زنی در حاشیه شهر به یك 
دستگاه وانت تانکر دار در حال تخلیه سوخت در 
یک کارگاه ضایعاتی مشکوك و برای بررسی موضوع 

وارد عمل شدند.
م��ام��وران  اف���زود:  کیانی  هوشنگ  سرهنگ 
اظهارات  بررسی  از  پس  بهشتی  شهید  کالنتری 
بازرسی  راننده خودرو و مالک کارگاه ضایعاتی در 
خارج  و  قاچاق  سفید  نفت  لیتر  هزار   14 محل  از 
های  سوخت  ارزش  کردند.  کشف  توزیع  شبکه  از 
افراد  که  شده  ب��رآورد  ریالی  میلیون  قاچاق140 
مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  از  پس  متخلف 

قانونی روانه دادسرا شدند.
سرهنگ کیانی با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق 
است  پلیس  اصلی  های  اولویت  از  یکی  ارز  و  کاال 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  خواست  شهروندان  از 
مرکز  به  وقت  اسرع  در  را  مراتب  ارز  و  کاال  قاچاق 

فوریت های پلیسی 110 اطالع دهند.

صفحات  و  فیشینگ  عامل  دستگیری 
جعلی در فضای سایبر 

عامل  حیدریه  تربت  شهرستان  فتا  پلیس 
را  سایبر  فضای  در  جعلی  صفحات  و  فیشینگ 

شناسایی و دستگیر کرد. 
حیدریه  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
بر  مبنی  ج��وان  م��ردی  شکایت  پ��ی  در  گفت: 
برداشت غیر مجاز 8 میلیون ریال از حساب بانکی 
از  تیمی  کار  دستور  در  پرونده  به  رسیدگی  اش، 

کارشناسان پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت.
شاکی پرونده اعالم کرد: تمامی اقدامات امنیتی 
را برای حفاظت از کارت و رمز عبور اول و دوم خود 
که  بوده  این  مشکوک  مورد  تنها  و  داده،  انجام  را 
دستگاه  یک  اینترنتی  خرید  قصد  قبل  روز  چند 
بوده که  پایین  به قیمت بسیار  تلفن همراه  گوشی 
پس از ارسال اطالعات در صفحه خرید با تراکنش 

ناموفق اینترنتی مواجه شده است.
سرهنگ اکیر آقابیگی افزود: کارشناسان پلیس 
فتا پس از بررسی دقیق اظهارات مالباخته و سرنخ 
های موجود با استفاده از تحقیقات فنی در فضای 
حساب  از  غیرمجاز  برداشت  که  دریافتند  سایبر 
شاکی به روش فیشینگ صورت گرفته است. تیم 

محل  فنی  تحقیقات  با  پرونده  کننده  رسیدگی 
اختفای متهم را در شهر اراک رد زنی و متهم را که 
رایانه و دارای  جوانی 23 ساله و دانشجوی رشته 
نیابت قضائی دستگیر  با  اینترنتی بود،  سوء سابقه 

کردند.
حیدریه  تربت  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
شد  مشخص  تحقیقات  ادام��ه  در  ک��رد:  تصریح 
دارد  شاکی  نیز  دیگر  های  استان  در  پرونده  این 
بوده  توجهی  قابل  رقم  شده  کالهبرداری  مبالغ  و 
بررسی موضوع  در حال  فتا  پلیس  کارشناسان  که 
می باشند. خرید اینترنتی از مزایایی بی شماری 
برخوردار  هزینه  و  وقت  در  جویی  صرفه  جمله  از 
کالهبرداران  وج��ود  توجه  قابل  نکته  اما  است 
صفحات  برخی  جعل  با  که  بوده  سایبری  فضای 
از  کالهبرداری  بر  سعی  کننده  اغوا  پیشنهادات  و 
با  اینترنتی  خرید  هنگام  لذا  دارند  را  آن  کاربران 
کردن  وارد  از  قبل  و  آشنا شده  کار  قواعد  و  اصول 
کاربری خود در صفحه  یا  بانکی  اطالعات حساب 
ای در اینترنت از اصالت آن سایت یا درگاه بانکی و 

یا فروشگاه اینترنتی با خبر شویم.
بانکی  درگ��اه  به  اتصال  هنگام  کرد:  تاکید  وی 
در  مربوطه  بانك  آدرس  نمودن  برکنترل  ع��الوه 
و  ادرس  ن��وار  ابتدای  قفل  آدرس،  ن��وار  قسمت 
معنای  به  انتهایی   )s(ک���هhttps امنیتی  پروتکل 
امنیت security و اصالت درگاه می باشد را کنترل 
کنید تا شاهد تکرار این دست حوادث که هم برای 
کاربران هم برای پلیس "زمان بر و مشمول هزینه" 

خواهد شد نباشیم.
www. آدرس  به  فتا  پلیس  است،سایت  گفتنی 
مشکالت  به  پاسخگویی  آم��اده   cyberpolice.ir

و  ب��وده  سایبری  فضای  ح��وزه  در  ش��ه��رون��دان 
انعکاس  و  مشاوره  ب��رای  توانند  می  شهروندان 
به  سایبری  فضای  زمینه  در  خود  های  دیدگاه 

آدرس مذکور مراجعه کنند.

کمربندی  در  زانتیا  مرگبار  واژگونی 
شهر نقاب 

شهر  کمربندی  در  زانتیا  دستگاه  یك  واژگونی 
مرگ  کام  به  را  خ��ودرو  ساله   26 سرنشین  نقاب 

کشاند. 
روز  گفت:  جوین  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
گذشته در پی اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110 
مبنی بر یك فقره واژگونی در کمربندی شهر نقاب 
و  امدادی  عوامل  و  مرکز  کالنتری  گشت  بالفاصله 

پلیس راه در محل حاضر شدند.
بررسی  در  اف��زود:  غ��الم زاده  مهدی  سرهنگ 
های عوامل انتظامی در محل حادثه مشخص شد 
از جاده منحرف و واژگون شده  یك دستگاه زانتیا 
)مهرداد  خودرو  سرنشین  حادثه  این  در  است. 
بیمارستان  به  انتقال  از  26 ساله( مصدوم که پس 
جراحات  شدت  علت  به  امدادی  نیروهای  توسط 
دقیق  علت  راه  پلیس  کرد.کارشناس  فوت  وارده 
نقلیه  وسیله  کنترل  در  راننده  ناتوانی  را  حادثه 
کرده  اع��الم  مطئمنه  سرعت  از  تخطی  از  ناشی 
ابراز  با  جوین  شهرستان  انتظامی  فرمانده  است. 
خواست  رانندگان  از  مرگبار  سانحه  این  از  تاسف 
همراه،  تلفن  با  کردن  صحبت  از  رانندگی  هنگام 
که  اعمالی  دیگر  و  سرنشینان  با  کردن  صحبت 

موجب حواس پرتی می شود، جلوگیری کنید.

فرهنگ 5W w w . s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

نیری: میانگین زمان زندگی مشترک 
زوجینی که طالق گرفته اند، در کشور 

9 سال و در خراسان رضوی8  سال 
است. در سطح کشور میانگین سن 

مردان در زمان ثبت طالق 36 سال، 
میانگین سن زنان 31 سال است و این 
ارقام در خراسان رضوی به ترتیب 35 

و 30 سال است

حسینی: در هشت ماه امسال 10 هزار 
و 302 مورد واقعه طالق در استان به 

ثبت رسیده که 26.5 درصد طالق های 
ثبت شده در دوران عقد رخ داده 

است. هم اکنون میانگین زمان زندگی 
مشترک زوجینی که طالق گرفته اند 

در کشور 9 سال و در خراسان رضوی 
8.5 سال است
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آگاتا  آثار  نویسنده و مترجم  نژاد  مجتبی عبدا...  
در  و  شد  قبلی  ایست  دچار  آذر   15 صبح  کریستی، 
چهل و هشت سالگی دار فانی را وداع گفت. مراسم 
نویسنده  و  مترجم  محقق،  پژوهشگر،  این  یادبود 
مشهدی با حضور نویسندگان و اهل ادب در مشهد 

برگزار شد.
مرگیکهمرگنیست!

و  نویسنده  مظفر مقدم،  سروش  مراسم  این  در 
روزنامه نگار مشهدی گفت: اولین قرار من با مجتبی 
 75 سال  در  پیش،  سال  بیست  حدود  نژاد  عبدا... 
شخصیت  کیفیت  سال  بیست  این  طول  در  ب��ود. 
و  آموختن  به  میل  همیشگی اش،  شوق  و  شور  او، 
او  بی ادعایی  و  نافذ  کالم  بکر،  ایده های  آموزاندن، 
عبدا...  مجتبی  شد.  حفظ  شخصیتش  در  همیشه 
نژاد نمرده است، زیرا او هرگز به مرگ نمی اندیشید 
و نبودنش تنها غیاب حضور اوست. از یک نویسنده 
و شاعر، کالمش تا همیشه به جای می ماند. آخرین 
کاری که از این نویسنده، شاعر و ادیب خواندم کتاب 
گفت و گو با مسعود سعد سلمان بود که به همت نشر 
هرمس منتشر شد. این اثر از بهترین متونی است که 

در ادبیات کالسیک ما را راهنمایی می کند. 
به  خود  نویسندگی  در  او  کرد:  تأکید  مظفر مقدم 
حوزه هایی وارد شد که دیگران یا جسارتش را نداشتند 
و یا دانشش را. او همواره تشنه نوشتن و دانستن بود. 
دو کتاب دیگر وی نیز به نام های »گفت و گو با سعدی« 
و »گفت و گو با ناصرخسرو« به زودی توسط نشر هرمس 
منتشر خواهد شد. از حاال بزرگترین حسرت من این 
هست که دیگر نمی توانم از او درباره خودش، باورها 
ماهنامه  سردبیر  ببینم.   را  او  و  بشنوم  کارهایش  و 
تخصصی تئاتر و سینما »بارثاوا« افزود: مجتبی هرگز 
به دنبال گالیه از زندگی و مشکالتش نبود و امروز هم 
به سوگ و اشک ما نیاز ندارد. هر وقت با او صحبت 
می کردم آنقدر گرم صحبت می شدیم که جایی برای 
و  یاد  گرامیداشت  محفل  این  شان  نمی ماند.  گالیه 

خاطره مجتبی است و باید به خودمان یادآوری کنیم 
که هر یک از ما که امروز در اینجا هستیم ممکن است 
فرصت  تا  پس  نباشیم.  هم  کنار  در  دوب��اره  فردایی 

هست همدیگر را درک کنیم و دوست بداریم.
همدردیبامسعودسعد

ویدئو  به شکل  مترجم  و  آبیز، شاعر  علیرضا  دکتر 
قرائت  حضار  برای  پیامی  مراسم  این  در  کنفرانس 
کرد. او گفت: مجتبی عبدا... نژاد یکی از فاضل ترین 
و  بود  نجیب  می شناختم.  من  که  بود  انسان هایی 
اصالت های  دست  آن  از  اصالتش  و  داشت  اصالت 
ایران  با فرهنگ  بود. پیوند عمیقی  اکتسابی  ذاتی و 
می توانست  زی��را  بود  هنگام  به  نا  او  مرگ  داش��ت. 
بیشتر بنویسد و بسیار تاثیرگذار باشد. من اینجا به 
صراحت می خواهم دلیل مرگ یک مرد بزرگ در سن 
48 سالگی را ناشی از بسیاری از سهل انگاری ها بدانم 
و علمی  انسانی  به فضائل  که  از کسانی  کنم  انتقاد  و 
انسان  وی  کرد:  تأکید  او  ندارند.  کافی  توجه  کشور 
صریح و مصممی در کارش بود. به طوری که پس از 
مرگ پدرش حدود هشت ماه پیش، نویسندگی پنج 
روزها  آن  در  او  خاطر  تسلی  برای  کرد.  تمام  را  کار 
شعری نوشتم که او آن را دوست داشت و هرگز تصور 

نمی کردم آن را در مرثیه اش بخوانم.

