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سبحانیفر:

سخنان رئیس جمهور سرآغاز 
خسران سوداگران اقتصادی است

والیتی:

ملت ایران دولت را 
شنبه   9   تیر ماه 1397 0 16  شوال  1439 حمایت می کند

سال اول شماره 242 0 8 صفحه 0 قیمت 500 تومان
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همهچیزدربارهفضایاطالعرسانیشفافشهرداریمشهد؛

عملکرد شهرداری 
»فاش« می شود

امامجمعهمشهد:

جریاناتی سعی دارند 
مشکالت اقتصادی کشور را به 

شکل بحران نشان دهند

تامل و اندیشه درباره
 نمادهای حرم مطهر رضوی 

درنشستخبریمرکزکارشناسانرسمیدادگستریمطرحشد؛

از کارشناسان توقع 
راهکار داریم

»صبحامروز«بررسیمیکند؛

مافیای خودرو فراتر از 
جریان های سیاسی

6

میز خبر

مخالفت رهبر معظم انقالب با برپایی 
آیین شکرگزاری سالمت برای ایشان

پیام رسان سروش دیگر مجانی نیست!

فخیم زاده به هوش آمد
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تحلیل روز

گزارش ویژه

گفت و گوی ویژه

لزومایجادتغییراتدرکابینهبانگاهیغیرجناحی

نه به جناحی گری 

معاونسیاسیاستاندارخراسانرضویتاکیدکرد:

نقش مهم اصناف در شرایط کنونی کشور

وضعیتوالیبالخراسانزیرذرهبینصبحامروز

والیبال خراسان در تایم اوت

هنوز یک سال از آغاز به کار دولت دوازدهم به ریاست »حسن روحانی« نگذشته بود که ایجاد مشکالتی در 
حوزه های مختلف از جمله در بخش اقتصادی...

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: شرایط کشور بسیار 
حساس است و اصناف در طول تاریخ ...

جامعه  تمام  تقریبا  ایران  ملی  تیم های  برای  والیبال  ملت های  لیگ  و  جهانی  جام  پایان  با  روزها  این 
ورزش در دوره سکون قرار دارند، چرا که ...
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»صبحامروز«بررسیمیکند؛

از جریان های  مافیای خودرو فراتر 
سیاسی

باستانی:دالالنچهنسبتیباخودروسازاندارند؟

 سرویس اقتصادی
حمایت  که  شرایطی  در  سال ها  گذشت  از  پس 
از  محلی  به  »خودرو«  از  دولت ها  چرای  و  چون  بی 
اعتراض فعالین اقتصادی کشور تبدیل شده است و 
مردم هم از این مجبور شدن به خودروی بی کیفیت 
داخلی ناالن هستند، گرانی خودرو ساخت داخل به 
برای  را  جدیدی  های  هجمه  ارز  نرخ  افزایش  بهانه 
غیرقانونی  واردات  پرونده  کرد.  آغاز  خودروسازان 
رئیس سازمان  و  قوه قضائیه رفت  به  6 هزار خودرو 

بازرسی کشور از هک شدن سایت خبر داد. 
روز  آمده،  پیش  وضعیت  به  اعتراض ها  ادامه  در 
مه والت  و  زاوه  حیدریه،  تربت  نماینده  شنبه  پنج 
که  این  به  اشاره  با  نیز  اسالمی   شورای  مجلس  در 
بی رویه  افزایش  پرده  پشت  باید  نظارتی  نهادهای 
قیمت خودرو را بررسی کنند، گفت: ساماندهی بازار 

خودرو وظیفه دولت و مجلس است.
قیمت  بی رویه  افزایش  اف��زود:  باستانی  سعید 
به دلیل تخلف شرکت های  خودرو در روزهای اخیر 
مصوبه  اس��اس  بر  آن��ان  که  چرا  نیست  خودروساز 

قانونی افزایش قیمت داشته اند.
شورای  مجلس  در  حیدریه  تربت  مردم  نماینده 
بازار  به  دالل  عده ای  ورود  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
خودرو  قیمت  بی سابقه  افزایش  به  منجر  خ��ودرو 
شد، گفت: عده ای دالل در این روزها تعداد زیادی 
خودرو خریده و احتکار کردند که منجر به گرانی بی 

رویه خودرو و ایجاد نابسامانی در بازار آن شده اند.
دالالنچهنسبتیباخودروسازاندارند؟

در  ما  نظر  م��ورد  موضوع  ک��رد:  تصریح  باستانی 
با  نسبتی  چه  دالالن  این  که  است  این  ب��اره  این 
صورت  به  مسئله  این  باید  که  دارند  خودروسازان 

شفاف مشخص شود.
عضو  ج���وان،  خبرنگاران  باشگاه  گ���زارش   ب��ه 
کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: در وهله 
شایعه  این  از  را  خودشان  باید  خودروسازان  اول 
مشخص  صورت  به  کنند،  مبرا  دالالن  با  ارتباط  و 
این  چرا  و  است  بوده  قرار  چه  از  جریان  که  بگویند 
از  کردند؛  ایجاد  آشفتگی  خ��ودرو  ب��ازار  در  دالالن 
سوی دیگر هم نهادهای نظارتی باید ورود پیدا کنند 
و پشت پرده این موضوع را برای ملت روشن سازند.

نمایندهشیرازدرمجلس:
سیاسی جریانهای از فراتر خودرو مافیای

هستند
این  در  که  نبود  مجلس  نماینده  تنها  باستانی  اما 
باره اظهار نظر کرد، نماینده مردم شیراز در مجلس 
از مافیای خودرو در کشور خبر داد و گفت: مافیای 
شاهد  هستند،  سیاسی  جزیان های  از  فراتر  خودرو 
با خط  احمدی نژاد  در دولت  قیمت خودرو  افزایش 
سیاسی مشخص بودیم شاهد افزایش قیمت خودرو 

در دولت فعلی نیز هستیم.
در  مافیای  ارتباط  خصوص  در  پارسایی   بهرام 
تاکید  سیاسی  جریان های  با  خودروسازی  صنعت 
سیاسی  جزیان های  از  فراتر  خودرو  مافیای  کرد: 
دولت  در  خ��ودرو  قیمت  افزایش  شاهد  هستند، 
شاهد  بودیم  مشخص  سیاسی  خط  با  احمدی نژاد 

افزایش قیمت خودرو در دولت فعلی نیز هستیم.
راهنفوذرامیدانند

قانون  اقتصادی کمیسیون اصل 90  کمیته  رئیس 
اساسی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه افرادی 
دارند  خودرو  واردات  و  خودروسازی  در  منافعی  که 
خود  مقاصد  به  راحتی  به  و  هستند  بلد  را  نفوذ  راه 
سایت  بستن  موضوع  این  نمونه  گفت:  می رسند، 
دولت  بود،  گذشته  سال  در  خ��ودرو  سفارش  ثبت 
ثبت سفارش خودرو را بست اما در چنین شرایطی 
و  نفوذ  تخلف،  که  شد  ثبت  خودرو  هزار  واردات 19 

البی در آن کامال مشخص است.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه بعد از تخلف صورت گرفته در زمینه 
بر  اراده ای  خودرو  هزار   19 واردات  سفارش  ثبت 
داد:  ادامه  نداشت،  وجود  سفارش ها  ثبت  ابطال 
بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو باعث 
افزایش قیمت سرسام آور قیمت خودروهای داخلی 

و خارجی شد.
بستهشدنسایتثبتسفارششوکجدیدبه

بازارخودرو
وی با اشاره به اینکه اخیرا شاهد هستیم با اینکه 
افزایش  غیرقانونی  به صورت  داخلی  خودرو  قیمت 
قیمت  می کنند  اعالم  خودروسازان  داشت  شدیدی 
بازار  در  عمال  داد:  ادامه  است،  نداشته  تغییر  آنها 
تشخیص  قابل  آور  سرسام  و  شدید  قیمت  افزایش 
با  قیمت ها  افزایش  این  مهار  به جای  دولت  است، 
بازار  به  دیگری  شوک  سفارش  ثبت  سایت  بستن 
می دهد  نشان  مسائل  این  می کند،  وارد  خ��ودرو 
که  واردکنندگانی  و  داخلی  خودروسازان  منافع  که 
میان  این  در  کرده اند  انباشته  را  خود  خودروهای 

وجود دارد و پول های کالنی به جیب آنها می رود.
قانونیبرایساماندهیبازارخودرووجودندارد

با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
بازار  ساماندهی  برای  موردی  قانون  در  اینکه  بیان 
برای  طرحی  ک��رد:  تصریح  ن��دارد،  وج��ود  خ��ودرو 
ساماندهی بازار خودرو ارائه کردیم که مجددا با ورود 
و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  طریق  از  البی ها 
وجود  طرح  بردن  حاشیه  به  در  سعی  خودروسازان 
زمینه  این  در  مشخصی  قانون  که  زمانی  تا  دارد، 
نا  و  گرانی  ت��اوان  باید  م��ردم  باشد  نداشته  وج��ود 
خودروسازان  تعهد  به  پایبندی  عدم  و  خودرو  امنی 

راپرداخت کنند.

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
شرایط  گفت:  همایش  این  در  نیز  رضوی  خراسان 
تاریخ  در طول  اصناف  و  است  بسیار حساس  کشور 
آن  سرنوشت  در  کننده ای  تعیین  نقش  کشور  این 
داشته و در دوران انقالب و جنگ تحمیلی، در خط 

مقدم مبارزه با دشمن بوده اند. 
محمدرحیم نوروزیان چهارشنبه شب در همایش 
روز اصناف که از سوی اتاق اصناف مشهد در محل 
بهشتی  شهید  فرهنگیان  دانشگاه  هیثم  ابن  تاالر 

مشهد برگزار شد، افزود: 
امروز جای مجادله و دعواهای سیاسی و جناحی 
بدخواهان  همه  نیست.  گونه  این  از  اختالفاتی  و 
رقم  کشور  در  که  شرایطی  در  می خواهند  ملت  این 
با درک  بر موج اختالفات سوار شوند لذا  می خورد، 
این شرایط باید اتحاد ملت و دولت بیش از گذشته 

باشد. 
منتخب  عنوان  به  دول��ت  ام��روز  ک��رد:  بیان  وی 
مشکالت  م��ی دان��د  خ��ود  وظیفه  ملت  اکثریت 
اقتصادی را بررسی کرده و به صورت جدی پیگیری 
کند اما نمی توان از دولت توقع داشت که در مقابله با 
این همه توطئه و تهدید موفق عمل کند در صورتی 
که در داخل کشور هیچ پشتوانه ای از سوی گروه های 

مختلف سیاسی و صنفی نداشته باشد. 
گروه های  توسط  دولت  تضعیف  افزود:  نوروزیان 
دولت  ل��ذا  اس��ت  ملت  ض��رر  به  کشور،  در  مخالف 
دست کمک به سوی همه گروه ها و طیف ها از جمله 
بر  آنها  یاری  با  بتواند  تا  می کند  دراز  خود  مخالفان 

مشکالت فائق آید.
اصناف  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار  معاون 
را  نقش  بیشترین  دولت  از  حمایت  در  بازاریان  و 
خود  شناسی  موقع  مشهد  متدین  بازاریان  دارند، 
ثابت  را  حساس  شرایط  در  درست  تصمیم  اتخاذ  و 
حفظ  ضمن  بازار،  ظرفیت  این  از  می توان  و  کردند 

اتحاد برای رفع مشکالت بهره گرفت.
نمایندهمشهددرمجلس:

عدهایبهدنبالمتشنجکردنفضاهستند
دبیر هیئت رئیسه و نماینده مردم مشهد و کالت 
در مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست گفت: 
در این شرایط عده ای به دنبال این هستند که افکار 
صحبت  نحوی  به  و  کنند  متشنج  را  فضا  و  عمومی 
می کنند که کسی از آنها سئوال نکند که شما چه کاره 

هستید.

