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ساختار کالن نظام دانشگاهی
 نیازمند بازنگری است

مشاور رئیس جمهور در بازدید از منطقه ثامن مشهد مطرح کرد:

بافت های فرسوده محوری ترین 
بخش حاشیه نشینی
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امام جمعه مشهد:

 شادی جوان کنسرت و فسق و 
فجور در صحنه عمومی

 شهر نیست

گزارش ویژه

تحلیل ویژه
استاندار خراسان رضوی خبر داد:

هدفگذاری برای 2.5 میلیارد 
دالر صادرات از استان

رئیس شورای شهر:

مشهد باید پایگاه گفت و گوی 
همه جریان ها باشد

رئیس دانشگاه آزاد مطرح کرد؛

به نام آزادی به کام 
ولنگاری!

معاون استانداری خراسان رضوی: 

تا زمانی که در مسئولیت هستم
 وظایفم را انجام می دهم

قتل کودک 10 ساله در مشهد با 21 ضربه چاقو

پارلمان خوش تذکر
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صبح امروز بررسی می کند؛

چرایی افزایش بهای 
حمل و نقل عمومی

این داستان تذکر های بی حد و مرز و فراوان مجلسی ها به دولت است. اگر پیگیر اخبار مجلس شورای 
اسالمی باشید یا جلسات صحن علنی مجلس را از تلویزیون دیده یا از رادیو شنیده باشید با تعداد باالی 
تذکر نمایندگان به دولتی ها روبه رو خواهید شد اما تذکر چه ابزاری است؟ نمایندگان چه استفاده ای از آن 
می توانند بکنند؟ بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق 
اصل هشتاد و هشتم )۸۸( قانون اساسی، از رئیس جمهور یا وزیر در باره یکی از وظایف آنان حق سوال 

دارند، می توانند درخصوص موضوع موردنظر به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتبی تذکر دهند.

معاون دادستان مشهد از قتل یک دانش آموز 10 ساله با 21 ضربه چاقو در مشهد خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین سیدجواد حسینی،  با اعالم این خبر افزود: دانش آموز 10 ساله روز 
گذشته هنگامی که ساعت 12 ظهر از منزل خود در خیابان موسوی قوچانی  بیرون می رود تا با 
سرویس خود به مدرسه برود، اما به یاد می آورد که راننده سرویس به آنان گفته بوده که به علت 
مشکلی که برایش پیش آمده چند روزی نمی تواند به دنبال دانش آموزان بیاید و آن ها باید با پدر 

و مادر خود به مدرسه بروند.

اکبر  علی  حضرت  والدت 
باد گرامی  جوان  روز  و 



    انسیه علویون
NcalavyoN@yahoo.com

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آم��اده دریاف��ت پیش��نهادات و انتق��ادات 

شهروندان عزیز می باشد  
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 سرویس اقتصادی
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  و  جمهوری  رئیس  معاون 
 2 ماه  اردیبهشت  پنجم  تا  ماه  فروردین   22 از  گفت:  کشور 
میلیارد و 800 میلیون دالر گشایش ارزی در سطح کشوری 

انجام شده است.
محمد باقر نوبخت پنجشنبه شب در جلسه شورای برنامه 
ریزی و توسعه خراسان رضوی افزود: هم اکنون 1.5 میلیادر 
دالر ارز در اختیار است که حاضریم آن را با نرخ مبنای 42 هزار 

ریال برای واردات به فروش برسانیم.
وی افزود: برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی 
و دارو ارز مبنای به قیمت 38 هزار ریال است و در واقع به ازای 
هر دالر چهار هزار ریال در مجموع 30 هزار میلیارد ریال به 

بانک مرکزی تخصیص دادیم.
 وی عنوان کرد: بر این مبنا هیچ افزایش قیمتی در کاالهای 
اساسی نداریم و هیچ بهانه ای هم برای کوچکترین افزایش 
این  برای  ارز  نرخ  زیرا  نیست  پذیرفتنی  حوزه  این  در  نرخی 

حوزه 38 هزار ریال است.
 وی با تاکید بر اینکه هیچ وارداتی هم بدون ثبت سفارش 
نرخ  با  ارز  سفارش  ثبت  برای  ما  افزود:  نیست،  پذیر  امکن 
موضوع،سیاست  این  و  می دهیم  اختصاص  شده  تعیین 
مدیریت  را  مصارف  و  منابع  و  است  دولت  بازگشت  غیرقابل 

خواهیم کرد.
افزایش قیمت ارز در عید سیاسی بود

امسال  عید  ایام  در  ارز  قیمت  افزایش  اینکه  بیان  با  وی 
سیاسی بود، افزود: هر سال در این ایام قیمت ارز اندکی رشد 
دارد اما امسال تالش و تمرکز دشمنان بر این موضوع برای بر 

هم زدن شرایط و تشدید نارضایتی ها بود. 
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه چنین تحلیل کردند که 15 
درصد کردن نرخ سود بانکی از شهریور ماه موجب شده مردم به 
پولها را از بانک خارج کرده و در ارز سرمایه گذاری کنند، گفت: 
حال آنکه سیاست دولت در سه بخش اجرا شد نخست آنکه 
دولت 200 هزار میلیارد تومان گواهی سپرده با سود 20 درصد 

منتشر کرد که این رقم جذب شد. 
یخنگوی دولت خاطر نشان کرد: سیاست دیگر دولت این 
بود که پول و سرمایه مردم را ارز محور کنیم یعنی مردم از ما 
دالر خریداری کنند و ما به آن ها به صورت 6 ماهه بین 4 تا 4.5 
درصد سود می پردازیم سپس میزان سود را در 6 ماهه دوم بر 

مبنای قیمت ارز موجود در بازار به آنها بپردازیم.
وی سیاست دیگر را هم هدایت نقدینگی به سمت بازار سکه 
دانست و گفت: این سیاست ها در مدت کوتاهی پاسخگو بود 

اما کم کم خروج سرمایه در کشور افزایش یافت.
مصارف ما بیش از منابع است

وی ادامه داد: با همه اینها منابع ما بیش از مصارف است 
چنانکه پارسال 50 میلیارد دالر از فروش نفت و 48 میلیارد 
دالر درآمد حاصل از ارز غیرنفتی بود اما مصارف ما 52 میلیارد 
دالر واردات و 20 میلیارد دالر هم توسط مسافرین خارج شد.

سخنگوی دولت اضافه کرد: با این حال اگر قرار باشد هر کس 
پول را به ارز تبدیل کند منابع ما نمی تواند رشد کند، به منظور 
غنی شدن منابع ارزی برنامه ریزی شده و با این سیاست منابع 

و مصارف را مدیریت می کنیم.
اشتغال 790 هزار جمعیت فعال جویای کار در سال 96

در  ج��اری  سال  سیاست های  موضوع  در  ادام��ه  در  وی 
آمار  مرکز  اعالم  اساس  بر  گفت:  هم  اشتغال  و  تولید  حوزه 
ایران در سال قبل از 797 هزار نفر جمعیت فعال جویای کار 
افزوده شده به متقاضیان اشتغال 790 هزار نفر با اقدامات و 
تالش های صورت گرفته اشتغال یافتند وهفت هزار نفر باقی 

مانده است. 
نفر  و 200 هزار  میلیون  ما سه  بیکاران  داد:  ادامه  نوبخت 
شده  اف��زوده  تعداد  این  به  هم  دیگر  نفر  هزار  هفت  که  است 
است. این رقم 18 هزار و 500 میلیارد تومانی که به طرح های 
بخش خصوصی داده بودیم در سال جاری به 73 هزار و 400 
میلیارد تومان رساندیم که مجلس تصویب کرد و امسال فقط 
به واحدهای تولید کوچک و متوسط تعلق نمی گیرد و امسال 

بخشی به حوزه مسکن اختصاص می یابد.
 معاون رئیس جمهور تصریح کرد: بخشی از آن از منابع غیر 
دولتی اعم از نظام بانکی، صندوق توسعه تامین و به واحدهای 
بخش خصوصی کمک می شود که در مجموع به میزان 734 

میلیارد ریال می باشد.
پارسال  داد:  ادامه  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس 
185 هزارمیلیارد ریال برای 26 هزار طرح تولیدی تسهیالت 
بنگاه  از آن که 24 هزار  به سال قبل  پرداخت شد که نسبت 
متوسط بود رشد خوبی دارد. از سوی دیگر از منابع دولتی و 

خزانه به طرح های زیربنایی وعمرانی کمک می کنیم.
هزار  دولت 421  حوزه  این  در  نیز  پارسال  کرد:  اظهار  وی 
 12 که  کرده  پرداخت  عمرانی  طرح های  برای  ریال  میلیارد 
هزارمیلیارد ریال از محل ماده 10 و12 برای طرح های عمرانی 
ریال  میلیارد  هزار   19 هم  حوادث  برای  و  یافت  اختصاص 

پرداخت شد.
نوبخت افزود: همچنین پارسال 67 هزار میلیارد ریال نیزاز 
محل صندوق توسعه ملی برای مهار آب های مرزی و توسعه 

دشت  های ایالم و خوزستان تخصیص یافت.
 وی با اشاره به گزارش صندوق بین المللی پول بر مبنای 40 
شاخص درهفت بخش اقتصاد ایران طی یک دوره چند ساله 
نرخ بیکاری در ایران تقلیل یافته و نرخ بیکاری را تک رقمی 
نگه داشته و رشد اقتصادی ایران براساس همان گزارش 4.5 

درصد است. 
سهم خراسان رضوی از بازسازی 100هزار بافت فرسوده 
وی با اشاره به دو برنامه در حوزه اشتغال افزود: در حوزه 
مسکن، نوسازی و بازسازی 100 هزار بافت فرسوده نیمی از 
آنها شهری و نیمی روستایی برنامه ریزی شده که این موضوع 
سهم  باید  و  می کند،  ایجاد  اشتغال  نفر  هزار   240 می تواند 

استان خراسان رضوی از این طرح مشخص شود.
وی با بیان اینکه، کل اعتبار این طرح 734 هزار میلیارد ریال 
است و در موضوع حمل و نقل درون و برون شهری امید است 

100 هزار شغل ایجاد می کنیم.
نوبخت با تاکید بر اینکه ما می خواهیم ناوگان حمل و نقل 
کشور را نوسازی کنیم که در کنار تسهیل و رفع موانع مسیر 
تولید، برای مردم شهر و کاهش آلودگی هوا بسیار موثر است 

ضمن آنکه سهم استان از آن تسهیالت باید مشخص شود.
ما  سیاست  عمرانی  طرح های  با  ارتباط  در  کرد:  بیان  وی 
استفاده کرده  از مدل شراکت بخش خصوصی  و  تغییر کرده 
بخش  و  بانکی  منابع  با  اهرمی  صورت  به  را  دولتی  منابع  و 
خصوصی افزوده و با این روش 126 هزار میلیارد تومان اعتبار 
در اختیار است اما هنوز این پروژه به برش استانی ندارد که این 

نیز مشخص می شود.

رشد 15 درصدی صادرات استان در فروردین ماه
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: فقط در یک ماه فروردین 
15 درصد صادرات ما افزایش داشته و به همین میزان صادرات 
از واردات ما بیشتر شده است و 1.5 میلیارد دالر ترازمثبت 

بازرگانی کشوراست. 
نوبخت از عملکرد خراسان رضوی در تحقق اشتغال و و رونق 
تولید قدردانی کرد و افزود: در حوزه اشتغال خراسان رضوی 
کار بسیار ارزشمندی صورت گرفت که هم نرخ مشارکت و هم 

نرخ بیکاری کاهش قابل توجهی دارد.
روند  که  است  آن  واقعیت  گفت:  جمهوری  رئیس  معاون 
متغیرها و شاخص ها مثبت است اما به معنی رفاه کامل استان 
و دستیابی به اهداف نیست بلکه با ایده آل های مورد نظر فاصله 

زیادی است که باید به آن برسیم.
نوبخت با بیان این که نتایج به دست آمده در خراسان رضوی 
ارزیابی  اساس  بر  کرد:  تصریح  است؛  جمعی  کار  محصول 
عملکردها، همه روندها در این استان مثبت می باشد و انتظار 
و  مختلف  دستگاه های  هماهنگی  و  همگرایی  با  است  این 

نمایندگان مجلس، همچنان این مهم استمرار یابد.
»آب« محور سفر قریب الوقوع روحانی به استان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به سفر قریب 
سفر  در  گفت:  رضوی  خراسان  به  جمهوری  رئیس  الوقوع 
قبلی رئیس جمهوری به این استان، تفاهمی که برای اجرای 
به  که  بود  تومان  میلیارد  حد 723  در  گرفت  صورت  پروژه ها 

1300 میلیارد تومان افزایش یافت
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: هنوز طرح هایی 
داریم که باید پول تزریق شود. فقط در حوزه شهرداری 700 
میلیارد تومان برای مترو تعهد کرده بودیم که به 800 میلیارد 
تومان افزایش یافت و تعهدی هم برای نوسازی ناوگان حمل و 

نقل استان داشتیم که محقق شد.
 نوبخت تصریح کرد: در سفر اخیر رئیس جمهوری باید وزنه 
آب را سنگین تر دید زیرا آب جایگزین ندارد و باید به هر شکل 

ممکن تامین شود.
استاندار خراسان رضوی خبر داد:

یک هزار و 100میلیارد تومان باری حاشیه شهر مشهد
در ادامه این دیدار، استاندار خراسان رضوی گفت: طی سه 
سال گذشته بیش از یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در حاشیه 

شهر مشهد مقدس هزینه شده است
علی رضا رشیدیان افزود: با توجه ویژه دولت به استان، در 
سال 96 با همدلی و اتحاد بین مردم و مسئوالن توانستیم به 

شرایطی برسیم که توسعه در حوزه های مختلف سرعت گیرد.
وی اضافه کرد: در سال گذشته علی رغم اینکه بیش از 3 ماه 
کشور درگیر رقابت های سیاسی و انتخابات بود، به تمام اهداف 
توسعه اقتصادی از جمله رشد 8 درصدی در اقتصاد و تولید 
دست یافتیم. در حوزه IcT و طرح تکاپو نیز قدم های خوبی 
برداشته شد و نتیجه آن با 72 میلیارد تومان سرمایه گذاری، 

ایجاد 61 هزار 500 اشتغال در استان گردید.
استاندار خراسان رضوی گفت: در سال گذشته تنها دو واحد 
پنج میلیون تنی گندله در خواف راه اندازی شد که میزان تولید 

این محصول را در استان به 12.5 میلیون تن رساند.
افتتاح واخد کنسانتره جوین در سفر رئیس جمهور

رشیدیان با بیان این که میزان تولید کنستانتره در استان 
واحد  قرار است یک  تن است؛ گفت:  میلیون  اکنون 10  هم 
دیگر در جوین نیز با سفر ریاست جمهور به خراسان رضوی 
راه اندازی شود. وی افزود: در استان بیش از 90 میلیون دالر 
صادرات خدمات فنی مهندسی داشته ایم و در حوزه ترانزیت 
نیز رشد 18 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه قبل آن تجربه 
کرده ایم.  استاندار خراسان رضوی گفت: در حوزه طرح های 
با 940 میلیارد ریال تهیه و  اشتغال روستایی نیز 251 طرح 
مصوب و به بانک ها ارائه شد که در سال گذشته 360 میلیار 

ریال از این طرح ها عملیاتی شده و در دست اجراست.
رشد 7درصدی درآمدهای خراسان رضوی

رشیدیان ادامه داد: با همه مسائل و چالش ها در سال 96، 
به خزانه  استان 26 هزار و 880 میلیارد ریال درآمد کسب و 
واریز نمود که نسبت به سال قبل رشد هفت درصدی دارد هر 
چند نسبت به سهم تعیین شده از سوی کشور 17 درصدی 
از  برخی  حساب های  که  است  آن  هم  علت  که  است  کمتر 
واحدهای بزرگ فعال،در استان نبوده و مالیات آنها در جای 

دیگری واریزمی شود در حالی که باید به استان وارد شود.
وی با اشاره به ایجاد 123 هزار و 900 اشتغال جدید در سال 
گذشته گفت: با این وجود هنوز 260 هزار متقاضی و جویای 
کار در استان داریم که برای رسیدن به نرخ قابل قبول اشتغال 
وکاهش بیکاری نیازمند تالش فوق العاده ای در سال جاری 

هستیم.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم 
توسعه در سال نخست، باید 123 هزار اشتغال ایجاد می شد 
با توجه به ظرفیت های موجود و تعداد باالی جویندگان  اما 
کار، این رقم با تفاهم بین دستگاه های اجرایی و تقسیم کار 

شهرستانی، به 160 هزار اشتغال افزایش یافت. 
برنامه ریزی برای ایجاد 110هزار فرصت شغلی

رقم  از  شده  ایجاد  اشتغال  چند  هر  اینکه  به  اشاره  با  وی 
تعیین شده در برنامه ششم توسعه بیشتر است، تاکید هنوز 
جمعیت قابل توجهی از افراد جویای کار دراستان وجود دارد.

ما معتقدیم که توسعه اشتغال، آسیب ها را کاهش می دهد. 
امسال تمرکز بر ایجاد 110 هزار فرصت شغلی جدید است که 
امید است با همت و همکاری خوب بین بخشی و عزم و بسیج 
حوزه  در  بویژه  آن  نیاز  مورد  وسرمایه  اشتغال  این  همگانی 

جوانان محقق شود.
گذاری  هدف  تحقق  برای  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
سال 97،  طی  استان  در  اشتغال  ایجاد  درزمینه  شده  انجام 
استان  در  گذاری  سرمایه  ریال  میلیارد   120 جذب  نیازمند 

هستیم.
سرمایه  میزان  این  تحقق  ب��رای  ک��رد:  تصریح  رشیدیان 

گذاری، استان ظرفیت های خوبی دارد چنانکه در سال گذشته 
شاهد رشد خوبی در جذب سرمایه گذاری خارجی بودیم که در 
عین رشد 3.5 برابر از نظر حجم نسبت به سال قبل موجب شد 
از نظر تعداد پروژه های سرمایه گذاری رتبه اول کشوررا کسب 
کنیم و از نظر حجم هم که در مجموع 585 میلیون دالر بود، 

رشد 3.5 برابری نسبت به سال قبل در استان داشت.
بیشتر  ظرفیت  این  از  باید  جاری  سال  در  کرد:  تاکید  وی 
سرمایه  جذب  ب��رای  تری  گسترده  تالش  و  شود  استفاده 

گذاری های داخلی و خارجی انجام شود.
تالش برای رونق تولید و افزایش بهروری

استاندار خراسان رضوی گفت: سهمیه اشتغال استان برای 
است  جدید  اشتغال  هزار  توسعه 73  ششم  برنامه  دوم  سال 
اما با توجه به توانمندی، نیازها وقرار گیری خراسان رضوی 
در بین سه استان نخست کشور در حوزه نرخ مشارکت باالی 
اقتصادی، هدف گذاری انجام شده برای ایجاد 110 هزار شغل 

است.
رشیدیان تصریح کرد: در این راستا نخستین رویکرد امسال 
تداوم رونق تولید است که ارتقا کیفیت تولیدات به تناسب نیاز 
بازار و افزایش بهره وری و بهره گیری از ظرفیت های تولیدی 
استان واستفاده از تکنولوژی جدید و ایجاد اشتغال پیگیری 
می شود. وی در ادامه حوزه عمرانی را محور پیشبرد و زیربنای 
توسعه استان دانست و گفت: طی سال قبل سه هزار و 400 
پروژه عمرانی در حوزه های مختلف از حمل و نقل، گاز، توسعه 
و عمران شهری، بهداشت، درمان، دانشگاه ها و غیره با سرمایه 
گذاری 75 هزار و 60 میلیارد ریالی به سرانجام رسید که بسیار 

ارزشمند و اثرگذار است. 
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: طی سه سال گذشته با 
همه تنگناها فقط در حاشیه شهر مشهد مقدس بیش از یک 
هزار و 100 میلیارد تومان هزینه شده و خدمات صورت گرفته 

ملموس است.
رشیدیان گفت: همه دستگاه ها، سپاه و شهرداری در این 
موضوع ورود کردند و با حمایت و سرمایه گذاری دولت شاهد 
اقدامات بسیار گسترده ای به ویژه در حوزه خدمات زیربنایی، 

آب، برق، گاز و بهداشت بودیم. 
در  شهرداری  توسط  کوچک  و  بزرگ  پارک   50 افزود:  وی 
حاشیه شهر بهره برداری شد و مرکز بهداشتی ما به 42 مورد 

رسیده و 20 مورد دیگر نیز در دست انجام است
شده  انجام  اقدامات  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استاندار 
و  استان  این  در حوزه گردشگری هم گفت: در سال گذشته 
مشهد الرضا )ع( پذیرای بیش از 30 میلیون زائر و مسافر بود 
و در حوزه سوغات هم اقداماتی شروع شده تا تولیدات داخلی 

جایگزین کاالهای خارجی شود.
وی در این میان در حوزه اقدامات سلبی برای رونق تولید و 
ایجاد اشتغال در قالب مبارزه با قاچاق کاال و ارز هم گفت: سه 
هزار و 400 میلیارد ریال ارزش کشفیات قاچاق استان درسال 
قبل بود که تمرکز بر برخورد با دانه درشت ها و قاچاقچیان کالن 
با وجود کاهش تعداد پرونده ها شاهد رشد 101  موجب شد 

درصدی حجم کشفیات باشیم.
رشیدیان افزود: در حوزه مباحث اجتماعی هم این همکاری 
مواد  به  معتادان  آمار  و  اعتیاد  شیوع  کاهش  در  همدلی ها  و 
مخدرموثر بوده است که در این میان نقش تشکل های مردم 
نهاد قابل تقدیر است. وی ابراز امیدواری کرد: با تقویت این 
تشکل ها بویژه مجمع مشورتی بانوان و خانه جوانان و غیره در 

این حوزه گام های موثرتری برداشته شود.
تعداد  استان  در  ش��ده  ت��الش  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
مددجویان کمیته امداد کاهش یابد، گفت: سال گذشته 9000 
و  کردند  پیدا  حضور  امداد  کمیته  اشتغالی  طرح های  در  نفر 
4000 نفر نیز توسط بهزیستی در طرح های اشتغالی شرکت 

کردند. 
اقدامات  از  دیگر  یکی  اف��زود:  رضوی  خراسان  استاندار 
برای  نیروگاه های کوچک خورشیدی  توسعه  استان  شاخص 

مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در روستاها بود. 
رشیدیان ادامه داد: در واقع حدود 700 نیروگاه کوچک برای 
این افراد راه اندازی شد که نتیجه عملی آن این است که تاکنون 

550 واحد آن به شبکه وزارت نیرو متصل است. 
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه فرهنگی هم در 
موضوع زیارت اقدامات خوبی صورت گرفت و در بحث پایتخت 
فرهنگی مشهد در بین کشورهای اسالمی در سال 2017 هم با 
تالش هایی صورت گرفت به اذعان مسئوالن »آیسسکو« بسیار 
فرهنگی  پایتخت های  سایر  با  مقایسه  قابل  و  بوده  گسترده 

نیست.
تقویت  و  حفظ  برای  حال  عین  در  کرد:  عنوان  رشیدیان 
بعنوان قطب فرهنگی در تعامالت کشورهای  جایگاه مشهد 
اسالمی، پیگیری شد این عنوان برای یک دهه در این کالنشهر 

باقی بماند.
90میلیون متر مکعب صرفه جویی در آب کشاورزی

وی اضافه کرد: با وجود مشکالت آبی استان، در 20 هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی، سیستم نوین آبیاری به اجرا در آمد 

که به معنای 90 میلیون متر مکعب صرفه جویی است.
استاندار خراسان رضوی با بیان این که 500 هکتار باغ هایی 
که نیاز به آب کمتری برای کشت دارند در استان توسعه یافته؛ 
گفت: برداشت آب استان از سفره های آب زیرزمینی کاهش 
با  مقابله  برای  ظرفیت  این  می دهد  نشان  این  و  است  یافته 
مساله کم آبی در استان وجود دارد تا بتوان سازگاری کاملی با 

شرایط آبی داشت.
بحران در تامین منابع آبی

استان  در  منابع آب  تامین  لحاظ  به  را  رشیدیان سال 97 
بارش  کاهش  درصد   43 کرد:  تصریح  و  کرد  توصیف  بحران 

داشته ایم و بیش از 70 درصد ظرفیت سدها خالی است.
وی خاطر نشان کرد: به منظور مقابله با این پدیده و بهره 
وری مناسب منابع آب استان، 102 طرح در حوزه آب، آبفا، 

باز چرخانی و فاضالب در حال اجرا داریم.