اثر  بزرگترین  می دانید  که  همانطور  داد:  ادامه  وی 
مجتبی عبدا... نژاد »گفت و گو با مسعود سعد سلمان« 
است و من می خواهم به شما بگویم که چرا او به سراغ 
سعد سلمان رفت. او برای این کار به تمامی مراجع و 
نژاد، سعد  اینکه عبدا...  تذکره ها رجوع کرد و دلیل 
سلمان، شاعر در بند و سختی کشیده ای که حبسیات 
عنوان  به  را  دارند  شهرت  آثارش  تمامی  از  بیشتر  او 
سوژه تحقیقاتی انتخاب کرد این بود که او هم درد مند، 
محنت دیده و خودساخته بود؛ با ترجمه هایش امرار 
معاش می کرد و تمام تالشش این بود که کارهایی را که 
برای ترجمه انتخاب می کند درست برگزیند، برای رفع 

تکلیف نباشد و اثر ارزنده ای را ارائه دهد.
عشقورزیدنبهزبانفاسی

مجتبی  همسر  ترشیزی  قسیمی  سهیال  دکتر 
این مراسم گفت: چگونه می شود  عبداله نژاد هم در 
از حضور کسی سخن گفت که وجودش در سی سال 
گذشته زندگی ام مداوم بوده است؟ تا حدی که احساس 
می کردیم یک روح هستیم در دو بدن. مجتبی شاعر، 
نویسنده، ادیب و مترجم برجسته ای است، اما بیش 
بزرگی  انسان  است؛  بزرگی  انسان  این ها  از  پیش  و 
تمام  در  می خواست.  بزرگ  و  شریف  را  انسان ها  که 
ادبیات  و  زبان  به  و  نوشت  کتاب  و  کتاب خواند  عمر 

فارسی عشق ورزید. سوگ او، سوگ ادب و فرهنگ 
و  پژوهش  س��وگ  او،  س��وگ  اس��ت؛  پارسی  هنر  و 
زیبایی  انسانیت،  برای  جست وجوی خستگی ناپذیر 
و حقیقت است. او افزود: سی سال است که مجتبی 
عبدا... نژاد را می شناسم. در آن روزها در دانشگاه 
از همان  اما  بود  فردوسی مشهد، دانشجوی ریاضی 
و در  و ترجمه عالقه داشت  و شعر  ادبیات  به  دوران 
این زمینه فعالیت می کرد. از اون ده ها کتاب در رابطه 
با اسطوره شناسی، افسانه های ملل، فلسفه و ادبیات 
یک  فن  اهل  برای  آثار  ای  از  کدام  هر  کرد.  ترجمه 
پربرکت  بسیار  اما  کوتاه  عمرش  است.  درس  کالس 
بود. هر مطلبی که نوشت نکته ای تازه در بر داشت او 
از میان ما رفت و مرگش  در اوج پختگی و ثمردهی 
او رویاهای  پا کرد.  بر  زلزله ای در جامعه ادب کشور 
بزرگی برای مردم سرزمینش در سر می پروراند. این 
سوگ بزرگ را از طرف خودم و همسرم به اهالی ادب 
و فرهنگ و تمامی مردم خراسان به ویژه مردم کاشمر 

و دوست داران فرهیخته اش تسلیت می گویم.

کتاب

خبر

دانالد گیلیس، استاد بازنشسته دپارتماِن مطالعات 
علم و فناورِی کالج دانشگاهی لندن متخصص فلسفه و 
تاریِخ علم و ریاضیات است، و پیش تر دو کتاب »فلسفۀ 
علم در قرن بیستم« و »نظریه های های فلسفی احتمال« 
او در ایران منتشر شده است. گیلیس در کتاب »پژوهش 
با  خود،  دانش  اساس  بر  یابد؟«،  سامان  باید  چگونه 
پژوهش  است:  کرده  نرم  وپنجه  بزرگی دست  مسئلۀ 
در یک جامعه چگونه باید سازماندهی شود تا کیفیت 
مطلوب حاصل آید؟ او در کتاب حاضر، برای مواجهه با 
این مسئله، دو تجربه بریتانیایی را تبیین و نقد میکند 
روی  پیش  بدیل  به عنوان  را  ای  سامانه  خود  نهایتًا  و 
می نهد آن هم با نگاه به پژوهشهای موفق چون کشف 
نسبیت انیشتین ، کشف پنی سیلین توسط فلمینگ و 

پایه گذاری منطق ریاضی توسط فرگه.
به  را  مخاطب  گ��روه  چهار  است  ممکن  کتاب  این 
و  دانشجویان  از  دسته  آن  نخست،  کند:  جلب  خود 
پژوهشگران حوزه فلسفۀ علم که مشتاقند مواجهۀ یک 
فیلسوف علم را با یک مسئله جدی مدیریتی و سیاستی 
تجربه کنند. دوم، آن دسته از دانشجویان و پژوهشگران 
حوزۀ مدیریت و سیاستگذاری علم که مشتاقند درک 
عمیقتری از الگوها، رویکردها و راهبردهای مطرح در 
کتاب،  در  در مسئلۀ طرح شده  رشته خود، دست کم 
بیابند. سوم، آن دسته از مسئوالن و مدیران که عالقه 
از ایده و تجربه  مندند بر اساس حکمت و بهره مندی 
اهل تجربه و اندیشه، برای دانشگاهها، پژوهشگاهها و 
اعضای هیئت علمی کشور، سیاستگذاری و برنامه ریزی 
کنند. چهارم، آن دسته از اعضای هیئت علمی که نسبت 
به الگوهای جاافتاده برای ساماندهی و ارزیابی فعالیت 
پژوهشی در کشور نقد دارند و به دنبال بدیلهای جایگزین 
میگردند. »پژوهش چگونه باید سامان یابد« کتابی است 
از دونالد گیلیس با ترجمه  مصطفی تقوی و زهره کریم 
انتشارات اختران در  میان که در 192 صفحه و توسط 

سال 1396 به چاپ رسیده است.

انتشار نهمین شماره از ماهنامه 
»بارثاوا«

نهمین شماره ماهنامه بارثاوا تنها ماهنامه فرهنگی 
مشهد دیروز یکشنبه 19 آذر ماه منتشر شد.

با کیوان ساکت استاد موسیقی،  پرونده  گفتگویی 
و  اساتید  حضور  با  مشهد  در  تاتر  آموزش  برای  ای 
منتقدین تاتر، نگاهی به دو دهه فعالیت گروه نمایش 
با  اشنوگل  سینمایی  فیلم  برای  میزگردی  نیمکت، 
های  ترانه  به  نگاهی  آن،  بازیگران  و  عوامل  حضور 
تحلیل  داستان،  ترجمه  ایران،  سینمای  در  ماندگار 
و معرفی کتاب، شعر و معرفی سازها و دستگاه های 
و  گردشگری  خصوص  در  مطالبی  کنار  در  موسیقی 
میراث فرهنگی بخشی از مطالب این شماره ماهنامه 

بارثاوا است.
مدیرمسئول این ماهنامه علی رزاقی بهار و  سردبیر 

آن سروش مظفر مقدم است.

آبیز: دلیل اینکه عبدا... نژاد، سعد 
سلمان، شاعر در بند و سختی 

کشیده ای که حبسیات او بیشتر 
از تمامی آثارش شهرت دارند را 

به عنوان سوژه تحقیقاتی انتخاب 
کرد این بود که او هم درد مند، 

محنت دیده و خودساخته بود؛ با 
ترجمه هایش امرار معاش می کرد 

و تمام تالشش این بود که کارهایی 
را که برای ترجمه انتخاب می کند 

درست برگزیند

    جواد لگزیان

میراث فرهنگی

حضور 4 هنرمند خراسانی 
در کارگاه آموزشی حصیر بافی قشم 

بافی  حصیر  بین المللی  تخصصی  آموزشی  کارگاه 
 � )آسیا  دستی  صنایع  جهانی  ش��ورای  همکاری  با 
ارغوان  هنرمندان  حضور  با  شهرقشم  در  اقیانوسیه( 

باف خراسان رضوی برگزارشد.
میراث  اداره ک����ل  عمومی  رواب���ط  گ���زارش  ب��ه 
فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی، 
چهار نفرازهنرمندان ارغوان باف خراسان رضوی در 
همکاری  با  که  حصیربافی  تخصصی  آموزشی  کارگاه 
 ) اقیانوسیه  )آسیا-  دستی  صنایع  جهانی  ش��ورای 
از تاریخ 16آذرماه به  واستان هرمزگان در شهر قشم 

مدت 5روز برگزار شد،شرکت کردند
بنا به گفته هنرمندان ارغوان باف خراسانی شرکت 

کننده این دوره ازکیفیت باالیی برخورداربوده است.
 5 مدت  به  آذر   20 تا   16 از  آموزشی  کارگاه  این 
دستی  صنایع  صنعتگران  و  هنرمندان  حضور  با  روز 
شده  برگزار  قشم  آزاد  منطقه  همکاری  با  و  هرمزگان 

است.
های  شیوه  صنعتگران  و  هنرمندان  کارگاه  این  در   
نوین و شکل های جدید حصیر بافی و همچنین تنوع 
در طراحی را زیر نظر استاد بین المللی از کشور چین 

آموزش دیدند.

همزمان با شب یلدا؛ 

بازارچه صنایع دستی شهرستان 
طرقبه شاندیز دایر می شود 

صنایع  بازارچه  بزرگترین  یلدا  شب  با  همزمان 
دستی شهرستان طرقبه شاندیز در مجموعه سرزمین 

موجهای خروشان برگزار می شود.
صنایع  بازارچه  بزرگترین  یلدا  شب  با  همزمان 
مجموعه  در  شاندیز  طرقبه  شهرستان  دستی 
با  و  می شود  برگزار  خروشان  های  موج  سرزمین 
شد  مقرر  آمده  بعمل  هماهنگی های  و  ریزی  برنامه 
این بازارچه از 29 آذرماه لغایت 7دی ماه  با حضور 
بومی  دستی  صنایع  صنعتگر  و  هنرمند   50 از  بیش 

برگزار شود.
بازار  آموزش،  شهرستان،  دستی  صنایع  معرفی   
یابی از اهداف مهم  این نمایشگاه است. ضمن اینکه  
شاندیز،  و  طرقبه  شهرستان  رسوم  و  آداب  معرفی 
این  اهداف  از دیگر  و محلی  بومی  بازی های  معرفی 

برنامه است.

جشنواره های گردشگری 
در روستای مایان علیا برگزار می شود 
فرهنگی،  میراث  برنامه های  هماهنگی  نشست 
صنایع دستی و گردشگری با دهیار و اعضای شورای 

اسالمی روستای مایان علیا برگزار شد.
فرهنگی  میراث  اداره  رئیس  احمدزاده،  علی اکبر 
یکشنبه  ام��روز  صبح  شاندیز  و  طرقبه  شهرستان 
هماهنگی  نشست  در  آذرم���اه  ششم  و  بیست 
و  دستی  صنایع  فرهنگی.  میراث  برنامه های 
روستاهای  از  علیا  مایان  اظهارداشت:  گردشگری 
طرقبه  بخش  زیبای   بسیار  و  نواز  مهمان  ییالقی، 
 ۲۰ شهرستان طرقبه شاندیز بوده ودر فاصله حدود 

است. مشهد  کیلومتری 
آن،. به  وابسته  تولیدات  و  بافی  ارغوان   افزود:  او 
طبیعت بکر، دره های حاصل خیز، آرامگاه مال علی 
مایانی از جمله ظرفیت های روستای مایان علیا است 

که می تواند در جذب گردشگری موثر باشد.
احمدزاده تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی بعمل 
دوره  گردشگری،  جشنواره های  تا  شد  مقرر  آمده 
های  اقامتگاه  ایجاد  دستی،  صنایع  آموزش های 

بوم گردی و خانه مسافر در این روستا انجام شود.

    نوید موسوی
NaVId.mousaVI 64@gmaIl.com

یک منتقد کتاب گفت: وضعیت سرانه مطالعه و 
وضعیت  این  و  است  اسفناک  کشور  در  کتابخوانی 
برای کشور ما که یک کشور اسالمی با تمدن 2هزار 

و 500 ساله است، باعث شرمساری است.
محمد اسفندیاری در نشست نقد و بررسی کتاب 
مرکزی  فروشگاه  محل  در  بخوانیم«  کتاب  »چگونه 
کتاب و محصوالت فرهنگی به نشر)انتشارات آستان 
قدس رضوی( اظهار کرد: براساس اعالم یونسکو در 
سال 1353 سرانه مطالعه در ایران 1.5 ثانیه در سال 
بود، پس از انقالب و در فاصله سال های 57 تا 59 
گوناگون  کتاب های  و  شد  شکسته  سانسور  سد  که 
رسید،  چاپ  به  مختلف  گروه های  و  احزاب  توسط 

آمار فروش کتاب افزایش یافت.
وی با بیان این که در سال 1360 اوضاع دگرگون 
شد و آمار فروش بار دیگر کاهش یافت، افزود: در 
سال 73 یکی از استادان جامعه شناسی در تهران 
تحقیقی انجام داد و سرانه مطالعه هر ایرانی را به 
طور متوسط یک دقیقه در سال اعالم کرد که این 

سرانه اکنون نیز تقریبًا همین قدر است.
پایین  دالیل  از  یکی  کرد:  عنوان  کتاب  پژوه  این 
امروزه  که  است  این  کشور  در  مطالعه  سرانه  بودن 
رادیو،  مانند  زیادی  بسیار  رقیب های  کتاب  برای 
وجود  به   ... و  اینترنت  م��اه��واره،  تلویزیون، 
در  و  کتابخوانی  کاهش  باعث  رقیب ها  این  و  آمده 
نتیجه کاهش تیراژ کتاب ها شده است؛ در جوامع 
و  هستند  کتاب  خدمت  در  رقیب ها  این  پیشرفته 
کشور  در  اما  می کنند  ترویج  را  کتابخوانی  فرهنگ 
ما این طور نیست. همچنین از دالیل پایین بودن 
کتاب های  برخی  انتشار  کشور،  در  مطالعه  سرانه 
را  م��ردم  که  اس��ت  »زرد«  اصطالح  به  و  سطحی 
این، مشکالت معیشتی  بر  کتاب زده کرده و عالوه 

مردم نیز مزید بر علت شده است.