در  ما  افزود:  زاده هاشمی  قاضی  سیدامیرحسین 
یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم که هجوم 
از سوی  و  مانند جنگ تحمیلی همه جانبه  دشمن 
فعلی  هجوم  شرایط  و  است  متعددی  کشورهای 
این  با  است  اسالمی  انقالب  از  پس  شرایط  مانند 
اما  بود  مرزی  جنگ  یک  تحمیلی  جنگ  که  تفاوت 
گسترده  کشور  همه  در  و  است  شهری  فعلی  جنگ 

شده است. 
عادی  نگاه  یک  با  شرایط  این  در  کرد:  بیان  وی 
 2 لذا  کنیم؛  اداره  را  کشور  توانیم  نمی  روزم��ره  و 
ایستادگی  یا  و  شویم  تسلیم  یا  نداریم،  بیشتر  راه 
کنیم؛ در این بین بازاریان افسران خط مقدم جنگ 
هم  و  مشکالت  حل  ط��راح  هم  و  ب��وده  اقتصادی 
مجری طرحها هستند و اگر موفق عمل کنند از جگ 

اقتصادی به خوبی بیرون خواهیم آمد.
پیشتاز  که  بازاریانی  قاضی زاده هاشمی گفت: 
اسالمی  انقالب  هم  امروز  اند،  بوده  انقالب  جریان 
به کمک و پیشتازی آنها نیاز دارد، لذا تحقق شعار 
عموم  برای  کاال  تامین  ایرانی،  کاالی  از  حمایت 
جامعه،  ضعیف  و  متوسط  طبقات  بویژه  م��ردم 
حداقل  با  مردم  دست  به  عمومی  ارزاق  رساندن 

از  آن  انجام  که  است  فعالیت هایی  جمله  از  قیمت 
سوی اصناف به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک 

می کند.
طرح  ی��ک  ک��رد:  اظ��ه��ار  مجلس  نماینده  ای��ن 
دوفوریتی به مجلس شورای اسالمی ارائه و در آن از 
دولت خواسته شده که بسیاری از اختیارات خود را 
به استان ها و گروه های اقتصادی واگذار کند که این 

طرح در حال تصویب است.
وی تصریح کرد: امیدوارم شرایط جنگ اقتصادی 
باعث شود دولت تالش کند برخی از اختیارات خود 

را به گروه های مختلف اقتصادی واگذار کند.
رئیسسازمانصنعتخراسانرضویتاکیدکرد:
استفادهازنوساناتارزیبرایحمایتازکاالی

ایرانی
تجارت خراسان  و  رئیس سازمان صنعت، معدن 
از  درصد  هشت  گفت:  نشست  این  در  نیز  رضوی 
واحدهای صنفی و 6.5 درصد از اتحادیه های کشور 
استان  از مجموع اصناف  و  استان مستقرند  این  در 
8.2 درصد اصناف توزیعی، 8.8 درصد خدمات فنی 

و 7.5 درصد اصناف تولیدی هستند.

کرد: در خراسان رضوی  اظهار  علیرضایی  راضیه 
اصناف  بخش  در  اقتصادی  وزن  که  می شود  تالش 
تولیدی - توزیعی افزایش یابد از این طریق که این 
کاالی  برندهای  از  بخشی  بتوانند  صنفی  واحدهای 
خارجی را که در بازار به فروش می رسد، خود تولید 
کرد: شبکه  بیان  کنند. وی  عرضه  برند  آن  نام  به  و 
به  است  کارآمد  بسیار  رضوی  خراسان  در  توزیع 
میلیون   30 ساالنه  از  برخورداری  رغم  به  که  نحوی 
زائر در مشهد هیچ گاه این استان دچار کمبود کاال 

نشده است.
ک��االی  از  حمایت  س��ال  در  گفت:  علیرضایی 
ایرانی، برنامه های سازمان صنعت، معدن و تجارت 
راه  طریق  از  توزیع  هزینه  کاهش  رضوی  خراسان 
اندازی فروشگاه های زنجیره ای، توسعه شبکه های 
مدرن،  بازاریابی  شبکه های  الکترونیکی،  فروش 
فرامرزی  توسعه  توزیع،  شبکه  در  تولید  شبکه های 
تعامل حوزه  از  بهره گیری  تولیدی،   - بخش صنفی 
هیئت های  پذیرش  و  ص��ادرات  بخش  در  صنفی 
صنفی خارجی و اعزام هیئت های صنفی داخلی به 
از  بازاریابی در خارج  تقویت قدرت  از کشور،  خارج 

کشور بوده است.
تجارت خراسان  و  رئیس سازمان صنعت، معدن 
از  را  خدماتی  صنفی  واحدهای  بازآموزی  رضوی 
گفت:  و  برشمرد  استان  صنفی  حوزه  مهم  مسائل 
روسای اتحادیه ها باید توجه کنند که تنها یک دوره 
مهارتی گذراندن برای دریافت جواز کسب جوابگوی 
نیاز مشتریان نیست و حوزه خدماتی صنوفی مانند 
خدمات خودرو، آرایشگری و ... نیازمند بازآموزی 
نیاز  با  مطابق  جدید  مهارتی  دوره های  گذراندن  و 
مردم  به  را  بهتری  خدمات  بتوانند  تا  است  جامعه 

ارائه کنند.

وی گفت: برای تکمیل زنجیره تولید در خراسان 
در  اجرایی  نامه های  آیین  بازنگری  نیازمند  رضوی 
مهارت ها  و  آموزش ها  روزآم��دی  و  صنوف  بخش 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  هستیم. 
نوسانات  فرصت  از  باید  داد:  ادامه  رضوی  خراسان 
قیمت ارز و شرایط اقتصادی که در این بخش برای 
کشور به وجود آمده برای حمایت از تولید و صادرات 
استفاده کنیم تا بهتر رقابت کرده و بهتر کاالی مورد 

نیاز مردم را تامین کنیم.

ریزی  برنامه  قبل  سال   2 از  اف��زود:  علیرضایی 
صورت گرفت تا بازرسی اصناف به خود آنان واگذار 
شود و از زمانی که این طرح صورت گرفت خراسان 
بازرسی  حوزه  در  توانست  جاری  سال  طی  رضوی 

حایز رتبه در کشور شود.
امسال  گفت:  نیز  مشهد  اصناف  ات��اق  رئیس 
گام های مثبتی در خصوص توسعه صادرات و توزیع 
برداشته  صنوف  حوزه  در  محور  صادرات  کاالهای 
قالب  نفر در  اعزام 46  اقدامات  این  از جمله  شد که 
هیئت های تجاری به کشورها، شرکت صنوف مشهد 
خارجی  هیئت  پذیرش  خارجی،  نمایشگاه های  در 

در بخش صنف از کشورهای دیگر بود.

رئیساتاقاصنافمشهدمطرحکرد:
اصنافبازویانقالب

مشهد  اصناف  اتاق  رئیس  همایش  این  ادامه  در 
اتاق اصناف پرداخت و گفت:  از عملکرد  به گزارشی 
اعزام 46 نفر در قالب هیئت های تجاری به کشورهای 
آسیایه میانه، افغانستان، هندوستان، عراق، شرکت 
در نمایشگاه های تجاری و البته پذیرش هیئت های 
نمایشگاه های  برگزاری  و  سیاست گذاری  و  تجاری 
تدوین  با  همراه  مشهد  در  تخصصی  و  عمومی 
آیین نامه های ضوابط خاص صنفی که برخی موارد 
تفاهم نامه ای  عقد  همچنین،  شده،  تصویب  آنها 
برای ایجاد برج اصناف و ایجاد انتخابات الکترونیکی 

بود. محمود  اقدامات صورت گرفته  ازجمله  اصناف 
بازوی  را  اصناف  خمینی)ره(،  امام  افزود:  بنانژاد 
همراه  همیشه  اصناف  می دانستند،  انقالب  ستبر 
گاهی  اما  بوده اند،  مختلف  مسیرهای  در  انقالب 
مورد حجمه و بی مهری برخی از نهادها و دستگاه ها 
را  خود  وظیفه  همچنان  اصناف  ولی  گرفتند،  قرار 
منکر  من  داد:  ادامه  وی  داده ان��د.  انجام  به خوبی 
این نیستم که در جامعه اصناف، افرادی هستند که 
تخلف و سوءاستفاده کنند که قطعا برخورد قاطعی 
با آنها هم از سمت اتاق اصناف مشهد و هم از سوی 
اتحادیه ها می شود  بنانژاد متذکر شد: اگر بخواهیم، 
این بحث ها را به اکثریت اصناف اضافه کنیم که کمک 

حال دستگاه های اجرایی بودند، بی انصافی است.
وی بیان کرد: چرا باید سیاست ها و تصمیم ها در 
شتاب زده  و  کارشناسی  کار  بدون  اقتصادی  بخش 
دیده اید،  اخیر  روزهای  این  در  البته  شود،  گرفته 
چگونه این نوع از تصمیم گیری ها، اثر خود را نشان 
برای  باید  سنگین  هزینه های  با  نهایت  در  و  داده 
سه  کشور،  اقتصادی  بدنه  در  شود.  اقدام  آن  رفع 
اتاق تعاون، بازرگانی و اصناف هستند که می توانند 
به نهادهای تصمیم گیرنده در امور اقتصادی مشورت 

دهند.
دبیرهیئتنظارتبرسازمانهایصنفی:
نوینسازیشبکهتوزیعنیازاصنافاست

صنفی  سازمان های  بر  نظارت  عالی  هیئت  دبیر 
از مواردی است که  گفت: نوین سازی شبکه توزیع 
به  فعلی  اصناف در شرایط  نظر می رسد خانواده  به 
افزود:  احمدی  سیدجواد  است.  آن  نیازمند  شدت 
 2.5 کشور،  در  موجود  صنفی  واحد  میلیون  سه  از 
هستند  آن  فاقد  باقی  و  کسب  جواز  دارای  میلیون 
بخش  این  باشد،  داشته  ادام��ه  فعلی  رون��د  اگر  و 

پاسخگوی نیاز مردم نخواهد بود. 

و  م��ج��ازی  ک��اره��ای  و  کسب  ک���رد:  ب��ی��ان  وی 
استارتاپ ها همزمان با پیشرفت فناوری روز به روز 
در فضای کسب و کار کشور در حال گسترش هستند 
نداشته  بخش  این  با  مناسبی  تعامل  اصناف  اگر  و 
باشند، عرصه فعالیت برای واحدهای صنفی تنگتر 
و  توزیع  شبکه  روزرسانی  به  سازی،  نوین  می شود. 
بنیان  و دانش  فناوری  بر  فعالیت های مبتنی  انجام 
اصناف  ب��زرگ  خانواده  ضروریات  و  الزامات  جزو 
باید نگرش ها تغییر کند و این  است، برای نوسازی 
واقعی  مطالبات  که  برود  سویی  و  سمت  به  نگرش 
نظارت  عالی  هیئت  دبیر  دهد.  پاسخ  را  مشتریان 
جلوگیری  و  اصناف  توجه  بر  صنفی  سازمان های  بر 
از افتادن در تله جریانات سیاسی خارج از مجموعه 
صنفی تاکید کرد وگفت: مواجهه درست با رفتارهای 
پرهیز  و  آرام��ش  نیازمند  آنچه  انجام  و  اجتماعی 
به  حرکت  و  نگرش  تغییر  است،  بازار  در  التهاب  از 
از  استفاده  برای  تالش  و  تیمی  فعالیت های  سمت 
نظام  سازی  نوین  و  توسعه  به  مخالف،  دیدگاه های 

صنفی و توزیع کشور کمک می کند. 
احمدی اضافه کرد: صنوف در ایران از سالها قبل 
دارای ساختارهای محکمی هستند لذا راه برخورد 
و  مسائل  می توانند  و  می دانند  خوب  را  تنش ها  با 
کنند  پیگیری  ساختار  این  در  را  خود  مطالبات 
است  الزم  امروز،  اقتصادی  جنگ  شرایط  در  لذا 
خاطرنشان  وی  باشند.  داشته  بیشتری  همدلی 
کرد: آنچه اخیرا در بازار تهران یا نقاط دیگر کشور 
بر  اگر موضوعات منطبق  ثابت کرد که  افتاد،  اتفاق 
شده  تعریف  ساختارهای  در  مندرج  سیاست های 
صنفی  سازمان های  و  ساختارها  جمله  از  کشور 
نیاز  آنچه  از  غیر  جریاناتی  اگر  و  نشود  پیگیری 
اصناف  و  بازار  امور  در  است،  صنفی  سازمان های 
را  زیادی  مشکالت  روند،  این  نتایج  کنند،  دخالت 

برای کشور به وجود می آورد. 