وزیر کشور :

چهلمین سال انقالب باید زمان امید، نشاط ، وحدت باشد

معاون استانداری خراسان رضوی:

تا زمانی که در مسئولیت هستم
 وظایفم را انجام می دهم

وزیر کشور گفت : چهلمین سال انقالب باید تبدیل 
به سال امید، نشاط ، وحدت ،  توجه به اصول و ارزش 
های انقالب و معرفی یافته های ایمانی انقالب برای 

ما باشد.
عبدالرضا رحمانی فضلی روز جمعه در سومین روزاز 
همایش مسئوالن شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
ظرفیتهای  اسالم   : اف��زود  مشهد  در  کشور  سراسر 
گسترده و بسیار نابی در هدایت  ابعاد مختلف زندگی 
انسان دارد و در مسیر اسالم حرکت کردن یعنی قدرت 

اداره جامعه را داشته باشیم.
باید  انقالب  از  با گذشت 40 سال   : کرد  اظهار  وی 
اراده ها را به گونه ای تجمیع کنیم که در مسیر اقتصاد 
حرکت  همسو  و  یکصدا  کشور  توسعه  و  سیاست  و 
و  نفسانیت،اختالف  هوا،  باید  مسیر  این  در  و  کنیم 
منافع شخصی و گروهی ، عدم تبعیت از قانون و عدم 
همکاری وتعامل با یکدیگر در درون یک نظام را کنار 
گذاشته و همه تحت رهبری های مدبرانه وهوشیارانه 

رهبر معظم انقالب دریک  جهت گام برداریم .
 وی افزود : گاه چون با یک نفر مخالفیم ،کاری می 
کنیم که زمین بخورد و در این میان حتی اگر هزاران 
نفر دیگر متضرر شوند هم برایمان اهمیتی ندارد که 

این امر با اسالم و آموزه های اسالمی منافات دارد.
وی تصریح کرد : گاه چوب الی چرخ هم می گذاریم 
وتالش می کنیم دیگری به نتیجه مطلوب نرسد این 
امر ناشی از آن است که آموزش ندیده ایم تامنافع و 

قدرت ملی را اصل بدانیم .
 وی با بیان اینکه هر خطا و اشتباهی دیدیم انتقاد 
مصلحانه کنیم اما اینکه همه  توفیقات وخوبی ها را 
نبینیم و ضعف ها را صدها برابر کنیم دور از ارزشها و 

آموزه های اسالم است.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه باید 40 امین سال 
انقالب را تبدیل به زمان امید برای مردم کنیم ؛ افزود 
: کشورما دارای ظرفیت های گسترده در ابعاد مختلف 
اقتصادی ، اجتماعی و طبیعی و حتی نیروی انسانی 
است و باید همه در کنارهم تحت رهبری های مقام 
معظم رهبری در استفاده حداکثری  از همه ظرفیت 

مدیریت  را  آن  و  عمل  احسن  نحو  به   امکانات  و  ها 
کنیم . وی با تاکید بر اینکه وقتی معتقد به وجود اصل 
والیت فقیه در راس نظام هستیم این اختالفات برای 
چیست ، ادامه داد : هر گاه از این اصل فاصله گرفته 

ایم دشمن میدان یافته است..
وزیر کشور ادامه داد : ما در تحریم ، فشار و توطئه 
در  حتی  کرده  اداره  را  وکشور  فعالیت  گسترده  های 
جریان برجام ،آنان سیستم بانکی را به درستی  فعال 
نکردند و در همه این محدودیت ها و سختی ها کار را 

پیش بردیم و مهمترین آن در حوزه علم است.
وی گفت : دلیل اصلی و پنهان این دشمنی ،موضوع 
دین است اما در آشکار، ساخت بمب اتمی را مطرح 
می کند زیرا آنان از توسعه علم و دانش و تکنولوژی 
هم هراس دارند تکنولوژی که عاملی محوری قدرت 
و  فشار  اعمال  دنیا  به  توانند  می  آن  با  و  است  آنان 
قدرت می کنند.  وی اظهار کرد :  آنان از این هراس 
دارند که نباید ایران وارد تکنولوژی نوین و های تک 
می شد و امروز همین ظرفیت و توان ، عامل  قدرت 
اما  ایم  آورده  به دست  را سخت  قدرت  این  و  ماست 

مسیرهمچنان  طوالنی پیش روست .
اما  شده  تغییر  دچار  چیز  همه  اینکه  بیان  با  وی   
 ، باور   ، ایمان  آن  و  کند  تغییر  نباید  اصول  از  برخی 

اعتقادات و تبعیت ما از رهبری است که  نباید تغییر 
 ، گری  انقالبی  روح  دمیدن   ، ما  وظیفه  امروز  و  کند 
ایمان واخالص در کالبد همه تغییرات است و  در این 

صورت موفق هستیم.
وی تصریح کرد : در واقع طی 40 سال آنها مدام با 
تهدید و استفاده از حربه های مختلف برای براندازی 
نظام وناکارآمد نشان دادن آن  تالش کرده اند و امروز 
مواجهه آنان  با ما روی موضوعاتی است که حریم ها 
و مناطق ممنوعه آنها چون  تکنولوژی های پیشرفته 

وانرژی هسته ای بوده است.
اساس  تکنولوژی  ام��روز   : داد  ادام��ه  کشور  وزی��ر 
تغییرات جامعه است به گونه ای که حتی تعیین کننده 
تکنولوژی  این  بر  چه  هر  و  هست  هم  زندگی  سبک 
تسلط یابیم قدرت بیشتری در اختیار داریم و باید از 
قدرت و خالقیت انسانی و ظرفیت های جامعه بویژه 

جوانان بهره ببریم.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی متفاوت و در حال 
تغییراست و رهبری این موضوع را نزدیک به یک دهه 
قبل گوشزد کردند که اگر نتوانیم آن تغییر را مدیریت 
کنیم تسلیم آن خواهیم شد و در این دهه به تناسب 
سبک  آن  از  پس  فرهنگی  تهاجم  بحث  ابتدا  زمان 
تغییرات  اخیرا  و  اقتصادی  تغییرات  بعد  و  زندگی 

تکنولوژی را مطرح کردند..
،رهبر  ای  عده  اشتباه  تصور  خالف  بر   : افزود  وی 
انقالب نه تنها با اینترنت مخالف نیستند بلکه در سال 
78 تاکید کردند در موضوع اینترنت و شبکه های آن، 
اطالع رسانی جدی انجام شود و برای آن برنامه ریزی 
کنیم که اگر اینگونه می شد امروز شبکه اینترانت ملی 
داشتیم . وی اظهار کرد : شورای عالی فضای  مجازی 
شکل گرفت چون رهبر انقالب بر تسلط و مدیریت و 
تاکید دارند فضایی که  این فضا   حرکت پیشروانه در 
اساس و محور ثقل آن در توجه به این دوران باید به 

تغییرات متکی  باشد.
سه  در  تغییرات  اینکه  به  اشاره  با  فضلی  رحمانی 
 ، راه  ایمان،  طرف  یک  ام��روز   : اف��زود  است،  حوزه 

باورها ،اصالت ها و ارزش هاست .
وی با اشاره به اینکه امروز شاهد تغییر نسل هستیم 
نسلی که بسیار  با ما خیلی متفاوت است،  ادبیات ، 
گفتمان ، امیال  وآرزوها و آمال و نگرشهایشان  تغییر 
به  ،اجتماعی  سیاسی  فرهنگی   شرایط  زیرا  کرده 
شکلی متفاوت با دوران ماست و اگر آنان را درک و باور 
خواهند  تاثیر  دیگران  و  بود  نخواهیم  اثرگذار  نکنیم 

گذاشت.
سبک  تغییر  با  دیگر   سوی  از   : افزود  کشور  وزیر 
زندگی هم روبرو هستیم که  با برداشته شدن مرزها، 
سبک زندگی و سلیقه ها تغییر یافته  است که هر روز 
به شکل جدیدی  القا می  شود و قدرت مدیریت را می 

گیرد
وارزش  اصیل   باورهای  امروزباید   : داد  ادامه  وی 
های ناب اسالمی و انقالب بیش از پیش تقویت شود، 
رحمانی فضلی اظهار کرد : باید همدلی و همراهی 
نظام  و  وکشور  جامعه  مصالح  و  منافع  محوریت  با  را 
مبنای عمل قرار دهیم، نسبت به انحرافات و عدول 
و  باشیم  آگاه  و  آشنا  ام��ام)ره(  از مسیر خط  و خروج 
شجاعت و رشادت را تزریق و دستها با هم گره خورده 
و انسجام و اتحاد عجیب ابتدای انقالب را احیا کنیم 
که عاملی اساسی در حرکت کشور به سمت توسعه و 

رونق  است.

استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
و  سمت  این  در  که  زمانی  تا  گفت:  رضوی  خراسان 
انجام  به  محکم  و  عادی  روال  به  هستم  مسئولیت 

وظایف محوله می پردازم .
سید جواد حسینی روز پنجشنبه در زمینه موضوع 
استعفای خود از این معاونت افزود: خود را خادم امام 

رضا )ع( و سرباز نظام می دانم و توفیق خدمت در این 
نظام در هر قالب و عنوانی فراهم باشد، برایم افتخار 
است. وی تصریح کرد: توضیحی بیش از این ندارم و 
همه تالش خود را در خدمت به مردم، جامعه و نظام و 
دولت تدبیر و امید با افتخار و سر بلندی به کار بسته و 

همچنان هم در این راستا حرکت خواهم کرد.

مجلس بانمجلس بان

سبحانی فر:

خللی بر استفاده مردم از تلگرام ایجاد 
نشده است

سبحانی فر گفت: پیام رسان تلگرام فیلتر نشده و بر 
روند استفاده مردم عادی خلل و ایرادی وارد نمی شود.
رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به مصوبه شورای عالی 
مجازی مبنی بر لغو فعالیت سرورهای داخلی تلگرام 
در ایران، گفت: در حال حاضر پیام رسان تلگرام فیلتر 
نشده و بر روند استفاده مردم عادی خلل و ایرادی وارد 
نشده است، بلکه با این اقدام تنها دستگاه های دولتی 
نمی توانند از تلگرام استفاده کنند و کانال های ارتباطی 

آنها باید به پیام رسان های داخلی انتقال یابد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی فضای مجازی، با 
بیان اینکه طی روزهای گذشته اعالم شده که دستگاه 
های دولتی از تلگرام خارج شوند، افزود: در حال حاضر 
دستگاه های دولتی از سرور داخلی تلگرام استفاده می 
کنند و لغو استقرار سرورهای داخلی این شبکه یعنی 

تلگرام دستگاه های دولتی قطع و کند می شود.
شورای  مجلس  در  جوین  و  سبزوار  مردم  نماینده 
نشده  فیلتر  تلگرام  پیامرسان  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
کشور  ملی  منافع  براساس  باید  تلگرام  افزود:  است، 
اقدام  این  که  پذیرفت،  می  را  ای��ران  های  پروتکل 
عملیاتی نشد، لذا سرورهای داخلی تلگرام قطع شده 
و بخش های دولتی دیگر نمی توانند از تلگرام استفاده 
کنند و کانال های آنها باید به پیام رسان های داخلی 
عالی فضای  ناظر مجلس در شورای  کند.  عضو  کوچ 
که در چند روز  با شرایطی  اینکه  بر  تاکید  با  مجازی، 
کاربر  کاهش  درصد   30 حدود  تلگرام  داده  رخ  اخیر 
داشته است، تصریح کرد: در این راستا پیام رسان های 
داخلی افزایش 4 برابری داشته اند و بیش از 20 میلیون 

نفر در حال حاضر کاربر شبکه های داخلی شده اند.

شیران خراسانی:

زندگی یک میلیون دو تابعیتی در ایران
تردید  بی  گفت:  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  عضو 
آمار یک میلیون نفری که برای افراد دو تابعیتی فاقد 
شناسنامه اعالم شده تقریبی است، چرا که این افراد در 

جایی ثبت نام نکرده اند،
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  خراسانی  شیران  رض��ا 
نسبت  برخی  انتقاد  مورد  در  ملت،  خانه  خبرگزاری 
به ساماندهی و احراز  به بی توجهی مسئوالن نسبت 
هویت دو تابعیتی ها گفت: وجود یک میلیون جمعیت 
دو تابعیتی ناشی از ورود تعدادی از اتباع خارجی بوده 
که در دهه شصت از طریق مرزها وارد کشور شده اند و 
با زنان ایرانی که اغلب از قشر کم درآمد و محروم جامعه 

هستند، ازدواج کرده و صاحب فرزند شده اند.
شورای  مجلس  در  کالت  و  مشهد  م��ردم  نماینده 
اسالمی، ادامه داد: این نوع ازدواج از نظر شرع بالمانع 
که  است  نبوده  ثبت  قابل  قانون  اساس  بر  اما  ب��وده، 
حاصل این ازدواج و ازدواج های فرزندانشان جمعیتی 
بالغ بر یک میلیون نفر را ایجاد کرده که فاقد سند هویتی 
هستند. وی یادآورشد: مجلس شورای اسالمی در سال 
85 یک ماده واحده ای را برای ثبت تابعیت این افراد 
تصویب کرد که قابل اجرا نبود چرا که در مفاد آن به این 
امر تاکید شده بود که این افراد باید به کشور زادگاه پدر 
خود مراجعه کرده و در آنجا سلب تابعیت کنند و بعد به 
تابعیت ایران درآیند، در سال 89 این مصوبه اصالح شد 
اما این اصالحیه نیز اجرا نشد. شیران خراسانی افزود: 
سال گذشته طرح اصالح موادی از قانون مدنی در حوزه 
تابعیت به صورت یک فوریتی مطرح شد اما متاسفانه 
برخالف آئین نامه که باید ظرف 45 روز به صحن برگردد 
است،  نیامده  صحن  به  یکسال  گذشت  از  بعد  هنوز 
همچنین طرح دیگری نیز برای اصالح این ماده واحده 
مطرح شده که به صحن نرسیده است ضمن اینکه دولت 
هم بارها گفته که به این موضوع ورود نکنید چرا که ما در 
پی تدوین الیحه ای برای رفع این مشکل هستیم ولی 

تاکنون به این امر مبادرت نورزیده است.

بنایی خبر داد:

بویینگ  هواپیماهای  تحویل  در  تعویق 
روی میز کمیسیون عمران مجلس

وضعیت  بررسی  از  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
در  شهرسازی  و  راه  وزیر  حضور  با  بویینگ  با  قرارداد 

کمیسیون متبوعش خبر داد.
حمید بنایی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت، با اشاره به اظهارات مدیرعامل شرکت هواپیمایی 
بویینگ درباره اینکه هیچ تحویلی به ایران که بخشی از 
برنامه تولید امسال این شرکت باشد ندارند و در نتیجه 
این تحویل ها طبق پروسه دولت آمریکا به تاخیر افتاده 
حضور  با  عمران  کمیسیون  نشست  در  گفت:  است، 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی موضوع خرید هواپیمای 
بویینگ مطرح شد که در صورت بازگشت تحریم ها برای 
تحویل بوئینگ به ایران مشکلی وجود دارد یا خیر و آیا 
ضمانت ها کافی اخذ شده و قرارداد به نحوی منعقد شده 
که آمریکایی ها دبه نکنند یا خیر؟ عضو کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی، افزود: وزیر راه و شهرسازی در 
این نشست به مجلس اطمینان داد که با بازگشت تحریم 
ها و یا این موضوع که آمریکا از برجام خارج شود مشکلی 
با بویینگ  برای تحویل هواپیما ایجاد نشده و قرارداد 
پابرجا است. انتظار ما این است که حوزه قراردادها در 
اخذ  کافی  های  ضمانت  و  شده  بسته  تر  محکم  دولت 
شود تا منافع و مصالح ملی به خطر نیفتد. وی با بیان 
اینکه وزیر راه و شهرسازی در این نشست عنوان کرد 
که ضمانت های کافی در این زمینه اخذ شده و شرکت 
بویینگ باید به تعهد خود عمل کند، ادامه داد: مجلس 
انجام  به  نسبت  عمران  کمیسیون  و  اسالمی  ش��ورای 
تعهدات توسط بویینگ اطمینان ندارند، چراکه آمریکا 
همواره بدعهد بوده و بداخالقی هایی داشته است، لذا 
مجلس این اطمینان را نداردکه بویینگ هواپیماهای 

خریداری شده از سوی ایران را تحویل دهد.
گناباد و بجستان در مجلس شورای  نماینده مردم 
مجلس  تعطیالت  از  پس  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی، 
و  راه  وزیر  با  ای  جلسه  عمران  کمیسیون  احتماال 
شهرسازی و مسئوالن حقوقی و قضایی این وزارتخانه 
تشکیل  بویینگ  با  ق��رارداد  وضعیت  بررسی  ب��رای 
بیفتد،  برجام  برای  اتفاقی  یادآور شد: هر  می دهد، 
و  بوده  صدا  و  سر  پر  قراردادی  که  بویینگ  با  قرارداد 
به سرانجام  باید  نیز عوایدی دارد، حتما  برای کشور 

برسد.

استاندار خراسان رضوی خبر داد:

هدفگذاری برای 2.5 میلیارد دالر صادرات از استان

بر صدور  استاندار خراسان رضوی گفت: هدف گذاری امسال در حوزه صادرات 
2.5 میلیارد دالر کاال بدون احتساب خدمات فنی و مهندسی از استان است که با 
توجه به ظرفیت باالی استان در حوزه  های صنعتی، معدنی و کشاورزی قابل تحقق 

است.
اشاره  با  استان  صادرات  توسعه  کارگروه  در  شب  چهارشنبه  رشیدیان  علی رضا 
به تحقق یک میلیارد و 950 میلیون دالر صادرات در سال گذشته افزود: رشد 15 
درصدی این رقم نسبت به سال قبل از آن جای تقدیر دارد از صادر کنندگان استان 

و همه بخش  هایی که در موضوع صادرات شریک و دخیل بوده و مشارکت کرده اند.
وی عنوان کرد: در برنامه پنج ساله باید به بیش از سه میلیارد دالر صادرات در 
سال برسیم که بر این اساس هدف عملیاتی صادرات استان برای سال 97 این رقم 
تعیین شده و باید به این افق و رشد 25 درصدی صادرات استان نسبت به سال قبل 

دست یابیم.
که  جدیدی  بازارهای  باید  راستا  این  در  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  استاندار 
درسال گذشته شناسایی شد بویژه در حوزه کشورهای آفریقایی، ویتنام، ازبکستان 
و حتی کشورهای اروپایی چون آلمان و غیره که صادرات استان به آنها رشد خوبی 
داشته است ونیز با پیوستن ایران به کشورهای اوراسیا این مناطق بازارها و فرصتی 

ارزشمند برای صادرات ماست که باید از آن استفاده شود.
رشیدیان افزود: می توان در برخی از بازارهای بزرگ کشورهای هدف که با حجم 
تولیدات ما همخوانی ندارد، اتاق بازرگانی می تواند در ایجاد هماهنگی بین تولید 
را  برند مشخص  آنها تحت یک  این کاال در کشور زمینه صادرات  کنندگان مختلف 
فراهم کند وبر حضور ایران و استان در بازارهای هدف قدرت ببخشد که الزمه آن 

تعامل بیشتر بازرگانان با هم است.
پذیرش  و  اعزام  حوزه  در  شده  گذاری  هدف  برنامه  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
اختصاصی،  و  المللی  بین  نمایشگاه  های  برگزاری  اقتصادی،  و  تجاری  هیئت  های 
موضوعات  ونیز  مالی  صادراتی،  کمک  های  و  بانکی  مباحث  ص��ادرات،  افزایش 

بیمه ای و حمل و نقل صادرات تحقق یابد.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: برای تحقق شعار سال باید هم در کیفیت 
تولید هم قیمت تمام شده و نیز بسته بندی و عرضه توجه جدی شود در واقع باید 
به نحوی قیمت  تولید  ارتقا  به  تولید کننده در عین کمک  و  تولید  از  برای حمایت 

تمام شده آن را مدیریت کنیم که رقابتی بوده و خیلی افزایش نیابد..
بین  و  تخصصی  از  اعم  نمایشگاه  ها  برگزاری  عرصه  در  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
المللی باید بسیار قوی وارد عمل شد و توانمندی  ها در فضایی با نشاط توام با حضور 
حداکثری تولید کنندگان، با تولیدات کیفیت و متناسب با نیاز بازار ارائه شود در این 

رابطه حضور و نقش واحدهای بخش خصوصی باید حداکثری باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید تولید صادرات محور باشد، افزود: باید تولیدات 
به  خالص  تیر  کیفیت  بی  کاالی  صدور  زیرا  باشد  داشته  را  الزم  استانداردهای 

صادرات استان و کشوراست و بازارها را از دست خواهیم داد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: بدین منظور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی واعضای آن باید روی کیفیت کاالهای صادراتی حساسیت و توجه جدی 

داشته باشند و تولیدات را به تناسب نیاز کشورهای هدف ارائه کنند.
رشیدیان در این راستا بر برگزاری جلسه هماهنگی بین واحدهایی که در موضوع 
فرآیند صادرات نقش دارند، تاکید و عنوان کرد: باید کاالهای تولیدی از نظر کیفیت 

ارتقا یابد و تمرکز تولید بر بازارهای هدف باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید از قبل برای بازارهای هدف صادراتی ازتولید تا بسته فکر 
و برنامه ریزی شود، اظهار کرد: بارها بر پرهیز از فروش و صادرات فله ای زعفران 
تاکید شده زیرا کشورهای هدف با بسته بندی مجدد این محصول سود اصلی و بیش 

از کشاورز را کسب می کنند در حالی که باید این سود نصیب کشاورز ما شود.
استاندار خراسان رضوی در ادامه برای تحقق برنامه صادراتی تنظیم شده افزود: 
امروز نیاز است موانع و چالش  های مسیر صادرات مرتفع شود که در این صورت به 

میزان کافی کاالی با کیفیت برای صادرات دراختیار استان هست.
در  آن  انحصار  و  بوده  استان  برند  که  محصوالتی  به  باید  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
اختیار خراسان رضوی است، توجه بیشتری شود، گفت: محصوالتی چون زعفران، 
پسته و دانه  های روغنی که می تواند سهم مناسبی از صادرات استان به کشورهای 

همسایه و منطقه داشته باشد، باید محور عمل قرارگیرد.
است  مستعد  بسیار  همسایه  کشورهای  بویژه  منطقه  بازارهای  کرد:  تصریح  وی 
به شرطی که بر روی آن متمرکز شده و تولیدات مورد نیاز و خواست آنان را داشته 
باشیم در این میان تولید مشترک در کشورهای همسایه چون افغانستان هم امکان 
خوبی است که برای در عین حال برای ایجاد اشتغال و تثبیت جمعیت و جلوگیری 

از مهاجرت آنان بسیار موثر است.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به موضوع ارز هم گفت: باید بر اساس قانون و 

ضوابط بانک مرکزی در این زمینه اقدام شود.
رشیدیان افزود: در این راستا به مردم نیز اطالع رسانی شفاف و دقیق پیرامون 
بانک  تضمین  امکان  و  شده  تعیین  میزان  از  بیش  آن ها  توسط  ارز  نگهداری  جرم 
مرکزی برای نگهداری ارز مردم و بازگرداندن آن در زمان نیاز به صورت ارزی صورت 

گیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی:

صادرات به آسیای میانه متوقف شده است
به  اشاره  با  رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس  جلسه،  این  ادامه  در 

توقف صادرات به آسیای میانه گفت: 
این اتفاق به دلیل تصمیم اخیر دولت مبنی بر سپردن »تعهد ارزی« برای صادرات 

به کشورهای آسیای میانه گرفته شده است.
که  امر تجارت، نشدنی است. چرا  این تصمیم در  افزود:  محمدحسین روشنک 
در مبادالت تجاری بین ایران و این کشورها از گذشته تاکنون ارز یا دالری مبادله 
نمی شده است. در واقع تجار ما بعد از صادرات محصول به این منطقه وسیع طلب 

خود را در داخل کشور به صورت ریال دریافت می کرده اند. 
وی اضافه کرد: در حال حاضر دولت برای صادرات به کشورهای عراق و افغانستان 
صادرکنندگان را از سپردن تعهد ارزی معاف کرده است، این مساله تصمیم خوبی 
است که باید برای آسیای میانه نیز اتخاذ می شد. چرا که این کشورها سیستم بانکی 
ضعیفی دارند و قادر به تحویل ارز به صادرکننده ما نیستند تا صادرکننده بتواند آن 

ارز را در اختیار دولت قرار بدهد.
که  این  به  توجه  با  کرد:  تصریح  رضوی  خراسان  تجار  بالتکلیفی  به  اشاره  با  وی 
آسیای میانه یکی از مقصدهای صادراتی خراسان رضوی است، توقف صادرات به 
این کشورها موجب نارضایتی در تجار استان ما شده است و این فعالین اقتصادی با 
مراجعه به اتحادیه درخواست دارند که اتاق بازرگانی و استانداری خراسان رضوی 
این دغدغه را به دولت منتقل کند تا معافیت از تعهد ارزی را برای آن ها لحاظ شود. 
از سر  بر طرف می شود و صادرات  از مشکالت  بیفتد بخش عظیمی  اتفاق  این  اگر 
گرفته می شود. دولت باید بپذیرد که صادر کنندگان نمی توانند از این کشورها »ارز« 

برگردانند و در واقع طلب خود را به »ریال« دریافت می کنند.
و  معدن  صنعت،  سازمان  به  رضوی  خراسان  استاندار  مساله،  این  طرح  پی  در 
تجارت خراسان رضوی ماموریت داد تا پیگیری های الزم را در سطح هیئت دولت 

به انجام رساند و برای رفع این مشکل در آینده نزدیک تصمیم گیری شود.