تعداد  حاضر  حال  در  ک��رد:  بیان  اسفندیاری 
افزایش  انقالب  اوای��ل  به  نسبت  کتاب  تنوع  و 
کاهش  کتاب ها  این  تیراژ  حال  این  با  است  یافته 

چشمگیری دارد.
خصوص  در  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  وی 
می کنیم  تصور  گفت:  بخوانیم«  کتاب  »چگونه  اثر 
هر فردی که سواد خواندن و نوشتن داشته باشد، 
نادرست  تصور  این  اما  بخواند  هم  کتاب  می تواند 
لحاظ  به  خواندن  کتاب  چگونه  زمینه  در  است، 
کتاب،  این  گفت  می توان  و  دارد  وجود  خأل  منبع 

تنها اثر فارسی درباره آئین مطالعه است.
این منتقد کتاب ادامه داد: »مارتیمر جی.ادلر« 
نویسندگان  عنوان  به  دورن«  ون  لینکلن  »چارلز  و 
و  بیافرینند  مانع  و  جامع  اثری  کرده اند  تالش  اثر 
آن ها در این کتاب تقریبٌا تمام ابعاد و اضالع مسئله 
کتاب خواندن را به درستی دیده اند و نحوه خواندن 
مخاطبان  به  را  تخصصی  و  عمومی  کتاب های 

می آموزند.
را  مذکور  کتاب  ب��ودن  طوالنی  کتاب پژوه  این 
کرد:  تأکید  و  دانست  اثر  این  ضعف  نقاط  از  یکی 
مختصر  باید  راهنمایی  و  مرجع  کتاب های  چنین 
مخاطب  تا  باشند  »ساندویچی«  تعبیری  به  و 
همچنین  باشد،  داشته  را  آن ها  خواندن  حوصله 
نویسندگان در این کتاب مطالب را به خوبی توضیح 
موضوعات  بهتر  درک  برای  بود  بهتر  اما  داده ان��د 

مثال های بیشتری مطرح می کردند.
عنوان  به  تهرانی«  ص��راف  »محمد  گفت:  وی 
مترجم این اثر، ترجمه روان و خوبی از کتاب ارائه 
کرده است به گونه ای که مخاطب متوجه نمی شود 

این کتاب برگردانی از یک اثر است.
خالف  بر  کرد:  عنوان  سخنانش  پایان  در  وی 
باور عمومی، معتقد هستم هر کتابی ارزش یک بار 

ارزش  کتاب ها حتی  از  بسیاری  ندارد،  را  خواندن 
مرحله  در  باید  ندارند،  هم  را  زدن  ورق  بار  یک 
را  خوب  کتاب  سپس  و  بیابید  را  خوب  کتاب  اول 
بخوانید، بعد از پایان مطالعه کتاب حتما دو مرتبه 
آن را مرور کنید زیرا این امر به درک بهتر مطالب و 
ماندگاری آن ها در ذهن کمک می کند، همچنین از 

کتاب ها چکیده تهیه و آن را مرور کنید.
کتاب  بررسی  و  نقد  نشست  از  دیگری  بخش  در 
تهرانی  صراف  محمد  بخوانیم«،  کتاب  »چگونه 
قبل  سال   30 حدود  کرد:  اظهار  اثر  این  مترجم 
قدس  آستان  انتشارات  سوی  از  اثر  چند  ترجمه 
رضوی به من پیشنهاد شد که یکی از این کتاب ها، 
چنین  وجود  خأل  زمان  آن  در  که  بود  اثر  همین 
را  آن  دلیل  همین  به  و  می شد  احساس  کتابی 

ترجمه کردم.
با چالش ها  افراد  از  این که بسیاری  بیان  با   وی 
و مسائل مطرح شده در این کتاب مواجه هستند، 
بیان کرد: برای مثال تصور می کنیم سریع خواندن 
هنگام مطالعه اهمیت دارد و نشانه قوت است اما 
با خواندن این کتاب درمی یابیم که این طور نیست 
و  می شود  تمرکز  کاهش  باعث  خواندن  سریع  زیرا 

درک مخاطب را از کتاب کاهش می دهد.
این  بر  تأکید  با  سخنانش  پایان  در  مترجم  این 
فعال  مشارکت  کتاب،  خواننده  از  نویسنده  که 
که  داشت  توجه  باید  کرد:  خاطرنشان  می خواهد، 
مخاطب تنها با خواندن این کتاب به یک خواننده 
نیاز  بلکه این امر به تمرین  خوب تبدیل نمی شود 

دارد.

مراسم بزرگداشت مجتبی عبداله نژاد، محقق و مترجم مشهدی برگزار شد

محقق در محنت، نویسنده در حبس
دوکتاب»گفتوگوباسعدی«و»گفتوگوباناصرخسرو«بهزودیتوسطنشر»هرمس«منتشرمیشود

یک منتقد کتاب:

وضعیت سرانه مطالعه در کشور اسفناک است
خبر

نمایش »پرواز کبک ها« به کارگردانی حمید کیانیان این شب ها در مشهد اجرا می شود.
هر شب ساعت 18 بین هاشمیه 20 و 22، در تماشاخانه »اشراق« به تماشای این نمایش بنشینید.
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اخبار کوتاه

افزایش تدریجی دما در خراسان رضوی

خراسان  هواشناسی  بینی  پیش  مرکز  کارشناس 
امروز  از  استان  این  هوای  دمای  کرد:  اعالم  رضوی 
با  مختلف  مناطق  در  جاری  هفته  پایانی  روزهای  تا 

افزایش تدریجی همراه خواهد بود.
آیدا فاروقی افزود: بیشینه دمای روز گذشته مشهد 
تدریج  به  که  شده  بینی  پیش  سلسیوس  درجه   11
افزایش یافته و در روزهای پایانی هفته به 17 درجه 
سلسیوس می رسد. کمینه دمای هوای مشهد نیز به 

تدریج افزایش می یابد.
وزش  و  ساعات  برخی  در  ابرناکی  افزایش  از  وی 
مختلف  مناطق  برای  شدید  تا  شدید  نسبت  به  باد 
خراسان رضوی در روزهای آتی به ویژه شرق و جنوب 

شرقی این استان خبر داد.

عضو شورای شهر مشهد بر مسند ریاست 
هیئت کشتی خراسان رضوی

بر  آرا  اکثریت  کسب  با  شد  موفق  ریاضی  مسعود 
مسند ریاست هیئت کشتی خراسان رضوی بنشیند.

خراسان  کشتی  هیئت  رئیس  انتخابی  مجمع 
این  انتخابی  مجمع  عضو   ۱۷ هر  حضور  با  رضوی 
فدراسیون  رئیس  خادم  رسول  شد.  برگزار  هیئت 
کشتی، کوروش صبوریان، مدیرکل ورزش و جوانان 
باشگاه ها،  ورزشکاران،  نماینده  رضوی،  خراسان 
مربیان، داوران، شهرستان ها و سایر اعضای مجمع 
کل  اداره  جلسات  سالن  در  که  انتخابات  این  در 
برگزار شد، حضور  ورزش و جوانان خراسان رضوی 

داشتند.
پس از رای گیری از اعضای مجمع انتخابی مسعود 
۱۷  رای  ۱۶ رای از مجموع  ریاضی  توانست با کسب 
کشتی  هیئت  ریاست  س��ال   4 م��دت  به  ش��ده  اخ��ذ 
خراسان رضوی را بر عهده بگیرد.ناصر بیدل در این 

مجمع تنها یک رای کسب کرد.

مهندسی معکوس حدود 130 قطعه قطار 
شهری مشهد

مشهد  شهری  قطار  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
شهری  قطار  قطعه   78 گذشته  سال   2 طی  در  گفت: 
مهندسی معکوس شده که امسال نیز 50 قطعه دیگر 

مهندسی معکوس می شود.
پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو  در  طاهری  قاسم 
تبریک  ضمن  مقدس  مشهد  شهرداری  اطالع رسانی 
روز حمل ونقل به فعاالن این حوزه اظهار کرد: صنعت 
جابه جایی  ما  وظیفه  و  است  جدیدی  صنعت  مترو، 
قطار  واگن های  اینکه  به  توجه  با  اما  است  مسافر 
باید  ما  شده  خریداری  خارجی  کشورهای  از  شهری 
خود به دنبال ساخت و تأمین برخی از قطعات یدکی 

باشیم.
سال   7 که  شهری  قطار  یک  خط  در  اف��زود:  وی 
قطار  بومی سازی  م��ی گ��ذرد،  آن  ب��ه��ره ب��رداری  از 
به خصوص قطعات مصرفی با همکاری بخش پژوهش 
دانش بنیان  شرکت های  و  دفاع  وزارت  شهرداری، 

مهندسی معکوس و ساخته شده است.
مشهد  شهری  قطار  بهره برداری  شرکت  مدیرعامل 
مشهد  شهری  قطار   2 خط  در  کرد:  تصریح  مقدس 
مهندسی  سمت  به  باید  داریم  جدید  ناوگان  که  نیز 
از  عمده ای  بخش  البته  که  کنیم  حرکت  معکوس 
لنت  درب،  تجهیزات  همچون  قطار  مصرفی  قطعات 

و کوبل قطار مهندسی معکوس شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته 40 قطعه و در سال 
امیدواریم  و  بود  شده  رونمایی  قطعه   38 از  نیز   94
معکوس  مهندسی  دیگر  قطعه   50 حدود  نیز  امسال 

شود تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.
قطعات  از  عمده ای  بخش  گفت:  پایان  در  طاهری 
در  دفاع  وزارت  توسط  نیز  قطار  دقیق  و  ریز  بسیار 
اقدامات  این  همه  است  امید  که  است  دست ساخت 

سبب تولید قطار شهری در کشور شود.

در  یلدا  شب  برنامه های  ویژه  برگزاری 
مشهد

و  فرهنگی  معاونت  مناطق  امور  و  اجتماعی  مدیر 
اجتماعی شهرداری مشهد گفت: جشنواره زمستانی 
ویژه شهروندان مشهدی به مناسبت شب یلدا برگزار 

می شود
در  چله نشینی  و  چله  اینکه  بیان  با  دانایی  رضا 
برخوردار  وی��ژه ای  جایگاه  از  مشهد  مردم  فرهنگ 
است، افزود: به مناسبت شب چله معاونت فرهنگی 
و  فرهنگسراها  در  برنامه  ویژه  و  برنامه   100 از  بیش 
تشکل های  همکاری  و  هماهنگی  با  فرهنگی  مراکز 

مردم نهاد برگزار می کند.
وی اظهار کرد: در این برنامه ها بر مفاهیم اخالقی، 
نشاط  و  بزرگترها  به  احترام  بودن، صله رحم،  با هم 

اجتماعی تاکید شده است.
سالمندان،  خانه  از  سرکشی  مسئول،  این  گفته  به 
با خانواده شهدا خاطره گویی بزرگترها، تکریم  دیدار 
پاکبانان محله، برپایی مسابقه میوه آرایی سفره ساده 
موضوعات  با  عکس  فراخوان  چله،  شب  در  زیبا  و 
دوره   – چله  شب  ساده  سفره  قدیمی-  دورهمی های 
همی های خانوادگی و آداب و رسوم، اجرای موسیقی 
که  است  برنامه هایی  جمله  از  محلی  رقص  و  سنتی 
برگزار  فرهنگی  مراکز  و  فرهنگسراها  در  ایام  این  در 

می گردد.

و  ب��زرگ  روح��ی  از  نوشتن  کرد  آغ��از  باید  چطور 
اشترانکوه  رشید  کوه های  ستیغ  از  که  را  مهربان 
دوران  طول  در  حسینی  سیدعلی  است.  پرکشیده 
و  امدادگر  بعنوان  خود  10ساله  حرفه ای  حیات 
نجاتگر، در بزنگاه های حساس و سخت، انسان های 
زیادی را نجات داد و مسیرشان را از مرگ به سمت 
ناجی  ام��داد  به  کسی  اینبار  اما  کرد  عوض  زندگی 
را  دومی  آسمان،  و  زمین  بین  تا  نیامد  کوهستان 
آرزوه��ای  سرش  در  و  بود  ساله   26 کند.  انتخاب 
می داند  چه  کسی  داشتند.  جریان  بزرگ  و  کوچک 
شاید با خودش قرار داشت اینبار که برگردد چند کار 
نیمه تمام را تمام کند. شاید قرار بود به کسی بگوید 
را  داشت  دوستش  که  کسی  دست  یا  دارم  دوستت 
سرش  در  نمی داند  کسی  ببرد.  آشیانه  به  و  بگیرد 
به  زندگی  لحظه های  آخرین  در  یا  می گذشت  چه 
چه چیزی یا چه کسی فکر می کرد اما یک چیز را همه 

می دانند؛ علی مهربان بود، بسیار مهربان بود. 
اینکه به روایت چند دوست، روح بزرگش به خواب 
یعنی  کنند  پیدایش  تا  خواسته  و  آمده است  کسانی 
جماعت  تا  کرد  کمک  و  بود  خودش  ناجی  خودش 
یعنی  نباشند،  انتظارش  چشم  این  از  بیش  داغدار 
دلش برای خانه تنگ شده بود و بعداز 7 روز به رسم 
از فتح قله  انتهای 7 همنورد دیگرش  عقب دارها در 
سخت  علی  مثل  کردن  زندگی  بازگشت.  جنو  کول 
شده است  کم  کوهی  از  که  را  سنگی  کسی  اس��ت؛ 
عقاب هایی  برای  کوه ها  تمام  دل  اما  ندارد  بخاطر 
و  می شود  تنگ  نمی زنند  پر  آسمانشان  در  دیگر  که 
رفت.  نخواهد  هیچکس  خاطر  از  پروازشان  منظره 
سید علی حسینی را به روایت چند تن از دوستانش 