به  دوازده��م  دولت  کار  به  آغاز  از  سال  یک  هنوز 
ایجاد  که  بود  نگذشته  روحانی«  »حسن  ریاست 
از جمله در بخش  مشکالتی در حوزه های مختلف 
بر  را  کارشناسان  و  ها  رسانه  از  بسیاری  اقتصادی، 
آن داشت تا توصیه هایی به دولت و رئیس جمهور 
پیرامون موضوع »لزوم انجام برخی تغییرات در بدنه 
دولت« داشته باشند. این مسأله در ابتدا با موافقت 
مشکالت  تا  نشد  همراه  ها  دولتی  و  جمهور  رئیس 
شود  باعث  موضوع  این  و  شود  گذشته  از  بیشتر 
انجام  که  برسد  نتیجه  این  به  هم  جمهور  رئیس  که 

تغییرات الزم است.
یاتغییرمیدهیدیااستیضاحمیکنیم

ارائه برنامه  با افزایش مشکالت اقتصادی و عدم   
ای کارا از سوی وزیران مرتبط و دست اندرکاران این 
برای  دولت  تالش  زمزمه  اخیر،  روزهای  طی  حوزه 
انجام برخی تغییرات در کابینه جدی و از سویی پیام 
بر  مبنی  شد،  ارسال  دولت  به  مجلس  از  هم  هایی 
نمایندگان  نگیرد، حتما  اگر تغییراتی صورت  اینکه 
کنار  و  استیضاح  جهت  در  خود  نظارتی  قدرت  از 

گذاشتن برخی وزرا بهره خواهند گرفت.
وزیرانیکهرفتنیاند

دفتر  رئیس  واعظی«،  »محمود  چهارشنبه  روز 

انجام  علنی  ص��ورت  به  سرانجام  جمهور،  رئیس 
برخی تغییرات در بدنه دولت را تأیید کرد و درباره 
قطعی بودن ترمیم کابینه و خروج افرادی نظیر »ولی 
ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی، عباس آخوندی 
امور  وزیر  کرباسیان  مسعود  شهرسازی،  و  راه  وزیر 
وزیر  شریعتمداری  محمد  و  دارای��ی  و  اقتصادی 
این  »من  گفت:  دولت،  از  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اسامی را تأیید نمی کنم. ممکن است برخی از آنها 

باشند و برخی نباشند.«
تصمیمنهاییراروحانیمیگیرد

تأثیرگذار  افراد  از  یکی  را  او  ها  خیلی  که  واعظی 
عین  در  دانند،  می  دوازده��م  کابینه  چینش  در 
است  نشده  کابینه قطعی  »ترمیم  کرده:  تأکید  حال 
و شخص آقای رئیس جمهور این تصمیمات را می 
گیرد. اصال من و دیگری هیچ نقشی نداریم. ممکن 
درباره  که  همیشه  مثل  جمهور  رئیس  آقای  است 
با کسانی مشورت می  و تصمیمات مهم  کارها  همه 
کند، درباره این موضوع نیز مشورت کند، ولی بدانید 
که شخص آقای رئیس جمهور تصمیم نهایی را می 

گیرد.
مجلسآمادهاستیضاح

مجلس  که  دارد  آن  از  حکایت  شنیدها  طرفی  از 
بدنه  در  تغییراتی  اگر  که  است  داده  پیام  دولت  به 
به  فعلی  نواقص  ک��ردن  برطرف  منظور  به  دول��ت 
دارد  قصد  نگیرد،  صورت  اقتصادی  حوزه  در  ویژه 
روحانی  دولت  اقتصادی  مسائل  با  مرتبط  وزیر   5

گذشته  دول��ت  در  که  ای  روی��ه  کند؛  استیضاح  را 
از  مجلس  استفاده  از  پیش  دولت  ولی  دیدیم،  نیز 
کابینه  اعضای  از  تن  نهایت 3  در  نظارتی خود  ابزار 
)وزیران آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و ورزش و جوانان( را تغییر داد.
رسد،  می  گوش  به  ملت  خانه  از  آنچه  اساس  بر 
امور  وزیر  کرباسیان  استیضاح   درخواست  کنون  تا 
کشور  وزیر  فضلی  رحمانی  و  دارای��ی  و  اقتصادی 
امضاهای  و  رئیسه مجلس شده است  تقدیم هیئت 
مربوط به طرح استیضاح شریعتمداری وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز 
از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در حال 

جمع آوری است.
لزومتغییرتفکرناکارآمد

جمهور  رئیس  آنچه  اساس  بر  رسد،  می  نظر  به 
او  دفتر  رئیس  و  داده  ق��رار  اش��اره  م��ورد  تلویحا 
از  پیش  دولت  است،  کرده  تأیید  را  آن  رسما  نیز 
شرایط  بهبود  منظور  به  وزی��ران  برخی  استیضاح 
اقتصادی و همچنین تأمین نظر نمایندگان مجلس، 
برخی تغییرات در کابینه را در دستور کار قرار دهد، 
اما طبیعی است اگر قرار باشد، دست فرمان وزیران 
تغییر  قطعا  باشد،  منوال  همین  بر  بعدی  احتمالی 

افراد و چهره ها چاره کار نخواهد بود.
انجام تغییرات در بخش های کند و ناتوان دولت 
حتما یکی از اولویت هاست و در این بین تغییر در 
اساسی  از  باید  حتما  دولت  اقتصادی  های  حوزه 

بهبود  برای  ترین تصمیمات رئیس جمهور و دولت 
نهایت  اوضاع و شرایط و حاکم شدن تفکری که در 
بتواند نسبت به رفع مشکالت اقدام کند، باید باشد؛ 
ناتوان،  ناکارآمد،  کهنه،  تفکر  افراد،  از  جدای  اما 
اقتصادی  های  بخش  بر  حاکم  منسوخ  و  غیرعلمی 

کشور نیز باید عوض شود.
نگاهفراجناحی

ایم که تمام تالش  وقتی در شرایطی قرار گرفته 
به  زدن  ضربه  برای  اسالمی  جمهوری  دشمنان 
می  کارسازی  اقتصادی  کانال  از  کشور  و  مردم 
بر  عالوه  که  بیایند  کار  روی  اف��رادی  باید  شود، 
اقتصادی«  »جنگ  مقابل  در  بتوانند  تفکر،  تغییر 
و  طرح  کشور  علیه  معاندان  سوی  از  شده  پا  به 
آن  مقابل  قدرت  با  و  دهند  ارائه  جدیدی  برنامه 

بایستند.
کارشناسان بر این عقیده اند که نگاه کالن دولت به 
جناحی گری و  محفلی گری باید پایان بپذیرد و در 
این  کابینه  اقتصادی  تغییرات در بخش های  انجام 
نگاه حاکم نباشد. باید دولت شرایطی را فراهم کند 
که بتواند از همه افراد توانمند از هر جناح و گروهی 
بگیرد.  بهره  کشور  و  مردم  شرایط  بهبود  منظور  به 
اتحاد  ایجاد  اینکه در راستای  بر  این موضوع عالوه 
و انسجام داخلی می تواند تعبیر شود، حتما به رفع 
ایجاد  و  ها  ظرفیت  تمام  از  گیری  بهره  مشکالت، 
خواهد  فشارها  با  مقابله  برای  جدید  و  نو  تفکرات 

انجامید.

خبر

 علیروغنگران

مجلس بان

سبحانیفر:

سخنان رئیس جمهور سرآغاز خسران 
سوداگران اقتصادی است

نماینده مردم سبزوار گفت: با صحبت ها و تصمیمات 
جدیدی که رئیس جمهور و دولت اتخاذ کرده است، در 
آینده نزدیک دالر به حدود ۵۶۰۰ و قیمت سکه تمام بهار 
آزادی به حدود ۱.۷ میلیون تومان کاهش خواهد یافت.
که  همانطور  گ��ف��ت:  سبحانی فر،  رمضانعلی 
از  بخشی  کرد  اش��اره  خود  سخنان  در  رئیس جمهور 
جنگ  از  ناشی  کشور  اقتصادی  نابسامانی  و  بی ثباتی 
روانی و اقتصادی آمریکاست که با خروج این کشور از 
این  خزانه داری  در  جنگ  ستاد  انداختن  راه  و  برجام 
کشور رسما آغاز شد اما بخش مهمتر این نابسامانی ها 
داخلی  دوستان  از  ناشی  اقتصادی  آشفتگی های  و 
از  سوءاستفاده  با  سهوا  یا  عمدا  که  آمریکایی هاست 
شرایط به وجود آمده به انحاء مختلف تالش می کنند 
بازار اقتصادی کشور را دچار تالطم و از هم گسیختگی 
کنند، به طوری که نشان دهند دولت از کنترل و مهار 

این وضعیت ناتوان است.
اسالمی،  شورای  مجلس  در  سبزوار  مردم  نماینده 
به  سه گانه  ق��وای  همراهی  و  همدلی  با  داد:  ادام��ه 
آمدن  در  اجرا  به  و  مجلس  و  دولت  هماهنگی  ویژه 
آتی  تصمیمات  و  اقتصادی  جدید  سیاست های 
دستگاه های اجرایی، نرخ ارز، سکه و طال و به دنبال 
آن قیمت سایر بازارها که تحت تاثیر ارز و طال هستند 
روند کاهش قیمت ها را تجربه خواهند کرد و سوداگران 
و سوء استفاده گران داخلی که با تزریق پول پرفشار تا 
توانستند به بی ثباتی و نابسامانی های اقتصادی دامن 
زدند، شاهد سقوط قیمت ها و در پی آن ضرر و زیان 
سنگینی خواهند بود و  سر از بیمارستان ها در خواهند 

آورد.
و  صنایع  کمیسیون  عضو  این  ایسنا،  گ��زارش  به 
برای  دولت  تصمیم  البته  شد:  یادآور  مجلس  معادن 
استفاده از کارشناسان و مشاوران جدید و آغاز ترمیم 
تیم اقتصادی که با تغییر رئیس کل بانک مرکزی آغاز 
خواهد شد، شاهد عقیم ماندن نقشه های ایادی داخلی 
آمریکایی ها خواهیم بود و البته سرعت در به سرانجام 
رسیدن طرح های اقتصادی و جدید مجلس و نزدیکی 
روابط رؤسای سه قوه و کاهش فاصله نشست سران قوا 
و به اجرا در آوردن تصمیمات این نشست تاثیر بسزایی 
در مدیریت فضای پر التهاب و پر تنش اقتصادی کشور 

خواهد داشت.