این داستان تذکر های بی حد و مرز و فراوان مجلسی 
شورای  مجلس  اخبار  پیگیر  اگر  است.  دولت  به  ها 
از  را  یا جلسات صحن علنی مجلس  باشید  اسالمی 
تلویزیون دیده یا از رادیو شنیده باشید با تعداد باالی 
تذکر نمایندگان به دولتی ها روبه رو خواهید شد اما 
تذکر چه ابزاری است؟ نمایندگان چه استفاده ای از 
آن می توانند بکنند؟ بر اساس قانون آیین نامه داخلی 
نمایندگان  یا  نماینده  که  مواردی  کلیه  در  مجلس 
مطابق اصل هشتاد و هشتم )۸۸( قانون اساسی، از 
رئیس جمهور یا وزیر در باره یکی از وظایف آنان حق 
سوال دارند، می توانند درخصوص موضوع موردنظر 

به رئیس جمهور و وزیر مسئول کتبی تذکر دهند.
وزیر  یا  جمهور  رئیس  به  را  تذکر  نیز  مجلس  رئیس 
علنی  جلسه  اولین  در  آن را  خالصه  و  ابالغ  مربوطه 
است  این  مهم  نکته  می کنند.  عنوان  مجلس  آتی 
مجلس  در  شده  خوانده  های  تذکر  به  دولت  اگر  که 
برای  از دولت  پیگیر  برای  ابزاری  ندهد، هیچ  پاسخ 
است  این  واقعیت  اما  ندارد.  وجود  ها  بهارستانی 
به  ابزار  این  از  نمایندگان مجلس  که میزان استفاده 
میزانی است که تذکر را که هیچ ضمانت اجرایی برای 
آن وجود ندارد بال استفاده کرده و فقط بر بعد خبری 

موضوع می توان تکیه کرد.
اجالسیه  در  مجلس  نظارتی  اقدامات  گزارش  بر  بنا 
نمایندگان  اسالمی،  شورای  مجلس  دهم  دوره  اول 
۱۵ اردیبهشت  تا   ۹۵ ۹ خرداد  مجلس دهم از تاریخ 
۹۶ در مجموع ۲۶۸۹ مرتبه به اعضای هیئت وزیران 
تذکر کتبی داده اند؛ تذکراتی که بیشترین سهم از آن 
متعلق به رئیس جمهور با ۴۳۵ فقره و کمترین آن با 
۱۴ فقره متعلق به وزیر اطالعات بوده است.بنا بر این 

گزارش از ۴۳۵ تذکر به رئیس جمهور ۷۶ تذکر مربوط 
در  تذکرات  مابقی  و  جمهور  رئیس  خود  عملکرد  به 
زیر مجموعه  اجرایی  خصوص عملکرد دستگاه های 

رئیس جمهور بوده است.
آمار مجلسی ها در تذکر خوب است یا بد؟

سوی  از  دولت  به  تذکر  تعداد  این  نظرتان  به  شاید 
مجلس زیاد باشد اما باید گفت که این نظر شما اشتباه 
است! بنا بر گزارش اقدامات نظارتی مجلس، بررسی 
مقایسه ای عملکرد نظارتی مجلس بین اجالسیه اول 
دوره نهم و اجالسیه اول دوره دهم در موضوع »تذکر« 
نشان می دهد که میزان تذکرات کتبی نمایندگان ۴۶ 
درصد کاهش یافته است. این به این معنی است که 
به  تذکر   ۴۲۰۱ قبل  مشابه  دوره  در  بهارستان  اهالی 

رئیس جمهور و وزرا دادند. 
به سال  این گزارش آمده است مربوط  آماری که در 
قبل است و هنوز آمار جدید عملکرد بهارستانی ها در 
حوزه نظارتی منتشر نشده است اما با نگاهی به آمار 
تذکر نمایندگان و استفاده از سایر ابزارهای نظارتی 
می توان به این مهم پی برد که دولت در حوزه های 
مختلف با ایراداتی در حوزه اجرای قانون یا عملکرد 
و  تذکر  میزان  این  اما  است  روبه رو  مربوطه  مدیران 
عدم کارایی تذکر ها باعث شده که دولت و حتی خود 

نمایندگان مجلس این تذکر ها را جدی نگیرند.
تذکر های بی پاسخ

از سویی  و  نظارتی  ابزار  این  از  ها  استفاده  به  انتقاد 
بی تفاوتی دولت نسبت به تذکر ها داد نمایندگان را 
هم در آورده است. نایب رئیس کمیسیون قضایی و 
حقوقی در مجلس شورای اسالمی در یک مصاحبه 
به  دولت  متاسفانه  که  است  گفته  مضوع  این  درباره 
تذکرات نمایندگان پاسخی که خروجی مثبتی داشته 
تکثر  خصوص  در  پور  کمالی  یحیی  نمی دهد.  باشد 
تذکرات مجلس به رئیس جمهور در گزارش معاونت 
گزارش  این  در  که  است  گفته  ملت  خانه  به  نظارت، 
رئیس  به  که  هایی  تذکر  نصف  از  بیش  شد  عنوان 

جمهور داده شده است به شخص او ارتباطی ندارد. 
شورای  دهم  مجلس  در  جیرفت  مردم  نماینده 
قانون  اساس  بر  که  آنجایی  از  داد:  توضیح  اسالمی 
تنها رئیس جمهور و وزرا باید به مجلس و نمایندگان 
به زیر مجموعه های  بنابراین تذکر  پاسخگو باشند، 
داده  دولت  رئیس  شخص  به  باید  جمهوری  ریاست 
و  شکلی  نظر  از  که  است  درست  گفت:  وی  شود. 
قانونی مسئولیت زیر مجموعه های ریاست جهموری 
در شرح وظایف رئیس جمهور نیست اما دولت باید 
نسبت به عملکرد مجموعه های خود پاسخگو باشد. 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  این 
به  که  تذکری  هزار  به  باید  جمهور  رئیس  بنابراین 
سازمان های زیر مجموعه ریاست جمهوری می شود 
پاسخگو باشد و نباید این تصور در جامعه پیش آید که 

مجلس تذکری اشتباه داده است.
نیازی به اصالح آیین نامه نیست

داخلی  نامه  آیین  اصالح  خصوص  در  پور  کمالی 
به  دیگر  نهادهای  بودن  پاسخگو  برای  مجلس 
نامه داخلی  آیین  به اصالح  نیازی  نمایندگان گفت: 
مجلس نیست اما باید رئیس جمهور و وزرا بپذیرند 
که باید پاسخگوی نهادهای وابسته خود باشند و در 
صورتی که مرتکب تخلف شدند در مقابل نمایندگان 
و مجلس مسئول هستند و باید پاسخ دهند. وی در 
خصوص نحوه پاسخگو بودن وزرا نسبت به تذکرات 
به  پاسخ  شاهد  تاکنون  داشت:  اظهار  نمایندگان 
تنها  اینکه  نبودیم،  دولت  سوی  از  واقعی  معنای 
نباشیم،  نامه نگاری شود و در عمل شاهد خروجی 
کمیسیون  رئیسه  هیئت  نیست.عضو  پاسخگویی 
و حقوقی در مجلس شورای اسالمی عنوان  قضایی 
کرد: از تذکراتی که در یک سال گذشته به وزرا برای 
بهبود عملکرد وزارتخانه ها دادیم هیچ نتیجه مثبتی 
رئیسه  هیئت  از  دیگر  سوی  از  نکردیم.  دریافت 
مجلس نیز انتظار داشتیم نقش موثرتری در خصوص 

تاثیرگذاری تذکرات، ایفاکنند.

آیین نامه اصالح شود
نامه  آیین  است  معتقد  که  پور  کمالی  خالف  بر  اما 
مجلس نیازی به اصالح ندارد، نماینده مردم دماوند 
می گوید این آیین نامه در بحث تذکرات باید اصالح 
گزارش  انتشار  از  بعد  نیکو  میرزایی  قاسم  شود. 
کتبی  تذکرات  تعدد  خصوص  در  مجلس  نظارتی 
اجرایی  مسئوالن  به  مجلس  نمایندگان  شفاهی  و 
نمایندگان  که  هایی  راه  از  یکی  که  بود  گفته  کشور 
می توانند در منطقه خود پاسخگو باشند تذکر دادن 
و  ندارد  مطلوبی  نتیجه  راه  این  اما  است.  دولت  به 
با  نمایندگان  از طرح تذکر،  اگر قبل  نظر می رسد  به 
مسئول مربوطه مشکالت را مطرح کنند و به تفاهم 
بیان  با  می شود.وی  محقق  مطلوب  نتیجه  برسند، 
اینکه شکی در این نیست که دست دولت برای حل 
با  که  رسد  می  نظر  به  گفت:  بود،  خالی  مشکالت 
نتیجه  به  زودتر  می توانیم  داخلی  نامه  آیین  اصالح 
مطلوب دست پیدا کنیم. وقتی وزیری در طول ماه 
پنج بار به مجلس می آید دیگر نمی توان توقع داشت 

به امور مناطق مختلف کشور رسیدگی کند.
شأن مجلس را پایین نیاورید

نقش  است  مهم  امر  این  در  آنچه  رسد  می  نظر  به 
مهم مجلس در نظارت بر عملکرد دولت برای اجرای 
برنامه ها و پاسداری از قانون است. اما نکته آنجایی 
برخی  نظارتی  از وظیفه  که بخشی  دردناک می شود 
می شود.  ها  آن  شخصی  اغراض  قربانی  نمایندگان 
یعنی نماینده به دولت تذکر می دهد یا از دولتی ها 
و  می پردازد  ها  آن  با  مذاکره  به  بعد  می کند،  سوال 
به خواسته شان که رسیدند سوال را پس می گیرند و 
قانع می شوند. این موضوع با مجلسی که باید عصاره 
بی  راه  این  دید  باید  دارد.  فاصله  باشد  ملت  فضائل 
جواب تذکرها و جواب نگرفتن ها تا چه زمانی ادامه 
خواهد داشت اما نمایندگان باید بدانند که با این نوع 
سوال  زیر  را  خود  نظارتی  ابزار  سیاسی،  بازی های 

برده و کارآیی آن را از بین می برند.

نوبخت در مشهد خبر داد:

دو میلیارد و 800 میلیون دالر گشایش ارزی ظرف یک هفته 
سخنگوی دولت: افزایش نرخ ارز در عید امسال، سیاسی بود

خبر

جنتی:

منکر مشکالت اقتصادی مردم نیستیم
کشور  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
انقالب  ساله   ۴۰ دستاوردهای  نباید  که  این  بیان  با 
اسالمی را دست کم گرفت، گفت: در ۴۰ سال گذشته 
با همه فشارها جمهوری اسالمی ایران توانست روی 

پای خود بایستد.
روز  جنتی  احمد  آی���ت ا...  ایسنا،  گ���زارش  ب��ه 
سرپرستان  و  رؤسا  سراسری  همایش  در  پنجشنبه 
تبلیغات اسالمی در  استانی شورای هماهنگی  دفاتر 
پیروزی  سالگرد  چهلمین  به  اشاره  با  مقدس  مشهد 
که در حال حاضر  تاکید کرد: چیزی  انقالب اسالمی 
مهم است این است که خودمان بدانیم در این ۴۰ سال 
چه کردیم و اکنون کجا هستیم. وی با بیان اینکه ما 
کرد:  اضافه  نیستیم،  مردم  اقتصادی  مشکالت  منکر 
مشکالت  نداشتن  معنی  به  دستاوردها  این  بیان 
کنیم  تالش  باید  که  معناست  این  به  بلکه  و  نیست 
است  اسالمی  جمهوری  و  نظام  شایسته  که  آنجا  به 

برسیم.
کشور  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  رئیس 
را  جنگ  سال  هشت  ما  کرد:  خاطرنشان  ادام��ه  در 
از  بسیاری  آن  در  که  جنگی  گذاشتیم،  سر  پشت 
زیرساخت های ما از بین رفت و سپس با تحریم های 
با  خبرگان  مجلس  رئیس  شدیم.  روبرو  رحمانه  بی 
باید  که  دارن��د  بسیاری  مشکالت  مردم  اینکه  بیان 
طریق  از  دشمن  کرد:  اظهار  شود،  رسیدگی  آنها  به 
مشکالت مردم می خواهد والیت فقیه را از بین ببرد.

این  می داند  ما  از  بیشتر  دشمن  کرد:  اضافه  وی 
آنها  هجمه های  و  حیله ها  مقابل  در  که  است  رهبر 
از  و  داشته  نگه   قدرتمند  اینگونه  را  کشور  و  ایستاده 

آسیب های مختلف حفظ کرده است.
معظم  مقام  ک��رد:  بیان  خبرگان  مجلس  رئیس 
را  مقاومتی  اقتصاد  بحث  که  است  رهبری چند سال 
مطرح کرده اند اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده ایم.

بحث  رهبری  معظم  مقام  هم  امسال  اف��زود:  وی 
به این  تولید ملی و اشتغال را مطرح کردند که توجه 
و  مشکالت  به  ایشان  هوشیاری  از  نشان  موضوع 

راهنمایی برای عبور از این بحران دارد.

امام جمعه مشهد:

 شادی جوان کنسرت و فسق و فجور در 
صحنه عمومی شهر نیست

با  جوان  نشاط  و  شادی  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
ایجاد اشتغال، درآمد و ازدواج فراهم می شود. برخی 
مسئوالن در صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد، هنرمندان 
و مدیران شهری دم از شادی جوان می زنند حال اینکه 
شادی جوان در برگزاری کنسرت، موسیقی مبتذل و 
فسخ و فجور در صحنه عمومی شهر نیست. آیت ا... 
سبد احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد 
افزود: با موسیقی مبتذل و فسخ و فجور خیابانی جوان 
شاد نمی شود بلکه مانند آبنبات چوبی است که فقط 
دارد،  شعور  و  عقل  جوان  کند.  می  گرم  را  جوان  سر 
اگر  است.  درآمد  و  زندگی  اشتغال،  در  جوان  شادی 
بر  اینچنینی  شادی  باید  هستید  جوان  شادی  متولی 
پایه الگوی حضرت علی اکبر برای جوان فراهم کنید. 
در  بدانند  باید  ما  فرهنگی  مسئوالن  داد:  ادامه  وی 
حججی  شهید  نظیر  جوانانی  دنبال  به  جوان  تربیت 
هستند یا جوانان کوچه الدن و نسترن، جوانی که فقط 
به دنبال بی بند و باری است یا جوانی که در دفاع از 

اسالم به استقبال تیغ دشمن می رود؟
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: دشمن 
در  ما  سرسخت  مدافع  و  است  جنگ  حال  در  ما  با 
با  خواهد  می  دشمن  هستند.  جوانان  نبرد  عرصه 
از  حیا  گرفتن  و  م��ردان  و  جوانان  از  غیرت  گرفتن 
دختران و زنان جوانان ما را بگیرد. نیاز جامعه امروز 
و رسالت فرهنگی متولیان فرهنگی تربیت جوانانی با 

الگوی حضرت علی اکبر است.
وی همچنین بر برگزاری باشکوه اجتماع منتظران 
زمان)عج(  امام  والدت  سالروز  با  همزمان  مشهد  در 
به  حرکت  نماد  راهپیمایی  این  کرد:  بیان  و  تاکید 

سمت پیدا کردن امام عصر)عج( است.

مدیرکل اطالعات خراسان رضوی:

وزارت اطالعات پیگیر تامین توامان
 امنیت و آرامش است

رضوی  خراسان  اطالعات  مدیرکل  و  وزیر  مشاور 
گفت: وزارت اطالعات تالش می کند امنیت و آرامش 
را بطور توامان تامین کند و در این چارچوب از هیچ 
نخواهیم  فروگذار  مردم  امنیت  تامین  برای  کوششی 

بود.
در  پنجشنبه  روز  مقام مسئول  این  ایرنا  گزارش  به 
دیدار با مدیران رسانه های خراسان رضوی در مشهد 
چشمانی  با  زمان)عج(  امام  گمنام  سربازان  افزود: 
بیدار برای خنثی سازی اقدامات گروههای تروریستی 
فاسد  عناصر  داد  نخواهند  اجازه  و  کنند  می  تالش 

امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی را نشانه روند.
ای��ران  اسالمی  جمهوری  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
منطقه  معادالت  در  پیروز  و  سربلند  مقتدر،  کشوری 
ای و بین المللی است ادامه داد: تهدیدات خارجی که 
از سوی برخی قدرتها مطرح می شود ریشه در برتری 
عرصه  در  ای��ران  اسالمی  جمهوری  توانمندیهای  و 
المللی، موشکی و دستاوردهای هسته ای  بین  های 

کشورمان دارد.
رضوی  خراسان  اطالعات  مدیرکل  و  وزیر  مشاور 
های  ح��وزه  در  اند  نتوانسته  که  کشورهایی  گفت: 
کنند  تحمیل  ایران  مردم  بر  را  خود  اراده  پیرامونی 
درصدد انتقام گیری برآمده و علیه جمهوری اسالمی 
با این وجود جمهوری اسالمی در  فعالیت می کنند. 
هیچ  زیرا  است  نظامی  تهدید  فاقد  کنونی  وضعیت 
ایران را ندارد ولی تهدیدات  قدرتی جرات تعرض به 

نرم در داخل را پیگیری می کنند.
پایه مسائلی ساده  بر  نرم  تهدیدات  ادامه داد:  وی 
و فراگیر از قبیل بیکاری، محرومیت و تبعیض شکل 
باید ریشه فقر و محرومیت را بزداییم و  می گیرد لذا 

همه مسئوالن در این زمینه وظیفه دارند.
او گفت: کارکنان اداره کل اطالعات خراسان رضوی 
معظم  مقام  رهنمودهای  و  ملی  وظیفه  اس��اس  بر 
رهبری در چارچوب منافع ملی گام برداشته و متعلق 
اعتماد  مورد  اساس  این  بر  هستند.  نظام  اصل  به 

معظم له بوده و خواهند بود.

فرماندار در همایش حمایت از کاالی ایرانی ؛

یک  به  بایستی  ایرانی  کاالی  خرید 
افتخار ملی تبدیل شود

محمد  حضور  با  ایرانی  کاالی  از  حمایت  همایش 
تاجی  االسالم  حجه  شهرستان،  فرماندار  پرویزیان 
اصناف  و  مسئولین  از  جمعی  چناران،  جمعه  امام 
تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  همت  به  شهرستان 
شهرستان و شرکت خدماتی شهرک صنعتی چناران 

در محل سالن معلم برگزار شد.
اشاره  با  تاجی  االسالم  حجه  همایش  این  آغاز  در 
به  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  سال  نامگذاری  به 
نام حمایت از کاالی ایرانی گفت:  استفاده از کاالی 
باید به یک فرهنگ در بین مردم و مسئولین  ایرانی 

بدل شود.
سوی  از  ک��االی  کیفیت  اف��زای��ش  خواستار  وی 
با  می بایست  نیز  دولت  افزود:  و  شد  تولیدکنندگان 
تحقق  به  کنندگان  تولید  راه  سر  از  موانع  برداشتن 

این شعار کمک نماید.
این  سخنران  دیگر  عنوان  به  پرویزیان  محمد 
از  مستمر  استفاده  منفی  تاثیر  به  اشاره  با  همایش 
اشتغال  مسئله  و  اقتصاد  بر  قاچاق  و  خارجی  کاالی 
اشراف  مسئله  این  به  باید  ایران  عزیز  ملت  افزود: 
برابر  خارجی  ک��االی  از  م��داوم  استفاده  که  یابند 
الزمه  که  جوانان،  بیکاری  و  اقتصاد  نابودی  با  است 
دولت  سوی  از  سازی  فرهنگ  معضل،  این  با  مقابله 
تولیدات  رقابتی  قیمت  با  توام  کیفیت  افزایش  و 
خاطر  وی  است.  خارجی  کاالی  با  تقابل  در  داخلی 
نشان کرد: خرید کاالی ایرانی بایستی به یک افتخار 
کیفیت  با  کاالی  تولید  و در صورت  تبدیل شود  ملی 
تحقق  مهم  این  قطعا  رقابتی  گذاری  قیمت  با  همراه 

خواهد یافت.
به نقش روستا  با اشاره  فرماندار شهرستان سپس 
گفت:  ای��ران��ی  ک��االی  از  حمایت  شعار  تحقق  در 
توسعه  محورهای  از  یکی  عنوان  به  همواره  روستا 
و  پیشنهاد  با  دولت  لذا  است  بوده  مطرح  اقتصادی 
و  حمایتی  بسته ها  ارائه  و  مختلف  طرح های  اجرای 
حمایت  راستای  در  را  خود  عزم  گوناگون  تسهیالت 
به  محلی  و  بومی  تولیدات  و  روستایی  اشتغال  از 
حمایت  کرد:  نشان  خاطر  وی  است.  رسانده  اثبات 
که  است  ام��وری  دیگر  از  داخلی  تولیدکنندگان  از 
همواره در دستور کار دولت یازدهم و دوازدهم قرارد 
داشته است و به عنوان نمونه، می توان به بخشودگی 
مالیاتی 4 میلیارد تومانی در سال گذشته و معافیت 
صنعتی  شهرک  در  گ��ذاران  سرمایه  برای  12ساله 
اشاره  برخوردار،  کمتر  منطقه  عنوان  به  چناران 

نمود.
بی  به نقش  اشاره  با  پایان  نماینده عالی دولت در 
ایرانی  کاالی  از  حمایت   در  مسئولین  و  مردم  بدیل 
از  پاسداری  به معنی  ایرانی  کاالی  از  گفت: حمایت 
عمل  عدم  و  است  شهیدان  راه  تداوم  و  ملی  اقتصاد 
برخی  بد  کیفیت  و  مسئولین  سوی  از  تعهدها  به 
مردم  اعتماد  سلب  موجبات  داخل،  تولید  کاالهای 

و به بن بست کشیده شدن این مسیر خواهد شد.

سرپرست حوزه اقتصادی استانداری خراسن 
رضوی خبر داد:

آیین آغاز به کار هیئت 251 دادرسی 
مالیاتی در استان

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت 
استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
دادرسی   251 هیئت  کار  به  آغاز  از  رضوی  خراسان 

مالیاتی در استان خبر داد. 
پی  در  اف��زود:  خبر  ای��ن  اع��الم  با  رسولیان  علی 
حضور  با  هیئت  این  استان ها،  به  اختیار  تفویض 
بار  نخستین  برای  اقتصادی  دستگاه های  و  تشکل ها 
در محل سازمان اقتصاد دارایی آغاز به کار کرد است.
وی با بیان این که هیئت 251 تاکنون در سطح ملی 
و در وزارت اقتصاد و دارای برگزار می شد، اظهار کرد:  
تومان  میلیون   50 تا  وزیر،  اختیار  تفویض  اساس  بر 
برای  تومان  میلیون   500 و  حقیقی  اشخاص  برای 
اشخاص حقوقی در استان ها تصمیم گیری می شود. 

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت 
استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
هیئت  اعضا  و  رئیس  ک��رد:  اظهار  رض��وی  خراسان 

مشخص و احکام خود را دریافت کردند.
این هیئت عالوه  اندازی  رسولیان تصریح کرد: راه 
بر کمک به داد رسی مالیاتی در استان، نقش حمایتی 
جدی در حوزه تولید و کارآفرینان است که نسبت به 
آنها  از  دریافتی  مالیات  و  خود  ماللیاتی  پرونده های 

شکایتی داشته باشند.
وی گفت: به منظور کمک به تولید کنندگان استان 
تولید  مالیاتی  بدهی  تومان  میلیارد   700 پارسال 
باالی  تومان  میلیارد   350 که  شده  تقسیط  کنندگان 

12 ماه تقسیط شده است.
سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت 
استانداری  منابع  توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی 
مالیاتی  بخش  تالش  داد:  ادام��ه  رض��وی  خراسان 
پرونده ها  اولیه  که در همان مراحل  این است  استان 

را رسیدگی کند. 