در ادامه می خوانید. 
شجاعت و ایثارش را تحسین می کردم

امید رضوی- دوست و همنورد
شدم  ساختمانی  شرکت  یک  وارد  بعدازینکه 
از  و  کوهنوردی  اهل  که  دوستانم  از  یکی  بواسطه 
جزو  و  شدم  آشنا  او  با  بود  علی  نزدیک  دوستان 
بود.  کوهنوردی  بچه های  حلقه  در  دوستانم  اولین 
نیز  احمر  هالل  در  بود  کوهنورد  که  همزمان  علی 
بعنوان امدادگر فعال بود و در اکثر برنامه های باشگاه 
کوهنوردی بعنوان نماینده هالل احمر حضور داشت 
و در درواقع حلقه واسطی بین هالل احمر و باشگاه 
بود. او سال گذشته در عملیات نجات چند کوهنورد 
شده بودند  حادثه  دچ��ار  بینالود  ارتفاعات  در  که 
یافته  نجات  اف��راد  از  یکی  اتفاقا  که  داشت  شرکت 
اشترانکوه  حادثه  در  که  بود  محمدی  جان  خانم 
که  هست  یادم  خوب  داد.  دست  از  را  خودش  جان 
از  قسمتی  شدید  سرمای  اثر  بر  عملیات  همان  در 
صورت علی دچار سرمازدگی شده بود و من همیشه 
عالوه  او  کردم.  می  تحسین  را  ایثارش  و  شجاعت 

برنامه های  و  گروه ها  در  امدادگر  بعنوان  حضور  بر 
عمدتا  که  برنامه هایی  سرپرستی  کم  کم  کوهنوردی 
دره نوردی بودند را برعهده گرفت و آموزه هایی که در 
هالل احمر فرا گرفته بود در این زمینه به کمک آمد و 

یکی از علت های پیشرفتش بود.
همه  با  و  داشت  اجتماعی  روحیه  حسینی  علی 
و  بود  مهربانی  بسیار  پسر  ب��ود.  هم قدم  و  دوس��ت 
کوهنوردی  برنامه  در  شرکت  برای  هرکس  همیشه 
من  خود  می گرفت.  قرض  او  از  داشت  کم  وسیله ای 
اکثر وقت ها از کوله علی استفاده می کردم و همیشه 
برای  می آید  یادم  می داد.  قرض  من  به  مهربانی  با 
شرکت در اولین برنامه کوهنوردی که صعود به یکی 
تا  کردم  مشورت  او  با  بود  کالت  شهرستان  قلل  از 
ببینم در حد توان من هست یا نه و او جمله ای گفت 
"از  گفت  من  به  علی  نمی کنم؛  فراموش  هیچگاه  که 
کوه نترس، حتما می توانی". دل همه ما برای سید 
روحش  می کنم  دعا  و  شده است  تنگ  حسینی  علی 

در آرامش باشد.
در عین مهربانی، منضبط، دقیق و حساس بود

داوود رضوی- دوست و همنورد
اولین  بود.  خنده رویی  و  خونگرم  بسیار  پسر  علی 
دیدم  سنگ نوردی  تمرین  در   94 سال  در  را  او  بار 
دوستان  مثل  من  با  اول  همان  از  شدیم.  آشنا  و 
صمیمی اش رفتار کرد. من با او خیلی راحت بودم و 

فکر می کنم اکثر دوستانش نیز چنین بودند.
اولین برنامه  کوهنوردی هم که شرکت کردم با علی 
هم چادری بودم؛ بعداز آن هم سعی می کردم بیشتر 
سرپرستی  یا  دارد  حضور  علی  که  برنامه هایی  در 
بسیار  او  وجود  با  چون  باشم  داشته  حضور  می کند 
همراه  را  زیادی  برنامه های  من  می گذشت.  خوش 
منضبط،  مهربانی،  عین  در  و  بودم  حسینی  علی 
برای  و  بود  فداکاری  پسر  او  بود.  حساس  و  دقیق 
به  هروقت  من  خود  می گذاشت.  وقت  اطرافیانش 
با  داشتم   احتیاج  کوهنوردی  با  رابطه  در  وسیله ای 
علی مشورت می کردم و عالوه بر راهنمایی همراه من 

می آمد.
یکی  با  بود  قرار  زدیم  حرف  باهم  که  بار  آخرین 
برویم  سه چینگ  قله  به  مشترک  دوستان  از  دیگر 
اما او هرگز بازنگشت. جای او همیشه خالی است و 

برایش طلب آمرزش و مغفرت می کنم.
جز خنده رویی و آقایی چیزی از او ندیدم

داریوش سلمان – دوست و همکار
 85 و   84 سال های  به  حسینی  وعلی  من  آشنایی 
منقطه  کشتی  باشگاه های  از  یکی  در  که  برمی گردد 
از  ما  دوستی  آغاز  و  می کردیم  فعالیت  قاسم آباد 
سازمان  وارد  همدیگر  با  آن  بعداز  بود.  همان جا 
جوانان هالل احمر شدیم و بعداز گذراندن دوره های 
امداد و نجات از سال 89  باهمدیگر فعالیت  خود را 

در حوزه امداد و نجات آغاز کردیم. از سال 91 و 92 
کوهستان  حوادث  تمام  در  جدی  بطور  علی  که  بود 

حضور داشت. 
پسری ساده، آرام و مهربان بود و در دوسال اخیر 
هماهنگی  و  کنترل  مرکز  وارد  اپراتور  بعنوان  نیز 
هالل احمر شده بودیم. ما ماموریت های زیادی باهم 
علی  بود.  داده  نجات  را  بسیاری  جان  او  و  رفتیم 
حسینی را آخرین بار یک روز مانده به سفر اشترانکوه 
درحال بستن کوله اش دیدم و از او خواستم که همراه 
ما به ماموریت بیاید اما او مسئولیت شرکت در برنامه 
صعود به یکی از قلل استان لرستان بعنوان امدادگر 

را پذیرفته بود و باید می رفت.
یکی از بهترین خاطرات من سفر به جنگل میانشه 
از استان  برنامه خارج  اولین  بود که  در شمال کشور 
 50 تیم  یک  سرپرستی  کسوت  در  حسینی  علی 
بودم. جز  کنارش  امدادگر در  بعنوان  و من  بود  نفره 
به  آزارش  و  ندیدم  او  از  چیزی  آقایی  و  خنده رویی 

کسی نمی رسید. 
حیف شد

محمدحسین بساک_ دوست و همنورد 
با ایشون  از سال 90  افتخار این رو داشتم که  من 
اشنا بشم و چون هم سن بودیم خیلی زود توانستیم 
باهم دوست بشیم به دلیل اخالق خوشی که داشت و 
بسیار کار راه انداز بود و همیشه لبخند بر لب داشت 
و علمش هم در مورد امداد و مباحث پزشکی بسیار 
مفید بود و اینطور شد که خیلی زود ما باهم دوست 
شدیم و این دوستی ادامه داشت سالیان و به فراخور 
زمان برنامه های مختلفی رو باهم شرکت می کردیم 
دره  که  بود  مند  عالقه  رو  هایی  برنامه  علی  بیشتر  و 
 ، باطناب  کار  مثال  عنوان  به  باشد  داشته  نوردی 
فرود ، کار با سنگ و.... اخرین برنامه ای رو که به 
تنگه  برنامه  کردیم  شرکت  حسینی  علی  سرپرستی 
که  شد  اجرا  امسال  تابستان  در  که  بود  کرمان  رقز 
علت  به  و  باشم  همراهش  داشتم  دوست  خیلی  من 

مشاغل کاری نتوانستم شرکت کنم.
علی بسیار پسر خوب و مهربان و من هیچ چیزی 

غیر از خوبی از او به یاد ندارم.
جاهایی  چه  و  کردیم  می  باهم  هایی  شوخی  چه 
معوال  و  شهر  داخ��ل  مثل  دویدیم  می  باهم  ما  که 
ما  ولی  میبینند   کوه  در  رو  یکدیگر  کوهنوردها 
کم  من  اواخ��ر  این  و  بودیم  هم  شهر  در  دوستان 
که  شد  حیف  واقعا  باشم.  کنارش  در  بودم  سعادت 
اینها  واقعا  و  دادیم  دست  از  رو  فنی  و  کاربلد  افراد 
ما  تا  و چندین سال طول خواهد کشید  اند  سرمایه 
از لحاظ  اگاه کنیم چه  بتوانیم  بتوانیم یک فردی رو 
سطح  به  که  تئوریک  و  دانش  چه  و  علمی  چه  فنی 

علی برسد
اگر  وسایل  ما  و  ب��ود  کنی  کمک  انسان  خیلی 
میخواستیم و کم داشتیم علی با جان و دل از وسایل 
و علم و .... کم نمی گزاشت و امثال علی بسیار کم 

هستند 
انشاا... خدا علی را با جدش محشور کند.

خبر

شدن  روز  به  لزوم  بر  استاندار  تاکید 
حمل و نقل جاده ای در خراسان رضوی

 27 ساالنه  سفر  به  رض��وی  خراسان  استاندار   
کرد:  بیان  و  اشاره  مشهد  به  زائر  و  مسافر  میلیون 
این کالنشهر و خراسان رضوی در حوزه حمل و نقل 
نقاط کشور  به سایر  مسافر جایگاه متمایزی نسبت 
به  و  متنوع  آن  ای  جاده  نقل  و  حمل  باید  لذا  دارد 

روز شود.
با  نشستی  در  یکشنبه  شامگاه  رشیدیان  علیرضا 
مسئوالن راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان 
بخش  اف��زود:  نقل  و  حمل  روز  مناسب  به  رضوی 
با  باید  نقل  و  حمل  ح��وزه  تشکلهای  و  خصوصی 
دستگاه  با  زنی  چانه  و  جدید  های  ایده  از  استفاده 
دولتی در راستای رفع مشکالت این حوزه و رسیدن 
مطلوب  خدمات  ارائه  کنار  در  متعادل  سوددهی  به 

تالش کنند.
و  تاکید  نیز  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  بر  وی 
بگونه  باید  فرسوده  ناوگان  نوسازی  روند  کرد:  بیان 
ای باشد که رانندگان و بخش خصوصی بتوانند هم 
توان پرداخت اقساط و هم توان اداره زندگی خود را 

داشته باشند.
ب��رای  ادام���ه داد:  اس��ت��ان��دار خ��راس��ان رض��وی 
مختلف  بخشهای  همکاری  با  باید  مهم  این  تحقق 
و  صنفی  انجمن  کانونها،  کرد.  ارائه  راهکارهایی 
رانندگان  برای  سودی  باید  نقلی  و  حمل  شرکتهای 
داشته باشند. تشکلها و شرکتهای حمل و نقل باید 
و  راه��داری  کل  اداره  همکاری  و  اندیشی  چاره  با 
ناوگان  حمل و نقل جاده ای استان زمینه نوسازی 
را با سود کمتر از شرکتهای لیزینگ برای رانندگان 

فراهم کنند.
وی به طرح برخی مشکالت شرکتهای حمل و نقل 
افزوده  ارزش  بر  مالیات  پرداخت  و  میزان  مورد  در 
مالیات  تعیین  خصوص  در  کرد:  بیان  و  اشاره  نیز 
باید به نحوی عمل شود که شرکتها به سمت فقر و 
و  گیرنده  مالیات  بین  و  نشوند  داده  سوق  تعطیلی 

مالیات دهنده تعادلی برقرار باشد.
نیستیم.  مالیات  اعمال  مخالف  گفت:  رشیدیان 
برای توسعه کشور هر کسی باید سهم خود را بپردازد 
ولی نقطه تعادل و نحوه این محاسبه نیز مهم است. 
نقل  و  حمل  از  ای  جاده  بار  نقل  و  حمل  ایران  در 
از  بار  گرفتن  برای  باید  گاهی  است.  ارزانتر  ریلی 

کشورهای همسایه حمل و نقل را ارزان کرد.

باغ وحش  تعطیلی  مخالف  دادستانی 
مشهد است

دادس��ت��ان��ی  گ��ف��ت:  مشهد  دادس��ت��ان  م��ع��اون 
ورود  از  و  است  مشهد  وحش  باغ  تعطیل  مخالف 
سرمایه گذاران جدید در این حوزه استقبال می کند.