دهقانی:

در کنار دولت هستیم
مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  رئیس  نایب 
و  ب��ود  مثبت  جمهور  رئیس  آق��ای  صحبت  گفت: 
ان شاءا... رفتار و تصمیمات آقای رئیس جمهور هم 
متناسب با صحبت مثبت امروزشان باشد قطعًا ما از 

ایشان حمایت می کنیم.
محمد دهقانی با اشاره به صحبت های رئیس جمهور 
در جمع مدیران اجرایی کشور در ارتباط با بهره گیری 
از مشاوران و تغییر رویکرد در شرایط فعلی گفت: ما از 
صحبت های آقای رئیس جمهور حمایت می کنیم و ما 
نیز معتقدیم که باید وزرا از مشاوران و کارشناسان در 

حوزه های مختلف بهره بگیرند.
نماینده مردم چناران، طرقبه و شاندیز در مجلس 
شورای اسالمی، افزود: همانطور که ما پیش از این نیز 
عنوان کردیم از رویکرد دولت در بحث تولید و حمایت 

از این بخش حمایت می کنیم و در کنار دولت هستیم.
مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  رئیس  نایب 
اظهار داشت: آنچه در اینجا مورد تأکید است این است 
تغییر  در  جمهور  رئیس  آقای  امروز  صحبت های  که 
رویکردها و استفاده از نیروهای کارآمد جنبه عملیاتی 
به خود بگیرد و افرادی که به عنوان مثال 7 میلیون و 
به  و  نفر فروخته اند  به 115 هزار  تنها  300 هزار سکه 

بیت المال صدمه زده اند کنار گذاشته شوند.
تحقق  مسئله  ای��ن  ک��رد:  خاطرنشان  دهقانی 
صحبت های رئیس جمهور مستلزم این است که افرادی 
یک  به  کشور  این  ملی  پول  ارزش  تا  شدند  باعث  که 
سوم کاهش یابد کنار بروند و افراد جدید و با انگیزه و 

خوش فکر و کارآمد جای آنها را بگیرد.
وی افزود: صحبت امروز آقای رئیس جمهور مثبت 
بود و ان شاءا... رفتار و تصمیمات آقای رئیس جمهور 
هم متناسب با صحبت مثبت امروزشان باشد قطعًا ما از 

ایشان حمایت می کنیم.
مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  رئیس  نایب 
نیز  نیازمند یک رویکرد  اظهار داشت: رئیس جمهور 
هست و افرادی که از خود ناکارآمدی نشان دادند نباید 

دیگر در دولت به کار خود ادامه دهند.
در  وقتی  مثال  عنوان  به  کرد:  خاطرنشان  دهقانی 
دوران مسئولیت وزیری قیمت مسکن چند 10درصد 
اوضاع  این  در  فرد  این  نباید  می کند  پیدا  افزایش 
اقتصادی دیگر به کار ادامه دهد و ما نیازمند مدیران 
جدیدی هستیم که متناسب با این وضعیت بتوانند کار 

کنند.
و  اهل مصرف هستند  فقط  که  مدیرانی  افزود:  وی 
فقط مدیریت هزینه پول دارند و مدیریت تولید روت 

ندارند به درد این زمان نمی خورد.
مجلس  والیی  نمایندگان  فراکسیون  رئیس  نایب 
نیروی  از  استفاده  نمونه های  از  یکی  داشت:  اظهار 
وزیر  ج��وان  نیروی  از  بهره مندی  مزایای  و  ج��وان 
ارتباطات است که توانست در حوزه تلفن همراه جلوی 
رانت خواری ها و قاچاق را بگیرد. ما نیازمند نیروهای 
جوان و مبتکر هستیم که به شکر خدا در کشور از این 

نیروها زیاد داریم.
به گزارش فارس، دهقانی در پایان خاطرنشان کرد: 
و  نیست  عقب نشینی  کشور  مشکالت  حل  راه  امروز 
بحمدا... امروز آقای رئیس جمهور هم گفتند که تنها 
راه مقاومت و ایستادگی است و راه های برون رفت از این 
وضعیت نیز روشن است. ما امروز انبوهی از جوانان را 
داریم که راه برون رفت از این وضعیت را پیدا کرده اند 
و این جوانان که راه حل برون رفت از این مشکالت را 
یافته اند برای تقویت تولید و اشتغال و برای جلوگیری 
دولت  در  باید  دارند  حل  راه  ملی  پول  ارزش  کاهش 
جذب شوند و دولت از آنها استفاده کند و ما هم حتماً  از 
دولت در راستای تقویت اقتصاد کشور، رونق اقتصادی 
حمایت  آمریکا  فشارهای  این  از  عزتمندانه  عبور  و 

خواهیم کرد.

#پیگیری-خبر نمازجمعه

نوبخت:

هر ضعفی که در ارز یا مسائل دیگر وجود 
دارد، من مقصرم

س��خنگوی دول��ت ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه وظیف��ه دولت 
تقوی��ت پول مل��ی و حفاظت از مردم اس��ت، گفت: به 
م��ردم می گویم که اگر هر ضعفی در دولت در بحث ارز 
یا مس��ائل دیگر وجود دارد، من مقصرم و مس��ئولیت 

آن را می پذیرم.
محمدباقر نوبخت در گفتگویی تلویزیونی با اش��اره به 
اینک��ه ب��رای مقابله ب��ا تحریم های پی��ش رو برخی از 
برنام��ه های دولت بای��د تغییر کند، اف��زود: در برنامه 
توس��عه ششم پیش بینی شده اس��ت برای رسیدن به 
رش��د اقتصادی ۸ درصد س��االنه باید مبلغ ۷۷۰ هزار 
میلیارد تومان منابع کس��ب ش��ود که برای دس��تیابی 
به این مبلغ منابع مختلف��ی از جمله 65 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری خارجی باید کسب کنیم. 
به گزارش مهر، رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: 
پیش بینی ما در بودجه س��ال جاری فروش ۲ میلیون 
و ۴۱۰ ه��زار بش��که نف��ت با قیم��ت هر بش��که 55 دالر 
ب��ه قیم��ت ۳۵۰۰ تومان بود ک��ه نه تنها ب��ه این میزان 
بلک��ه بیش��تر از تولید نفت را فروخته ایم. در ش��رایط 
اقتصادی فعلی که پول ملی ما در خطر است به کمک 
بیش��تر مردم نیاز داریم و بطور حتم ساعت کاری وزرا 

و کارمندان دولت افزایش خواهد یافت.
رئی��س س��ازمان برنامه و بودج��ه با بیان اینکه  س��ال 
گذش��ته)۹۶( الیحه بودجه ۵۲۰ ه��زار میلیارد تومانی 
ب��ا پیش بینی فروش نف��ت 55 دالری را برای تصویب 
بودج��ه ب��ه مجل��س بردیم ک��ه تائی��د و تصویب ش��د، 
تصریح ک��رد: تولید نفت ۷۴ درصد افزایش داش��ته و 

شاخص های رشد اقتصادی نیز بهبود یافته است.
نوبخت گفت: اگر تحریم اتفاق بیفتند س��ه مدل دیگر 
برای بودجه پیش بینی ش��ده اس��ت که یکی از آنها به 
تصمی��م گیری ه��ای اتحادی��ه اروپا در قب��ال برجام و 
تحریم ها بس��تگی دارد. وی ب��ا تاکید بر اینکه وظیفه 
دول��ت تقوی��ت پول مل��ی و حفاظ��ت از مردم اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: به مردم می گوی��م که اگر هر ضعفی 
در دولت در بحث ارز یا مس��ائل دیگر وجود دارد، من 

مقصرم و مسئولیت آن را می پذیرم.

رئیساتاقاصنافایران:

برخی گرانی ها علت اقتصادی ندارد

رئی��س اتاق اصناف ای��ران گفت: بس��یاری از افزایش 
قیمت ها در بازار علت اقتصادی ندارد بلکه این گرانی 

ها ناشی از تبلیغات روانی و شایعات است.
عل��ی فاضل اف��زود: برای کاهش فش��ار اقتص��ادی به 
م��ردم بای��د ج��و روان��ی در جامع��ه ب��ه ش��کل صحیح 

مدیریت شود. 
به گزارش تسنیم، وی همچنین اظهار کرد: نوسانات 
ن��رخ ارز در مقاطع مختلف منجر به افزایش قیمت ها 

می شود و شکی در این قضیه نیست.
رئیس ات��اق اصناف ایران گفت: کااله��ای راهبردی، 
سبد خانوار و مواد اولیه به انضمام ملحقات و ملزمات 
با نرخ ارزرس��می چهار ه��زار و 200 تومانی خریداری 
می ش��ود بنابراین نباید ش��اهد افزایش قیمت در این 
ن��وع کااله��ا ب��ود. وی در ادام��ه اف��زود: کارخانج��ات 
تولی��دی ب��ا توج��ه ب��ه اختص��اص ارز دولت��ی نبای��د 
افزایش قیمت را بدون تائید نهادهای ذیربط و دست 

اندرکاران مربوطه لحاظ کنند.
فاضل��ی بیان ک��رد: نرخ کاالهای اساس��ی بدون تغییر 
باقی مان��ده اما تولیدکنن��دگان داخل��ی قیمت برخی 
از کااله��ا و خدم��ات را بدون تائید نظر دس��تگاه های 
کنترل��ی و نظارت��ی افزای��ش داده ان��د که بدون ش��ک 

قاطعانه با آنان برخورد خواهد شد.
وی یادآورش��د: در ح��ال حاض��ر افزایش ن��رخ ارز در 
کان��ال غیر رس��می بازار را تح��ت تاثیر ق��رار می دهد 
از این��رو ض��رورت دارد بص��ورت ج��دی با ای��ن پدیده 

برخورد شود.

تکذیبیکشایعه؛

سکه  فروش  و  خرید  و  کارتخوان ها 
شامل مالیات نمی شود

مدی��ر کل دفتر نظارت ب��ر امور اجرای��ی مالیات ارزی 
اف��زوده س��ازمان امور مالیاتی، گف��ت: خرید و فروش 
س��که مش��مول مالی��ات ارزش اف��زوده نیس��ت و اخذ 

مالیات از تراکنش های بانکی صحت ندارد.
ب��ه گزارش فارس، س��یدمجتبی احمدی  در خصوص 
مطرح ش��دن مج��دد ش��ایعه دریافت مالی��ات ارزش 
کارت خوان ه��ا  و   POS دس��تگاه های  از  اف��زوده 
اظهارداش��ت: این موضوع در گذشته نیز مطرح شده 
بود که تکذیب ش��د و س��ازمان مالیاتی چنین قصدی 

ندارد.
مدیرکل دفت��ر نظارت بر ام��ور اجرای��ی مالیات ارزی 
اف��زوده س��ازمان امور مالیات��ی با بیان اینک��ه مؤدیان 
نظام مالیات ارزش افزوده مش��خص هس��تند تصریح 
کرد: هر مؤدی که مشمول قانون مالیات ارزش افزوده 
اس��ت بابت خدمتی که ارائه می کند باید مالیات آن را 
 ،POS پرداخ��ت کن��د؛ بنابراین تحت عنوان خری��د از

مالیاتی پیش بینی نشده است.
وی با اشاره به اینکه مشموالن مالیات ارزش افزوده تا 
۱۵ تیرماه امسال فرصت دارند اظهارنامه های عملکرد 
مالیات ارزش افزوده فصل بهار خود را ارائه دهند، در 
خص��وص وضعیت مالیات ارزش اف��زوده صنف طال با 
توجه به نوس��انات اخیر گفت: فکر نمی کنم نوس��انات 
اخیر روی خرید و فروش ها تأثیر مثبت گذاشته باشد 
بلکه معم��واًل در این ش��رایط رکود نی��ز ایجاد می کند 
ب��ا ای��ن حال وضعی��ت آن ها پ��س از بررس��ی عملکرد 
اظهارنام��ه و خری��د و فروش آن ها قابل تحلیل اس��ت 
و خرید و فروش س��که مش��مول مالیات ارزش افزوده 
نیس��ت. احم��دی با اش��اره ب��ه اینکه طالفروش��ان ۲ 
ن��وع مالیات می پردازند بیان ک��رد: آنچه که مربوط به 
مالی��ات ارزش افزوده اس��ت باید پس از گذش��ت یک 
فصل عملکردش را به س��ازمان ارائه بدهد و همچنین 
در مورد مالیات عملکرد درآمداظهارنامه های خود را 
در یک س��ال مالی ارائه خواهند داد. لزومًا با افزایش 
قیمت طال س��ود طالفروشان افزایش نمی یابد، چون 
روی معامالت تاثیر می گذارد و اگر منجر به رکود شود 
در نهایت افزایش قیمت می تواند زیان ناش��ی از رکود 

را جبران کند.