 علی روغنگران

پارلمان خوش تذکر
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کتاب خوان

صدای افتادن اشیا، نام سومین کتاب رمان نویسنده 
کلمبیایی خوآن گابریل واسکس است که که برای اولین بار 
سال 2011 در اسپانیا منتشر شد. برخی منتقدان می گویند 
»صدسال  التین  آمریکای  خواندنی  رم��ان  سه  ام��روزه 
تنهایی« نوشته گابریل گارسیا مارکز، »2666« نوشته روبرتر 
بوالنیو و »صدای افتادن اشیا« نوشته خوآن گابریل واسکس 
است. صدای افتادن اشیا، در روایتی بسیار سنجیده، دقیق 
و  بدون جهت گیری،  حقایقی را درباره وضعیت یک فرد 
کلمبیایی تبار در جامعه امروزش بیان می کند و موضوع آن، 
صدور همزمان بحران و بحران زدگان است. این کتاب که به 
هجده زبان زنده دنیا ترجمه شده، جوایز مهمی از جمله 
جایزه »آلفاگوآرا« اسپانیا در سال 2011، »روژه کایوا« فرانسه 
و انجمن قلم انگلیس در سال 2012، »گره گور فن رتسوری« 
ایتالیا در سال 2013 و جایزه دوبلین ایرلند در سال 2014 
دریافت کرده است. گابریل واسکس، دانش آموخته رشته 
ادبیات آمریکای التین در دانشگاه سوربن فرانسه و یکی از 
اعضای گروه بوگوتا 39 است که مهم ترین نویسندگان نسل 
جدید آمریکای جنوبی نامیده می شوند. دو کتاب  دیگر او 
که پیش از صدای افتادن اشیا چاپ شد یکی »خبرچین ها« 
است که نامزد دریافت جایزه ادبیات مستقل خارجی شد 
و دیگری »تاریخ سری کوستاگوآنا« که در بارسلونا جایزه 

کوئرتی کسب کرد.
در خالصه کتاب صدای افتادن اشیا آمده است: »صدای 
فریادی خفه، یا چیزی همصدای فریاد، شنیده می شود. 
باز  نتوانستم  یا  نمی توانم  هیچوقت  که  هست  صدایی 
بشناسم: صدایی که انسانی نیست یا فرا انسانی است، 
صدای جان هایی که می میرند و ضمنا صدای شکستن 
اجسام. صدای سقوط از بلندی، صدایی مقطع و در عین 
حال ابدی، صدایی که هیچوقت تمامی ندارد و از آن شب 
در سر من زنگ می زند و هنوز نشانی از فروکش کردن ندارد، 
که تا ابد در حافظه ی من معلق می ماند و مثل حوله ای بر 
چوب رختی در آن آویزان می ماند. این صدا آخرین چیزی 
شنیده  پرواز 965  هواپیمای  خلبان  کابین  در  که  است 

می شود.

خبر

  ج . فلق
سید محمدکاظم دبیری رئیس اداره ارشاد و فرهنگ 
ادب  و  شعر  فرهیختگان  جمع  در  مشهد  اسالمی 
فارسی درتاالر شهید مدرس اداره ارشاد مشهد گفت: 
کدام وعظ و خطابه طوالنی مانند یک شعر می تواند 
تاثیر گذار و قاطع باشد. وی با عنوان این مطلب گفت: 
نقشی که شعر در جامعه برای رساندن یک پیام معنوی 
می تواند داشته باشد هیچ رسانه ای نمی تواند آن را بر 

عهده بگیرد.
دبیری که در انجمن شعر معاصر در جمع صمیمی 
شعرا سخن می گفت در ادامه قرائت شعر زیبایی در 
باره خلیج همیشه فارس بیان داشت: کدامین بیانیه 
می تواند به اندازه یک شعر زبانی برنده و هوشیارکننده 
داشته باشد. در این نشست ادبی همچنین از سوی 
مدیر اداره ارشاد مشهد نوید چاپ کتاب سروده های 

شاعران محفل انجمن ادبی شعر معاصر نیز داده شد.
سید محمدکاظم دبیری همچنین به آغاز مسابقه  
شعر انتظار در هفته آینده اشاره کرد  و تقدیر از 5 اثر 
برتر در این زمینه را به سروده های برتر در زمینه انتظار 

و فرهنگ مهدویت وعده داد .
در این نشست سید محمد کاظم دبیری در جمع 
صمیمی شعرا حضور داشت  و مورد تقدیر و تجلیل 
شعرا نیز قرار گرفت، وی  به سبب عالقه و توجه خاص 
به امر شعر و نقش موثرش در رونق جلسات ادبی در 
مشهد عالوه بر یک مدیر فرهنگی جزئی جدایی ناپذیر 
از جامعه هنری  و باالخص شعر خراسان برشمرده 

شد.
در ادامه فرازهایی از شعر منتخب این نشست را به 
نام »برای خلیج فارس« سروده الهه بیات مختاری مرور 

می کنیم:
مانند شعری که لباس از تور دارد

درساحل ات شعری سرودن شور دارد
غواص ها در سینه ات خورشید دیدند

برگردن ات صدکوِه مروارید دیدند
ای آب هاِی نیلگون تا بی کران ها

بی تابِی موِج تو رقِص بادبان ها
جغرافیاِی شعر با نامت عجین شد
نام تو ایرانی ترین جای زمین شد

ای پهنه ی زیبای نسل آریایی
آری خلیج اصِل اصل آریایی

در ساحل ات مردانه مردان جنگ کردند
نام تو را با خون خود پررنگ کردند

چون خاک در تاریخ ایران ریشه داری
دلوارها در قایق اندیشه داری

تو تکه ای از سرزمین پارس هستی
تو یک خلیج تا همیشه فارس هستی

سکان موج ات دست کافر دل مبادا
جز آریایی در تنت منزل مبادا

کنگره  تخصصی  و  علمی  نشست  پنجمین 
بین المللی محققان آرانی مختص ارج داشت »دکتر 
محقق  سرافراز،  جانباز  آرانی«  عظیمی  حبیب ا... 
آستان  قدس رضوی،  توسط  نسخه  شناس  استاد  و 
کشور  شرق  شمال  ملی  کتابخانه  اسناد  سازمان 
اسالمی  پژوهش های  بنیاد  طوسی  شیخ  سالن  در 
نشست  این  در  شد.  برگزار  رضوی  قدس  آستان 
جمعی از نسخه پژوهان و استادان دانشگاه به بیان 
تاکنون  پرداختند،  عظیمی  دکتر  شخصیتی  ابعاد 
چهارده کتاب از این جانباز ۷۰ درصِد دفاع مقدس 
شده  تالیف  پژوهی  نسخه  و  فقهی  های  زمینه  در 

است.
 ارتباط بین حوزه تجربی و دانشگاه

ابوالفضل حسن آبادی در نشست تخصصی کنگره 
حبیب ا...  بزرگداشت  و  محققان آرانی  بین المللی 
این  بیان  با  شناس  نسخه  استاد  و  محقق  عظیمی 
مطلب اظهارکرد: در حوزه اسناد و نسخ خطی اکثر 
تفکر  و  اندیشه  صاحب  حاضر  حال  در  که  افرادی 
کمتر  و  کرده اند  کار  تجربی  بیشتر در حوزه  هستند 
در حوزه دانشگاهی ارتباط و فعالیت داشته باشند. 
و  تجربی  ح��وزه  دو  شدن  نزدیک  داد:  ادام��ه  وی 
دانشگاهی به یکدیگر امری ضروری و الزم است که 
برخی از افراد به این مطلب توجه و اهتمام زیادی 
باعث  که  این حوزه  از جمله پیشگامان  و  داشته اند 
امروزه زمینه تجربی کاری و نسخ خطی وارد  شده 
افراد  به  نیز  تجارب  محیط  آن  در  و  شود  دانشگاه 
یاد  عظیمی  دکتر  از  می توان  شود؛  داده  آموزش 

کرد.
مدیر امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی 
آموزش  ص��ورت  به  تجربیات  ارائ��ه  معموال  گفت: 
این موضوع  رسمی کار بسیار سختی است در کنار 
کار  نیز  تجربی  ح��وزه  در  آم��وزش  ارائ��ه  همچنین 
موضوع  دو  این  توانست  که  فردی  و  نیست  راحتی 
را در کنار یکدیگر ارائه و آن ها را با یکدیگر ارتباط 
دهد دکتر حبیب ا... عظیمی است که موفق شد آن 
را به بهترین نحو ممکن انجام دهد. وی افزود: در 
واقع ارتباط دادن این دو موضوع کار بسیار سخت 
تاکید  ام��روزی  جامعه  در  باید  که  است  مهمی  و 
است  امید  که  چرا  شود  مطلب  این  به  بیشتری 
دانشگاهی  آموزش  حوزه  با  را  تجربه  حوزه  بتوانیم 

پیوند بیشتری دهیم.
مهم ترین  واقع  در  گفت:  آبادی  حسن  ابوالفضل 
دلیلی که طی این سال ها دکتر عظیمی با مجموعه 
آستان قدس رضوی همکاری داشتند ارادت خاصی 

بوده است که ایشان نسبت به بارگاه رضوی دارند، 
بسیار  نقش  ایشان  نیز  موضوع  دو  در  همچنین 
تالش های  و  کرده اند  ایفا  شهر  این  در  را  پررنگی 
فراوانی را در این مجموعه داشتند. وی ادامه داد: 
نقشی که ایشان داشته اند این بوده است که با تالش 
بهشتی  شهید  دانشگاه  از  پس  شدند  موفق  فراوان 
رشته  رضا)ع(  امام  بین المللی  دانشگاه  در  تهران 
تحصیلی نسخه شناسی را پایه گذاری کنند و باعث 
تدریس  مرکز  دومین  به عنوان  دانشگاه  این  که  شد 
از  یکی  که  است  گفتنی  و  شناخته  شود  رشته  این 
استوانه های فکری در این حوزه بودند چرا که سعی 
در راه اندازی تدریس این رشته در دانشگاه دیگری 
شدند و این موضوع بسیار مهمی در جامعه امروزی 

به شمار می رود.
قدس  آستان  م��دارک  و  اسناد  سازمان  رئیس 
به  می توان  همچنین  م��وارد  این  بر  ع��الوه  گفت: 
موضوع دیگری نیز اشاره کرد که دکتر عظیمی عالوه 
بر اینکه یک مدیر موفق است، یک پژوهشگر بسیار 
توانمندی نیز محسوب می شوند و این مطلب یکی 
از نکات بسیار مهمی به شمار می رود چرا که امروزه 
هم  پژوهشگری  هر  و  نیست  پژوهشگر  مدیری  هر 
کار مدیریت را انجام نمی دهد و این مورد را کمتر در 
بین مدیران می توان مشاهده کرد.وی خاطرنشان 
فعالیت های  و  نوآوری ها  همچنین  ایشان  ک��رد: 
در  که  شده  باعث  موضوع  این  و  داشته اند  بسیاری 
حوزه تخصصی خود که همان نسخه شناسی است 
تجارب بسیاری کسب کنند که این امر موجب تعامل 
بسیار خوب ایشان با این مجموعه شده است. البته 
تعامالتی که در حوزه کتابخانه ملی در زمان فعالیت 
اقدامات بسیار موثری  از جمله  انجام داده اند  خود 

اثرات  این  منشا  و  تحوالت  همچنان  که  است  بوده 
قابل مشاهده و لمس است. 

مدیر امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی 
ایشان  که  بارزی  ویژگی های  دیگر  از  اینکه  بیان  با 
بودن و دیدگاه  برنامه محور، هماهنگ  دارند بحث 
داشتن نسبت به کارشان است، عنوان کرد: معموال 
از  بسیاری  ویژه  به  ما  کاری  حوزه های  از  بسیاری 
اشراف  دیگر  پژوهشگران  دیگر  به  نسبت  محققین 
کمتری به این موضوع دارند و معموال در حوزه کاری 
و عالقه مندی خود کار می کنند و در همان حوزه هم 
وی  می کنند.  ایجاد  را  محدودیت هایی  خود  برای 
اضافه کرد: این در حالی است که دکتر عظیمی هم 
نسبت  کاری  تجربه  هم  و  آموزشی  تجربه  لحاظ  به 
اشراف  خود  کار  وضعیت  و  خطی  نسخ  وضعیت 
ترکیه،  مانند  از کشور  اساتید خارج  با  و  کامل دارد 
تجارب  همین  و  دارد  خوبی  ارتباط  اروپا  و  روسیه 
و  برنامه ریزی  و دیدگاه  تفکر  نوع  که یک  باعث شد 
این موضوع  که  باشد  برنامه محوری خاصی داشته 

در اقداماتی که انجام می دهد کامال ملموس است.
نیاز جامعه به موضوع فهرست نویسی

خوئی  صدرایی  علی  المسلمین  و  حجت االسالم 
تخصصی  نشست  در  نویس  نسخ  و  فهرست نویس 
بزرگداشت  و  آران��ی  محققان  بین المللی  کنگره 
حبیب ا... عظیمی محقق و استاد نسخه شناس که 
قدس  آستان  اسالمی  پژوهش های  بنیاد  محل  در 
کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان  با  شد  برگزار  رضوی 
و  نیرو  جهت  از  ما  کشور  در  نویسی  فهرست  عرصه 
متخصص در فقر است و تعداد آن ها شاید از 30 نفر 
تجاوز نکند که در شهرهای مختلف پراکنده هستند 
به  فراوانی  نیاز  گذشته  به  نسبت  امروزی  جامعه  و 

این موضوع دارد. وی با بیان اینکه خدمات فهرست 
نویسی یک امر بسیار سختی است و هر فردی وارد 
وجود  این  با  اما  کرد:  عنوان  نمی شود  عرصه  این 
فعالیت  حال  در  زمینه  این  در  بسیاری  مدعیان 
اهمیت  و  ارزش  کار  این  برای  افراد  این  که  هستند 
فهرست  تالش  حاصل  از  و  می شوند  قائل  خاصی 
ازمیان  را  نسخه ای  و  می کنند  استفاده  نویسان 

فهرست ها انتخاب و آن ها را تصحیح می کنند.
خوئی  صدرایی  علی  المسلمین  و  حجت االسالم 
فهرست  کتاب  چند  هر  از  متأسفانه  اینکه  بیان  با 
داد:  ادامه  نیستند  علمی  کدام  هیچ  شده  نویسی 
رویکرد  نوعی  به  نزدیک  آینده ای  در  که  امیدواریم 
و نگاهی دست یابیم که توجه به کتاب های فهرست 
تلقی  علمی  و  نویسان  فهرست  خدمات  نویسی، 
کردن کتاب های فهرست نویسی یکی از موضوعات 
مهم جامعه به شمار رود و باید این رویه تغییر پیدا 
رشته  همچنین  و  شود  تشدید  یابد،  ارتقا  کند، 
تدریس  و  ایجاد  دانشگاه ها  در  نیز  آن  تخصصی 

شود.
در  که  عظیمی  دکتر  به  اشاره  با  خویی  صدرایی 
این عرصه فعالیت های بسیار و موفقی داشته است 
تصریح کرد: این فهرست نویس تالشگر و علی رغم 
را  خود  خاص  مشکالت  که  جانبازی  مقام  داشتن 
کرده  تالش  فرسا  طاقت  عرصه  این  در  است،  دارا 
است. وی با اشاره به خدمات فهرست نویسی استاد 
ایشان  اسم  گفت:  و  کرد  اشاره  عظیمی  حبیب ا... 
بر روی هفت جلد از فهرست های نسخه های خطی 
فهرست  واقع  در  است،  آمده  ایران  ملی  کتابخانه 
این  اما  نیست  آسانی  کار  کتاب  جلد  هفت  نویسی 
اقدام  این  است  توانسته  فرهیخته  و  گرامی  جانباز 
را انجام دهد که در این هفت جلد به عنوان مولف، 

ناظر و همکار مولف فعالیت داشته است.
ادامه  خویی  صدرایی  والمسلمین  حجت االسالم 
که  اقداماتی  جمله  از  می توان  ترتیب  بدین  داد: 
به  است  داده  انجام  زمینه  این  در  عظیمی  استاد 
با  همکاری  خطی،  نسخه   900 نویسی  فهرست 
علی منزوی  در فهرست نویسی 200 نسخه خطی 
و همچنین نظارت بر فهرست نویسی 1200 نسخه 
واقع  در  که  کرد  اش��اره  اس��ت؛  داشته  عهده  بر  را 
انجام  به  عرصه  این  در  را  جهادی  کار  یک  ایشان 
کشور  برجسته  نویس  فهرست  این  رسانیده اند. 
خادم  اولین  عنوان  به  همچنین  ایشان  کرد:  تاکید 
انتخاب  نیز  رض��وی  مطهر  حرم  علمی  افتخاری 

شده اند.
این  ارج نامه  ازکتاب  رونمایی  مراسم  پایان  در 
نسخه پژوه و محقق آرانی با عنوان »از سینه خاکریز 
از  زاده  صادق  علی  دکتر  تالیف  تحقیق«  بلندای  تا 

جمله برنامه های این نشست علمی بود.

نقش تاثیرگذار شعر در جامعه
پیوند نسخ خطی در دو حوزه تجربی و دانشگاهی

مراسم بزرگداشت دکتر حبیب ا... عظیمی در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس برگزار شد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: 
عنوان  به  آزاد  دانشگاه  که  کردیم  سعی  همواره  ما 
جلوگیری  آن  تضعیف  از  و  حفظ  ملی  بزرگ  سرمایه 
شود و به سمت مطلوب پیش برود. در همین جهت 
یکی از راه هایی که پس از مشورت های بسیار به آن 
جای  به  باید  دانشگاه ها  که  بوده  این  یافتیم  دست 
به  نیز  ما  و  شوند  محور  تقاضا  بودن،  محور  عرضه 

دنبال این امر هستیم. 
تاثیر  نشست  در  پنجشنبه  عصر  والیتی  علی اکبر 
و  صنعت  حوزه  در  کار  و  کسب  فضای  چالش های 
افزود:   ، بینالود  عالی  آموزش  موسسه  در  دانشگاه 
نیاز  تقویت  شود،  دانشگاه  در  بیشتر  باید  که  آنچه 
به صنعت، پیشرفت و تکنولوژی است، لذا بر همین 
اساس یکی از کارهایی که معاونت پژوهشی دانشگاه 
راستا  همین  در  است.  نخبگان  جذب  کرده  شروع 
دانشگاه های مختلف  نخبگان  از  نفر  تاکنون 14600 
سایر  از  درصد   40 و  آزاد  دانشگاه  از  درصد   60 که 

دانشگاه ها می باشند، جذب شده اند. 
برای  آزاد  دانشگاه  بودجه  درصد  پنج  اختصاص 

تولید و تکنولوژی 
وی ادامه داد: در بودجه سال 97 دانشگاه آزاد پنج 
تولید  و در  برداشته  از شهریه  بودجه  از سهم  درصد 
و تکنولوژی گذاشته شده است، یعنی از طریق علم 
شوند.  تبدیل  ابتکاری  و  نیاز  مورد  مولد،  صنعت  به 
موسسات  با  مختلفی  قراردادهای  جهت  همین  در 
که  دادی  قرار  اساس  بر  است.  شده  بسته  گوناگون 
که  آزمایشگاه   300 شد  بسته  استاندارد  سازمان  با 
کردن  استاندارد  در  است،  مرزی  مناطق  نزدیک 
کاالهای  باید  می کنند.  کمک  واردات  و  ص��ادرات 
با  باشند.  باکیفیت در صادرات اجناس سهم داشته 
گمرک نیز همکاری های خوبی شروع شده و در حوزه 
صورت  مهمی  کارهای  الکترونیکی  نظارت  و  قاچاق 

گرفته است. 
رشته های درسی باید تولید محور شوند 

این عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در خصوص 
محور،  علم   تولید  برای  رشته های  اصالح  و  تغییر 
تغییر  رشته هایی  به  باید  رشته ها  این  کرد:  تصریح 

فارغ التحصیلی  از  قبل  تا  اف��راد  کار  ب��ازار  که  کنند 
مشخص شود. برخی بورسیه شرکت ها شوند و یا اگر 
تحصیل  تکنولوژیست های  نیازمند  شرکت ها  برخی 
سفارش  هستند،  تولیدی  بخش های  ب��رای  ک��رده 
اینکه عرضه  دهند. در این صورت دانشگاه به جای 

محور باشد، تقاضا محور می شود. 
خصوصی  بخش  به  دولتی  نیمه  دانشگاه های 

واگذار می شوند 
ادامه  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنای  هیئت  رئیس 
دانشگاه های  از  تعدادی  تا  هستیم  تالش   در  داد: 
این  تا  شوند  واگذار  خصوصی  بخش  به  دولتی  نیمه 
شوند.  ارائه  خصوصی  بخش  توسط  نیز  سرویس ها 
زمانی این امکان وجود نداشت که مدرسه خصوصی 
و غیردولتی تاسیس شود اما امروز حدود 40 درصد 
خصوصی  بخش  و  آزاد  دانشگاه  در  عالی  آم��وزش 
است که این رقم هرگز قابل مقایسه با گذشته نیست. 
که  بودجه ای  تنگنای  وجود  با  دولتی  دانشگاه های 
را  دولتی  آموزش های  هزینه های  نمی توانند  دارند 

برای همیشه تامین کنند.

نگاه استراتژیک در آینده، نگاه به شرق است
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: 
بیشتر راه ها در آینده به چین و روسیه ختم می شود تا 
غرب، ما باید بتوانیم روسیه در صنعت و چین در اقتصاد 
را جایگزین سیستم های غربی کنیم. نگاه استراتژیک 
در آینده، نگاه به شرق است. تجار، سازمان صنایع و 
سفرا در روسیه، چین و هند می توانند کمک کنند تا 
جهت گیری به سمت شرق برود، همانگونه که سیاست 
والیتی  است.   شده  متمایل  شرق  سمت  به  خارجی 
تصریح کرد: در موضوع ترانزیت که امری بسیار مهم و 
حیاتی است روس ها قصد همکاری با ما را دارند و به 
دنبال همتا هستند. اگر در این منطقه همتاهای روسیه 
خصوصی  بخش  در  می توان  شوند،  پیدا  قزاقستان  و 

ترانزیت را سامان داد.
در  سریع السیر  را ه آهن  ایجاد  دنبال  به  چینی ها 

ایران هستند 
بیان  بین الملل  امور  در  مقام معظم رهبری  مشاور 
کیلومتر   180 سرخس  و  مشهد  بین  زمانی  ک��رد: 
این  دنبال  به  چینی ها  اکنون  شد.  کشیده  راه آه��ن 

هستند که بین تهران-مشهد و تهران-اصفهان راه آهن 
سریع السیر ایجاد کنند که برنامه آن نهایی شده است و 
آن ها قصد دارند که بین تهران، مشهد و تبریز راه آهن 

سریع السیر باالی 300 کیلومتر را تاسیس کنند. 
باید برای تولید کننده فراغت قائل شد 

والیتی با بیان اینکه قانون کسب و کار که در اسفند 
84 تصویب شد باید عملیاتی و اجرا شود، اظهار کرد: 
بعدی  نکته  است.  خوبی  بسیار  مبنای  قانون  این 
ایجاد تسهیالت مالیات و تامین اجتماعی است. باید 
تولیدات  فرد  تا  شوند  قائل  فراغتی  مورد  این  برای 
خود را وارد بازار کند، این که بالفاصله پس از تولید 
اقدام  کنیم  وارد  فشار  کننده  تولید  به  جهت  همه  از 
همین  باید  نیز  ص��ادرات  مورد  در  نیست.  درستی 
بی قید  حمایت  به  اشاره  با  والیتی  دهد.   رخ  اتفاق 
دولتی  نیمه  دولتی،  صنایع  و  محصوالت  از  شرط  و 
که  می شود  سبب  کار  این  کرد:  تصریح  خصولتی،  و 
برای کیفیت تالشی صورت نگیرد. در حوزه صنعت 
در  اکنون  می کرده  تولید  قبال  که  فردی  نیز  تولید  و 
چین تولید اما عالمت کارخانه ایرانی را روی آن درج 
تا  می کنند  تولید  می خواهند  چه  هر  آن ها  می کند. 
ارزان تر تمام شود. هر چه محصوالت ارزان تر باشد، 

کیفیت جنس پایین تر است. 
اصناف باید حافظ برند ایرانی باشند 

به  اش��اره  با  فرهنگی  انقالب  عالی  ش��ورای  عضو 
حافظ  باید  سندیکاها  و  اصناف  مجموعه های  اینکه 
پیش  سال   20 در  کرد:  عنوان  باشند،  ایرانی  برند 
مرکزی  آسیای  به  خراسان  عمده  صادرات  از  یکی 
مبل و صندلی بود که اکنون اینگونه نیست. اگر دولت 
بخواهد که بر این استانداردها نظارت کند، تا حدی 
حامی  باید  اصناف  خود  اما  است  آن  انجام  به  قادر 
و  باشند  خود  صنف  و  محصوالت  سالمت  و  صحت 

اصالحی از درون صورت گیرد. 
 والیتی گفت: از دیدگاه مقام معظم رهبری دولت 
و مردم باید از تولیدات داخلی حمایت کنند. نظارت 
باشد.  صنف  عهده  بر  باید  صنفی  محصوالت  بر 
و  حمایت  صنف  منافع  از  باید  سندیکاها  و  اصناف 
از صحت عمل آن مراقبت کنند. اگر این کار صورت 
نگیرد خود صنف تولیدکننده باید اعالم کند که کدام 
کارخانه استانداردها را رعایت نکرده و از او حمایت 
نمی کنند. تا زمانی که از صنعت حمایت نشود، تولید 

داخلی پیش نمی رود. 