اف��زود:  خصوص  ای��ن  در  بخشی محبی  محمد 
پیرامون ضعف های  اخبار  و  گزارشات  برخی  انتشار 
مدیریتی و عملیاتی در موضوع باغ وحش وکیل آباد 

منتهی به ورود دادستانی به موضوع شد.
اداره   باغ وحش  نحوه  درخ��ص��وص   گفت:  وی 
حفاظت  س��ازم��ان  ب��اره��ا   91 س��ال  از  وک��ی��ل آب��اد 
اداره ک��ل  به  را  اخطارهایی  کشور  محیط زیست 
این  آن  متعاقب  که  بود  داده  استان  محیط زیست 
این  بهره بردار  به  ساله  سه  مهلتی  نیز  کل  اداره 
نواقص  رف��ع  و  استانداردسازی  ب��رای  باغ وحش 
مقرر مشکالت  در مهلت  متاسفانه  که  داد  مجموعه 

مرتفع نشد.
معاون دادستان مشهد افزود: یکی از راه حل های 
شکسته شدن  باغ وحش  مشکل  حل  برای  پایه ای 
باغ  راه ان���دازی  مجوز  اعطای  و  واگ��ذاری  انحصار 

وحش در مشهد به دیگر متقاضیان است.
زیست  محیط  حفاظت  اداره کل  به  گفت:  محبی 
که  افرادی  سایر  شناسایی  به  نسبت  کرده ایم  اعالم 
کنند  ورود  باغ وحش  تاسیس  حوزه  در  می توانند 
انحصار  اگر  است  معتقد  قضا  دستگاه  کند.  اقدام 
بر  شکسته شود تا شخص خاصی احساس مالکیت 

موضوعی نکند مشکالت حل خواهد شد.
مردم نهاد  سازمان های  درگیرشدن  با  افزود:  وی 
شد؛  انجام  که  تحقیقاتی  و  موضوع  با  مرتبط 
نیز  و  زیست  محیط   حفاظت  اداره کل  با  مکاتباتی 
انجام  ما  نظر  که  دادی��م  انجام  مشهد  فرمانداری 
حداکثر تالش از طرف تمامی دستگاه های مسئول 

برای حفظ باغ وحش مشهد است.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درون شهری 
اینترنتی  سامانه  گفت:  مشهد  شهرداری  حومه  و 
شهری  بار  نقل  و  حمل  برای  نت«  »بار  هوشمند 

راه اندازی خواهد شد.
حوزه  اولویت های  خصوص  در  مختاری  حسین 
حمل و نقل بار بیان کرد: تدوین دستورالعمل هایی 
در سطح شهر در حوزه حمل و نقل بار از اولویت های 
و  حمل  ایمنی  ترافیک،  روان س��ازی  به  که  ماست 
نقل و بار، کاهش مصرف سوخت و افزایش رضایت 

شاغالن و شهروندان منجر خواهد شد.
و تصویب دستورالعمل هایی  تهیه  ابراز کرد:  وی 
بار  انتقال  و  نقل  در خصوص سامانه های هوشمند 
با  کار  این  که  داده ای��م  انجام  را  نت«  »بار  عنوان  با 

واگذاری به بخش خصوصی انجام خواهد گرفت.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درون شهری و 
حومه شهرداری مشهد ادامه داد: 50 درصد یعنی 

حدود 50 هزار خودروی ناوگان باری و خودروهای 
سنگین در مشهد فرسوده هستند.

شهر  در  م��ا  متاسفانه  ک��رد:  اض��اف��ه  مختاری 
آلوده  از 90 روز شهر  بیش  مشهد طی سال جاری 
داشته ایم که نسبت به سال گذشته، رشد غیرقابل 
نوسازی  راستا  این  در  که  است  داشته  پیش بینی 
قرار  مورتوجه  بار  نقل  و  حمل  ناوگان  خودروهای 

گرفته است.
حوزه های  در  هوشمندسازی  کرد:  اظهار  وی 
و  بار  اضافه  تخلفات  ساماندهی  و  نظارت  کنترل، 
از  ناشی  صرفه جویی  و  آن  به  مربوط  سامانه های 
کاهش تخلفات اضافه بار از جمله اقداماتی است که 

در اولویت سازمان قرار دارد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درون شهری 
و حومه شهرداری مشهد در ادامه گفت: ساماندهی 
پالک  دوربین های  طریق  از  بار  حوزه  سامانه های 

ترافیک  کنترل  مرکز  در  مستقیم  اپراتور  و  خوان 
شهرداری مشهد آغاز شده است که تخلفات اضافه 
بار در این سامانه ثبت و اعمال قانون از طریق آن 

انجام می شود.
از  ب��ه��ره گ��ی��ری  همچنین  ک���رد:  اض��اف��ه  وی 
جایگزینی  و  کار  حرکت  درحال  توزین  سامانه های 
آینده  سال  از  باسکول  و  دستی  دستگاه های  با  آن 

اجرایی خواهد شد.
مختاری با بیان اینکه شهر مشهد در حوزه حمل 
با  اما  دارد،  کشور  در  را  تعامل  بهترین  بار  نقل  و 
توجه  با  افزود:  است،  روبرو  کشور  در  چالش هایی 
به اینکه در حوزه  حمل و نقل بار در داخل شهرها 
دستورالعملی  و  تشکیالتی  چ��ارت  لحاظ  به  چه 
داشتن  نیازمند  لذا  نیست  شفافی  وضعیت  دارای 
اهداف  پیشبرد  جهت  در  روشن  و  شفاف  الگویی 

خود هستیم.

ابهام  و  تداخل  همچنین  کرد:  نشان  خاطر  وی 
درون  بار  نقل  و  حمل  حوزه های  وظایف  شرح  در 
شهری چون اتحادیه ها و شرکت ها و... نیز مطرح 
تفکیک  به  جلساتی  در  دول��ت  بایستی  که  است 
این  سریعتر  هرچه  و  بپردازد  خدمات  شرح  این 

دستورالعمل تصویب و به شهرها ابالغ شود.

مدیر برق شهرستان کاشمر در خصوص وضعیت 
براساس  گفت:  کاشمر  شهر  معابر  روشنایی 
وضعیت  از  کاشمر  شهر  روشنایی  استانداردها 

مطلوبی برخوردار است.
نشست  در  رضایی  سیدجواد  ایسنا،  از  نقل  به 
اینکه  ب��ه  اش���اره  ب��ا  خبرنگاران  ب��ا  خ��ود  خبری 
ارزیابی های الزم از تمامی خیابان ها به عمل آمده 
است، افزود: در برخی خیابان ها، به علت ترافیک 
درختان نورها به یکدیگر نمی رسد و بین چراغ ها که 
ایجاد شده  تاریکی  فاصله دارند  با یکدیگر  30 متر 

است.
نقاط  کاشمر  نقطه  هشت  در  اینکه  اعالم  با  وی 
کور داریم که مهم ترین آن خیابان ظهوری ترشیزی 
است که خانوارهای بسیاری ساکن هستند، عنوان 
سال  در  داشته ایم  که  اعتباراتی  به  توجه  با  کرد: 
جاری 500 متر از تامین روشنایی این خیابان آغاز 

شده و تیرهای برق نصب گردیده است.
در  اینکه  بیان  با  کاشمر  شهرستان  برق  مدیر 
متر   400 طول  به  هم  کمال الملک  بلوار  انتهای 
امسال نور مورد نیاز تأمین خواهد شد، بیان کرد: 
در تالش هستیم طی امسال و سال آینده مشکالت 

تأمین روشنایی نقاط کور رفع شود.
وی با اشاره به اینکه در مجموع روشنایی کاشمر 
را مطلوب ارزیابی می کنم، افزود: وظیفه ما تأمین 
و  نقلیه  وسایل  ت��ردد  ب��رای  نیاز  م��ورد  روشنایی 

عابرین پیاده است.
تعویض  از  قبل  اینکه  اعالم  با  ادامه  در  رضایی 
بررسی  مورد  بازرسی  واحد  توسط  باید  کنتور  هر 
قرار گیرد، گفت: قرار نیست به صرف اینکه مصرف 
و  شود  اع��الم  خ��راب  کنتور  شده  کمتر  مشترکی 

تعویض گردد.

وی همچنین سرانه مصرف مشترکین شهرستان 
را در مقایسه با استان متعادل دانست و اظهار کرد: 
خانگی  کاشمر  برق  شرکت  مشترکین  درصد   85

هستند.
سرانه  اینکه  بیان  با  کاشمر  شهرستان  برق  مدیر 
کیلووات   1800 سال  در  شهرستان  برق  مصرف 
ساعت است، بیان کرد: هر مشترک اگر در هر دوره 
مصرف  کیلووات   420 تا   400 از   متوسط  طور  به 
حساب  پلکانی  صورت  به  مبلغ  باشد  داشته  بیشتر 

شده و هزینه های برق افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه اگر هر خانوار شهری در هر 
به  و  بوده  متعادل  کند  مصرف  کیلووات   420 دوره 
از  بیشتر  شان  برق  قبض  و  خورد  نخواهد  جریمه 
35 هزار تومان نخواهد شد، عنوان کرد: در هر سال 
از  که  به طوری  پیدا می کنند  افزایش  پیک مصرف 
55 مگاوات در تابستان سال قبل به 58 مگاوات در 

تابستان امسال رسیده است.
شرکت  اعتبارات  اینکه  اعالم  با  ادامه  در  رضایی 
برق از محل اعتبارات سرمایه ای و جاری تامین می 
شود، بیان کرد: اعتبارات سرمایه ای فقط از طریق 

فروش انشعاب تأمین می گردد.
وی با بیان اینکه دولت هیچ گونه کمکی به ادارات 
نیاز  مورد  اعتبارات  تمامی  افزود:  نمی کند،  برق 
ارتقاء  و  شبکه ها  بهسازی  شبکه ها،  توسعه  برای 
تأمین  انشعاب  ف��روش  محل  از  و...  شاخص ها 

می شود.
اشاره  با  همچنین  کاشمر  شهرستان  برق  مدیر 

از  نیز  اینکه حقوق کارکنان و نیروهای پیمانکار  به 
محل اعتبارات جاری تأمین می شود، گفت: محل 
تأمین این اعتبارات از قبوض برقی است که توسط 

مشترکین پرداخت می شود.
یارانه ها  هدفمندی  زمان  از  اینکه  اعالم  با  وی 
طبق  و  شده  واریز  خزانه  حساب  به   اعتبارات  این 
می گردد،  بر  توزیع  شرکت های  به  درصدی  قانون 
بیان کرد: با توجه به نامناسب بودن وضعیت وصول 
قبوض برق در شهرستان شرکت توانیر به طور کامل 

اعتبار مورد نیاز را پرداخت نمی کند.
رضایی با بیان اینکه از ابتدای امسال 15 میلیارد 
میلیارد   12 تنها  که  داشته ایم  انرژی  فروش  تومان 
تومان آن وصول شده و سه میلیارد تومان دیگر را 
درصد   84 تنها  گفت:  هستند،  بدهکار  مشترکین 

فروش انرژی از ابتدای امسال وصول شده است.
استان  شهرستان   27 از  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
وضعیت  نظر  از  چهارم  رده  در  کاشمر  خراسان 
نامناسب وصول مطالبات قرار دارد، افزود: در حال 
حاضر 800 میلیون تومان از بدهی های برق مربوط 
به صنایع، 600 میلیون تومان بدهی ادارات و باقی 

بدهی مربوط به مشترکین تجاری و خانگی است.
 15 از  اینکه  بیان  با  کاشمر  شهرستان  برق  مدیر 
امسال  ابتدای  از  که  انرژی  فروش  تومان  میلیارد 
مشترکین  به  آن  تومان   میلیارد   10 داشته ایم 
گفت:  است،  رسیده  فروش  به  تجاری  و  خانگی 
هنوز یک میلیارد تومان از فروش برق وصول نشده 

است.

 287 فقط  حاضر  ح��ال  در  اینکه  اع��الم  با  وی 
کل  هستیم،  بدهکار  پیمانکاران  به  تومان  میلیون 
بدهکاری شرکت برق به پیمانکاران در سطح استان 
خراسان را 5 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: این 
قبض های  موقع  به  پرداخت  عدم  خاطر  به  بدهی 

برق توسط مشترکین است.
موقع  به  پرداخت  عدم  اینکه  به  اشاره  با  رضایی 
بسیاری  تأثیر  مشترکین  توسط  برق  قبض های 
به  اس��ت،  گذاشته  ما  مطلوب  خدمات دهی  در 
اشاره  برق  شرکت  روی  پیش  مشکالت  عمده ترین 
نقدینگی  وضعیت  و  مشترکین  بدهی  گفت:  و  کرد 
کاشمر  شهرستان  برق  شرکت  اساسی  مشکل  دو 

هستند.
وی با بیان اینکه بدهی صنایع روز به روز در حال 
درخواست  صنایع  از  کرد:  عنوان  است،  افزایش 
را  خ��ود  بدهی  وضعیت  سریع تر  چه  هر  داری��م 
به  را  بدهی  از  بخشی  هرماه  در  و  کرده  مشخص 

شرکت برق پرداخت کنند.
مدیر برق شهرستان کاشمر با اعالم اینکه هرچند 
برق  قانون در صورت عدم پرداخت قبض  براساس 
در یک دوره می توانیم نسبت به قطع انشعاب اقدام 
کنیم، اظهار کرد: تالش ما همکاری و مساعدت با 
چندین  علت  به  مواقع  برخی  اما  است  مشترکین 
دوره بدهی مجبور به قطع برق مشترکین می شویم.
وی با اشاره به اینکه چون بدهی مشترکین بسیار 
در  باال  مبلغ  با  بدهکاران  خاطر  همین  به  است 
کرد:  بیان  هستند،  مطالبات  کردن  وصول  اولویت 
براساس اعالم وزارت نیرو تولید هر کیلو وات ساعت 
انرژی 105 تومان هزینه دارد که مشترکین تنها 66 
ای  یارانه  مبلغ  باقی  و  کنند  پرداخت می  را  تومان 

است که توسط دولت جبران و پرداخت می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری مشهد خبر داد:

راه اندازی سامانه اینترنتی هوشمند »بار نت« برای رفاه شهروندان مشهدی

روشنایی شهر کاشمر استاندارد است
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تا حد ممکن،  باقیمانده غذا را دور نریزیم.