امامجمعهمشهد:

جریاناتی سعی دارند مشکالت اقتصادی کشور را 
به شکل بحران نشان دهند

امام جمعه مشهد گفت: ما در کشور مشکالت اقتصادی داریم 
دارند  سعی  جریاناتی  متاسفانه  نداریم.  اقتصادی  بحران  اما 
مشکالت اقتصادی کشور را به شکل بحران نشان داده و مردم 

را ناامید کنند. 
در  علم الهدی  احمد  سید  آی���ت ا...  ایسنا،  گ��زارش  به 
خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد در حرم مطهر 
رضوی، اظهار کرد: یک عده اخاللگر بازار را دچار مشکل کرده و 
وضعیت را به جایی رسانده اند تا فشار را بر گرده قشر آسیب پذیر 

جامعه بیشتر نمایند.
گرفته  را  دولتی  تومانی   4200 ارز  آقایی  اینکه  افزود:  وی 
هشت  ارز  فراخور  بازار،  در  را  آن  و  کرده  کشور  وارد  جنس  و 
هزار تومانی می فروشد، فرد دیگری ارز 4200 تومانی دولتی 
را گرفته و اصال جنسی وارد کشور نکرده یا وارد کرده و قصد 
احتکار دارد، این افراد مفسد فی االرض هستند. عده ای دیگر 
سایت دولت را هک کردند و هزاران دستگاه خودرو خارجی 
ریختند،  بازار  در  زیاد  قیمت های  با  و  نمودند  کشور  وارد  را 
اینکه  بیان  با  الهدی  اقتصادی هستند. علم  افراد مفسد  این 
به  بازار  و  گذشته  اخالل  مرحله  از  مردم  کار  و  کسب  وضعیت 
کاالی  نمی دانند  بازاریان  کرد:  عنوان  است،  رسیده  توقف 
است.  نابسامان  قیمت ها  زیرا  بفروشند  نرخی  چه  به  را  خود 
سکه  میلیون ها  دادند.  عده ای  به  بی حساب  را  ارز  مسئوالن 
طال را در جیب افراد ریختند به طوری که سه میلیون سکه در 
مرز کردستان ایران از یک قاچاقچی کشف شده است. نماینده 
ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: در آذرماه سال 1369 قانونی 
برای مفسدان و اخاللگران اقتصادی مصوب شد که این قانون 
و  اخاللگران  با  باید  و مسئوالن  کرده است  را مشخص  مسیر 
مفسدان برخورد قانونی نماید. برنامه اخیر مسئوالن برای حل 
مشکالت اقتصادی کشور جواب نداد بنابراین در این شرایط 
باید کارگزاران نظام به میدان آمده و مشکالت مردم را حل کنند 

نه اینکه تماشاچی باشند.
امام جمعه مشهد بیان کرد: هفته گذشته مقام معظم رهبری 
باز شدن  به  بود و هم منجر  پیام دادند که هم درس آم��وز  دو 
بینش مردم شد. زمانی که  تیم ملی جمهوری اسالمی ایران 
در بازی های جام جهانی فوتبال برابر اسپانیا به خوبی ظاهر 
شد اما نتیجه الزم را نگرفت، رهبر معظم انقالب پیام دادند که 
"شما بسیار زیبا بازی کردید، خدا قوت". وی ادامه داد: پس از 

اینکه تیم ملی جمهوری اسالمی ایران به وطن بازگشت، رهبر 
که  داد  پیام  ملی  تیم  به  وزیر ورزش،  از طریق  انقالب  معظم 
شما "پیروز بازگشتید" و تلقین برخی افراد از بیان این مطالب، 
تشویق تیم ملی از سوی معظم له بود. این دو پیام به ما ثابت 
کرد که مردم برای تالش، کوشش و غیرتمندی بازیکنان تیم 
ملی ارزش قائل هستند، حال تیم ملی در این بازی پیروز شد 
یا به نتیجه دلخواه نرسید فرقی ندارد. علم الهدی با اشاره به 
این پیام رهبر معظم انقالب، تصریح کرد: این پیام بینش مردم 
را در برابر مسئوالن و کارگزاران نظام باز کرد تا ببینند که آیا در 
منظر  که  مفسدان  اخالل  و  اقتصادی  گرفتاری های  موقعیت 
اقتصاد کشور را به شکل یک کودتای اقتصادی جلوه داده است، 
تماشاچی  فقط  اینکه  یا  کنند  رفع مشکالت تالش می  برای 
هستند. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه ما 
در کشور مشکالت اقتصادی داریم اما بحران اقتصادی نداریم، 
عنوان کرد: متاسفانه جریاناتی سعی دارند مشکالت اقتصادی 
کشور را به شکل بحران نشان داده و مردم را ناامید کنند. مردم 
زمانی امیدوار می شوند که کارگزاران نظام در مقابل مشکالت 
با وجود  نباشند و مانند تیم ملی فوتبال  اقتصادی بی تفاوت 
نرسیدن به نتیجه الزم، در میدان عمل برای رفع مشکالت و 
مقابله با مفسدان اقتصادی غیرتمندانه تالش کنند. وی افزود: 
در مجموع وضعیت اقتصادی کشور حالت بحرانی ندارد، صدور 
نفت، گاز و محصوالت پتروشیمی به خوبی انجام می گیرد، ارز 
ثروتمند  ایران  کشور  بازمی گردد.  کشور  به  خوبی  به  نیز  الزم 
است و بحران اقتصادی ندارد اما دشمن می خواهد وضعیت 
هم   را  آن  اسم  و  دهد  نشان  زده  بحران  را  کشور  اقتصادی 

"تابستان داغ" گذاشته است.
امام جمعه مشهد با تاکید بر اینکه تریبون نماز جمعه محل 
بیان تقاضای مردم است، افزود:  تا حرفی می زنیم ما را متهم 
حرف  تنها  نباید  مسئوالن  شما  می کنند،  دولت ستیزی  به 
بزنید، مردم از شما عمل می خواهند، امیدواریم مسئوالن ما 
گوش شنوا داشته باشند و همین که واقعیتی بیان شد متهم به 

دولت ستیزی نشویم.

امامانجمعهخراسانرضوی:

غلبه بر مشکالت اقتصادی نیازمند همراهی مردم 
و مسئوالن است

وضعیت  به  اشاره  با  رضوی  خراسان  استان  جمعه  امامان 
سامان  و  مشکالت  بر  غلبه  که  کردند  تاکید  کشور،  اقتصادی 
بخشیدن شرایط اقتصادی نیازمند همکاری و همراهی مردم 

و مسئوالن است.
به گزارش ایرنا امام جمعه تربت حیدریه با تاکید بر ضرورت 
اجرای برجام 2 گفت: در شرایط کنونی نظام اسالمی نیازمند 
اقدام مشترک بین مردم و کارگزاران  برنامه جامع  انعقاد یک 

نظام اسالمی، برای غلبه بر شرایط دشوار اقتصادی است.
یکسویه  خروج  افزود:  عصمتی  محمدرضا  االسالم  حجت 
اثبات  به  را  این دولت  یکبار دیگر بدعهدی  برجام،  از  آمریکا 
رسانید، اما آنچه امروز و در شرایط دشوار اقتصادی به آن نیاز 

داریم، وحدت بین مردم و ارکان نظام اسالمی است.
اقتصادی  نظام  اخاللگران  نیز  سبزوار  موقت  جمعه  امام 
را همسو با دشمن خواند و گفت: قوه قضاییه و دولت باید با 

عامالن افزایش خودسرانه قیمت ها برخورد قاطع کنند. 
حجت االسالم محمد سلیمانی افزود: دستگاههای نظارتی 
باید با اخاللگران بازار که با سوء استفاده از این وضعیت، آرامش 
اظهار  وی  کنند.   جدی  برخورد  کنند  می  مخدوش  را  مردم 
داشت: مدیران و مسئوالن کشور باید با جهاد اقتصادی و روحیه 
انقالبی، اولویت خود را بر رفع مشکالت اقتصادی و اشتغال 
جوانان قرار دهند.  وی با اشاره به اینکه دشمن می داند که 
نظام جمهوری اسالمی ریشه دار شده، افزود: افزایش هجمه 
فرهنگی، روانی و اقتصادی دشمن به سبب ضعف آنها در مقابله 
با انقالب است.  امام جمعه گناباد نیز گفت: ملت ایران همچنان 
پایبند آرمانهای استکبارستیزانه نظام جمهوری اسالمی است 
و هیچگاه تسلیم زورگویی های مستکبران و آمریکا نمی شود.  
کارنامه  با  آمریکا  گفت:  نسب  صادقی  حسن  االسالم  حجت 
سیاهی که دارد با بحران سازی و جنگ اقتصادی علیه ایران 
به دنبال جدا کردن مردم از نظام اسالمی است ولی ملت ما در 

مقابل زورگویی های شیطان بزرگ سر تسلیم فرود نمی آورد. 
وی در خصوص جابه جایی و تغییر مدیران گناباد نیز گفت: 
باشد  کارآمدتر  مدیران  از  استفاده  برای  مدیریتی  تغییر  اگر 
همه با آن موافقند در غیر این صورت بر خالف مصالح مردم و 

شهرستان گناباد است.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: 
توسط  ایران  اسالمی  جمهوری  تحریم  شاهد  امروز 
یک فرد عربده جو و عهد شکن هستیم اما ملت ایران 

دولت را در برابر تحریمها حمایت می کند.
پنجشنبه  عصر  والیتی  اکبر  علی  ایرنا،  گزارش  به 
آزاد  دانشگاه  روباتیک  تیم  مدالهای  اهدا  مراسم  در 
اسالمی به موزه آستان قدس رضوی در مشهد افزود: 
آمریکاییها فکر می کنند ملت ایران تسلیم خواهند 
شد اما دیری نمی پاید که ملت ما از این سد هم عبور 

می کند و دیگران را به شگفتی وامی دارد.
نخست  ق��درت  ای��ران  تردید  بی  داد:  ادام��ه  وی 
متحدانش  و  آمریکا  دست  توانسته  که  است  منطقه 
کند.  کوتاه  مقاومت  محور  م��دد  با  منطقه  از  را 
یاوه  برابر  ایران در  بداند ملت  آمریکا  رئیس جمهور 
اتفاق کلمه ای که در کشور ما  گوییهایش ایستاده و 

بوجود آمده بشارت دهنده موفقیتها در آینده است.
ادامه  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  امنا  هیئت  رئیس 
فرهنگ  اساس  بر  دو  محور  امروز  گفت:  همچنین 
اسالمی ایرانی، انقالبی و پیشبرد علم مد نظر مدیران 
دانشگاه آزاد است. یکی از مصادیق پیشرفت در علم 
می  موفقیت  این  از  که  است  مصنوعی  هوش  تولید 
توان برای رشد در حوزه اقتصاد مقاومتی و مقابله با 

تحریمها و تهدیدهای بین المللی استفاده کرد.
سال   40 طی  ای��ران  علمی  تولیدات  اف��زود:  وی 
پنج  به  دانشجویان  تعداد  و  شده  برابر   70 گذشته 
دوستی  علم  نشانگر  این  است.  رسیده  نفر  میلیون 
ملت ایران می باشد که پس از ظهور اسالم این مهم 
در  علمایی  ظهور  آن  حاصل  و  داشت  بیشتری  بروز 

جای جای کشور است. 

تولیت آستان قدس رضوی نیز در این مراسم گفت: 
ابتدای انقالب در  از  یکی از نکات مهمی که دشمن 
آن می دمید مساله تبلیغ و تلقین ناکارآمدی انقالب 

است.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی افزود: با علم و 
فناوری می توان کشور را پیش برد چنانچه در هشت 
سال دفاع مقدس به موفقیتهای مختلف از جمله در 

حوزه هوا و فضا دست یافتیم.
مقابل  را  خود  توانمندی  و  دانش  داد:  ادامه  وی 
نمایش  به  دنیا  دانشگاههای  از  بسیاری  چشم 
وعده  و  کشور  این  توانمندی  نشانگر  که  گذاشتید 
رهبری  معظم  مقام  ویژه  به  نظام  مسئوالن  صدق 

است که می فرمایند 'ما می توانیم.' 
نشست  این  در  نیز  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رئیس 
رسیدن  به  منجر  دقیق  ریزی  برنامه  و  تالش  گفت: 
جوانان ما به این مقامهای جهانی شد و از طرف دیگر 
به  را  اطهار)ع(  ائمه  به  خود  توسل  دانشجویان  این 

نمایش گذاشتند. 
دکتر فرهاد رهبر افزود: اگر دو بال علم و ایمان نبود 
این جوانان نمی توانستند به قله های موفقیت و ترقی 
دست پیدا کنند. جوانان ما در رقابت با دانشگاههای 
برتر جهان که بودجه ها و امکاناتی به مراتب بیشتر 
داشتند 'ما توانستیم' را به نمایش گذاشتند. اگر این 
دانشگاه  و  اسالمی  جمهوری  در  ای  روحیه  چنین 
مشکالت  به  توان  می  پس  دارد  وجود  اسالمی  آزاد 
را رفع کرد چنانکه  آنان  و  و مسائل جامعه پرداخت 
مطابق بیانات مقام معظم رهبری این موفقیتها می 
تواند منجر به تولید علم، ایجاد ثروت و اشتغال شود 

و به داد مردم برسد.