سوابق  گفت:  پ��رورش  و  آم��وزش  وزی��ر  معاون 
تحصیلی به تنهایی نمی تواند فیلتر مناسبی برای 

ورود به دانشگاه باشد.
مراسم  در  ام��روز  ظهر  عمادی  عبدالرسول 
پ��رورش  و  آم��وزش  ادارات  روس��ای  گردهمایی 
رشد  شاهد  اکنون  هم  اف��زود:  رض��وی  خراسان 
این  و  هستیم  کشور  در  دانشگاه ها  تعداد  بی رویه 
مسئله سبب شده که بیش از 85 درصد از افراد در 

رشته های مورد نظر خود تحصیل کنند.
وی بیان کرد: این را باید در نظر داشت که ورود 
دانش آموزان به دانشگاه نیاز به سد کنکور دارد و 
سوابق تحصیلی به تنهایی نمی تواند فیلتری برای 
ورود به دانشگاه باشد کما اینکه عده ای این نظر را 
باید 90 درصد و کنکور  دارند که سوابق تحصیلی 
نقش  آموز  دانش  دانشگاه  به  ورود  در  درصد   10

داشته باشد.
متأسفانه  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزیر  معاون 
هم  هنوز  کشور  در  دانشگاه  باالی  تعداد  وجود  با 
شاهد این هستیم که استرس و بار مالی زیادی  بر 

روی دوش خانواه ها است.
عمادی با بیان اینکه سامانه تصحیح الکترونیکی 
امتحانات نهایی به صورت آزمایشی در دی ماه 96 
اجرا شد، خاطرنشان کرد: امید می رود که بتوان 
اجرایی  نیز  امسال  ماه  خرداد  در  را  سامانه  این 

کرد.
سال  از  دوازده��م  پایه  استقرار  به  اشاره  با  وی 
بر این است که امتحانات  آینده تأکید کرد: سعی 
وجود  با  و  شود  برگزار  نهایی  صورت  به  پایه  این 
صحبت های به میان آمده هنوز در مورد برگزاری 
پایه ها  سایر  ب��رای  نهایی  ص��ورت  به  امتحانات 

تصمیمی گرفته نشده است.
پرورش  و  آموزش  وزارت  سنجش  مرکز  رئیس 
در  پیشرو  استان های  از  یکی  را  رضوی  خراسان 
می رود  امید  کرد:  تصریح  و  دانست  سنجش  امر 
سامانه  از  بهره برداری  استانی  مدیران  حمایت  با 
سنجش دانش آموزان به خوبی در این استان به 

اجرا در آید.

در  گفت:  ف��ن��اوری  و  تحقیقات  ع��ل��وم،  وزی��ر 
دانشگاهها نیاز به بازنگری در ساختار کالن داریم 

که کاری مشکل است.
همایش  چهلمین  در  جمعه  روز  غالمی  منصور 
مقام  نمایندگی  نهاد  دفاتر  مسئوالن  سراسری 
مشهد  در  کشور،  دانشگاههای  در  رهبری  معظم 
دروس  محتوای  در  بازنگری  همچنین  اف��زود: 
دانشگاهی و هدایت به سمت محتواهای تاثیرپذیر 
در جامعه، از برنامه های در دست اجرا در وزارت 
پاییز  از  راستا  این  در  داد:  ادامه  وی  است.  علوم 
تحصیل  حین  آموزی  مهارت  کارگاههای  گذشته 

برای دانش آموزان در حال برگزاری است.
ارتباط  تقویت  ل��زوم  بر  همچنین  علوم  وزی��ر 
این  موانع  کرد:  بیان  و  تاکید  دانشگاه  با  صنعت 
ارتباط در دست احصا است تا بتوان در این زمینه 

به شاخص مورد قبول رسید.
ایران  اسالمی  جمهوری  گفت:  همچنین  وی 
رشد  برتر  جایگاه  در  دنیا  و  منطقه  در  اکنون  هم 
شاخص  این  باید  که  دارد  ق��رار  علمی  شتاب  و 
انقالب  ط��راز  در  باید  دانشگاهها  ش��ود.  حفظ 
در  مانعی  جهانی  طراز  در  حرکت  برای  باشند. 
نگاه ایدئولوژی انقالب و اسالم وجود ندارد. برای 
باید  عالم  و  علم  به  نسبت  اسالم  نگاه  از  حراست 

بیشتر تالش کرد.
غالمی افزود: در دانشگاهها در جایگاه حساسی 
تاثیر  توانیم  و در سرنوشت جامعه می  داریم  قرار 
مباحث  به  دانشگاهها  در  باشیم.  داشته  جدی 
پرداخته نشده  بطور وسیع  اندیشی  به هم  مربوط 
است. هم اینک که دشمن در تالش برای ناکارآمد 
با  باید  است  اسالمی  جمهوری  نظام  دادن  نشان 
کارهای  و  مشترک  فعالیتهای  به  توجه  و  افزایش 
جمعی در فضاهای دانشگاهی این ترفندها خنثی 
شوند. وی همچنین بر ایجاد نشاط و افزایش امید 
به آینده در بین جوانان و دانشجویان تاکید و بیان 
کرد: از طریق تقویت اعتقادات مذهبی و مباحث 
اجتماعی باید این مهم محقق شود. همچنین باید 
کشور  روز  مسائل  از  و  روز  به  جوانان  با  تعامل  در 
نزدیکی  جوان  نسل  با  ارتباط  حفظ  باشیم،  آگاه 
رابطه  اساتید  از  بسیاری  نمی خواهد.  دوره سنی 

پدرانه با دانشجویان دارند.
بر  همچنین  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزی��ر 
تقویت حضور اساتید معارف و فعاالن فرهنگی در 
جمع دانشجویان تاکید و بیان کرد: تحقق این امر 

نقش مهمی در کاهش آسیبها دارد.
چهلمین همایش سراسری مسئوالن دفاتر نهاد 
دانشگاههای  در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی 
کشور از پنجم تا هفتم اردیبهشت جاری در مشهد 

ادامه دارد.

ناقلین  با  مبارزه  و  پزشکی  شناسی  حشره  استاد 
 30 از  اکنون  گفت:  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
درگیر  سالک  بیماری  با  استان   15 کشور،  استان 

هستند.
اف��زود:  عبائی  محمدرضا  ایسنا،  گ���زارش  ب��ه 
مهمترین مناطق ایران که بیماری سالک به صورت 
آندمیک یعنی پایدار در آن ها شایع است، می توان 
سمنان،  و  شمالی  رضوی،  خراسان  استان های  به 
کانون  به ویژه اصفهان و یزد که  و  شاهرود، دامغان 

آن شناخته می شوند، نام برد.
یا  »همه گیرشناسی  اینکه  ب��ه  اش���اره  ب��ا  وی، 
سالک  بیماری  علت  م��ی ت��وان  را  اپیدمیولوژی 
در  بیماری  این  اصلی  مخزن  داد:  ادامه  دانست«، 
مناطق مرکزی ایران نظیر اصفهان و یزد، جوندگانی 
معموال  ک��ه  هستند  صحرایی  م��وش ه��ای  نظیر 
سیاه  سوسک های  مثل  حشراتی  از  یا  و  علف خوار 

بیابانی تغذیه می کنند.
دانشگاه  بهداشت  دانشکده  علمی  هیئت  عضو   
اینکه »وخامت بیماری  بیان  با  علوم پزشکی تهران 
هر  در  و  دارد  بستگی  بیماری زا  انگل  نوع  به  سالک 
در  مثال  برای  کرد:  تاکید  است«،  متفاوت  منطقه 
ناقل  انگل  نوعی  سمنان  و  خراسان  استان های 
این  آن،  به  آلودگی  اثر  در  که  دارد  وج��ود  سالک 

بیماری با زخم های وخیم تری ظاهر می شود.
عبائی با تاکید براینکه »همه سنین در معرض ابتال 
به سالک قرار دارند«، عنوان کرد: اگر بیماری سالک 
ابتال  امکان  ندارد،  شیوع  گذشته  از  منطقه  یک  در 

همه سنین به آن وجود دارد.
وی اضافه کرد: اگر از 70 درصد جمعیت مناطقی 
که این بیماری از گذشته در آن شایع بوده، آزمایش 
بر  سالک  از  ناشی  اسکار  و  زخم  جای  شود،  گرفته 
روی این افراد دیده می شود، اما 30 درصد جمعیت 
جای زخمی ندارند، ولی نسبت به این ایمنی ذاتی 

پیدا کرده اند.
دانشگاه  بهداشت  دانشکده  علمی  هیئت  عضو 
این  کودکان  عمده  داد:  ادامه  تهران  پزشکی  علوم 
می شوند  مبتال  سالک  به  پایین  سنین  در  مناطق 
ولی در بزرگسالی نسبت به سالک ایمنی ذاتی پیدا 
خاص  روش های  یکسری  مناطق  این  در  می کنند. 
برای کنترل بیماری وجود دارد که می توان براساس 
تجربه های کشورهای مختلف، آن ها را مطرح کرد تا 

مورد استفاده عموم قرار گیرند.

آزمون  گفت:  کاشمر  عالی  آموزش  مرکز  رئیس 
نخستین   برای   97 سال  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی 

بار در شهرستان کاشمر برگزار شد.
به  باتوجه  افزود:  ایسنا، محمد شبانی  گزارش  به 
شهرستان  در  آزمون  این  گذشته  سال های  اینکه 
برای  را  رفت وآمد  و  می شد  برگزار  حیدریه  تربت 
انجام  با پیگیری های  بود  داوطلبان ما مشکل کرده 
شده، موفق به اخد مجوز برگزاری آزمون کارشناسی 

ارشد ناپیوسته در کاشمر شدیم.
برای  امسال  خوشبختانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
می شود،  برگزار  کاشمر  در  آزمون  این  نخستین بار 
عنوان کرد: 967 داوطلب دختر و پسر در سه نوبت 

برگزاری این آزمون با هم رقابت می کنند.
شرکت  اف��راد  از  نفر   424 اینکه  اعالم  با  شبانی 
کننده در آزمون کارشناسی ارشد را خانم ها و 543 
آزمون  کرد:  بیان  دهند،  می  تشکیل  آقایان  را  نفر 
ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 97 در 132 

کد رشته امتحانی برگزار شد.
رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر گفت: این آزمون 
در سه نوبت صبح پنجشنبه 6 اردیبهشت با شرکت 
کل  تعداد  آقا،  و 250  خانم  تعداد 235  که  نفر   585
شامل  نفر،   84 روز  همان  عصر  نوبت  در  داوطلبین 
53 پسر و 31 دختر و نهایت صبح روز جمعه هفتم 
اردیبهشت ماه در مرکز آموزش عالی کاشمر 398 نفر 
با یکدیگر به رقابت پرداختند که 240 پسر و 158 نفر 

را دختران تشکیل می دادند.

خبرخبر

استاد حشره شناسی پزشکی:

15استان کشور درگیر بیماری 
سالک هستند

برای نخستین بار؛

برگزاری آزمون کارشناسی ارشد 
سال 97 در کاشمر

معاون وزیر آموزش و پرورش:

سوابق تحصیلی فیلتر مناسبی 
برای ورود به دانشگاه نیست

وزیر علوم: 

ساختار کالن نظام دانشگاهی 
نیازمند بازنگری است

مشاورمقاممعظمرهبریدراموربینالملل:

دانشگاه ها باید تقاضا محور باشند 

قتل کودک 10 ساله در مشهد با 21 ضربه چاقو
دانش آموز  یک  قتل  از  مشهد  دادستان  معاون 

10 ساله با 21 ضربه چاقو در مشهد خبر داد.
حسینی،   سیدجواد  والمسلمین  حجت االسالم 
ساله   10 دان��ش آم��وز  اف��زود:  خبر  این  اع��الم  با 
منزل  از  ظهر   12 ساعت  که  هنگامی  گذشته  روز 
می رود  بیرون  قوچانی   موسوی  خیابان  در  خود 
یاد  به  اما  ب��رود،  مدرسه  به  خود  سرویس  با  تا 
که  بوده  گفته  آنان  به  سرویس  راننده  که  می آورد 
به علت مشکلی که برایش پیش آمده چند روزی 
نمی تواند به دنبال دانش آموزان بیاید و آن ها باید 

با پدر و مادر خود به مدرسه بروند.
را  خانه  زنگ  ک��ودک  این  لذا  داد:  ادام��ه  وی 
اینکه  علت  به  تا  می گوید  خود  مادر  به  و  می زند 
تاکسی  با  نمی آید  او  دنبال  به  مدرسه  سرویس 

تلفنی تماس بگیرد تا او را به مدرسه ببرد. 
م��ادر  ک��ه  ح��ال��ی  در  ک���رد:  تصریح  حسینی 
می گیرد،  تماس  تلفنی  تاکسی  با  دان��ش آم��وز 
خودروی پراید سفیدی در مقابل منزل آن ها نگه  

خودرو  این  اینکه  تصور  به  کودک  این  و  می دارد 
با  کوتاه  گفت وگویی  از  پس  است  تلفنی  تاکسی 

راننده پراید سوار بر خودرو می شود و می رود.
تمام  دانش آموز  این  »مادر  اینکه  بیان  با  وی 
می کرده  نگاه  تصویری  آیفون  از  را  صحنه ها  این 
به  که  کودک  این  مادر  کرد:  خاطرنشان  است«، 
ماجرا و سرعت رسیدن تاکسی تلفنی شک می کند 
و نگران می شود، بالفاصله مجددًا با تاکسی تلفنی 
تاکسی  مسئول  از  را  خودرو  نام  و  گرفته  تماس 
تلفنی می پرسد و او می گوید که ما خودروی سمند 

فرستادیم، نه  خودروی پراید.
آن  از  پس  اف���زود:  مشهد  دادس��ت��ان  معاون 
خانواده پیگیر سرنوشت کودک خود بودند تا اینکه 
در  کودک  این  ظهر  از  بعد   7 ساعت  گذشته  روز 
و پشت ورزشگاه  نزدیکی شهرک صنعتی شاندیز 
ثامن االئمه در حالی کشف شد که ضربات متعدد 
با  تیشه قندشکن  چاقو خورده بود و پیشانی اش 

شکافته شده بود.
وی با اشاره به اینکه »بررسی ها تکمیلی در حال 

حساسیت  به  توجه  با  کرد:  اضافه  است«،  انجام 
مرکز  دادستان  داش��ت،  پرونده  این  که  خاصی 
این  در  وی��ژه ای  دستور  رضوی  خراسان  استان 
رابطه صادر کردند و بازپرس ویژه قتل عمد مشهد 
و پلیس جنایی فرمانده انتظامی استان کار خود را 
آغاز کرده و در حال رصد  و جمع آوری اطالعات 

در این باره هستند.
قتل  از  قاتل  انگیزه  اینکه  به  پاسخ  در  حسینی 
قاتل هنوز مشخص  انگیزه  بوده است، گفت:  چه 
ادامه  همچنان  زمینه  این  در  بررسی ها  و  نیست 

دارد.
کمی بعد تیتر رسانه ها حاکی از این بود که قاتل 

کودک 10 ساله مشهدی دستگیر شد.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی در گفت وگو با 
قتل  عامل  دستگیری  از  مشهد  محلی  رسانه های 

هولناک دانش آموز 10 ساله مشهدی خبر داد.
قادر کریمی بیان کرد: با اعالم خبر مفقود شدن 
اهمیت  به  توجه  با  و  مشهد  در  ساله   10 کودک 
پی گیری  برای  الزم  دستورات  بالفاصله  موضوع 

سریع موضوع صادر و کار آگاهان مبارزه با جرایم 
جنایی پلیس آگاهی با هدایت های تخصصی مقام 

قضایی وارد عمل شدند.
خون  به  غرق  جسد  آگاهان  کار  داد:  ادامه  وی 
برخورد  و  با ضربات چاقو  که  را  ۱۰ساله   بچه  پسر 
جسم سخت به سرش به طرز وحشتناکی به قتل 
رسیده بود را کشف و تحقیقات علمی خود را ادامه 

دادند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: با انجام 
کارآگاهان  اطالعاتی  و  علمی  گسترده  اقدام های 
خراسان  آگاهی  پلیس  جنایی  جرایم  با  مبارزه 
ساله   27 جوان  یک  که  را  جنایت  عامل  رضوی، 
گذشته  شب  و  شناسایی  ۳۳ساعت  از  پس  است 
او را در نزدیکی محل سکونتش واقع در محدوده 
بلوار موسوی قوچانی که با خانه مقتول نیز فاصله 
دستگیر  غافل گیرانه  عملیاتی  در  ندارد  چندانی 

کردند. 
کریمی افزود: تحقیقات کارآگاهان بر ای کشف 

انگیزه متهم از ارتکاب جنایت ادامه دارد.

فرهاد رهبر در چهلمین همایش سراسری مسئوالن 
در  رهبری  معظم  مقام  نمایندگی  دفاتر  معاونان  و 
دانشگاه ها که در مجموعه فرهنگی و آموزشی امامت 
مشهد برگزار شد اظهار داشت: دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه ها نیمه دوم دهه سوم عمر خود 
را طی می کند و تقریبًا بیش از 25 سال خدمتگزاری کرده 
و اهداف توسعه آگاهی ها و عالیق اسالمی دانشگاهیان را 

تعقیب کردند.
واحدهای  در  نمایندگی  دفاتر  تاسیس  اف��زود:  وی 
به تصویب  نیز  دانشگاه آزاد اسالمی در شهرستان ها 
رسید و امیدوارم بتوانیم کار مشترکی را با هم شروع 
کنیم و دفاتر نمایندگی مقام معظم رهبری در واحد های 

دانشگاهی دانشگاه آزاد گسترش پیدا کند. 
رئیس دانشگاه آزاد درباره برآورد عملکرد دانشگاه ها در 
مورد تعمیق معرفت، گفت: متاسفانه به لحاظ عملکرد 
در دانشگاه ها به ویژه دانشگاه آزاد چندان نمی شود گفت 
آنچه که مطلوب است تحقق پیدا کرده باشد و باید تغییر 

کند.
رهبر خاطرنشان کرد: کیفیت دانشجویان نوورود به 
عنوان ورودی های ما به لحاظ معرفت دینی به مراتب 
بیش از خروجی های ما است و این بدین معناست که 
ما داریم کم کاری می کنیم البته دانشگاه های دولتی نیز 

وضعیت خوبی ندارد.
وی با بیان اینکه جشن ورودی دانشجویان نوورود را با 
جشن فارغ التحصیلی آنان مقایسه کنید، گفت: اگر تغییر 
و تحول مثبتی در دانشجویان اتفاق افتاده ما کار خود را 

به درستی انجام دادیم.
رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: باید برنامه ریزی داشته 

باشیم که از سطحی نگری ها عمیق تر باشد تا منویات 
مقام معظم رهبری در راستای برگرداندن دانشگاه آزاد 
اسالمی به ریل انقالب و در طراز انقالب اسالمی محقق 
شود و هر چه از این دانشگاه تراوش می شود به طور 

خالص عطر اسالم داشته باشد.
رهبر با بیان اینکه این هدف تحقق پیدا نمی کند مگر 
اینکه یک عزم عمومی وجود داشته باشد، گفت: در این 
راستا درصدد هستیم در ترکیب مدرسان هیئت علمی 
دانشگاه آزاد اسالمی کسانی را انتخاب کنیم که ضمن 
جوان گرایی بتوان بر آنها تکیه کرد بنابراین تصمیم بر 
این شد که اعضای هیئت علمی نیمه وقت یا تمام وقت 
سایر دانشگاه ها و آنان که سنشان از عددی بزرگ تر است 

عذرشان را بخواهیم. 
وی افزود: در این ماجرا، فردی الم شنگه به پا کرد 
اما در افکار عمومی محکوم شد چون از قدم هایی که 
دانشگاه برداشت ایراد حقوقی و عمومی نمی شد گرفت 
و این فرد که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است اما 
به گفته دانشجویان در طول 16 هفته فقط 3 جلسه سر 
کالس می آمد فکر می کرد می تواند جوسازی کند اما به 

لطف خدا موفق نشد. 
رئیس دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: ما این را تحمل 
نخواهیم کرد که به بهانه آزادی در کالس کارشناسی و 
پایین تر مطالب ولنگاری ارائه شود اگر آزادی بیان مطرح 
است، کرسی های آزاداندیشی وجود دارد که در آن کسی 

هم طراز آن شخص در مقابلش قرار گیرد و به او پاسخ 
دهد نه اینکه در کالس هایی که ذهن ها خالی است هر 

ترتیبی را می خواهد اجرا کند.
رهبر با طرح این انتقاد که چقدر مطالب دروس عمومی 
به روز شده است، گفت: اساتید معارف دروس عمومی به 
تایید شما نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
می رسند و متولی این امر هستید، چه تحولی در 14 
واحد دروس عمومی و معارف که  10 درصد وقت دانشجو 
به این امر اختصاص یافته ایجاد شده است؟ اگر تحولی در 
این دروس نشود از اساتید دروس دیگر نمی توان توقعی 
داشت. این دروس را ارتقا دهید و اساتیدی که بتوانند 

شبهات دانشجو را پاسخ دهند دروس را تدریس کنند.
وی خاطرنشان کرد: همیشه شعار دادیم پیوند حوزه 
و دانشگاه اما در حد شعار باقی مانده و در سی سالی که 
دانشگاه هستم تحولی را ندیدم لذا باید این پیوند تبدیل 
به عمل و اجرا شود به ویژه در علوم انسانی که باید حرف 
اول را بزنیم اما اساتید ما در علوم اجتماعی اراجیف 

دیگران را بیان می کنند. 
رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: کسانی که بیشترین 
ضربه را در دانشگاه ها وارد می کنند در حوزه علوم انسانی 
هستند چه برنامه ای داریم و چه نشست های عمیقی 

برگزار کردیم که بتواند ریشه ها را تکان دهد؟ 
شما  که  است  این  من  انتظار  ک��رد:  تصریح  رهبر 
نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ناظر بر کار ما 
باشید و عملکرد واحد های دانشگاهی دانشگاه آزاد را در 
حوزه های آموزشی، پژوهشی و به ویژه فرهنگی ارزیابی 
کنید. مستندات و راهنمایی های شما را حتما می خوانم 

و مورد توجه قرار می گیرد.

رئیسدانشگاهآزادمطرحکرد؛

به نام آزادی به کام ولنگاری!
نبایدبهاسم"آزادیبیان" مطالبولنگاردردانشگاهتدریسشود

که در ستون های  قرار دهید  را طوری در جدول  تا 9  اعداد 1 
2بار  عدد  یک  خانه ای،   9 کوچک  جداول  نیز  و  افقی  و  عمودی 

تکرار نشده باشد.