+ فرهنگ

  ژله انارالیه ای برای شب یلدا

مواد الزم: 
    ۱ بسته ژله انار

    ۱ بسته ژله آلوئه ورا
    ۳ لیوان آب

    ۱ لیوان شیر
    ۱ عدد انار

مراحل تهیه 
1 ابت��دا باید ژله ان��ار رو حاضر کنیم پس طبق 
دس��تور معم��ول ان��واع ژله ه��ا که روی بس��ته 
بندیش��ون نوشته شده، ابتدا محتوی بسته رو 

با یک لیوان آب جوش مخلوط میکنیم.
2 م��ن معم��وال وقت��ی محت��وی بس��ته رو ب��ا 
آبجوش مخل��وط کردم برای اینک��ه ژله خوب 
داخل آب حل بشه حدود یکی دو دقیقه روی 
گاز هم حرارتش��ون میدم تا دیگه هیچ ژله ای 

حل نشده نمونه و ته نشین نشه.
ب��از طب��ق دس��تور روی جعب��ه  نهای��ت  3 در 
ی��ک لیوان آب س��رد رو هم به مخل��وط اضافه 
میکنیم و میذاریم مایه ژله یکم در دمای اتاق 

بمونه تا خنک بشه.
4 حاال اناری رو که دون کردیم داخل لیوان ها 
میریزی��م طوری که یه الیه ک��ف لیوان بمونن. 
نبای��د مقدار انار خیلی زیاد باش��ه که روی هم 

انباشته بشن.
5 ح��اال ی��ک س��وم لی��وان ه��ارو ب��ا ژل��ه ان��ار 
پرمیکنی��م و داخ��ل یخچال میذاریمش��ون تا 
ژله خودش��و بگی��ره. مابقی ژله ان��ار رو بیرون 
یخچ��ال نگه میداریم چون ب��رای آخرین الیه 

بهش احتیاج داریم.
6 تا ژله انار س��فت میشه ژله آلوئه ورا رو آماده 
میکنیم مانند ژل��ه انار مراحل رو ادامه میدیم 
فقط به جای اضافه کردن یک لیوان آب سرد، 
در نهایت یک لیوان شیر سرد اضافه میکنیم.
7 بهت��ره بذاریم مخل��وط آبج��وش و ژله کمی 
از ح��رارت بیوفتن و بعد ش��یر س��رد رو اضافه 

کنیم.
8 ح��اال ژله آلوئ��ه ورا ش��یریمون رو هم داخل 
لی��وان های��ی ک��ه ژل��ه انارش��ون س��فت ش��ده 
میریزیم طوری که دو س��وم لیوان ها پر بش��ه. 
بعد دوباره لیوان هارو میذاریم داخل یخچال 

تا ژله آلوئه ورا هم ببنده.
9 در مرحل��ه آخ��ر مجددا ژله ان��ار و دونه های 
ان��ار رو میری��زم و باز لی��وان ه��ا رو میذاریم تو 

یخچال تا الیه آخر هم ببنده.
10 وقتی ژل��ه ها کامال خودش��ون رو گرفتن با 
خام��ه ف��رم گرفته تزیینش��ون ک��رده و بعد هم 

سرو میکنیم … نوش جان

  درخشانی موها و شادابی پوست با استفاده از جوش شیرین

سالمت

الهام اختری
متخصص طب ایرانی

جوش ش��یرین،  خ��وب  کاربرده��ای  از  یک��ی 
شستش��وی میوه  ها و سبزی ها است، می توان با 
اضافه کردن یک قاشق غذاخوری جوش شیرین 
به 10 لیتر آب, میوه ها و س��بزی ها را ضد عفونی 

کرد.

در کاه��ش الته��اب ناش��ی از گ��زش حش��رات و 
جوش های مناطق مختلف بدن نیز ضماد جوش 

شیرین و آب توصیه می شود.
در آب��ی که ب��ا آن حم��ام می کنید نی��ز می توانید 
جوش ش��یرین ح��ل کنی��د, موها و پوس��ت بدن 
خود را به آرامی ماس��اژ دهید که این امر موجب 
درخش��انی موه��ا و ش��ادابی پوس��ت بدن ش��ما 

خواهد شد.
شستشو و ضدعفونی مس��واک، شانه و برس سر 
در آب گرمی که جوش شیرین دارد, مفید است.

جوش شیرین را اگر همراه خمیر دندان با کمک 
ی��ک فوی��ل آلومینیوم��ی روی دن��دان 5 دقیق��ه 
ضماد کنید؛ دندان ها س��فید می شود همچنین 
در زخم ه��ای دهان��ی غرغره با آب گ��رم و جوش 

شیرین توصیه می شود.
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پیش��گویی از طریق مدفوع، قرن هاس��ت که 
به ش��کل های مختلف انجام می ش��ود. احتماال 
ای��ن پیش��گویی اولی��ن ب��ار در مصر باس��تان و 
با اس��تفاده از سوس��ک انجام ش��ده اس��ت. در 
روش جدی��د اردک ه��ا در ی��ک محوط��ه بس��ته 
راه می رون��د، غذا می خورن��د و مدفوع می کنند 
و پیش��گو ها ب��ا اس��تفاده از مدفوع آن ه��ا آینده 
را می خواندن��د. اما برخی پیش��گوها از مدفوع 
اف��راد ب��رای پیش��گویی آینده ش��ان اس��تفاده 

می کنند. این پیشگویی از طریق تحلیل شکل، 
بافت و حتی بوی مدفوع انجام می شود.

  حال بهم زن ترین راه پیشگویی
پیشگویی

مس��افر تاکسی آهس��ته روی ش��ونه ی راننده 
زد.

چون میخواست ازش یه سوال بپرسه.
از  رو  ماش��ین  کنت��رل  زد،  داد  رانن��ده   
ی��ه  ب��ه  بزن��ه  ب��ود ک��ه  دس��ت داد، نزدی��ک 
اتوبوس، از جدول کن��ار خیابون رفت باال، 
نزدی��ک بود که چپ کنه، ام��ا کنار یه مغازه 

ت��وی پی��اده رو، متوق��ف ش��د.
برای چندین ثانیه، هیچ حرفی بین راننده و 

مسافر رد و بدل نشد.
تا این که راننده رو به مسافر کرد و گفت: 

هی م��رد! دیگه هیچ وقت، ای��ن کار رو تکرار 

نکن، من رو تا سر حد مرگ ترسوندی!
م��ن  گف��ت:  و  ک��رد  عذرخواه��ی  مس��افر 
نمیدونس��تم که ی��ه ضربه ی کوچول��و، آنقدر تو 

رو میترسونه.
رانن��ده ج��واب داد: واقعًا تقصیر تو نیس��ت، 
ام��روز اولی��ن روزیه که ب��ه عنوان ی��ه راننده ی 

تاکسی، دارم کار میکنم ، 
آخه من ۲۵ س��ال، راننده  ماشین نعش کش 

بودم …
»گاه آنچن��ان ب��ه تکراره��ای زندگ��ی ع��ادت 
میکنی��م، که فرام��وش میکنیم ج��ور دیگر هم 

میتوان بود«

  راننده نعش کش
داستان

ب��ه عن��وان  در مص��ر باس��تان زن��ان فق��ط 
ش��ناخته  رس��میت  ب��ه  دار  خان��ه  همس��ران 
نمی شدند. آن ها وظایف خانه داری را انجام 
می دادند، ام��ا آزاد بودند هرجای دیگری کار 
کنند و دارایی های خودشان را داشته باشند. 
برخ��الف زنان یونان باس��تان که ش��هروند در 
نظ��ر گرفت��ه نمی ش��دند، زن��ان مصر باس��تان 
ب��دون سرپرس��تی مردان ه��م می توانس��تند 
زندگی کنند. آن ها طالق را به وجود آوردند، 
ب��ه دادگاه رفتن��د و ب��ه عنوان اعض��ای هیئت 

منصفه فعالیت کردند.
و  نمی ش��دند  ازدواج  ب��ه  مجب��ور  آن ه��ا 
می توانس��تند حرف��ه خود را دنب��ال کنند. 
این موض��وع یونانی ها را که فکر می کردند 

نقش ه��ا در مصر عوض ش��ده، به وحش��ت 
انداخ��ت. ب��ا ای��ن ح��ال، بیش��تر مش��اغل 
برت��ر در دس��ت م��ردان ب��ود. درص��د کمی 
از زن��ان توانس��تند ای��ن س��قف شیش��ه ای 
را بش��کنند و ب��ه مق��ام روحان��ی، کات��ب و 

فرعون برس��ند.
پزش��کان زن نیز مورد احت��رام بودند. یکی 
ای��ن زن��ان مص��ری توانس��ت »سرپرس��ت  از 
پزش��کان« ش��ود. قدیمی ترین مدرک��ی که از 
 Merit« یک زن پزش��ک وجود دارد مرب��وط به
Ptah« اس��ت ک��ه ۵۰۰۰ س��ال پی��ش در مص��ر 

زندگی می کرد. در اصل، مصر باس��تان اولین 
منطقه ای بود که به زنان قدرت و آزادی دارد 

نه جوامع غربی.

حقوق برابر زن و مرد اولین بار در مصر باستان

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان 

عزیز می باشد  

100080888



خراسان

به گزارش ایرنا، ‘احمد محمدی ‘ ش��امگاه یگش��نبه در آئین 
رونمای��ی کت��اب ‘ع��زاداری امروها’ با حضور انجمن س��ادات 
امروها در کراچی پاکس��تان، گفت: ع��زاداری و پیروی از اهل 
بیت و بخصوص حضرت اباعبدا... الحسین )ع( درس آزادگی 

و ایستادگی در برابر ظلم و ستم را به همگان می آموزد.
وی رمز موفقیت مسلمانان را اتحاد و ایستادگی آنان در برابر 
باط��ل خواند و گفت: اینکه در روزهای اخیر رئیس جمهوری 
آمری��کا با وقاحت تم��ام، بیت المقدس را ب��ه عنوان پایتخت 
رژیم صهیونیس��تی اعالم می کند، به دلیل نداشتن اتحاد در 
جهان اسالم است. سرکنسول کشورمان در کراچی پاکستان 
در پایان س��خنانش، اب��راز امیدواری کرد: برخی کش��ورهای 
اس��المی که راه افتراق در جهان اس��الم را پیش گرفته اند، در 

مسیر اتحاد برابر دشمنان اسالم قرار گیرند.
به گزارش ایرنا ‘س��ادات امروها’ جمعی از مس��لمانان منطقه 
امروه��ای هن��د در نزدیک��ی دهلی نو هس��تند که س��ال های 
متم��ادی اس��ت در پاکس��تان و برخ��ی مناط��ق دیگ��ر جهان 
زندگ��ی می کنن��د. به گ��زارش ایرنا، م��وج محکومی��ت اقدام 
ترام��پ در خصوص قدس همچنان از س��وی ش��خصیت ها و 
احزاب ادامه دارد. جمعی از س��ران احزاب سیاسی و مذهبی 
پاکس��تان نی��ز 25 آذرماه در نشس��تی تخصصی ب��ا حمایت از 
آرمان مردم فلس��طین، تصمیم اخیر ترامپ در مورد قدس را 

محکوم کردند. گروه های مذهبی و احزاب سیاس��ی پاکستان 
روز جمعه دو هفته گذش��ته - هفدهم آذرماه - پس از برگزاری 
نماز در شهرهای مختلف این کشور، اقدام ترامپ در خصوص 
به رس��میت ش��ناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم 

صهیونیستی را محکوم کردند.
هفته گذش��ته در پی تصمیم دونالد ترام��پ رئیس جمهوری 
آمریکا مبنی بر انتقال س��فارت آمریکا به بیت المقدس، گروه 
های مذهبی و احزاب سیاسی این کشور نظیر حزب جماعت 
اسالمی و حزب مجلس وحدت مسلمین پاکستان با برگزاری 

اجتماع و برپایی تظاهرات، به این اقدام اعتراض کردند.
گروه های سیاس��ی و مذهبی پاکس��تان در شهرهای کراچی، 
اله��ور، اس��الم آب��اد، کویته و پیش��اور با برگ��زاری تظاهرات، 
اعتراض خود را به تصمیم ترامپ اعالم کردند. ش��اهد خاقان 
عباسی نخست وزیر پاکستان نیز در نشست سازمان همکاری 
اس��المی با محکوم کردن دوباره تصمیم اخیر ترامپ در مورد 
قدس، از رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا خواس��ت که 
در تصمیم خود مبنی بر به رسمیت شناختن قدس به عنوان 

پایتخت رژیم صهیونیستی تجدید نظر کند.
احزاب و گروه های سیاس��ی مذهبی و اجتماعی در شهرهای 
کوچ��ک و بزرگ علی��ه ترامپ و رژیم صهیونیس��تی تظاهرات 

کردند.