والیتی:

ملت ایران دولت را حمایت می کند
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معاونسیاسیاستاندارخراسانرضویتاکیدکرد:

نقش مهم اصناف در شرایط کنونی کشور
لزومایجادتغییراتدرکابینهبانگاهیغیرجناحی

نه به جناحی گری 

ش��ورای  مجلس  در  بجستان  و  گناباد  نماینده 
اسالمی از عملکرد تیم اقتصادی دولت در ساماندهی 
بازار انتقاد کرد و گفت: لغو تعطیلی هفته آتی مجلس 
برای سرکشی به حوزه های انتخابیه نیز در راستای 
تعامل بیشتر با دولت در راستای ساماندهی اقتصاد 

بوده است.
حمید بنایی با انتقاد از وضعیت فعلی اقتصاد کشور 
که  کرده  عمل  ضعیف  دولت  اقتصادی  تیم  اف��زود: 

نتیجه آن نابه سامانی در بحث قیمت ها است.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای 
در  بسیاری  های  نشست  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
مجلس با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور برگزار 
شده است، افزود: نشست سران قوا و نمایندگان با 
هدف بهبود شرایط بوده؛ اما با توجه به عدم تعامل 

کافی خروجی مناسبی در اقتصاد دیده نشده است.
وی با تاکید بر اینکه بارها از دولت در خصوص از 
میان برداشتن قوانین دست و پا گیر درخواست شده 

است، تصریح کرد: مجلس بارها اعالم آمادگی برای 
اصالح قوانین زاید و دست و پاگیر کرده اما هنوز هیچ 
نشده  ارسال  دولت  سوی  از  باره  این  در  ای  الیحه 

است.
بنایی با بیان اینکه بعد از بدعهدی هایی سیاسی 
پیش  آن  از  خروج  در  آمریکا  اخالقی  بی  و  برجام 
می گرفت،  صورت  باید  اقتصاد  فعلی  وضعیت  بینی 
گفت: متاسفانه دولت در این زمینه مدیریت نکرد و 
بی توجهی به پیامدهای این بدعهدی ها این شرایط 

را رقم زد.
به  اش��اره  با  دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
می گرفت  صورت  بازار  در  مدیریت  اعمال  اگر  اینکه 
مسکن، ارز، طال و سکه وضعیت فعلی را تجربه نمی 
کرد، افزود: وقتی شخصی بالغ بر 30 هزار سکه تهیه 
می کند، معلوم است که خواهان برهم زندن نظم بازار 
بوده از این رو اگر دولت اعمال نظارت دقیقی بر بازار 

داشت این نوع سوءاستفاده ها رخ نمی داد.

وی با تاکید بر اینکه اکنون کمیسیون های تخصصی 
مجلس فعال شده است، گفت: لغو تعطیلی هفته آتی 
مجلس برای سرکشی به حوزه های انتخابیه نیز در 
راستای تعامل بیشتر با دولت در راستای ساماندهی 
اقتصاد بوده است. بنایی با اشاره به اینکه در هفته 
آتی کمیسیون های تخصصی مجلس وارد شور با تیم 
اقتصادی دولت خواهند شد، تصریح کرد: تدبیر بازار 
الزم است در غیر این صورت حباب نرخ ها هر روز 

بزرگ تر خواهد شد.
گفت:  مسکن،  ب��ازار  وضعیت  از  انتقاد  با  وی 
متاسفانه ما برنامه جامع ملی مسکن را نداریم و تیم 
اقتصادی دولت بارها در خصوص ارایه آن اظهارنظر 
کرده در حالی که در کمیسیون عمران چنین طرحی 

دیده نشده است.
با بیان اینکه  این نماینده مردم در مجلس دهم، 
بحث تامین مسکن جوانان طبق برنامه ششم توسعه 
نظارتی،  ضعف  گفت:  است،  الزم  اساسی  قانون  و 

دولت  و  مجلس  در  واح��د  ص��دای  نبود  و  ولنگاری 
فشارهای اقتصادی مختلفی را بر مردم تحمیل کرده 

است.
بنایی با تاکید بر اینکه بیش از 190 نماینده مجلس 
خواهان تغییر تیم اقتصادی دولت شده اند، افزود: ما 
هم در حوزه قانون گذاری ضعیف هستیم مردم انتظار 

دارند که مجلس هم انقالابی ترعمل کند.
وی با بیان اینکه مدیریت جهادی برای ساماندهی 
بازار نیاز است، گفت: وزیر ارتباطات با انتشار اسامی 
این  و  کرد  تقدیری  قابل  کار  دولتی  ارز  گیرندگان 

موضوع باید در حوزه های مختلف تسری یابد.
اسالمی،  شورای  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
یادآور شد: بسیاری از فراوده های ساختمانی با ارز 3 
هزار تومانی وارد شده اما برخی با موج سواری با دالر 
بیش از 7 هزار تومان به بازار عرضه می کنند از این رو 
اگر سیستم فعال در حوزه اختصاص ارز را مدیریت 

کنیم داللی در این حوزه صورت نمی گیرد.

نماینده گناباد در مجلس:

ارز دولتی بالی جان اقتصاد شد

استاندار خراسان رضوی گفت : مشهد الرضا آیینه 
برای  اسالمی  جمهوری  های  ظرفیت  نمای  تمام 
ارزشمند در  زائران و گردشگران خارجی و فرصتی 
اسالمی  جمهوری  امکانات  و  ها  توانمندی  معرفی 

ایران است.
اعضای  سفر  ج��ری��ان  در  رشیدیان  رض��ا  علی 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی و دیدار 
خراسان   : اف��زود  کشور  خاص  به  اش��اره  با  وی  با 
است  گسترده  های  ظرفیت  با  ویژه  استانی  رضوی 
مضجع  وجود  آن  ویژگی  نخستین  و  مهمترین  که 
شریف امام هشتم شیعیان در این خطه می باشد که 
موجب حضور ساالنه بیش از 30 میلیون نفر زائر در 
کارهای  برای  بدیل  بی  فرصتی  که  شده  استان  این 
فرهنگی  کمیسیون  اس��ت  نیاز  و  اس��ت  فرهنگی 
در  باید  موضوع  این  برای  ویژه  ای  شعبه  مجلس 

مشهد داشته باشد.
وی عنوان کرد : آنچه در مشهد و خراسان رضوی 
در معرض دید زائران خارجی قرار می گیرد مبنای 
و  ای��ران  اسالمی  جمهوری  مورد  در  آنان  قضاوت 
رشد و توسعه و ظرفیت های آن است از این رو این 
توانمندی  معرفی  برای  بدیل  بی  ظرفیتی  منطقه 

های نظام جمهوری اسالمی است
حجم  به  توجه  با  است  ممکن   : کرد  اظهار  وی 
تهاجمات فرهنگی که علیه ما در حال انجام است، 
ظرفیت  و  محصوالت  تولید   باز  درحوزه  اشکاالتی 
باشیم  داشته  مختلف  نقاط  در  فرهنگی  ه��ای 
با  که  مردمی  و  باالست  بسیار  زی��ارت  ظرفیت  اما 
مختلف  های  حوزه  در  که  ها  دشواری  و  مشکالت 
به امام  ممکن است داشته باشند به عشق ومحبت 
سفر  رضوی  خراسان  به  )ع(  الرضا  موسی  ابن  علی 

می کنند.
امام  زیارت  به  وقتی  مردم  این   : کرد  عنوان  وی   
ظرفیت  و  روحی  نظر  از  شوند  می  مشرف  )ع(  رضا 
بسیار  دینی  ارزش های  احیای مجدد  برای  درونی 
صورت  های  تالش  همه  وجود  با  ما  و  هستند  مهیا 
به خوبی استفاده  امکان  این  از  ایم  نتوانسته  گرفته 

کنیم .
که  مهمی  نقش  به  اش��اره  با  ادام��ه  در  رشیدیان 
مشهد و فرهنگ و سیره امام رضا )ع( در حل مسائل 
الرضا  موسی  ابن  علی  الحجج  ثامن   : افزود  جامعه 
)ع( امام علم و آگاهی ، تعامل و گفت و گو ، رافت و 
مهربانی  و بیش از همه مظهر عقالنیت است همان 

ها امور و ارزش هایی که در جامعه امروز به شدت به 
آنها نیازمندیم . .

را  ظرفیت  این  رضوی  فرهنگ  کرد:  تصریح  وی 
اسالم  جهان  بلکه  کشور  مشکالت  تنها  نه  که  دارد 
را رفع کند و باید از این امکان بهره مناسبی هم در 

داخل و هم در بعد خارجی برد.
و  زیارت  معاونت  وجود  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
هماهنگی امور زائران دراستانداری خراسان رضوی 
گردشگری  های  ظرفیت  گسترش  بحث  در   : گفت 
اکنون  هم  مختلف  کشورهای  از  زائرانی  وحضور 
وکشورهای  ،هند،پاکستان  ترکیه  با  تعامالتی 
تا  که  هایی  ظرفیت  تا  است  انجام  دست  در  عربی 
منظور  بدین  و  کنیم  فعال  را  مانده  مغفول  کنون 
کردیم  اندازی  راه  نیز  را  مبدا  به  مبدا  زیارت  طرح 
تا خدمات مناسب به زائران داخلی و خارجی ارائه 

شود.
فرهنگ  ترویج  و  توسعه  راستای  در  ادامه  در  وی 
بدین  زی��ارت  رادی��و  ان��دازی  راه  از   : اف��زود  رضوی 
زیارت  سیمای  گذرد    می  یکسال  از  بیش  منظور 
از مباحث مهم در این حوزه است که در دست  هم 
فرهنگی  کمیسیون  است  امید  و  باشد  می  پیگیری 
تعمق  در  کندتا  توجه  آن  منابع  تامین  به  مجلس 
فرهنگ رضوی و توسعه رنگ و بوی زیارت و تقویت 
تری  گسترده  های  تالش  زائران  در  معنوی  فضای 
شود ضمن آنکه در حوزه آداب زیارت هم خوب کار 

نکردیم .
ارتباط  و  تعامالت   : کرد  امیدواری  ابراز  استاندار 
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  و  استان  بین 

اسالمی در راستای  بهره گیری از ظرفیت ها گسترده 
فرهنگی و معنوی مشهد واستان تقویت شود.

 ، رض��وی  منوری  مضجع  کنار  در  ادام��ه  در  وی 
ظرفیت تاریخی وفرهنگی خراسان رضوی و مشهد 
را نیز بسیار گسترده خواند وافزود : این خطه  یکی 
از اولین نقاط شکل گیری قومیت ایرانی بوده که آثار 
از  بیش  قدمتی  و  سابقه  رود  کشف  اطراف  تاریخی 

700 هزار ساله دارد.
قوم  برای  که  ای  منطقه   : کرد  عنوان  رشیدیان   
 ، سو  دیگر  از  و  است  کهن  تاریخی  دارای  ایرانی 
وسیع  ای  گستره  خراسانی  وادب  فرهنگ   ، تمدن 
بزرگان  وجود  و  است  کرده  متاثر  را  هند  و  چین  تا 
ابوالقاسم  حکیم  چ��ون  پارسی  ادب  و  فرهنگ 
بر وجهه و  نیشابوری خود  فردوسی ، عطار و خیام 

اهمیت تاریخی و فرهنگی این خطه افزوده است.
طبیعی  های  ظرفیت  سویی  از   : داد  ادام��ه  وی 
ای  منطقه  از  و  فصل  چند  آن  در  رضوی  خراسان 
و  داراس��ت  را   سبز  و  معتدل  تا  کویری  و  خشک 
مناطق حفاظت شده ارزشمند و غنی از دیگر جاذبه 

های استان است.
 وی افزود : از سویی این استان از گذشته تا امروز 
مهد علم و دانش و ادب بوده چنانکه هم اکنون 236 
مرکز آموزش عالی و 300 هزار دانشجو و 5 هزار عضو 
هیئت علمی دارد که در کنار حوزه علمیه خراسان 
که بعد از قم دومین مرکز علوم دینی کشور می باشد 
های  سال  طی  که  است  بدیلی  بی  علمی  ظرفیت 
و  حل  برای  امکان  و  توان  این  از  شده  تالش  اخیر 

فصل چالش ها و مسائل استان بهره گرفته شود.