در  باقیمانده  ج��دول  در  که  بزنید  خط  ج��دول  در  ط��وری  را  تکراری  اع��داد 
ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده باشد.
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سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
آم��اده دریاف��ت پیش��نهادات و انتق��ادات 

شهروندان عزیز می باشد  
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حمل  از  استفاده  ه��ا،  شهر  ک��الن  در  همیشه 
درون  های  اتوبوس  و  مترو  قبیل  از  عمومی  ونقل 
آلودگی  از  جلوگیری  برای  راهکار  بهترین  شهری، 
موجب  بعضا  و  بوده  سنگین  های  ترافیک  و  هوا 
شهروندان  برای  وهزینه،  وقت  در  جویی  صرفه  
همیشه  شهری  وم��دی��ران  مسئولین  گ��ردد.  می 
بردن  ازبین  و  پاک  هوای  با  شهری  داشتن  برای 
حمل  از  استفاده  به   را  شهروندان  ها،  ترافیک 
همواره  و  نموده  تشویق  و  ترغیب  شهری  ونقل 
توجه  جلب  و  مردم  پیش  از  بیش  استقبال  برای 
اندیشیدن  حال  در  عمومی،  نقلیه  وسایل  به  آنان 
اما  اند.  بوده  بیشتر  امکانات  ایجاد  و  جدید  تدابیر 
و  بلیط  قیمت  شدن  گران  مثل  رویدادهایی  گاهی 
مردم  شدن  دور  باعث  قبیل  این  از  رفتارهایی  یا 
از حمل ونقل عمومی می گردد و بعضا برای اقشار 

متوسط وکم در آمد ناخوشایند است.
ماه  اردیبهشت  ابتدای  از  دانید  می  که  همانطور 
امسال، تعرفه بهای بلیط مترو و اتوبوس در مشهد 
بین  در  متفاوتی  بازخوردهای  که  یافته  افزایش 
مردم داشته است. یکی از شهروندان در این رابطه 
با  روز  هر  و  هستم  ساده  کارگر  یک  من  گوید:  می 
استفاده ازچند خط اتوبوس ومترو خود را به محل 
کارم می رسانم. اکنون با گران تر شدن نرخ بلیط و 
برای  قبل  از  بیش  تومان  هزار  روزانه  باید  اتوبوس 
مبلغ  این  و  بپردازم  مترو  و  اتوبوس  خدمات  بهای 
در ماه برای من تقریبا زیاد بوده و این مسئله بسیار 
برای من ناخوشایند است.یکی دیگر از شهروندان 
برای  از خودروی شخصی  اکثرا  به گفته خودش  که 
مسئله  به  نسبت  کند؛  می  استفاده  ونقل  حمل 
نظر  به  گفت:  ومترو  اتوبوس  بلیط  بهای  افزایش 
ونقل  حمل  خدمات  بهای  قیمت  افزایش  این  من 
عمومی امری کامال عادی است ونباید از آن ناراحت 
وابسته،  های  ارگان  سایر  و  شهرداری  که  چرا  بود 
بیشتری  ه��ای  وهزینه  مخارج  به  س��ال  به  س��ال 
نیاز  از ورشکستگی  ادامه فعالیت و جلوگیری  برای 
به  نسبت  هرسال  که  است  طبیعی  این  پس  دارند. 
تامین  برای  وبلیط،  خدمات  بهای  قیمت  افزایش 

مخارج ضروری خود اقدام کنند.
سیاست تشویقی

شهر  اسالمی  شورای  نماینده  بهاروند،  مجتبی 
گذشته  سال  در  کرد:  اظهار  رابطه  این  در  مشهد 
بهای  نرخ  با  اتوبوس  بلیط  نقدی  بهای  نرخ  تفاوت 
من کارت بسیار جزئی بود. به همین دلیل بسیاری 
کردند  نمی  استفاده  ک��ارت  من  از  شهروندان  از 
شد.  می  ما  برای  مشکل  چند  مسبب  نکته  واین 
دولت  را  اتوبوس  بلیط  از  بخشی  اینکه  جمله  از 
کند  می  پرداخت  به  یارانه  عنوان  به  شهرداری  و 
بهای  از  خدمات  پرداخت  برای  مردم  که  وقتی  وتا 
وقانونی  قطعی  آمار  هیچ  ما  کنند  استفاده  نقدی 
دولت  و  شهرداری  از  یارانه  مبلغ  مطالبه  ب��رای 
نداریم. این اختالف قیمت بین بهای نقدی و بهای 
من کارت برای استفاده از اتوبوس های سطح شهر 
در قدم اول موجب استقبال مردم از من کارت شده 
است بطوریکه در گذشته روزانه هزار عدد من کارت 

فروش  به  کامل  طور  به  هم  وهمان  شد  می  توزیع 
هزار  پنج  روزی  تا  آمار  طبق  اکنون  اما  رسید  نمی 
ایم واین یعنی که  نیز داشته  عدد فروش من کارت 
شده  تشویق  کارت  من  از  استفاده  به  شهروندان 
بود  همین  بلیط  قیمت  افزایش  در  مهم  ونکته  اند. 
که مردم به استفاده از من کارت تشویق شوند که ما 
این  واقع  ودر  باشیم  داشته  را  آن  آمار  بتوانیم  هم 

کار یک نوع سیاست تشویقی است.
کرد:  بیان  ادامه  در  مشهد  هر  شورای  نماینده   
شورای  توسط  گذشته  سال  در  اتوبوس  بلیط  بهای 
هرسال  ها  هزینه  بعبارتی  و  شد.  گران  هم  چهارم 
به صورت نرخ ثابت نمی ماند وهزینه هایی از قیبل 
می  اضافه  ها  اتوبوس  قطعات  و  رانندگان  حقوق 
هزار  اتوبوس  بلیط  شده  تمام  قیمت  اکنون  شود. 
وچهارصد و پنجاه تومان است و در واقع شهرداری 
انتظار  نباید   . را هم سوبسید می دهد  دو سوم آن 
داشت که مثال در طول چندسال هیچگونه افزایشی 
های  شرکت  ندهد.  رخ  اتوبوس  بلیط  بهای  نرخ  در 
دهی  سرویس  حال  در  که  اتوبوسرانی  خصوصی 
دارند  باالیی  های  هزینه  هستند،  شهروندان  به 
اکنون  وجود،  همین  با  کنند.  تامین  را  آن  باید  که 
قیمت بلیط اتوبوس ومترو مشهد از سایر کالن شهر 

ها نیز پایین تراست.

افزایش قیمت برای تامین سایر هزینه ها
سازمان  مدیرعامل  نیشابوری؛  اصغر  علی 
نرخ  شدن  گ��ران  با  رابطه  در  مشهد  اتوبوسرانی 
حمل  خدمات  بهای  ن��رخ  گفت:   اتوبوس  بلیط 
می  افزایش  سال  ابتدای  از  ساله  هر  عمومی  ونقل 
در  وزی��ران  هیئت  مصوب  نامه  آیین  برابر  و  یابد 
خصوصی،  بخش  به  اتوبوس  واگ��ذاری  خصوص 
هر  بهمن  در  اس��ت  مکلف  اتوبوسرانی  سازمان 
نرخ  تعیین  برای  را  الزم  های  کارشناسی  سال، 
حقوق  اف��زای��ش  به  باتوجه  ده��د.  انجام  جدید 
خودرو،  یدکی  قطعات  قیمت  وافزایش  رانندگان 
در  و  یابد  می  افزایش  ناوگان  راهبری  هزینه  نهایتا 
مشخص،  سقف  یک  تا  بلیط  بهای  افزایش  نتیجه 
شود  می  سعی  البته  است.  ناپذیر  اجتناب  امری 
امسال  باشد.  حداقلی  همیشه  ها  افزایش  این  که 
در  و  شد  انجام  کار  این  قبل  سنوات  مشابه  هم 
اسفند ماه الیحه آن به شورای اسالمی شهر مشهد 
بود  این  بر  شهر  اسالمی  شورای  ونظر  شد  ارسال 
عملیاتی  ماه  فروردین  اول  از  قیمت  افزایش  که 

تاخیر  ماه  یک  با  ماه،  اردیبهشت  اول  واز  نشود، 
نیز شد.نرخ  اعمال شود که همانگونه   افزایش  این 
میانگین  از  مشهد  شهر  ونقل  حمل  خدمات  بهای 
تر  پایین  درصد  سی  کشور،  شهرهای  کالن  سایر 
مشهد  شهرداری  که  است  معنی  بدان  واین  است 
را  سفر  جابجایی  شده  تمام  بهای  این  از  بخشی 
به  مسافر  هر  جابجایی  برای  مستقیم،  صورت  به 
اتوبوسرانی وشرکت  به سازمان  نقدی  یارانه  عنوان 
وبعبارتی  کند.  می  پرداخت  خصوصی  بخش  های 
سهمی  از  بیش  شهرداری  سهم  که  گفت  شود  می 
سایر  در  و  کنند  می  پرداخت  شهروندان  که  است 
مشهد،  در  واستثنٌا  نیست.  شکل  این  به  ها  شهر 

سهم شهرداری ها بیشتر از مردم است. 

وی در ادامه افزود: تا سال 1390 پرداخت بهای 
انجام  کاغذی  بلیط  صورت  به  اتوبوسرانی  خدمات 
بود  ممنوع  راننده  به  نقدی  وپرداخت  گرفت  می 
واگر مشاهده می شد، تخلف به حساب می آمد. از 
سال 1390 که من کارت ها جایگزین بلیط کاغذی 
شدند؛ باز هم پرداخت نقدی، تخلف به حساب می 
آمد یعنی مسافرانی که من کارت نداشتند مجاز به 
در  اینکه  تا  نبودند.  خدمات  بهای  نقدی  پرداخت 
سال1394 الیحه ای به شورای اسالمی شهر مشهد 
ناحیه  از  بود  درخواستی  حقیقت  در  و  شد  ارسال 
می  فراموش  کسانیکه  که  این  بر  مبنی  شهروندان، 
یا  باشند،  داشته  همراه  به  را  خود  کارت  من  کنند 
اند  شده  متوجه  وسپس  شده   اتوبوس  سوار  اینکه 
ندارد. علی  را  ریالی الزم  که من کارت شان، شارژ 
بینی  پیش  آنان  برای  دومی  حل  راه  هیچ  القاعده 
 1394 اولیه در سال  در همان مصوبه  و  بود.  نشده 
به صراحت آمده است؛ شهروندانی که به هردلیلی، 
کارت  من  طریق  از  شان  خدمات  بهای  پرداخت 
انجام نمی شود، می بایست بهای تمام شده واقعی 
سال  در  شده  تمام  بهای  این  کنند.  پرداخت  را 
نرخ  زمان  آن  ودر  شد  مصوب  تومان  پانصد   1394
کارت  من  طریق  از  شهروندان  که  خدماتی  بهای 

پرداخت می کردند سیصد وپنجاه تومان بود.
عدم وجود پول خرد علت عدم افزایش بهای 

نقدی
نیشابوری در ادامه اظهار کرد: درسال 1395 ما 
سال  همان  ودر  داشتیم.  خدمات  بهای  افزایش 
شورای  به  نقدی  بهای  برای  هزارتومان  پیشنهاد 
شهر ارسال شد. اما نظر شورای محترم بر این بود 

که این عدد باید هفتصد تومان باشد و هزار تومان 
داشت؛  وجود  که  مشکلی  است.  زیادی  افزایش 
رانندگان  طرفی  از  و  بود.  خرد  پول  وجود  عدم 
دوش  بر  که  سنگینی  وظیفه  آن  با  ها  اتوبوس 
و  بگیرند  پول  مسافر  از  توانند  نمی  دیگر  دارند، 
تمرکز  مسئله  این  و  برگردانند.  را  پول  الباقی  یا 
رسیدن  در  تاخیر  وباعث  ریزد  می  بهم  را  راننده 
 1395 و در سال  ایستگاه ها می شود.  به  اتوبوس 
چنین  توانست  می  خرد  پول  وج��ود  عدم  چون 
از  شهرداری  القاعده،  علی  آورد،  بار  به  مشکالتی 
پذیرش این درخواست امتناع کرد ودر سال 1396 
بهای  قیمت  حالیکه  در  و  افتاد  اتفاق  همین  هم 
تمام شده حدود نهصد تومان برآورد شده بود، باز 
همان  در  نقدی  وبهای  نداد  رخ  افزایش  این  هم 
پرداخت  با  کمی  واختالف  ماند  تومان  پانصد  نرخ 
و  ک��رد.  پیدا  ک��ارت  من  طریق  از  خدمات  بهای 
مبنی  شهروندان  به  ما  های  توصیه  همه  رغم  علی 
به  کسانیکه  تعداد  کارت،  من  از  استفاده  لزوم  بر 
شدند  می  ترغیب  نقدی  پرداخت  از  استفاده 

افزایش پیدا می کرد.
بهای  اف��زای��ش  با  ج��اری  س��ال  در  اف���زود:  وی 
از  پرداخت  با  نقدی  بهای  ن��رخ  عمال  خدمات، 
توانست  می  واین  شد.  یکسان  کارت  من  طریق 
مصوبه  براساس  ش��ود.  مشکالت  افزایش  یاعث 
شهروندانی  از  دسته  آن  مشهد؛  شهر  شورای  اولیه 
نقدی  ص��ورت  به  خدمات  بهای  پرداخت  به  که 
نخواهند  شهرداری  یارانه  مشمول  پردازند،  می 
کامل  صورت  به  را  خدمات  بهای  بایست  ومی  شد 
همان  عینا  خواستیم  می  اگر  ما  کنند.  پرداخت 
حدود  نرخ  امسال،  برای  باید  کنیم  اجرا  را  مصوبه 
اما همان  اعالم می کردیم  را  تومان  هزاروچهارصد 
مشکالت از قیبل عدم وجود پول خرد، تنش های 
بین راننده ومسافر و همچنین نظر شورای اسالمی 
بهای  مبلغ  ب��ودن  حداقلی  بر  مبنی  مشهد  شهر 
عنوان  به  را  تومان  هزار  مبلغ  تا  شد  موجب  نقدی 

نرخ بهای نقدی اعالم کنیم.
سه سال عدم افزایش قیمت

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی مشهد خاطر نشان 
کرد: باید به این نکته توجه شود که ما سه سال عدم 
باید  القاعده  وعلی  داشتیم  نقدی  بهای  افزایش 
افزایش بهای نقدی بیش از افزایش بهای من کارت 
اگر این رویه طی می شد قاعدتا  افتاد که  اتفاق می 
اکنون نرخ بهای نقدی بسیار بیش از این ها می بود. 
به همه شهروندان عزیز توصیه می شود که سعی کنند 
سفرهای  کسانیکه  وحتی  نمایند.  تهیه  کارت  من 
را  کارت  من  هزینه  خواهند  نمی  و  دارن��د  کمتری 
که  کنند  استفاده  کارت  زائر  از  توانند  می  بپردازند، 
یک هزینه حداقلی بابت کارت پرداخت می شود ولی 
با این کار می توانند از یارانه شهرداری استفاده کرده 
جهت  بدین  کنند.  پرداخت  را  حداقلی  هزینه  وآن 
نقدی یک  پرداخت  زمینه  ما در  که  توان گفت  نمی 
افزایش بیش از حد قیمت داشته ایم. شهروندی که 
می  استقبال  خدمات  برای  نقدی  بهای  پرداخت  از 
یارانه  به  نسبت  نیازی  بی  اعالم  نوعی  به  این   کند، 
را  یارانه  این  شهرداری  حالیکه  است.در  شهرداری 
به همه شهروندان و همه استفاده کنندگان از وسایل 
الزمه  اما  است  داده  اختصاص  عمومی  ونقل  حمل 

اش استفاده شهروندان از من کارت است.

اخبار شهرستان ها

رئیسشورایشهر:

همه  گوی  و  گفت  پایگاه  باید  مشهد 
جریان ها باشد

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: این شهر 
و  همگان  تعامل  و  گو  و  گفت  برای  پایگاهی  به  باید 
ایران  اسالمی  جمهوری  لوای  زیر  جریانهای  تمام 

تبدیل شود.
خطبه  از  پیش  سخنرانی  در  حیدری  محمدرضا 
رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  در  مشهد  جمعه  نماز  های 
افزود: شهر مشهد پیدایش خود را مرهون امام رضا)ع 
(است و امام همام در طول تاریخ به گفت و گو و تعامل 
مشهور بوده است. سیره رضوی گفت و گو و تعامل با 
مخالفان در عین احترام و منطق است. باید با تعامل 
با یکدیگر حول آرمانهای انقالب گرد هم آییم تا زمینه 

خدمتگزاری شایسته به مردم فراهم شود.
زندگی  و  امید  شهر  مشهدالرضا  داد:  ادام��ه  وی 
است و باید امید را در دل شهروندان زنده نگه داریم 
و هوشیار باشیم که از ناامیدی مردم کسی سود نمی 
برد. هر حرکت اختالف برانگیز و غیراخالقی منجر به 
عقب ماندگی مشهد از جریان رشد و توسعه می شود 
متوازن  توسعه  سیاست  شهر  پنجم  ش��ورای  در  لذا 
و  نهادها  با  گفتمانی  هویت  حفظ  با  محور  عدالت  و 
می  دنبال  انقالبی  تشکلهای  و  مختلف  دستگاههای 

شود.
رئیس شورای اسالمی شهر انظباط مالی، شفافیت 
و مبارزه با فساد را از رویکردهای شورای شهر ذکر و 
بیان کرد: شورای پنجم شهر مشهد محصول مشارکت 
از  ای  جلوه  و  انتخابات  در  مردم  آگاهانه  و  فراگیر 

مردمساالری دینی در نظام جمهوری اسالمی است.
وی به فرارسیدن نهم اردیبهشت 'روز شوراها' اشاره 
و بیان کرد: نظام شورایی تبلور مردمساالری دینی و 
بیانگر اعتقاد به جمهوریت در نظام جمهوری اسالمی 

است.
شهر  دوم��ی��ن  مشهد  کالنشهر  گفت:  ح��ی��دری 
از  کالنشهر  این  اداره  و  جهان  مذهبی  گردشگری 
و  آبرو  امروز  مشهد  است.  برخوردار  خاصی  اهمیت 
آیینه رشدیافتگی و اقتدار نظام می باشد لذا مدیران 
المللی  بین  نگرش  و  رویکرد  کالنشهر  این  به  باید 
جاری  ام��ور  اداره  ب��رای  اف��زود:  وی  باشند.  داشته 
این  مشهد روزانه 30 میلیارد ریال هزینه می شود و 
خودرو  و  نوسازی  عوارض  مجموع  که  است  حالی  در 
در بودجه امسال شهرداری هزار و 100 میلیارد ریال 
می باشد. همچنین هزینه تمام شده هر سفر توسط 
ناوگاون اتوبوسرانی و قطارشهری بین 15 هزار تا 17 
شهروندان  از  ولی  است  شهرداری  برای  ریال  هزار 
این مبلغ دریافت می شود. رئیس شورای  یک سوم 
مردم  مشارکت  اگر  داد:  ادامه  مشهد  شهر  اسالمی 
نباشد شهرداری نمی تواند این کالنشهر را آنطور که 

شایسته زائران و مجاوران رضوی است اداره کند.
مهمترین  از  ه��وا  آل��ودگ��ی  گفت:  همچنین  وی 
معضالت مشهد است بطوری که پارسال وضعیت این 
شهر بدتر از تهران بود لذا باید استفاده از حمل و نقل 
حمل  ناوگان  توسعه  یابد.  توسعه  مشهد  در  عمومی 
توسط  قطارشهری  خطوط  تکمیل  و  عمومی  نقل  و 
مدیریت شهری دنبال می شود و ظرف شش ماه اخیر 
افزون بر چهار هزار میلیارد ریال برای اتصال خطوط 

یک و دو قطارشهری مشهد هزینه شده است.
حیدری افزود: برای تکمیل خط سوم قطارشهری 
است.  نیاز  اعتبار  ریال  میلیارد  هزار   ٦5 نیز  مشهد 
امیدواریم با کمک مجلس و دولت اجرای این خط نیز 
شتاب گیرد. وی ادامه داد: حدود یک میلیون و 200 
برخوردار  کم  مناطق  در  مشهد  جمعیت  از  نفر  هزار 
شهر  محدوده  جدید،  جامع  طرح  در  هستند.  ساکن 
افزایش  هکتار  هزار   30 به  هکتار  هزار   17 از  مشهد 

یافته که کار مدیریت شهری را سختتر کرده است.
رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: شهر باید 
متکی به خود اداره شود و این مهم نیازمند مشارکت 
خدمترسانی  کنار  در  و  است  شهروندان  همراهی  و 
شایسته به زائران از پاسخگویی به مجاوران نیز نباید 

غافل شد.

شهردارمشهد:

امیدواریم طرح نوسازی بافت پیرامونی 
حرم مطهر با تغییرات اندک ادامه پیدا کند
روز  چند  جلسه  به  اشاره  با  مشهدمقدس  شهردار 
گفت:  تهران  در  وشهرسازی  راه  وزیر  با  خود  گذشته 
امیدواریم طرح نوسازی بافت پیرامونی حرم مطهر با 

همان شکل قبلی و یا با تغییرات کم اجرا شود.
با  مشترک  خبری  نشست  در  خامسی  تقی زاده 
مشاور رئیس جمهور در احیای بافت های فرسوده که 
در سالن شهدای شهرداری مشهد برگزار شد، افزود: 
شهرداری اصرار به تغییر طرح نوسازی بافت فرسوده 
حرم مطهر نداشته و ندارد اما وزارت راه شهرسازی بر 

این تغییرات تاکید داشت.
پیش  روز  در همین خصوص چند  کرد:  اضافه  وی 
شهرسازی  و  راه  وزیر  با  جلسه ای  استاندار  همراه  به 
تبادل  باره  این  در  کارشناسان  شد  مقرر  که  داشتیم 
نظر کرده و به نتیجه برسند که این کار انجام و برخی 
از مشکالت موجود در طرح جدید که از سوی وزارت 
فرسوده  بافت  نوسازی  خصوص  در  شهرسازی  و  راه 

اطراف حرم مطهر وجود داشت؛ حل شد.
تقی زاده تصریح کرد: همچنین قرار شد برخی دیگر 
با  مشترک  جلسه ای  در  نیز  جدید  طرح  اشکاالت  از 
حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار و من بررسی و 
حل شود که با این تفاسیر امیدواریم همان طرح قبلی 

اجرا و یا با تغییرات کمی ادامه پیدا کند.
از  بازدید  و  مشهد  به  سفر  قبول  اینکه  بیان  با  وی 
مشغله  به  توجه  با  کالنشهر  این  فرسوده  بافت های 
بافت های  احیای  در  جمهور  رئیس  مشاور  ف��راوان 
این  البته  ک��رد:  اظهار  دارد،  تقدیر  جای  فرسوده 
خاصیت شهر مشهد است که از هر فردی برای زیارت 

دعوت کنیم دعوت ما را لبیک می گوید.
احیای  در  جمهور  رئیس  مشاور  بازدید  به  وی 
مطهر  حرم  نوسازی  پروژه های  از  فرسوده  بافت های 
گفت:  و  کرد  اشاره  مشهد  شهر  فرسوده  بافت های  و 
نتایج  به  تبادل نظر منتج  و  بازدید  این  امیدواریم که 
مسیر  در  مشهد  و  ش��ود  همشهریانم  ب��رای  خوبی 
توسعه  جزو  فرسوده  بافت های  نوسازی  و  بازسازی 

یافته ترین و پیشرفته ترین شهرهای کشور باشد.

اخبار کوتاه

جلوگیری از تعطیلی باغ وحش وکیل 
آباد با مهلت یکساله

استانداری خراسان  امور عمرانی  معاون هماهنگی 
رضوی از مهلت یک ساله به مالکان باغ وحش وکیل 
آباد برای استاندارد سازی مجموعه و کسب مجوزها و 

شرایط الزم برای ادامه فعالیت خبر داد.
محمد مقدوری در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر 
گفت: در جلسه کارگروه ماده هشت ضوابط و معیارهای 
استقرار صنایع استان پیرامون این مجموعه که برخی از 
استانداردهای الزم برای ادامه فعالیت را ندارد، تصمیم 

گیری شد.
وی اظهار کرد: با توجه به اقبال مردم از این مجموعه 
تعیین شد  باغ وحش شهر است مهلتی  تنها  اینکه  و 
واحراز  ها  فعالیت  کردن  استاندارد  برای  آن  مالک  تا 

شرایط الزم اقدام نماید.
 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان 
که  این مجموعه در صورتی  رضوی خاطر نشان کرد: 
در این مهلت تعیین شده ، اقدامی جامع و کامل برای 
استاندارد کردن فعالیت خود انجام داد به کار خود ادامه 
می دهد ، در غیراینصورت از ادامه فعالیت آن جلوگیری 

می شود.
مقدوری تصریح کرد: مسائل مربوط به فعالیت سه ، 
چهار مورد از واحدها و طرح های دارای مشکل قانونی 
حریم  تعیین  سبزوار،  فرامنگنز  کارخانه  جمله  از  نیز 
روستای تپه سالم ، واحد بسته بندی گوگرد در منطقه 
ویژه اقتصادی سرخس هم بررسی و تعیین تکلیف شد. 

.
الزم  های  موافقت  اساس،  این  بر  کرد:  اظهار  وی   
برای شروع فعالیت و رفع مشکل این واحدها گرفته شد 

و مصوب گردید، فعالیت خود را آغاز کنند.