Lesson from Imamدرسی از  امام اسرا
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Poetry Dayشعر روز

سال اول -  شماره 98 -   500 تومان 

  دسترداصالحطلبانبه
»دامعبورازروحانی«

عب��دا... ناص��ری فعال سیاس��ی اص��الح طلب پویش 
پشیمانی شدن از انتخاب روحانی را متاثر از فضا سازی 
مخالفان دولت و دلواپسان دانست و یادآورد شد که » در 
دولت اصالحات نیز عده ای شعار عبور از خاتمی را طرح 
کردند. اکنون نیز ش��اهدیم که برخی می خواهند همان 
راه خط��ا را بروند و نباید اج��ازه چنین چیزی را بدهیم. 
اص��الح طلب��ان در انتخاب��ات گذش��ته تصمیم درس��تی 
گرفتن��د وحتم��ا ت��ا 1400 حامی روحانی باق��ی خواهند 
ماند«.حس��ین مرعشی دیگر فعال سیاسی اصالح طلب 
نی��ز ضمن تاکید بر اینکه به هی��چ وجه از رای به روحانی 
پیشیمان نیس��تیم، گفته بود: » در انتخابات گذشته اگر 
ب��ه روحان��ی رای نمی دادی��م اتفاق بهتری نم��ی افتاد. 
منتقدان نیز اگر واقعا از دولت انتقاد دارند باید به صورت 
صریح و ش��فاف بگویند که به کدام موضوع انتقاد دارند و 
حتی راهکار نیز ارائه کنند. در این صورت است که دولت 
می تواند در زمینه رفع مش��کالت عمل کند. در غیر این 
صورت اظهار پشیمانی به هیچ وجه مشکلی را حل نمی 
کند«.محم��د ج��واد حق ش��ناس یک��ی دیگ��ر از فعاالن 
سیاسی اصالح طلب و عضو شورای شهر تهران است که 
از پشیمانان می پرسد اگر در انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر ب��ه روحانی رای نمی دادند، به چه کس��ی رای می 
داند؟بهرام پارس��ایی س��خنگوی فراکس��یون امید نیز با 
بی��ان اینکه »ش��خصا معتق��دم حامیان روحان��ی بهویژه 
طیف اصالحطلب حامی دولت به هیچ عنوان از حمایت 
خود پشیمان نیستند« گفته است: »اگر امروز مجددا در 
جای��گاه انتخاب می��ان روحانی و رقبای��ش در انتخابات 
قرار بگیریم، بیشك بار دیگر از روحانی حمایت خواهیم 

کرد«./نامه نیوز
  روایتعلیمطهریازپیگیریهایشدرباره
نقشموادرادیواکتیودرفوتآیتا...هاشمی

علی مطهری، نائب رئیس مجلس شورای اسالمی با 
تایید وجود م��واد رادیواکتیو در ب��دن مرحوم آیت ا... 
هاش��می رفس��نجانی گفت: »من آن زمان شنیده بودم 
ک��ه در آزمایش ها خونی که از آیت ا... هاش��می گرفته 
بودند مواد رادیواکتیو وجود داشت و ممکن است علت 
ف��وت این باش��د. این مطلب را از س��وی خان��واده آیت 
ا... هاش��می شنیده بودم که باعث ش��د این موضوع را 
پیگیری کنم.«نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��المی با بی��ان این مطل��ب تصریح ک��رد: »وقتی این 
موضوع را پیگیری کردم و از مس��ئوالن امر پرس��یدم به 
م��ن گفتند که مواد رادیواکتی��و در حدی نبوده که باعث 
فوت آیت ا... شود.«او به این سوال که از چه کسی این 
موضوع را پیگیری کرده اس��ت پاس��خ نداد.مطهری در 
گفتگ��و با اعتمادآنالین ب��ا تاکید بر اینک��ه پیگیری این 
مس��ئله از طریق ش��خصیت حقیقی من بوده اس��ت و از 
طرف مجلس ماموریتی در این باره نداشتم گفت: »من 
از طری��ق هیئت رئیس��ه مجلس یا از طریق کمیس��یون 
خ��اص مام��ور پیگی��ری ای��ن پرون��ده نب��ودم و وقتی از 
خان��واده آی��ت ا... هاش��می ش��نیدم، ای��ن موض��وع را 
خودم ش��خصا پیگیری کردم.«نائب رئیس دوم مجلس 
شورای اس��المی اظهار کرد: »پاسخی که به من در این 
باره داده ش��د مبنی بر اینکه م��واد رادیواکتیو در حدی 
نبوده که موجب فوت آیت ا... شود چون از طریق یکی 
از مقامات عالی بیان شد باید به آن اعتماد کنیم اما اگر 
کسانی اس��ناد و مدارکی برخالف این مسئله دارند باید 

ارائه کنند تا بررسی شود.«/اعتمادآنالین

  نگوییمگفتوگویملی،
بگوییمگفتوگویاحزاب

محمدتق��ی رهب��ر، عضو جامع��ه روحانی��ت مبارز در 
رابطه با پیش ش��رط برای انج��ام گفتوگو ملی گفت: در 
ابتدا باید عنوان موضوع اصالح شود. نباید گفتوگو فوق 
را ب��ه ن��ام »ملی« طرح ک��رد زیرا ملت ک��ه باهم اختالف 
ندارن��د و در تمام صحنه ها ایس��تادگی ب��ه خرج دادند، 
جنگ و نزاع ها به گروه های سیاس��ی مربوط می ش��ود 
بنابراین آنه��ا باید باهم وارد بحث ش��وند.وی در ادامه 
اظهار داشت: نیاز است به جای طرح عنوان »گفتوگوی 
ملی«، »گفتوگوی احزاب سیاس��ی« مطرح ش��ود چراکه 
این احزاب هس��تند که اختالف درس��ت میکنند وگرنه 
م��ردم در پ��ای صن��دوق ه��ای رأی و راهپیمای��ی ه��ا 
حاضر می ش��وند و تا به امروز رش��ادت و وحدت خود را 
نش��ان داده اند. تمام گروه ه��ای هم باید از مردم درس 
زمانشناس��ی و موقعیتشناسی بگیرند.این عضو جامعه 
روحانیت مبارز به گفتوگو بین جناحهای سیاسی اشاره 
کرد و افزود: جناحها باید با یکدیگر به گفتوگو بپردازند 
و هیچ پیش ش��رطی برای انجام آن نباید وجود داشته 
باش��د. سران جناح باید باهم به صحبت کنند و با انجام 
گفتوگو ریش��ه اختالف، وحدت نظر و انتظارات نظام را 
درآورند.رهبر در این خصوص بیان کرد: جناح ها باید 
از پوسته فردیت بیرون آیند و نگاه آنان نسبت به کشور 
و دنیا گسترده تر شود تا از تنگ نظری ها نجات یابیم؛ 
بنابراین نباید پیش شرطی برای گفتوگو بین گروه های 
سیاس��ی وجود داش��ته باش��د و نیاز اس��ت ت��ا تمایل به 
صحبت را ب��ه فال نیک گرفت زیرا باوجود پیش ش��رط 

حرکت فوق به بنبست کشیده میشود./رویداد 24
  گروهاصفهانیهاقائممقامبازداشت

شدهقالیبافراآزادکردند
محسن هاشمی در پاسخ به سوالی درباره پرونده عیسی 
ش��ریفی؛ قائم مقام قالیباف که پیش از این به اتهام مالی 
دستگیر ش��ده بود و اینکه گفته میشود؛ وی احتماال آزاد 
شده است، گفت: من هم این خبر را شنیده ام و احتمال 
میدهم موثق باشد. البته منبعی به من اعالم نکرده است، 
اما خیلی ها این موضوع را گفته اند. عالقه مندانی به این 
فرد وجود دارند که به گروه اصفهانی ها معروف اند که این 

وثیقه را برایشان تامین کردند./ایسنا
  کمیسیوناجتماعیتعطیلی

8ربیعاالولرالغوکرد
علی س��اری عضو کمیسیون اجتماعی درباره نشست 
عص��ر امروز این کمیس��یون گف��ت: اعضای کمیس��یون 
اجتماعی در جلس��ه امروز خود ط��رح اصالح تعطیالت 
رس��می کش��ور را بررس��ی کردن��د.وی اف��زود: ب��ر ای��ن 
اس��اس اعضای کمیس��یون در این جلسه مصوب کردند 
ک��ه تعطیل��ی ۸ ربی��ع االول مصادف با آغ��از والیت امام 
زم��ان )ع��ج( لغ��و ش��ود.عضو کمیس��یون اجتماع��ی با 
اش��اره به اینکه طرح اصالح م��اده ۸۴ آئین نامه داخلی 
مجل��س درم��ورد تش��کیالت داخل��ی مجل��س بررس��ی 
شد، خاطرنش��ان کرد: این بررس��ی مصوبه ای نداشت 
و موضوع برای بررس��ی بیش��تر به کمیته های تخصصی 

ارجاع شد./باشگاه خبرنگاران
  رئیسسابقبانکملیکرمانبازداشتشد

ام��روز  ظه��ر  کرم��ان  مل��ی  بان��ک  س��ابق  رئی��س 
بازداش��ت ش��د.بنا به اعالم ی��ک منب��ع آگاه، رئیس 
س��ابق بانک ملی کرمان به اته��ام تضییع حقوق بیت 
الم��ال )مرتب��ط باپرون��ده مه��دی جهانگی��ری( ظهر 

امروز در کرمان بازداش��ت ش��ده اس��ت./مهر

  گافعجیبحدادعادل!
غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارس��ی به عنوان چهره ش��ناخته شده در حوزه درست 
نویسی، طی انتشار پستی در توئیترش، امالی واژهای 
را اش��تباه نوشت.او س��اعتی پیش با انتش��ار پستی در 
صفح��ه توئیت��رش از آزادی جری��ان گ��ردش اطالعات 
در کش��ور ابراز خش��نودی کرد و نوش��ت بای��د بابت این 
موضوع ش��کرگزار بود.اما گویا زمان انتش��ار این پست، 
توج��ه به محت��وا مانع از دقت کاف��ی روی امالی واژهها 
ش��ده است چرا که کلمه »شکرگزار« به اشتباه به صورت 
»ش��کرگذار« نوش��ته ش��د؛ اش��تباهی که پس از گذشت 

زمان کوتاهی از انتشار، بالفاصله تصحیح شد.
  حقوقنمایندگانمجلسچقدراست؟

همش��هری نوش��ت: حق��وق نمایندگان ب��ا 70 درصد 
افزایش به 10میلیون تومان رسید. این جدای مزایای 
نمایندگی مثل حق دفاتر، خودرو و مسکن و... است. 

  حوزویانریشبلندوعصاوعمامه
رافراموشکنند

حجت االسالم محمدرضا زائری در کانال خود توصیه 
ه��ای ۱4 گانه ای را ک��ه آن را ماحصل تجربه چندس��اله 
خ��ود می نام��د، به روحانی��ون می کند و م��ی خواهد که 
در رابط��ه ب��ا م��ردم به آنه��ا توجه کنن��د.در یک��ی از این 
توصیه ها م��ی گوید: ریش بلند و عمام��ه بزرگ و نعلین 
و عصا را فراموش کنید. ش��ما آسید ابوالحسن اصفهانی 
و آیت ا... بروجردی نیس��تید. مردم انتظار ندارند همه 
را در مقام و جایگاه مرجعیت ببینند و گاهی حتی ظاهر 
خیلی متفاوت و رفتار عجیب را اصال درک نمی کنند و به 

حساب غرور و خودپسندی شما می گذارند!
  گشتهایسپاهموقتیهستندوتازمان

رفععارضهوجودخواهندداشت
حاجی دلیگان��ی، نماینده مجلس درباره گش��ت های 
س��پاه اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی سپاه و بسیج، 
پاس��داری از انقالب و دستاوردهای آن است. در همین 
راس��تا، اگر تش��خص دهند یکی از دس��تاوردهای ارزش 
های انقالب مورد تعدی قرار گرفته، وظیفه دارند بیایند 
و از آن دف��اع کنند. بنابراین، ای��ن موضوع جای نگرانی 
ندارد، چ��ون جز وظایف ذات��ی این نیرو اس��ت، البته با 
رعای��ت انچه اخالق، رفتار و چارچوب و قواعد اس��المی 
خوانده می شود. وی در پاسخ به سئوالی در مورد برخی 
مخالفت ها با این گشت ها و همچنین وظایف ناجا، ابراز 
داش��ت: تعارضی وجود ندارد. جایی که مباحث در حد 
این باش��د که ناجا به عنوان ضابط اقدامات خود را انجام 
ده��د، این یک روال عادی دارد. خیلی از مواقع هس��ت 
ک��ه یک نوع جرمی در جامعه به قدری خودش را نش��ان 
م��ی دهد و عرض اندام می کند که الزم اس��ت یک اقدام 
ویژه ای به صورت مقطعی انجام بگیرد.حاجی دلیگانی 
ادامه داد: گشت های سپاه مقطعی است اما تا زمان رفع 
عارضه ای که به وجود آمده است. سپاه و بسیج در همه 
زمینه ها، براساس انچه در قوانین وجود دارد می توانند 
نقش خودش��ان را ایفا کنند. ل��ذا، می بینید که برهمین 
اساس نجات مردم در زلزله کرمانشاه ضرورت حضور آن 

ها را می طلبد./انتخاب
   قوچانی:کمکالریجانیبهروحانی

برایرفعحصر
روزنام��ه آرم��ان به نق��ل از محم��د قوچانی نوش��ت: 
بنده از آقای س��یدمحمدرضا خاتم��ی نقل قول می کنم 
که آق��ای علی الریجان��ی در این مس��ئله در حال کمک 
به آقای روحانی اس��ت و اتفاقا ای��ن کمک خیلی جدی 

اس��ت. م��ن حت��ی اط��الع دارم ک��ه دیگ��ر دس��تگاه ها 
نی��ز ب��ا دیدگاهی مثب��ت به  این مس��ئله ن��گاه می کنند. 
نمایندگان فراکسیون امید با تشکیل کمیته ای با رئیس 
ق��وه قضائیه دی��دار داش��ته اند. این در حالی اس��ت که 
نیروهای امنیتی نیز با سعه صدر بیشتری با این مسئله 
برخ��ورد کرده ان��د. آق��ای روحان��ی ب��ه دالی��ل منطقی 
از انع��کاس اخب��ار مرب��وط به  ای��ن موضوع خ��ودداری 

می کنند تا مسئله حل شود.
  تابشبهنقویحسینی:

توعصارهفضائلملتهستی؟
پ��س از آنکه محم��ود صادق��ی نماینده م��ردم تهران 
در مجل��س در نط��ق میان دس��تور خ��ود عب��ارت ام��ام 
راح��ل مبن��ی ب��ر اینک��ه »مجلس عص��اره فضائ��ل ملت 
اس��ت« را به »مجل��س عص��اره فضائل ش��ورای نگهبان 
اس��ت« تغییر داد، نمایندگان خواه��ان ارائه تذکر ماده 
۷۹ آئی��ن نامه ش��دند. در ادام��ه اعت��راض نمایندگان، 
بع��د از آنکه عل��ی مطهری مانع تذکر نقوی حس��ینی به 
س��خنان حاشیه س��از محمودصادقی و تحریف آش��کار 
س��خن بنیانگذار جمهوری اس��المی ایران ش��د، تابش 
عض��و هیئت رئیس��ه فراکس��یون امید ب��ا الفاظی رکیک 
خطاب به عضو فراکس��یون نمایندگان والیی گفت: »آیا 

تو عصاره فضائل ملت هستی؟«/خبرآنالین
  تکذیبجریمهبدحجابیتوسط

دوربینهایجادهای
رئیس پلیس راهور ناجا ش��ایعات مطرح شده درباره 
ثب��ت تصوی��ر رانندگان بدحج��اب توس��ط دوربین های 
جاده ای را تکذیب کرد. س��ردار تقی مهری در گفت وگو 
با خبرن��گار انتظام��ی خبرگزاری تس��نیم در واکنش به 
انتش��ار ش��ایعاتی در خص��وص جریمه ش��دن تعدادی 
از رانن��دگان در جاده های کش��ور به دلی��ل عدم رعایت 
حجاب توس��ط دوربین ه��ای جاده ای اظه��ار کرد: این 
موض��وع ب��ه هی��چ وجه صح��ت نداش��ته و هی��چ تخلف 
اینچنین��ی توس��ط دوربین ه��ای ج��اده ای ثبت نش��ده 
اس��ت. رئی��س پلی��س راه��ور ناج��ا خاطرنش��ان ک��رد: 
دوربین ه��ای جاده ای پلی��س تخلفات خاص��ی را ثبت 
می کنن��د که ثب��ت تخلف بدحجاب��ی رانن��ده و تخلفات 

اینچنینی جزو این موارد نیست.
    ا...اکبرازکسانیکهدرلیستامید

بودندومیگوینداصولگراییم
مصطف��ی کواکبیان در پایان جلس��ه علنی با اس��تناد 
ب��ه م��اده ۷۹ در تذک��ر ب��ه صحبت ه��ای به��روز نعمت��ی 
نماینده ته��ران درباره انتقاد از نط��ق کواکبیان واکنش 
نش��ان داد. وی گف��ت: آق��ای نعمتی و نقوی حس��ینی 
درد  دستش��ان  نواختن��د،  را  م��ن  صحبتهایش��ان  در 
نکن��د. کواکبی��ان ادام��ه داد: بن��ده در نطق��م گفتم که 
هی��چ اصولگرایی از جمن��ا به آقای روحان��ی رای نداده 
و حمای��ت نک��رده اس��ت. حال اینک��ه آق��ای نعمتی که 
در لیس��ت امی��د در انتخاب��ات مجل��س بوده م��ی گوید 
ک��ه اصولگرا هس��تیم، ا... اکبر ��، وی در پایان گفت: ما 
همچن��ان از آقای روحانی حمایت می کنیم البته وکیل 

الدوله نیستیم و وکیل ملت هستیم./ایسنا
  عذرخواهیشورایشهرازمردم

واتباعافغان
رئیس کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی ش��ورای شهر 
ته��ران، ری و تجری��ش از مردم و اتباع افغ��ان به دلیل 
انتش��ار فیلم ضرب و شتم یک دس��تفروش عذرخواهی 
کرد.محمدجواد حق ش��ناس صبح امروز در تذکر پیش 
از دستور خود با بیان اینکه 27 آذر ماه روز جهان عاری 

از خش��ونت اس��ت، گفت: ابعاد این روز می تواند محلی 
هم باشد.حق شناس افزود: من به عنوان عضو شورای 
شهر تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا 
از عموم شهروندان و اتباع افغان درخصوص این حادثه 

عذرخواهی می کنم.
  اولتیماتومپایداریبهنعمتیو

جاللی:تکلیفتانرامشخصکنید
سیدحس��ین نقوی حس��ینی، نماینده م��ردم ورامین 
در مجلس همچنین به نطق مصطفی کواکبیان نماینده 
اصالح طلب مردم تهران و اظهارات وی مبنی بر حمایت 
اصولگرایان از روحانی اش��اره کرد و گف��ت: من اصولگرا 
هس��تم و به آقای روحانی رای نداده ام و عملکرد ایشان 
را هم قبول ندارم، اما سوال این است که آیا کسانی مانند 
آقای مصباحی مقدم در این مملکت اصولگرا هستند یا 
خی��ر؟ امثال آقای کاظم جالل��ی و بهروز نعمتی که برای 
آق��ای روحانی س��تاد زدند و از ایش��ان حمای��ت کردند، 
اصولگرا هستند یا خیر؟ تکلیف خودشان را معلوم کنند، 

با این روش نمی شود حرکت کرد./مهر
  بانکهادرارائهتسهیالتبهمناطق

زلزلهزدهمقاومتمیکنند
فره��اد تج��ری نماینده س��رپل ذهاب گف��ت: علیرغم 
امه��ال وام و تس��هیالت قبلی و تصوی��ب آن در دولت و 
ابالغ آن توس��ط بانک مرکزی به اس��تانداری متاسفانه 
ش��اهد مقاومت بانک ها هستیم، برخی بانک ها زیر بار 
نم��ی روند و ب��ه صورت غیر قانونی از حس��اب ضامن ها 
یا افراد زلزله زده برداش��ت می ش��ود و این نافی دستور 
دول��ت و امتیازی اس��ت که ب��رای زلزله زده ه��ا در نظر 

گرفته شده است./ایسنا
  ضرباالجل48ساعتهاحمدینژاد

برای»بگمبگمجدید«
محمود احمدی نژاد با انتش��ار پیام ویدئویی خطاب 
ب��ه رئیس ق��وه قضاییه گفت:م��ن می خواه��م موکدا از 
رئیس دستگاه قضا درخواست کنم که ظرف ۴۸ ساعت 
اس��ناد محکومی��ت ما ب��ه عنوان فتن��ه گ��ر ، منحرف یا 
حمایت از آقای بابک زنجانی را منتش��ر کنید. من نمی 
گویم ک��ه در دادگاه صالح زیرا از ش��ما چنی��ن انتظاری 
را ن��دارم ام��ا حت��ی اگ��ر در دادگاه فرمایش��ی تحت امر 
خودت��ان ما به ای��ن عناوین مجرمانه محکوم ش��ده ایم 
، ظرف ۴۸ س��اعت اس��نادش را منتش��ر کنید تا همگان 
بدانن��د. در غیر اینص��ورت بنده نظرم را در مورد ش��ما 
و عملکرد ش��ما طی این هش��ت س��ال با مردم در میان 
خواهم گذاشت و از طریق مقتضی نسبت به احقاق حق 

اقدام خواهم کرد./دولت بهار
  ادعایعجیبرئیسمرکزمطالعات

خاورمیانهعربستان
مدی��ر مرک��ز پژوهش ه��ای خاورمیان��ه در ش��هر جده 
عربس��تان ب��ا ط��رح  ادعاهای��ی واه��ی از اق��دام دونال��د 
ترام��پ درب��اره قدس حمایت ک��رد. ما به عن��وان عرب 
باید ایمان داش��ته باشیم تا طرف مقابل نیز این را درک 
کند. م��ا باید خواس��ته های طرف مقاب��ل را درک کنیم 
تا در مذاکرات صلح موفق ش��ویم. م��ا باید اذعان کنیم 
که “قدس نماد دینی یهود اس��ت و مثل قداس��ت مکه و 
مدینه برای مس��لمانان برای یهودیان مقدس است.” / 

باشگاه خبرنگاران
  گوشت40هزارتومانیارزاناست

علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوش��ت گوس��فندی 
گف��ت: قیمت گوش��ت گوس��فند در مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته 45 ه��زار توم��ان ب��وده اس��ت و توزیع گوش��ت 

گوس��فند وارداتی س��بب کاهش قیمت گوشت گوسفند 
شده اس��ت. قیمت گوشت گوس��فند را در کشتارگاه 36 
ت��ا 37 ه��زار تومان اس��ت و ه��م اکنون مصرف گوش��ت 
گوس��فند در بازار 50 درصد از دام داخلی و 50 درصد از 
گوش��ت وارداتی است. واردات به موقع گوشت گوسفند 
مانع در افزایش بی رویه قیمت گوش��ت در بازار ش��د./

تسنیم
  محرومیتمادامالعمربرایمسئول

ریختنادراردرزمینمسابقه
در ب��ازی خون��ه به خونه و گل گهر، در ش��هر س��یرجان 
اتفاقاتی افتاد که تصاویر آن منتشر شد. مایعی مشکوک 
در دروازه تیم بابلی ریخته ش��د و خیل��ی زود تصاویری از 
این اتفاق روی خبرگزاری ها قرار گرفت. حاال فدراسیون 
فوتبال هم بعد از بررس��ی همه اتفاقات این مس��ابقه رای 
نهایی خود را اعالم کرده اس��ت؛ کمیته اخالق فدراسیون 
فوتب��ال، رئیس هیئ��ت فوتبال شهرس��تان س��یرجان را 
ک��ه به ص��ورت غیرقانون��ی با داش��تن همزمان پس��ت در 
هیئ��ت مدیره باش��گاه گل گهر به عنوان رئی��س،  از منافع 
مش��ترکی در این دو پس��ت برخوردار ب��وده به محرومیت 
مادام العم��ر از فعالی��ت در فوتبال محکوم کرد. همچنین 
مسئول ورزش��گاه امام علی )ع( شهر س��یرجان که عامل 
اصلی ریختن مایع مشکوک به ادرار در زمین بازی دیدار 
تیم های گل گهر و خونه به خونه تشخیص داده شد نیز به 
محرومیت دائمی از فعالیت در فوتبال محکوم ش��د. رضا 
فتح آبادی سرپرس��ت تیم فوتبال گل گهر سیرجان نیز به 
یک سال محرومیت و تیم فوتبال گل گهرسیرجان نیز به 
انجام دو بازی خارج از استان کرمان محکوم شده است./ 

خبرآنالین
  تنشدرمجلستادرگیریفیزیکیهم

پیشرفت
پس از نطق محمود صادقی نماینده مردم تهران،  جلسه 
علنی مجلس دقایقی ملتهب شد و تا مرز درگیری فیزیکی 
بین نمایندگان نیز پیش رفت.نقوی حسینی در اخطاری با 
اش��اره به نطق محمود صادقی ک��ه در آن گفته بود مجلس 
عص��اره فضائل ملت نیس��ت بلک��ه عصاره فضائل ش��ورای 
نگهبان اس��ت، گف��ت: اینقدر مجل��س را تضعیف نکنید، 
بگذارید نمایندگان اظهارنظر کنند و حرف ش��ان را بزنند. 
م��ردم مذاکرات صح��ن علنی را گ��وش می کنند. مطالبی 
مطرح می ش��ود، چه قضاوتی خواهن��د کرد.علی مطهری 
ک��ه اداره جلس��ه را بر عهده داش��ت، اج��ازه ادامه صحبت 
را به نقوی حس��ینی نداد و گفت که پی��ش از این ادیانی در 
اخط��اری این موض��وع را مطرح کرده اس��ت. در این میان 
برخی نمایندگان سعی داشتند نقوی حسینی را به سمت 
صندل��ی اش هدایت کنند ک��ه اکبر ترکی نماین��ده فریدن 
برخ��ی از این افراد از جمله محمدرضا تابش و محمدعلی 

وکیلی را به عقب هل داد/ ایسنا
  مسئوالنهمنگرانشنودهستند!

مجید انصاری گفته است شنود و استراق سمع که در 
قانون اساسی به ش��دت منع شده است، به بهانه حفظ 
نظ��ام و امنیت و امثالهم اتفاق می افتد. او گفته اس��ت 
متاسفانه این اعمال کامال عادی شده به طوری که وزار 
و مسئوالن عالی رتبه قضایی، نمایندگان مجلس و ... 
نی��ز گاهی در جلس��ات به دور و بر خود ن��گاه می کنند و 
آهس��ته یا درگوشی صحبت می کنند چراکه می ترسند 
که آنجا شنود ش��ود. انصاری تاکید کرده هیچکس حق 
ن��دارد به بهان��ه حفظ نظام تندی و خودس��ری کند و به 
بهانه انقالبی گری هرکاری دلش خواست انجام دهد./ 

جماران

میز خبر

مشکالت امروز جهان اسالم از تفرقه و دشمنی مسلمانان 
نشات گرفته است
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در امر خداست.

انس�ا ن تنبل و تن پرور می پندارد كه تنها با ذكر به بهش�ت می رود او 
نه اسالم را شناخته ونه جزو فرهیختگا ن است او با صدقه زندگی می 
كند یعنی اگر فقیر اس�ت صدقه بخور اس�ت و اگر غنی است صد قه بده 
اس�ت او با ترحم زندگی می كند واس�ال م را نش�ناخته است صدقه بده 
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