 800 قبل  سال  سه  منظور  بدین   : داد  ادامه  وی 
مورد از چالش ها و مسائل استان احصا و مهمترین 
استان  علمی  مراکز  و  ها  دانشگاه  به  را  آن  های 
واگذارکردیم تا نقشه راه علمی برای پیگیری و حل و 

فصل آنها ارائه شود.
تنوع  با اشاره  ادامه   استاندار خراسان رضوی در 
استان  این  در  مختلف  مذاهب  تکثر  و  های  قومیت 
استان  این  وتکثر  تنوع  این  عین  در   : کرد  اظهار   ،
نمونه ای بی نظیر از همدلی و همراهی اهل تشیع 
و تسنن و اقوام و مذاهب مختلف است که در غالب 
مراسم و مناسبت ها در کنار هم و همراه هستند که 
در واقع وجود مقدس امام رضا )ع( خود دلیلی مهم  

برای همدلی و همراهی در همه بخش هاست.
توجه  با  اشتغال  به موضوع  اشاره  با  ادامه  در  وی 
به جمعیت جوان جویای کار هم گفت : سال گذشته 
جدید  اشتغال  درصد   17 تحقق  با  رضوی  خراسان 
به  استان های مختلف  میان  رتبه نخست در  کشور 

خود اختصاص داد.
هزار   160 گ��ذاری  هدف  به  اش��اره  با  رشیدیان   
اساس  بر   : اف��زود  گذشته  سال  در  جدید  اشتغال 
برش استانی برنامه ششم توسعه ، در سال نخست 
این  با  که  شد  می  ایجاد  اشتغال  ه��زار   123 باید 
شغل  هزار  حدود 124  یعنی  رقم  این  گذاری  هدف 
جدید محقق شد که 16 هزار مورد آن در حوزه های 
حمایتگر  نهادهای  پوشش  تحت  افراد  و  حمایتی 

بود.
 وی تصریح کرد : اما این امر به معنای حل مشکل 
اشتغال نیست زیرا همچنان 260 هزار نفر بیکار در 
استان داریم که 48 درصد آنها را دانش آموختگان 

دانشگاهی تشکیل می دهد .
اشتغال  در  ما  اصلی  مشکل  اینکه  بیان  با  وی   
دانش آموختگان ناشی از آموزش های ما در مدرسه 
و دانشگاه است ، اظهار کرد : تا زمانی که در حوزه 
و  نشود  ایجاد  تحول  دانشگاه  و  پرورش  و  آموزش 
ما  های  دانشگاه  و  نگرفته  شکل  فرهنگ  و  تفکر 
تبدیل به نسل  سه و چهار نشود نمی تواند تغییری 

در این شرایط ایجاد نمود.
از  یکی  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان  استاندار 
اقتصاد  استان  زی��ارت  ح��وزه  ب��االی  های  ظرفیت 
تواند در بخش  این حوزه می   : زیارت است ، گفت 
سوغات و صنایع دستی نمود قابل توجهی یابد و در 

این حوزه اقداماتی شروع شده است.

استاندار خراسان رضوی :

مشهد الرضا )ع( آیینه تمام نمای ظرفیت های جمهوری اسالمی

نوروزیان: امروز دولت به عنوان 
منتخب اکثریت ملت وظیفه خود 

می داند مشکالت اقتصادی را بررسی 
کرده و به صورت جدی پیگیری کند 

اما نمی توان از دولت توقع داشت که 
در مقابله با این همه توطئه و تهدید 

موفق عمل کند در صورتی که در 
داخل کشور هیچ پشتوانه ای از سوی 

گروه های مختلف سیاسی و صنفی 
نداشته باشد

قاضی زاده هاشمی: امیدوارم شرایط 
جنگ اقتصادی باعث شود دولت 

تالش کند برخی از اختیارات خود را 
به گروه های مختلف اقتصادی واگذار 

کند

علیرضایی: برای تکمیل زنجیره 
تولید در خراسان رضوی نیازمند 

بازنگری آیین نامه های اجرایی در 
بخش صنوف و روزآمدی آموزش ها و 

مهارت ها هستیم

بنانژاد:  چرا باید سیاست ها و 
تصمیم ها در بخش اقتصادی بدون کار 

کارشناسی و شتاب زده گرفته شود، 
البته در این روزهای اخیر دیده اید، 

چگونه این نوع از تصمیم گیری ها، 
اثر خود را نشان داده و در نهایت با 

هزینه های سنگین باید برای رفع آن 
اقدام شود

احمدی: کسب و کارهای مجازی و 
استارتاپ ها همزمان با پیشرفت 

فناوری روز به روز در فضای کسب و 
کار کشور در حال گسترش هستند و 

اگر اصناف تعامل مناسبی با این بخش 
نداشته باشند، عرصه فعالیت برای 

واحدهای صنفی تنگتر می شود

#مجلس-بان
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   :: افقی
1- معدن - شبه جزیره اروپا 2- اثری از نیما یوشیج - پایگاه اینترنتی - داج 3- دردمند 
اثرهای معروف  از  - آسمون جل 5-  - یورش  - کیسه زر 4- حمام بخار  – اسم غیر اصلی 
- انیس - بوی ماندگی 6- محل گذر - گستره وسیع آبی - واحد بوکس  ابوریحان بیرونی 
7- وی - کامل و یکپارچه - صیغه 8- شتر ماده - فضا و آسمان - جانی 9- کمیابی - قند 
سوخته – آب روستایی 10 - حرکت زمین - پیوسته شده - فریب و حقه 11 - رود فرانسه 
- ضمیر و باطن - ماده برگ توتون 12 - طبل بزرگ - هوای گرفته - فریاد بلند 13 - وسیله 
انواع ماهی - در آمدن 14 - میوه شبیه آلبالو - کمك رسان - لباس بی آستر  از  تنیس - 

15 – باکتریولوژی - اسباب خانه

 :: عمودی
و سرگردان  - حیران  1-از شهرهای کردستان 
بازی   – فارس  خلیج  جزایر  از   - الهی  نشانه   -2
پرنده   - دیگ   - زمینی  سیب  م��اده   -3 فینال 
مو  رشته  ایران-  مرکز   - گزاف  و  الف   -4 پا  دراز 
 -6 پنجم  نت   - یگانه  و  تك   - ویران  و  خراب   -5
– شماره استاندارد  اینکه  برای   - چاشنی ساالد 
حرکات   - چشم  مردمك   -7 کتاب  المللی  بین 
می  آن  در  را  خ��ود  چهره   -8 رو  ف��را   - ص��ورت 
 -9 چین  پول  واحد   - شعری  صنایع  از   - بینیم 
نسل چهارم - عنکبوت - جایز 10 - شاعر بزرگ 
عالمت   -  11 صنعتی  خاك   - پیشانی   - یونانی 
 -  12 فرشتگان  عالم   – همواره   - جعلی  مصدر 
کوه  دو  میان  گشادگی   - شده  جابجا   - خالص 
13 - از شهرهای چهارمحال بختیاری - مناجات 
- جای  پرده دری   - - خراب  انباشته شده 14   -
بی هوا 15 - سوار بی همتا - سرمربی تیم ملی 

فرانسه

حل جدول شماره 58 

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.

جدول  در  که  بزنید  خط  جدول  در  طوری  را  تکراری  اعداد 
باقیمانده در ستون های عمودی و افقی یک عدد 2بار تکرار نشده 

باشد.
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  یک فکر بکر

چاک از یک مزرعه  دار در تگزاس یک االغ به قیمت 100 دالر خرید. قرار شد که مزرعه  دار االغ را روز بعد تحویل ب��دهد.
 اما ف��ردا مزرعه  دار س�راغ چاک آمد و گفت :متأسفم ، خبر بدی برایت دارم، االغ مرد.

چاک جواب داد :ایرادی نداره، پولم رو پس بده. مزرعه  دار گفت : نمی  شود چون همه پول رو خرج کردم. چاک گفت :باشد، پس همان االغ مرده رو به من بده.

مزرعه  دار گفت: می  خوای با آن چی کار کنی؟ چاک گفت : می  خوام االغ را به مزایده بگذارم. مزرعه  دار گفت:نمی  شود االغ مرده را به مزایده گذاشت. چاک گفت : می شود.
حاال ببین، فقط به کسی نمی  گویم که االغ مرده است.یک ماه بعد مزرعه  دار چاک را دید و پرسید : از آن االغ مرده چه خبر ؟چاک گفت :به مزایده گذاشتمش ، 500 بلیت 2 

دالری فروختم و 998دالر سود کردم.  مزرعه  دار پرسید : هیچ کس هم شکایتی نکرد ؟چاک گفت : فقط همان کسی که االغ رو برده بود و من هم 2 دالرش رو پس دادم.

داستانک

  جدول کلمات متقاطعجدول سودوکو / هیتوری
شمــاره

59 شمــاره
59

کتابخوان

سرویسفرهنگی
در روز پنجشنبه گذشته با حضور مدیر کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی خراسان رضوی میز خدمت در محل 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد افتتاح شد. این 
مراسم با حضور جعفر مروارید مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و معاونین این اداره کل میز خدمت 
در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مشهد نبش 

مدرس 3  افتتاح شد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
پس از افتتاح، مراحل انجام کار را بررسی و دستور داد 
سریعتر نواقص احتمالی رفع شود و اظهار داشت: میز 
خدمت این اداره کل از امروز در محل اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مشهد آغاز به کار کرد تا از این پس 
سریعتر به درخواستهای مراجعه کنندگان رسیدگی 
شود امیدوارم همکارانی که در میز خدمت مشغول به 
خدمت رسانی مستقیم به ارباب رجوع شده اند با سعه 
صدر، خوش خلقی و در اسرع وقت نسبت به خدمت 
رسانی به ارباب رجوع اقدام نمایند و در صورتی که 
انجام خدمتی زمانبر می باشد مدت زمان انجام کار به 

صورت شفاف اعالم شود.
مروارید بیان کرد: در راستای تحقق فرمایش مقام 
معظم رهبری مبنی بر تکریم ارباب رجوع، دستور 
خرداد  اواخ��ر  در  جمهوری  محترم  ریاست  موکد 
ارشاد  و  وزارت فرهنگ  ماه سال جاری، بخشنامه 
دولت  و  شهروندی  حقوق  منشور  تحقق  اسالمی، 
الکترونیک میز خدمت در این اداره کل راه اندازی شد 
و سعی شده است در میز خدمت به تمامی درخواست 
ها و نیازهای مراجعان در کمترین زمان پاسخ داده 

شود.
خراسان  اسالمی  ارش��اد  و  فرهنگ  کل  مدیر 
رضوی افزود: در حال حاضر در این مکان 10 نفر از 
کارشناسان حضور دارند که در مجموع بیش از 20 
نوع خدمت و فعالیت فرهنگی هنری و قرآنی از جمله  
تبلیغاتی، موسسات  کانون های   " ها  صدور مجوز 
فرهنگی هنری چند منظوره و تک منظوره، آموزشگاه 
های آزاد هنری، تبلیغات محیطی،اجرای برنامه های 
فرهنگی و استعالم اسامی بیگانه و ... را ارائه می کنند 
و مراجعان بر اساس نیاز خود به این کارشناسان جهت 
ادامه داد:  دریافت خدمات مراجعه می کنند. وی 
همچنین از استقرار میز خدمت نشر در محل این 
اداره کل خبر داد و بیان داشت: میز خدمت نشر نیز 
در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
رضوی از امروز مستقر شده است و متقاضیان می 
توانند با مراجعه به این میز نسبت به دریافت خدمات 

اقدام نمایند.

حادثه ای  در  ورزشکاری  نمی شنوید  وقت  »هیچ 
فجیع، حس بویایی اش را از دست بدهد.