توضیحاتاتوبوسرانیمشهددرخصوصانتشارفیلم
درگیریمسافربااتوبوسراندرفضایمجازی:

خاطیان برای بررسی موضوع به 
کمیته های تخلفات اداری - انضباطی 

کار فراخوان شده اند
درپی انتشار فیلم درگیری یک مسافر با چند تن از 
اتوبوسرانی در راستای تنویر  کارکنان بخش خصوص 

افکار عمومی ذکر توضیحاتی ضروریست.
در حالی این فیلم در شبکه های مجازی منتشر شده 
پنج  و   21 ساعت  اردیبهشت   5 چهارشنبه  که  است 
دقیقه یکی از مسافران خانم در ایستگاه اتوبوس واقع 
ایستگاه  از  اتوبوس  عبور  از  پس  15خرداد  میدان  در 
تقاضای پیاده شدن از اتوبوس را می کند و در پاسخ به 
این درخواست اتوبوسران اعالم می نماید امکان توقف 

داخل رینگ میدان امکانپذیر نیست.
این  برای  اتوبوسران  ایستگاه  از  گذر  به  توجه  با  اما 
که راه این مسافر خانم با وجود تاریکی هوا دور نشود 
در ورودی مسیر ویژه بعد از میدان 15خرداد خارج از 
تغییر  را  خود  نظر  مسافر  ولی  می کند  توقف  ایستگاه 
داده و می گوید قصد پیاده شدن ندارد و تصمیم دارد در 

ایستگاه پایانی از اتوبوس پیاده شود.
لذا اتوبوس به مسیر خود ادامه داده و مسافر مذکور 
در پایانه امام رضا )ع( پیاده شده و با مراجعه به رئیس 
خط نسبت به عملکرد اتوبوسران اعتراض می کند که در 
پی آن رئیس خط اقدام به بررسی موضوع و شناسایی 
اتوبوسران می کند اما در همین حین همسر مسافر با 
مراجعه به پایانه و بدون مقدمه شروع به سر و صدا و 

توهین به همکاران حاضر در پایانه می کند .
فیلم منتشر شده  که در  گونه  قابل ذکر است همان 
همسر  سازمان،  خط  رئیس  است  مشاهده  قابل  نیز 
مسافر را دعوت به آرامش می کند ولی وی به صورت 
مداوم اقدام به توهین کرده وبا همکاران سازمان درگیر 
می شود که در این میان یک نفراز پرسنل امداد شرکت 

بخش خصوصی با همسر مسافر درگیر می شود .
انتظامی در  پلیس  از حضور  به ذکر است پس  الزم 
امداد شرکت بخش  اتوبوسران و پرسنل  محل حادثه 
خصوصی از محل خارج شده لذا رئیس خط سازمان 
که سعی در آرام سازی مشاجره داشته است به همراه 
خوشبختانه  که  می شوند  منتقل  کالنتری  به  مسافر 
پیدا  خاتمه  موضوع  طرفین  رضایت  با  شب  همان 

می کند.
مشهد  عزیز  مردم  استحضار  به  تفاسیر  این  همه  با 
مشهد  شهرداری  اتوبوسرانی  سازمان  که  می رسانیم 
در بخش سازمانی و خصوصی ارائه خدمات مطلوب و 
تکریم مسافران محترم را سرلوحه خدمات رسانی خود 

قرار داده و بر آن تاکید دارد.
ازهمکاران  تلخ  این حادثه  از  لذا ضمن عذرخواهی 
ارائه  به  با سعه صدر نسبت  اتوبوسران تقاضا می شود 
خدمات به زائران و مجاوران حضرت ثامن الحجج )ع( 
تقاضا  عزیز  شهروندان  از  نیز  مقابل  در  و  کنند  اقدام 
در  را  اتوبوسران  همکاران  مقررات  رعایت  با  می شود 

انجام هرچه بهتر وظایف یاری کنند.
رضایت  کالنتری  محل  در  طرفین  اینکه  علیرغم 
به  و رسیدگی  بررسی موضوع  برای  داده اند، خاطیان 
کار  انضباطی   - اداری  تخلفات  کمیته های  در  پرونده 

فراخوان شده اند.

در  آهن  راه  ایمنی  مدیریت  سامانه 
مشهد عملیاتی شد

آهن  راه  ایمنی  مدیریت  سامانه  استقرار  پ��روژه 
جمهوری اسالمی ایران روز پنجشنبه برای نخستین 

بار در ایستگاه راه آهن مشهد افتتاح و عملیاتی شد.
گفت:  خصوص  این  در  خراسان  آهن  راه  مدیرکل 
این سامانه جهت افزایش ضریب ایمنی سیر قطارها، 
با دخیل کردن  بر مبنای شناسایی خطرات عملیاتی 
بررسی  و  کننده در شناسایی خطرات  نیروهای عمل 
راهکارهای مناسب جهت کاهش و رفع آنها اقدام می 

کند.
سامانه  اصلی  رکن  افزود:  مهر  ضیایی  محمدهادی 
و  است   ریسک  مدیریت  و  ارزیابی  ایمنی،  مدیریت 
در  ایمنی  ضریب  شبکه  در  موجود  خطرات  حذف  با 
سامانه افزایش می یابد. ارزیابی خطرات در این شبکه 
با استفاده از متد بومی شده Fmea به ارزیابی ریسک 
انجام می شود. در  اولویتهای عددی  و  با شاخصه ها 
واقع این اعداد به ما خواهند گفت که بزرگترین ریسکها 
اساس  آن  بر  متعاقبا  کننده  عمل  مجموعه  و  کدامند 

اقدامات کنترلی را تعریف می کنند.

هماهنگی  ام���ور  در  جمهور  رئ��ی��س  م��ش��اور 
نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری گفت: 
بخش  محوری ترین  فرسوده  بافت های  موضوع 

حاشیه نشینی در شهرها است.
مطهر  حرم  اطراف  فرسوده  بافت  از  ترکان  اکبر 
بازدید کرد و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت 
تالش می کند تسهیالتی برای نوسازی بافت فرسوده 
با  باید گفت  این حال  با  اطراف حرم در نظر گیرد. 
بودجه عمومی نمی توان کار چندانی انجام داد چرا 
که بودجه اختصاص یافته امسال 30 میلیارد تومان 
اقدام  دست  در  که  فعالیت هایی  مقیاس  با  و  است 

است، عدد قابل توجهی به شمار نمی رود.
فرسوده  بافت های  اینکه موضوع  به  اشاره  با  وی 
محوری ترین بخش حاشیه نشینی در شهرها است، 
تاریخی  بافت  نیز  فرسوده  بافت  از  بخشی  افزود: 
رئیس جمهور در  را شکل داده است. مشاور  شهر 
امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار 
فرسوده  بافت  در  آنچه  اینکه  بر  تاکید  با  شهری 
فاخرترین شیوه  گرفته،  اطراف حرم مطهر صورت 
شهرسازی و معماری در ایران بعد از پیروزی انقالب 
بیان کرد: گرچه عیب و نقص هایی  اسالمی است، 

نیز دارد، اما بی نظیر است و در عین حال با توجه به 
حجم گسترده زائرانی که به مشهد مقدس می آیند، 

ضرورت دارد روند کار تسریع شود.
از  بیش  حاضر  حال  در  کرد:  نشان  خاطر  ترکان 
طرح  اجرای  هزینه  از  تومان  میلیارد   500 و  هزار 

اجرای  ادامه  می شود.  تامین  آن  اجرای  محل  از 
تومان  میلیارد  هزار  اختصاص  نیازمند  نیز  طرح 
اعتباراست که دولت نیز برای این منظور تالش خود 

را می کند.
به  خود  صحبت های  از  دیگری  بخش  در  وی 

موضوع وجود 39 اثر مهم معماری در اطراف حرم 
مطهر اشاره کرد و گفت: این آثار ثبت میراث شده 
بازسازی قرار می گیرد. مشاور رئیس  است و مورد 
بافت های  نوسازی  هماهنگی  ام��ور  در  جمهور 
بازسازی  البته  اف��زود:  شهری  ناپایدار  و  فرسوده 
آن ها هزینه زیادی می طلبد، اما ضرورت دارد حفظ 
و  تاریخی  ارزش ه��ای  دارای  چراکه  شود.  احیاء  و 

فرهنگی است و هویت ما محسوب می شود.
خانه های  صاحبان  مشکالت  به  اشاره  با  ترکان 
اسم  که  آنجا  از  کرد:  تصریح  تاریخی،  و  ب��اارزش 
تاریخی  های  خانه  این  از  برخی  روی  بر  میراث 
گذاشته می شود، خریداری وجود ندارد و صاحبان 

این امالک متضرر می شوند.
وی با بیان اینکه بروکراسی های میراث در ثبت و 
تاریخی، خفه کننده است، گفت: در  آثار  بازسازی 
که  می شود  دنبال  قدیمی  روش های  سازمان  این 
را  خود  فرهنگی  میراث  باید  است.  گیر  پا  و  دست 
از این رویه ها رها کند و اداره این سازمان به سمت 
به  تاریخی  آثار  این  این  تا  باشد  شرکت گردشگری 
تبدیل  درآم��د  محل  به  شدن  رها  و  تخریب  جای 

شود.

مشاور رئیس جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت های فرسوده و ناپایدار شهری در بازدید از منطقه ثامن مشهد:

بافت های فرسوده محوری ترین بخش حاشیه نشینی در شهرها است
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رئیس کمیسیون حمل و نقل 
شورای اسالمی شهر مشهد: در 

گذشته روزانه هزار عدد من کارت 
توزیع می شد وهمان هم به طور 

کامل به فروش نمی رسید اما اکنون 
طبق آمار تا روزی پنج هزار عدد 

فروش من کارت نیز داشته ایم واین 
یعنی که شهروندان به استفاده از 

من کارت تشویق شده اند 

 مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی 
مشهد: باتوجه به افزایش حقوق 
رانندگان وافزایش قیمت قطعات 

یدکی خودرو، نهایتا هزینه 
راهبری ناوگان افزایش می یابد 

و در نتیجه افزایش بهای بلیط تا 
یک سقف مشخص، امری اجتناب 

ناپذیر است 

صبح امروز بررسی می کند؛

چرایی افزایش بهای 
حمل و نقل عمومی

    حسین شجاع
hoseINshojaa6@gmaIl.com

هفته سی ام لیگ برتر هم در حالی به پایان رسید که 
هم قهرمان زود هنگام داشت و هم تیم سقوط کننده ! 

دبل پرسپولیس در قهرمانی
قهرمانی  که سه هفته پیش  پرسپولیس  فوتبال  تیم 
خود در لیگ هفدهم را قطعی کرده بود، دیروز پس 
از اتمام آخرین بازی خود در لیگ مقابل سپیدرود، 

جشن قهرمانی را برای دومین بار پیاپی برگزار کرد.
پرسپولیس در حالی جشن قهرمانی را برگزار کرد که 
سپیدرود رشت را مقتدرانه در ورزشگاه آزادی با سه 

گل دبل کرد.

سقوط تلخ سیاه جامگان
این هفته از لیگ برتر در حالی به پایان رسید که تیم 
ورزشگاه  در  دیدار عصر جمعه  این  در  سیاه جامگان 
جم  جنوبی  پارس  مصاف  به  مشهد  االئمه)ع(  ثامن 
رفت. این بازی در حالی برگزار شد که مهابادی روی 
به  را  تیم  هدایت  و  نداشت  حضور  تیمش  نمیکت 
بازی هواداران  این  بود. در  آرمین رهبر واگذار کرده 
نیمه  در  بودند.  میزبان  ه��واداران  از  بیشتر  میهمان 
باعث  که  دادند  نشان  را  خوبی  بازی  تیم  دو  نخست 
به ثمر رسیدن گل پارس جنوبی در دقیقه 20 توسط 

محمد نوری شد.

در نیمه دوم هر دو تیم بازی ضعیفی به نمایش گذاشته 
و در نهایت این دیدار با همین نتیجه به پایان رسید.

مشکی پوشان در انتهای جدول رده بندی لیگ برتر 
تیم  و  کرده می کند  به دسته یک سقوط  و  دارد  قرار 
برتر  لیگ  جدول  ششم  رده  در  جم  جنوبی  پارس 
لیگ  در  حضور  برای  فرصتی  تا  گرفت  جای  فوتبال 

هجدهم داشته باشد.

توقف پدیده در برابر گسترش فوالد
تیم دیگر مشهدی در تبریز در حالی به دست شاگردان 
از  قبل  پدیده  بازیکنان  که  شد  متوقف  کریمی  فیروز 
دیدار از طرف مدیرعامل سابق آن شارژ مالی شدند. 
پدیده خراسان که در لیگ برتر هفدهم با انواع و اقسام 
فشارها و حواشی روبه رو بود، باالخره توانست با کسب 
دو پیروزی متوالی در برابر نفت تهران و مشکی پوشان 
در نهایت حضورش در لیگ برتر فصل بعد را هم قطعی 
کند.  با ۲ پیروزی قبلی، پدیده ای ها با خیالی آسوده به 
آنچه شاگردان  اما  بروند،  تبریز  مصاف گسترش فوالد 
مالی ای  شارژ  بود،  کرده  خوشحال  را  مهاجری  رضا 
است که با رایزنی مدیرعامل سابق پدیده خراسان در 
لیگ برتر صورت گرفت .  در روزهایی که بازیکنان پدیده 
نسبت به وعده های سرپرست مدیرعاملی این باشگاه 
آنها  به حساب  پول  واریز  برای  پارسا  پیگیری  و عدم 
انتقادات تندوتیزی را مطرح کرده بودند، جواد وطنخواه 
و  تماس ها  با  پدیده  باشگاه  هیئت مدیره  فعلی  عضو 
رایزنی های خود با مدیران موسسه ملل و موافقت آنها، 
توانست بازیکنان این تیم را پیش از آخرین بازی فصل 
خوشحال کند. بر این اساس وطنخواه که پیش از این 
نیز مدیرعامل باشگاه پدیده بود، مبلغ ۲ میلیارد تومان 
را به حساب بازیکنان واریز کرد تا بازیکنان این تیم پیش 
از برگزاری سی امین دیدار خود مقابل گسترش تبریز در 
لیگ برتر، به بخش قابل توجهی از قراردادهای خود 
البته مدیر عامل سابق جور وعده های  و  یابند  دست 

مدیران فعلی باشگاه را بکشد.
تکلیف نایب قهرمان هم معلوم شد

درحالی که تیم فوتبال پرسپولیس از چند هفته قبل 
قهرمانی اش در هفدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر را 

قطعی کرده بود، مسابقات دیروز برای تعیین تکلیف 
تیم دوم و نایب قهرمان لیگ بود که در پایان شاگردان 
این  تهران  نفت  برابر  در  پیروزی  با  نویی  قلعه  امیر 
عنوان را به خود اختصاص دادند. ذوب آهن بازی را 
حمالت دامنه دار خود آغاز کرد و از همان ابتدا نبض 
بازی را در اختیار گرفت. شاگردان قلعه نوعی موقعیت 
تنها  را روی دروازه نفت خلق کردند که  های زیادی 
یکی از آنها توسط کی روش به گل تبدیل شد. نفتی 
ها هم که انگیزه ای بای این بازی نداشتند روی ضد 
حمالت خود توسط عیسی آل کثیر حرکت هایی را 
تبدیل  گل  موقعیت  به  آنها  از  کدام  هیچ  که  داشتند 
نشد. نیمه دوم با ارایه بازی هجومی از دو تیم آغاز شد 
و شاهد بازی زیبایی بودیم. نفت تهران هیچ نشانی از 
یک تیم سقوط کرده نداشت و تا ثانیه های آخر مردانه 
جنگید. اما ذوبی ها با یک بازی برتر توانستند از تک 
گل خود محافظت کند. نکته جالب توجه این بود که 
نفت تهران در این دیدار هیچ نشانی از یک تیم سقوط 
کرده نداشت و تا لحظه آخر مردانه جنگید. نفتی ها 
و  داشتند  گلزنی  مسلم  فرصت  سه  پایانی  دقایق  در 

می توانستند نایب قهرمان لیگ را عوض کنند.
چشم دایی به فینال جام حذفی

سایپا با پیروزی برابر پیکان رتبه چهارمی خود را در 

لیگ تثبیت کرد و  حاال باید منتظر پیروزی استقالل 
در جام حذفی باشد. پیکانی ها در  این مسابقه شانسی 
نداشتند و بدون انگیزه بازی کردن آنها برابر شاگردان 
دایی کافی بود تا در همان دقایق ابتدایی مهدی ترابی 
روی یک پنالتی که پیکانی ها به آن معترض بودند، 
گل اول را در دقیقه ۱۳ به ثمر برساند و در دقیقه ۲۶ 
تا  داد  افزایش  دو برابر  به  را  اختالف  اسدی  رضا  نیز 
باشد.  بازگشت سخت  برای  کار جاللی و شاگردانش 
از روی نقطه  با وجود گلزنی پیکانی ها  در نیمه دوم 
پنالتی توسط صادق بارانی آنها هر چه زدند یا بی دقت 
بود و یا با واکنش های خوب فالح زاده دفع شد. سایپا 
ماموریت خود که پیروزی بود را به خوبی انجام داد ولی 
با توجه به پیروزی ذوب آهن و استقالل در بازی های 
همزمان، حاال آنها برای آسیایی شدن باید چشم به 

پیروزی استقالل در فینال جام حذفی داشته باشند.

سومی برای تیم شفر
رساند  اتمام  به  چهاردهم  رده  در  را  لیگ  سپاهان 
کند.  تجربه  را  برتر  لیگ  در  خود  رتبه  بدترین  تا 
هزار   35 به  نزدیک  حضور  وج��ود  با  ها  سپاهانی 
تماشاگر در ورزشگاه نقش جهان نتوانستند استقالل 
شکست  با  تیم  این  سیاه  فصل  تا  دهند  شکست  را 
روز خوبی  البته  پوشان  زرد  برسد.  پایان  به  خانگی 
خلق  خوب  موقعیت  چند  و  داشتند  استقالل  برابر 
با  توانست  که  بود  این استقالل  نهایت  اما در  کردند 
گل تیام برنده بازی باشد و در نهایت این بازی با تک 
گل تیام به پایان رسید تا استقالل در لیگ هفدهم، 
به رده سوم دست پیدا کند. سپاهان لیگ را در رده 
چهاردهم به اتمام رساند تا بدترین رتبه خود در لیگ 

برتر را تجربه کند. 
تبریز  تراکتورسازی  لیگ  این  های  بازی  دیگر  در 
بازی  و  داد  شکست  را  خوزستان  فوالد  گل  یک  با 
مقابل صنعت  با تساوی 3-3  استقالل خوزستان هم 

نفت آبادان به پایان رسید.

مصاحبه

خراسان  وکوراش  جوجیتسو  جودو،  هیئت  رئیس  نایب 
رضوی از حضور ۳ بانو کوراش کار استان در اردوی تیم 

ملی کشور خبر داد.
اعظم عرب عمارلو با بیان این خبر گفت: ششمین اردوی 
آمادگی تیم ملی کوراش بانوان بزرگسال کشور از امروز 4 
۱۰ روز به میزبانی استان زنجان  اردبیهشت ماه به مدت 

در حال پیگیری است.
این  در  استان  ج��وان  بانو   ۳ حضور  به  اش��اره  با  وی 
الهام  و  سبحانیان  محدثه  شبانی،  فاطمه  افزود:  اردو، 
از خراسان رضوی  که  کارانی هستند  کوراش  ذوالفقاری 

به این اردوی آمادگی دعوت شده اند.
خراسان  وکوراش  جوجیتسو  جودو،  هیئت  رئیس  نایب 
پوش  ملی  کار  کوراش   ۱۰ اردو  این  در  کرد:  بیان  رضوی 
و تمرینات  نیز حضور دارند  از استان های مختلف  دیگر 
بازی های  در  قدرتمند  حضور  ب��رای  را  خود  آمادگی 
آسیایی اندوزی زیر نظر مهری مهرپور سرمربی مشهدی 

تیم ملی دنبال می کنند.

خراسان  ک��وراش  و  جوجیتسو  ج��ودو،  هیئت  رئیس 
تیم  اردوی  به  استان  جوان  4جودوکار  دعوت  از  رضوی 

ملی کشور خبر داد.
حسین محمودی گفت: اردوی آمادگی تیم ملی جوانان 
ورزشی  مجموعه  در  ماه  اردیبهشت   ۷ جمعه  از  کشور 

کبکانیان تهران آغاز شده است.
وی افزود: علی قلی پور، امین کامیابی، یاسین تقوی و 
علی پرهیزکار جودوکارانی هستند که از خراسان رضوی 

به این اردو دعوت شده اند.
رئیس هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان رضوی 
ادامه داد: این اردو تا ۱۹ اردیبهشت ماه ادامه دارد و  6 
تهران،  شمالی،  خراسان  استان های  از  دیگر  جودوکار 

مرکزی و همدان نیز در آن حضور دارند.

سالمت

    وحید داودی

بهترین زمان برای ورزش کردن کدام 
است؟

برخی افراد سر ساعت 6 صبح لباس ورزشی می پوشند 
و برای دویدن بیرون می روند. برخی دیگر تا پیش از 
ظهر حوصله ورزش ندارند و پیاده روی پس از شام در 
محله شان را ترجیح می دهند. اما بهترین زمان برای 

ورزش کدام است؟
قابل  شواهد  حاضر  حال  در  که  است  این  حقیقت 
اعتمادی در این باره وجود ندارد که نشان دهد ورزش 
بیشتری  کالری  سوزاندن  باعث  روز  هنگام  کدام  در 
می شود، اما زمانی از روز که در آن ورزش می کنید، بر 
»احساس شما« از ورزش کردن تاثیر خواهدگذاشت. 
به گفته کارشناسان، باید زمانی از روز را انتخاب کنید 
که بتوانید مرتب در آن ورزش کنید تا ورزش به عادت 

روزانه تان تبدیل شود.
ساعت شبانه روزی بدن: ریتم شبانه روزی بدن شما 
تعیین کننده این است که آدمی سحرخیز یا شب زنده 
دار هستید و نمی توانید کار زیادی برای تغییر این ریتم 

انجام دهید.
ریتم های شبانه روزی بدن براساس الگوی ۲۴ ساعته 
چرخش زمین است. این ریتم ها بر کارکردهای بدن 
مانند فشارخون، درجه حرارت بدن، میزان هورمون ها 
و سرعت ضربان قلب اثر می گذارند و همه این عوامل 
ممکن است نقشی در آمادگی بدنی شما برای ورزش 
داشته باشند، بنابراین برای پیاده روی یا رفتن به باشگاه 

ورزشی باید به ساعت بدنی خود توجه داشته باشید.
البته عوامل دیگری هم بر زمان ورزش کردن شما تاثیر 
دارند، مانند برنامه های خانوادگی، کار یا در دسترس 

بودن دوستی که همراه شما ورزش کند.
مزایای ورزش بامدادی: کارشناسان می گویند اگر در 
مرتب ورزش کردن مشکل دارید، ساعت های بامدادی 
بهترین زمان برای ورزش کردن شماست. پژوهش ها 
نشان می دهد افرادی که صبح ها ورزش می کنند، از 
لحاظ تداوم برنامه ورزشی شان بهتر عمل می کنند. 
علت شاید این باشد که در این هنگام سایر فشارهای 

روزانه کمتر فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.
البته با توجه به اینکه درجه حرارت بدن در صبح ها 
زمان  روز  اوقات  به سایر  نسبت  باید  است،  پایین تر 
بیشتری را به گرم کردن بدنتان اختصاص دهید. البته 
بی خوابی در شب قبل ممکن است مانع آن شود که 
صبح بتوانید به راحتی از بستر برخیزید و به ورزش 
بپردازید، بنابراین حفظ عادت منظم و مناسب خواب 
برای جلوگیری از بی خواب شدن ضروری است، مثل 

اینکه خودتان را پیش از زمان خواب آرام کنید.
رسیدن درجه حرارت بدن و سرعت ضربان قلب به حد 
استراحت برای به خواب رفتن ضروری است، بنابراین 
فعالیت جسمی یا غذاخوردن در دیروقت شب ممکن 
است مانع از به خواب رفتن شما شود. هم فعالیت کردن 
و هم غذاخوردن درجه حرارت بدن و سرعت ضربان 

قلب را باال می برند.
ادامه دارد...

حضور 3 بانو خراسان رضوی در اردوی تیم 
ملی کوراش

۴جودوکار خراسان رضوی به اردوی 
تیم ملی جوانان کشور دعوت شدند

هفته سی ام لیگ هفدهم هم به پایان رسید

آخرین برگ از دفتر لیگ هفدهم هم ورق خورد
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میز خبر

   روحانی: همه نیازهای ارزی در سیستم 
      جدید با شفافیت تامین می شود

در جلس��ه س��تاد اقتص��ادی دولت که روز پنجش��نبه به 
ریاس��ت رئیس جمهور تشکیل ش��د، نمایندگان بخش 
خصوص��ی و بان��ک های کش��ور ب��ا حمایت از سیاس��ت 
ارزی اخیر دولت، نظرات و پیش��نهادهای خود را برای 

اجرای کامل و دقیق آن ارائه کردند.
حجت االس��الم و المس��لمین دکت��ر حس��ن روحانی در 
این جلس��ه با قدردانی از تالش ه��ای صادرکنندگان که 
موجب��ات رش��د ص��ادرات غیرنفتی و حضور گس��ترده تر 
ایران در بازارهای جهانی را فراهم کرده اند، گفت: هدف 
سیاس��ت ارزی دول��ت آرامش و ثب��ات در ب��ازار ارز بوده 
است که الزمه رشد پایدار اقتصاد کشور است و بیشترین 
کمک را به تولید کنن��دگان و صادرکنندگان برای برنامه 
ریزی فعالیت های اقتصادی خود می کند. برای تحقق 
ای��ن ه��دف، همفک��ری و هم��کاری بخ��ش خصوصی و 
بانکها ضروری است. وی اظهار کرد: درآمد ارزی کشور 
در ش��رایط کامال اطمینان بخش��ی است و همه نیازهای 
ارزی در سیس��تم جدید با ش��فافیت کام��ل قابل تامین 
اس��ت. روحانی با تش��کر از همکاری فعاالن اقتصادی با 
اج��رای این ط��رح ، تاکید کرد: در سیس��تم جدید ارزی 
، صادرکنن��دگان در فروش ارز خ��ود حتی یک روز نباید 
معط��ل بمانن��د و بانکه��ا باید ب��رای جذب س��پرده های 
ارزی م��ردم ، تش��ویق و تس��هیالت الزم را فراهم کنند و 
مجموعه سیاس��تهای اقتصادی کشور در جهت حمایت 

از رشد مستمر صادرات هماهنگ شود.
   آخرین وضعیت بقایی از زبان 

       رئیس سازمان زندان ها
جهانگیر، رئیس س��ازمان زندان ها:کسانی که مقررات 
زن��دان را رعای��ت نکنن��د و بخواهن��د چی��زی نخورند، 
این اعتصاب غذا ممنوع اس��ت. به دلی��ل نخوردن غذا 
وضعیت جس��مانی بقایی دچار مش��کل شد و وی برای 
مراقبت ه��ای بیش��تر و ب��ه دلیل نگاه انس��انی س��ازمان 
زندان ها، به بیمارستان اعزام شد. طبق گزارشی که به 

ما دادند ایشان مشکلی ندارند. /ایسنا
   برگه های امضا شده برای شنود 

       در اختیار ضابطین است!
محمدرض��ا تاببش با اش��اره ب��ه مقررات برای ش��نود در 
دول��ت اصالح��ات، گف��ت: در دول��ت اصالح��ات، آقای 
خاتم��ی اص��رار کردند و ش��نود تاب��ع ضواب��ط و مقرراتی 
ش��د و حتما باید قاضی مخصوص ش��نود اجازه می داد. 
فک��ر می کنم آن زمان اختیار این کار به مرحوم آیت ا... 
مروی داده شد. ایشان ابتدا به صورت دقیق استدالل ها 
را بررسی می کرد و سپس دستور شنود را امضا می کرد. 
در آن زم��ان قاضی دقت و وس��واس داش��ت و موضوعی 
را ک��ه مخ��ل امنی��ت مل��ی کش��ور بود م��ورد ش��نود قرار 
می دادند. تابش با انتقاد از ش��رایط کنونی برای ش��نود، 
تاکی��د ک��رد: اما در حال حاضر ش��نیدم ک��ه بعضی جاها 

برگه های امضا ش��ده هم هس��ت که ضابطین خودش��ان 
می توانند اقدام به شنود کنند؛باید این رویه ها را بررسی 
کنیم تا رایج نش��ود. شنود باید در جایی اتفاق بیفتد که 
مناف��ع ملی در خطر اس��ت نه اینکه در دفت��ر کار و منزل 
یک شخصیت محبوب ومقبول مردم شنود کار بگذارند 
یا جلسات داخلی احزاب و گروه های دل بسته به انقالب 
و نظام را در جهت پیشبرد مقاصد سیاسی، شنود کنند و 

حریم خصوصی را نقض کنند./ اعتماد آنالین
   شهردار تهران قطعا باید یک نیروی 

       اصالح طلب باشد
الی��اس حضرت��ی نماینده م��ردم تهران گف��ت: قطعا از 
ش��ورای ۲۱ نف��ره اصالح طلب ته��ران انتظ��ار نمی رود 
ک��ه فرد غیراصالح طلب��ی را به عنوان گزینه ش��هرداری 
معرف��ی کرد، در عین حال س��ابقه کار، نوع تحصیالت، 
عملک��رد گذش��ته و تج��ارب مدیریت��ی ای��ن ف��رد بای��د 
نش��ان ده��د که کش��ش ای��ن بار مس��ئولیت س��نگین را 
دارد. ش��هردار آین��ده تهران باید ضد فس��اد و مش��هور 
به پاکدس��تی باش��د،  الیه های مختلف و جن��س کار در 
ش��هرداری خ��ود به خ��ود آلوده کننده اس��ت و اف��راد را 
در مع��رض اتهام قرار می دهند بنابراین ش��هردار آینده 
باید روحیه ضد فس��اد داشته باش��د و سوابقش هم این 
را نش��ان ده��د. قاعدت��ا نهاده��ای مختل��ف،  ارگان ها و 
ش��خصیت های تعیین کنن��ده نباید حساس��یت ویژه ای 
روی شهردار آینده تهران داشته باشند و این فرد نباید 
جزء خط قرمز نهادهای امنیتی باش��د، همچنین نباید 
در فکر کاندیدا ش��دن برای مجلس،  ریاست جمهوری و 
پس��ت های دیگر باش��د بلکه باید تمام وقت، وقت خود 
را ب��ه جلس��ات، بازدیدها، دع��وت از س��رمایه گذاران و 
سازندگان و حل مشکالت آلودگی و حمل و نقل و ایجاد 
آرام��ش و فضای امن در ش��هر ته��ران اختصاص دهد. 
حتی پیشنهاد می کنم در شش ماه اول رختخواب خود 
را ه��م به ش��هرداری بی��اورد زیرا فرصت های از دس��ت 
رفته بسیاری است که باید به آن پرداخته شود./ایسنا

   حقوق هایی که زیاد نمی شود
حقوق مقامات و همط��رازان مندرج در قانون مدیریت 
خدم��ات کش��وری، مدی��ران عام��ل و اعض��ای هیئ��ت 
مدی��ره و رؤس��ای دس��تگاه های اجرایی، اس��تانداران، 
ش��هرداران مراکز اس��تان  ها و اعضای ش��ورای اسالمی 
ش��هر مراک��ز اس��تان ها در س��ال ۹۷ افزای��ش نمی یابد.
حقوق دیگر کارکنان دولت به تناس��ب حقوقی که سال 
قب��ل دریافت می کردند، به ص��ورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ 
درصد افزایش می  یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ 
 ی��ک از کارکنان دولت در س��ال ۹۷ از مبل��غ ۱۲ میلیون 
ریال کمتر نخواهد بود.حقوق بازنشستگان نیز در سال 
۱۳۹۷ نس��بت به س��ال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش 
م��ی  یابد و هی��چ ی��ک از بازنشس��تگان بع��د از افزایش 
س��نواتی و همس��ان  س��ازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون 

ریال دریافت نخواهند کرد./ایرنا

   اصالح طلبان نمی توانند دولت را نگه 
       دارند و اصولگرایان نمی توانند ملت را !

س��ید محمد غرضی، وزیر پیشین پست و تلگراف گفت: 
اصالح  طلبان نمی توانند دولت را نگه دارند و اصولگرایان 
نمی توانن��د مل��ت را نگه دارند و این اتفاق در ۱۵۰ س��ال 
گذش��ته رخ داده است. من می گویم این دو جریان اگر با 
یکدیگر درگیر نشوند از بین می روند و اینکه توانسته اند 
ب��ا درگیری وجود خود را ثابت کند محرز اس��ت اما ملت 
ایران در طول این ۱۰۰ س��ال در اتفاقات مشروطه، ملی 
ش��دن صنعت نفت و انق��الب ۲۲ بهمن حضور داش��ته، 
ایستاده، خون داده اند و حاکمیت خودش را حفظ کرده 
اس��ت. اح��زاب و گروه ها چ��ون برای اقت��دار می جنگند 
مردم ب��ا آن ها همراهی نمی کنند و عام��ه مردم از اینکه 
کسی تیش��ه به ریشه ش��ان بزند فاصله می گیرند. پدیده 
حزب و گ��روه و اش��خاص در ایران پدیده هایی هس��تند 
که به وجود می آیند و تضعیف می ش��وند و مردم به آن ها 
پش��ت می کنند. احزاب معموال فعالیت��ی دارند و پس از 
چند سال دچار سکته می ش��وند و فعالیت آن ها کاهش 
می یابد و خاموش می ش��وند و به این خاطر اس��ت که در 
اعتقاد عامه مردم کسی خدمتگذار است که از سر اقتدار 

شخصی و گروهی نزول نکند./ایلنا
   31 تن از سران مفسدان اقتصادی 

       شناسایی شدند
امی��ر خجس��ته رئی��س فراکس��یون مب��ارزه ب��ا مفاس��د 
اقتص��ادی مجل��س ش��ورای اس��المی گف��ت: ۳۱ تن از 
س��ران مفس��د اقتصادی کش��ور شناس��ایی ش��ده اند و 
فهرستی از اس��امی آنها در اختیار سران قوا قرار گرفته 
است.اسامی این افراد در اختیار روسای قوا قرار گرفته 
اس��ت و امی��د م��ی رود با این اف��راد برخورد ش��ود. قوه 
قضائیه ب��ه صورت علنی با مفس��دان اقتصادی برخورد 
کند، همچنین مجلس شورای اس��المی گلوگاه و روزنه 

های تخلفات اقتصادی را ببندد./اقتصاد نیوز
   هیچ کس به پلیس اجازه نداده شخصی 

      را مورد ضرب و شتم قرار دهد
یحی��ی کمال��ی پ��ور عضو کمیس��یون حقوق��ی و قضایی 
مجل��س گفت: من هم ج��دای از مس��ئولیتم وقتی این 
تصاوی��ر را دیدم ب��ه حس انس��انیتم برخ��ورد. راه های 
برخورد دیگری هم وجود داشت که در فضای آرام تری 
ایش��ان را آرام کنن��د و ب��ا خ��ود ببرند. راه ه��ای بهتری 
وجود داش��ت که پلیس ب��ه وظیفه خود عمل کند. هیچ 
کس به پلیس این اجازه را نداده که یک شخص را مورد 
ضرب و شتم قرار دهد. ما نمی دانیم آن دختر چه کرده 
و چ��ه گفته ک��ه این اف��راد این گونه برخ��ورد کردند ولی 
آن چ��ه ما دیدی��م کار خوبی نبود و ما متاس��فیم چنین 
اقدام��ی زحمات نیروی انتظامی را زیر س��وال می برد. 
ه��ر متهمی اگ��ر هنجاره��ای جامعه را بش��کند و کاری 
انج��ام دهد ک��ه خالف مق��ررات عمومی جامعه باش��د، 
راه های برخورد با او مشخص است. هرگز این گونه گفته 

نش��ده که حتی اگر کسی از قانون تمرد کرد، او را بزنید. 
م��ا می خواهیم با بی جابی برخ��ورد کنیم اما خودمان با 
کاری که می کنیم باعث می شویم روسری فرد از سرش 
بیفت��د و ای��ن صحن��ه در تم��ام فضاها پخش ش��ود. اگر 
ایش��ان متهم ب��ود و خالف قانون کاری انج��ام داده بود 
باید ایش��ان را شناسایی می کردند و از طریق خانواده و 
بستگانش در فضای مناس��ب تری برخورد مناسب تری 

را با وی می شد./خانه ملت
   بیش از هزار امضا برای محافظت

       از مومیایی شهرری
به دنبال انتش��ار خبری مبنی بر کشف جسدمومیایی در 
آس��تان حضرت عبدالعظیم جمعی از استادان، پژوهش 
گران تاریخ ، باستان شناسی و کنشگران میراث فرهنگی 
در کن��ار بی��ش از هزارتن از ش��هروندان در ب��ه علی اصغر 
مونس��ان، رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، نامه نوشته اند.امضاکنندگان نامه خواستار 
آن ش��دند که س��ازمان میراث فرهنگی به ماجرای کشف 
مومیایی ورود کند و درباره آن کار کارشناس��ی انجام دهد 
و سپس برای حفاظت از این مومیایی به عنوان بخشی از 

تاریخ ایران اقدام کند./ایران تایمز
   تخریب ها علیه محسن هاشمی 

        کم لطفی دوستان بود
کرباس��چی به برخی تخریب ها علیه محس��ن هاش��می که 
از س��وی برخی رس��انه های منتس��ب به جریان اصالحات 
دام��ن زده ش��ده اس��ت، گف��ت: اینه��ا کم لطفی دوس��تان 
است. محسن هاشمی سرلیست اصالحات بوده و زیر نام 
ایشان لیستی را تنظیم کردند. وی اضافه کرد: خودشان با 
افتخار نام او را در رأس لیس��ت گذاشتند. تخریب هایی که 
این ایام ش��اهد بودیم، سخن جوانان احساساتی است که 
فکر می کنند همه مسئولیت ش��ان این است که بگویند ما 
اپوزیسیون هس��تیم یا در مقابل فالن و فالن ایستاده ایم. 
اینکه خدمت نیست. کسی که می خواهد در کشور و داخل 
نظام کار کند همراهی و همکاری اولین شرط توفیق او در 
امر خدمت رسانی است. قرار نیست که جنگ راه بیندازیم.

کرباس��چی در پایان با اشاره به هفت گزینه مطرح در شورا 
برای تصدی مس��ئولیت ش��هرداری ته��ران، اظه��ار کرد: 
گفته شده آقای مهندس حجتی با توجه به حساسیت امر 
پایتخت، قانع شده اند مسئولیت خطیر وزارت کشاورزی 
را رها کنند و در ش��هرداری مش��غول ش��وند. وی این نکته 
را ه��م اضافه کرد که ‘حتما این اتفاق می تواند برای ش��هر 
مفید باش��د. ایشان ش��خصیتی مردمی و شناخته شده و 
م��ورد اتفاق اس��ت و در بخش های مختلف صاحب تجربه 
هس��تند، با دولت و س��ایر نهاده��ای حکومت ه��م روابط 
خوبی دارند. اگر بتوانند با رأی غالب ش��ورا شهردار شوند، 
انش��اءا... کارنامه خوبی خواهند داشت و گره گشا خواهند 

بود./اعتماد
   فیلتر تلگرام قطعی است

پیام رسان روسی تلگرام به صورت قطعی فیلتر خواهد 

ش��د، هر چند فیلتر ش��دن آن چن��د روزی زمان ببرد.
ب��ر خالف برداش��ت های رس��انه ها از س��خنان چند روز 
پی��ش رئیس جمه��ور، تلگرام ب��ه زودی فیلت��ر خواهد 
ش��د.علت تصمی��م ب��رای فیلتر تلگ��رام، ک��ه امنیتی و 
سیاس��ی عنوان ش��ده، ب��ه نق��ش آن در اتفاق��ات چند 
ماه پی��ش برمی گ��ردد.از چن��د روز گذش��ته، نهادهای 
دولتی ملزم ش��ده اند به س��رعت فعالیت های خود را از 
تلگ�رام به یکی از پیام رس��ان های داخلی منتقل کنند.

دو هفت��ه پیش هم کانال های مس��ئوالن مهم، از جمله 
کان��ال س��ایت »خامن��ه ای دات آی آر« و کانال اس��حاق 
جهانگی��ری، مع��اون اول رئیس جمه��ور، از تلگ�رام به 

پیام رسان های داخلی کوچ کردند./انصاف نیوز
   کواکبیان: اتهامات وارده به کاوه مدنی 

      را رد می کنم
مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون 
امید مجلس ش��ورای اس��المی در پاس��خ به سوالی مبنی 
بر اینک��ه با توجه به اتهامات وارده ب��ه کاوه مدنی ارزیابی 
ش��ما از انتصاب وی در دستگاه دولتی در دولت دوازدهم 
چیست؟ اظهارداشت: جاسوسی این فرد اصاًل و به هیچ 
عنوان محرز نش��ده اس��ت.وی افزود: آقای کالنتری هم 
اش��اره ک��رد که وی متهم نیس��ت و واقعًا آنگون��ه که اخبار 
علیه او منتشر شده است صحت ندارد.کواکبیان در پاسخ 
به این س��وال که علت خروج وی از کش��ور چه بوده اس��ت 
و چگونه توانس��ته با وجود اتهاماتی که بر وی وارد شده از 
کشور خارج شود؟ گفت: به هر حال مدنی تحت فشار بوده 
و در خارج از کش��ور زندگی خود را دارد.عضو فراکس��یون 
امی��د مجلس همچنی��ن تصریح کرد: برای چه در کش��ور 
بماند؟ که هر روز تنش بلرزد؟کواکبیان همچنین در پاسخ 
به این س��وال ک��ه گفته می ش��ود اس��تعالمات وی قبل از 
انتصابش روش��ن شده بود، گفت: من مطمئنم این اتهام 
جاسوس��ی غلط است و آن را با صراحت رد می کنم. حال 

شاید مشکالت دیگری متوجه وی باشد./فارس
   بوئینگ خلف وعده کرد

بوئین��گ با نزدیک ش��دن ب��ه وعده تحوی��ل اولین فروند 
هواپیم��ای ۷۷۷ به ایران، به بهان��ه ای واهی، این تاریخ 
را ب��ه تعویق انداخت و وع��ده داد که هواپیمای مذکور را 
در سال ۲۰۱۹ به ایران تحویل خواهد داد.روز پنج شنبه 
ی��ک روزنامه نگار امریکایی توئیتی منتش��ر کرد و در آن 
ب��ه نق��ل ازمقامات بوئینگ اع��الم کرد ک��ه موعد تحویل 
هواپیمای ۷۷۷ به ایران به سال ۲۰۱۹ موکول شده است.

در پ��ی این توئیت، خبرگزاری رویترز در تماس تلفنی با 
مقامات بوئین��گ، درباره این تصمیم از آنها س��وال کرد 
و مقام��ات بوئینگ اع��الم کردند که ب��رای جت هایی که 
قرار بود امس��ال به ایران تحوی��ل دهند مقاصد جدیدی 
پیدا کرده اند. به نوش��ته رویترز با این اقدام، چشم انداز 
تحوی��ل فوری هواپیما ب��ه ایران را بیش��تر در حاله ای از 
ابه��ام ف��رو رفته اس��ت.مدیرعامل بوئین��گ در گفتگوی 
تلفنی با رویترز اش��اره ک��رد که به عل��ت افزایش تقاضا، 

بوئینگ دیگر نگران نیس��ت که س��قوط توافق هسته ای 
به خط تولید جت ۷۷۷ این ش��رکت آس��یب بزند و صدها 

شغل را به مخاطره بی اندازد./مهر
   موتورسواری هاشمی رفسنجانی

      برای فرار از ترافیک
محس��ن هاشمی رئیس ش��ورای ش��هر تهران عصر روز 
پنج شنبه به منظور رفتن به شورای شهر جهت عزیمت 
دس��ته جمعی با س��ایر اعضا به حرم امام خمینی)ره( با 

استفاده از موتور سیکلت درمحل حاضر شد.
   تلگرام به تعهداتش عمل نکرد و  سرورهای 

       شبکه توزیع محتوایش لغو شد
حس��ام الدین آش��نا مش��اور رئیس جمهور و رئی��س مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در توییتی درباره 
علت اخالل و کند ش��دن س��رعت تلگرام در ایران نوش��ته 
اس��ت:  مجوز اس��تقرار س��رورهای ش��بکه توزیع محتوای 
پیام رسان تلگرام )CDN( در ایران لغو شده است و ترافیک 
این پیام رسان تنها از طریق »ارتباطات بین المللی کشور« 
راهیاب��ی خواهد ش��د. این تس��هیالت حاصل ی��ک توافق 
مش��روط بود، حاال که مؤس��س تلگرام به تعهداتش عمل 

نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی ماند.
   رحیمی خوش اخالق بود و آزاد شد

مصطفی محب��ی، مدیر مرکز زندان های اس��تان تهران 
در گفت وگو با ایس��نا در پاسخ به س��والی دیگر مبنی بر 
این که آیا رفتار محمدرض��ا رحیمی در زندان بر آزادی 
او تاثی��ر داش��ت نیز گفت: بل��ه وی اخالقش خوب بود. 
مع��اون اول دول��ت محمود احم��دی ن��ژاد و از متهمان 
پرون��ده اخت��الس از بیم��ه ای��ران ب��ود، ب��ه اته��ام اخذ 
رش��وه و تحصیل مال از طریق نامش��روع و با رای شعبه 
11 دی��وان عالی کش��ور ب��ه پنج س��ال و 91 روز حبس و 
پرداخ��ت دو میلی��ارد و 850 میلی��ون توم��ان رد مال و 
یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود. خبر 
آزادی محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم که 28 
اس��فند سال 96 با پذیرش آزادی مشروط از زندان آزاد 

شده بود، دوم اردیبهشت ماه امسال منتشر شد.
   ادعای دفن مومیای منسوب به رضاشاه

محمد ج��واد حق ش��ناس، رئیس کمیس��یون فرهنگی 
ل��زوم  ب��ر  ب��ا تاکی��د  و اجتماع��ی ش��ورای ش��هرتهران 
پاس��خگویی مس��ئولین درباره جسد مکش��وفه در حرم 
عبدالعظیم گفت: شورای اس��المی شهر تهران گزارش 
الزم را از کمیته می��راث فرهنگی دریافت خواهد کرد و 
اگ��ر الزم ش��د پیگیری های دقیق را انج��ام خواهد داد. 
وی اف��زود: خبر غیر موثقی ش��نیده ام که این جس��د را 
برده اند ودف��ن کرده اند البته در ای��ن خصوص مطمئن 
نیس��تم لذا صبر می کنم که هم مقامات آس��تان حرم و 
هم مس��ئولین میراث فرهنگی و قضای��ی و انتظامی که 
در حقیق��ت چهار دس��تگاهی هس��تند ک��ه دراین مورد 
باید صریحا اظهار نظر کنند اطالعات دقیقی دراختیار 

مردم و رسانه ها قرار دهند.

امام موسی کاظم )ع( فرمودند:
مومن همانند دو كفه ترازوست. هرگاه به ایمانش افزوده گردد، به بالیش 

نیز افزوده می گردد.

خداون�د جهان را ب�ا دواصل اس�تحکام وزیبایی آفرید ودوس�ت دارد كه 
جانش�ین او در زمین انسان وارسته ای باشد كه معماری كارهای او فنی 
وزیباس�ازی های عمل اونیزهنرمندانه باش�د رعایت دواصل یاد ش�ده 
حافظ تمام اصول معیاری زیس�ت محیطی است زیرا استحکام وزیبایی 
مای�ه پاالی�ش فضای پال�وده پایدار خواه�د بود همان ط�وری كه محیط 

آلوده زودنی و ازبین رفتنی است. 
سروش هدایت ج 1 ص 35 

داغم هب دل از دو گوهر انیاب است
کز وی جگرم کباب و دل رد اتب است

می گویم اگر اتب شنیدن داری
ن شباب و فرقت احباب است فقدا

خاقانی

مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان در مشهد آغاز شد
کریم  قرآن  المللی  بین  مسابقات  دوره  ششمین 
دانشجویان مسلمان عصر جمعه طی مراسمی در جوار 

بارگاه منور امام رضا)ع( در مشهد آغاز شد.
گفت:  مراسم  ای��ن  در  دانشگاهی  جهاد  رئیس 
بر  عالوه  کریم  قرآن  المللی  بین   مسابقات  برگزاری 
ترویج فرهنگ قرآنی بین جوانان، فرصتی برای تبادل 
علم و فناوری بین دانشگاهیان کشورهای مسلمان نیز 

بوجود می آورد.
در  کنندگان  شرکت  افزود:  طیبی  حمیدرضا  سید 
با بهره  این مسابقات پیشتر به صورت غیرحضوری و 
بین  داوران  ارزیابی  مورد  صوتی  افزار  نرم  از  گیری 
خارجی  داور  چهار  و  ایرانی  داور  شش  شامل  المللی 

قرار گرفتند.
رئیس جهاد دانشگاهی ادامه داد: داوران از بین 73 شرکت کننده مرد در رشته های قرائت و حفظ کل قرآن کریم ۴۴ نفر را 
شامل 19 قاری و 25 حافظ از 35 کشور از سه قاره آسیا ، آفریقا و اروپا برای حضور در مرحله نهایی در حرم مطهر امام رضا)ع( در 

مشهد انتخاب کردند که هم اینک در حال رقابت هستند. 
وی گفت: این رقابتها به چهار زبان زنده دنیا ترجمه و در زمان مناسب در کشورهای اسالمی پخش خواهد شد. شبکه قرآن 
سیما،  اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی ، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد از جمله نهادهایی هستند که در 

برگزاری این مسابقات با جهاد دانشگاهی همراهی داشته اند.
یکشنبه نهم اردیبهشت جاری مراسم پایانی ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانشجویان مسلمان با معرفی 

برگزیدگان رشته  های قرائت و حفظ کل قرآن کریم در مشهد برگزار می شود.