ما  به  دردناک  درسی  بگیرد  تصمیم  کائنات  اگر 
انسان ها بدهد، که البته این درس هم به هیچ درد 
که  است  روز روشن  مثل  نخورد،  آینده مان  زندگی 
فیلسوف  بدهد،  دست  از  را  پایش  باید  ورزشکار 
آشپز  و  آهنگساز گوشش  نقاش چشمش،  عقلش، 

زبانش را.
درس من؟ من آزادی ام را از دست دادم و اسیر 

زندانی عجیب شدم.«
است.  کل«  از  »جزء  رمان  ابتدایی  جمالت  این 
از  یکی  را  آن  منتقدین،  از  برخی  که  جمالتی 
اخیر  ق��رن  رم��ان ه��ای  بین  در  بهترین  آغ��از ه��ا، 
منتشر  میالدی   ۲۰۰۸ سال  در  کتاب  می دانند! 
شده و از همان ابتدا توسط بسیاری از منتقدین و 
مجالت ادبی،  به عنوان یک اثر ادبی ارزشمند، به 

دیگران معرفی شده است. 
و  کل«  از  »جزء  رمان  دو  تاکنون  تولتز«  »استیو 
یعنی  او  رمان  اولین  است.  نوشته  را  روان«  »ریگ 
باعث  و  کرد  بوکر  نامزد جایزه ی  را  او  از کل«  »جزء 
شود.  ترجمه  مختلفی  زبان های  به  رمانش  شد 
درواقع  هستند.  پسر  و  پدر  یک  رمان  این  راوی 
پسری  و  پدر  رابطه ی  یک  از  روایتی  شرح  رمان 
است. رمان تم فلسفی جذابی دارد و در عین حال 
داستان های  در  که  است  عطفی  نقاط  از  سرشار 
شهرت  کل«  از  »جزء  هستیم.  آن  شاهد  پلیسی 
آورد.  ارمغان  به  نویسنده اش  ب��رای  را  زی��ادی 
نویسنده ای اهل استرالیا که در زندگی شخصی اش 
رمان هایش  شخصیت های  از  بسیاری  به مانند  هم 

بی قرار و پرمشغله است.

خبر

معماری  و  عناصر  »نمادشناسی  نشست 
فرهنگی  المللی  بین  بنیاد  در  مطهر»  حرم 
هنری امام رضا)ع(  با حضور استاد رجبعلی 
و  فرهنگی  میراث  کارشناس  خانیکی  لباف 
تعدادی از متخصصین و دانشجویان معماری 

برگزار شد.
در این مراسم استاد لباف خانیکی درباره 
تمامی  گفت:  افراد  زندگی  در  نمادها  نقش 
نمادها  با  خود  زندگی  طول  در  انسان ها  ما 
زندگی می کنیم و تمامی حرکات، صحبت ها 
از  نشان  می کنیم  استفاده  که  واژه هایی  و 
در  نماد  مفهومی ترین  وی  است.  نماد  یک 
زندگی انسان امروزی را تابلوهای راهنمائی و 
رانندگی را مثال زد که نقش پررنگ و مهمی 

را دارا است.
داالنمکانیبرایاندیشیدن

خصوص  در  فرهنگی  میراث  کارشناس 
کاربرد داالن در حرم رضوی بیان کرد: منظور 
از این مکان این است که از دری عبور کرده و 
وارد مکان دیگر می شوید تا در آن جا به سیر 
و سلوک بپردازید، یعنی محل تفکر و تامل 
است، محلی برای به نظر آوردن نیازهاست و 
مکانی برای برشمردن نیت ها. داالن ها مسیر 

تکامل  برای  مسیری  است،  سلوک  و  سیر 
وجود  ای  جانمایه  چنین  یك  اگر  رش��د.  و 
زمینه  بتواند  زائر  که  نداشت  نداشت،امکان 
تاثیر  و  و حس و حال الزم را جهت عبادت 

گرفتن از خداوند به دست آورد.
دوران از یادگاری اسلیمی نقشهای

باستان
در  اسلیمی  نقوش  مود  در  خانیکی  لباف 
صحن های  تمامی  در  گفت:  رض��وی  حرم 
حرم مطهر در و دیوارها را پراز نقش و نقوش 
اسلیمی می بینم که هرکدام از آن ها دنیایی از 
اطالعات دارند. نقش های اسلیمی در حرم 
رضوی بیشتر در زمان قاجار است و در دوان 
قاجار زبان های رمزی خاموش گشتند. وی 
مطهر  حرم  آشنا  های  نقش  از  یکی  افزود: 
است،  اسلیمی  مذهبی  بناهای  تمامی  و 
گرچه به معنای اسالمی تعبیر می کنند ولی 
به هیچ عنوان  اسالمی نیست و تاریخچه آن 
به زمان هخامنشیان و اشکانیان بر می گردد، 
لعاب داری  تابوت های  اشکانیان  دوره  در 
بودند و بوته انگور را دورتادور تابوت به سبک 
اسلیمی ترسیم می کردند ولی از همان ابتدا 
اسلیمی  نقش های  و  بود  عرفانی  و  رمزآلود 

برگرفته از آن نقوش هستند.
گنبدروحمعنویکالبد

نماد  درب��اره  فرهنگی  میراث  کارشناس 
گنبد در حرم رضوی بیان کرد: نقطه عطف 
حرم مطهر همان گنبدها هستند که تغییرات 

این  به  تا  است  شده  انجام  آن  در  زی��ادی 
مرحله امروزی رسیده است. گنبدی طالیی 
که امروز قرار دارد متعلق به دوره تیموریان 
به  نیز  را  بنا  معنوی  روح  هویت  این  است. 
امام  که حرم مطهر  آنجایی  از  و  دارد  همراه 
رضا نزد مسلمانان اهمیتی خاص دارد، این 
هویت و روح معنوی به شدت قدرتمند است 
و زائر هنگامی که در حرم مطهر است تحت 
قرار  بنا  کالبدی  روح  و  روان��ی  نیروی  تاثیر 

میگیرد.
منارهاشارهبهباالوآسمان

اظهار  مطهر  حرم  مناره های  درب��اره  وی 
معنای  به  و  است  عربی  واژه ای  مناره  کرد: 
مناره ها  این  البته  است.  آتش  و  نور  مکان 
اسالم  از  قبل  و  دور  بسیار  درگذشته های 
به عنوان راهنمائی جاده ها و مسیر کاروان ها 
کاربرد  اسالمی  در دوره  ولی  داشتند  کاربرد 
آن ها تغییر پیدا کرد و مکانی برای اذان گفتن 
مکبر و همچنین به عنوان پشتیبان ایوان ها 
قرار گرفتند تا ایوان ها از رانش زمین در امان 

قرار بگیرند.
جنبه  از  جدا  ک��رد:  بیان  خانیکی  لباف 
واقع  در  که  است  روایت هایی  سمبولیک، 
این مناره ها اشاره به آسمان دارند و تزئینات 
را  کننده  بازدید  نگاه  که  است  طوری  آن ها 
به سمت باال و خدا می کشد و از طرف نقش 
زیگورات و اهرام را دارد و رابطه بین زمین و 

آسمان است. 

باحضورمدیرکلارشادخراسانرضوی
انجامشد

افتتاح میز خدمت در اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خراسان رضوی

تامل و اندیشه درباره نمادهای حرم مطهر رضوی 
نشست نماد شناسی عناصر و معماری حرم مطهر رضوی در بنیاد بین المللی امام رضا )ع( برگزار شد

خردسرای  در  خوشنویسی  نمایشگاه  یک 
فردوسی مشهد افتتاح می شود.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان؛ نمایشگاه اثار 

باگشایش  همزمان  صالحی  حسین  خوشنویسی 
خوشنویس  هنرمندان  این  آزادهنری  آموزشگاه 

مشهدی؛ افتتاح خواهد شد.
این رویداد فرهنگی در روز شنبه 9 تیرماه سال 
جاری ساعت 5 عصر با حضور جمعی از اساتید، 
خوشنویسی  هنر  به  عالقه مندان  و  هنرمندان 
عموم  بازدید  معرض  در  و  یافت  خواهد  گشایش 
عالقه مندان به هنر خوشنویسی قرار خواهد گرفت.
عموم  ب��رای  هنری  نمایشگاه  ای��ن  از  بازدید 

عالقه مندان آزاد و رایگان خواهد بود.
بین  بلوارمعلم،  انتهای  خردسرای فردوسی در 
التحصیالن شماره 22 واقع  دندانپزشکان و فارغ 

شده است.

در  دگ��ر«  »آن��ی  نقاشی  ان��ف��رادی  نمایشگاه 
نگارخانه بخارا افتتاح شد.

این  خ��راس��ان،  منطقه  ایسنا-  گ���زارش  ب��ه 

نگارخانه  در  تیرماه  هشتم  از  نقاشی،  نمایشگاه 
بخارا افتتاح شد.

آثار  دگر«،  »آنی  نقاشی  انفرادی  نمایشگاه  در 
جواد حسن زاده به نمایش شده است.

کار  به  تیرماه   ۱۳ تا  نقاشی  نمایشگاه  ای��ن 
۲۲ در  الی   ۱۸ از ساعت  و  ادامه خواهد داد  خود 
خواهد  بازدیدکنندگان  پذیرای  بخارا  نگارخانه 

بود.
برای  دگر«  »آنی  نقاشی  نمایشگاه  از  بازدید 

عموم آزاد است.
نگارخانه بخارا در بلوار وکیل آباد، خیابان کوثر 
شمالی، بین کوثر 4 و 6، پشت فضای سبز واقع 

شده است.

»آنی دگر« در نگارخانه بخارانمایشگاه خوشنویسی در خردسرای فردوسی

استان  دادگستری  کل  رئیس  قضایی  معاون 
پیشگیری  و  اجتماعی  امور  در  رضوی  خراسان 
نقش  این  باید  کارشناسان  گفت:  جرم  وق��وع  از 
بیایند،  ایفا کنند و به همفکری و کمک ما  خود را 
اظهارنظرهایشان  و  دهند  پیشنهاد  راهکارهایی 
ما  صورت  این  در  که  باشد  پیگیری  قابل  و  دقیق 

مشکلی نخواهیم داشت.
امیر مرتضوی در نشست خبری به مناسبت هفته 
قوه قضاییه در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، 
انجام  در  را  قضاییه  قوه  همواره  خبرنگاران  افزود: 
دارد،  عهده  بر  که  وظایفی  و  تکالیف  رسالت، 
به  اخبار  ارسال  با  و  و پشتیبانی می کنند  همراهی 

موقع مردم را در جریان امور قرار می دهند.
استان  دادگستری  کل  رئیس  قضایی  معاون 
ضمن تبریک بزرگداشت هفته قوه قضاییه، اظهار 
کرد: یاد و خاطره شهدای انقالب، جنگ تحمیلی، 
شهدای مدافع حرم و شهدای هفتم تیر در راس آن 
بزرگ معمار دستگاه قضایی سیدالشهدای  انقالب 
اسالمی حضرت آیت ا... بهشتی و ۷۲ تن از یاران 

انقالب را تسلیت عرض کرده و گرامی می داریم.
رسمی  کارشناسان  مرکز  کرد:  بیان  مرتضوی 
ب��ازوان  از  یکی  عنوان  به  استان  در  قضاییه  قوه 
سه  با  توام  باید  رسیدگی ها،  انجام  در  قضاییه  قوه 
قوه  مرکز  این  باشد.  دقت  و  صحت  سرعت،  اصل 
قضاییه را با انجام کارشناسی های فنی و تخصصی 
صورت  دادگستری  در  شکایاتی  در  می کند.  یاری 
داریم.  نیاز  کارشناسی  اظهارنظر  به  ما  می گیرد، 
باید کارشناسان ورود پیدا کرده و اظهارنظر  حتما 
توانستیم  ما  رسمی  کارشناسان  حضور  با  کنند. 
در   را  مردم  اطمینان  پرونده ها،  به  رسیدگی  در 

اظهارنظرها داشته باشیم.
معضالت  مسیر  این  در  است  ممکن  افزود:  وی 
مرتفع  باید  که  باشد  داشته  وجود  نیز  مشکالتی  و 
در  باید  مرکز  و  کانون  که  م��واردی  از  یکی  شود 
در  که  است  این  قرار دهند،  برنامه های خود  راس 
راهکارهای  حتما  خود  کارشناسی  اظهارنظرهای 
یک  در  است  ممکن  کنند.  لحاظ  را  پیشگیرانه 
تشکیل  را  متعددی  پرونده های  خاص  موضوع 
دارد.  کارشناسی  اظهارنظر  به  نیاز  که  دهیم 
راهکاری  کارشناسی  نظرات  در  باید  کارشناسان 
پرونده ها جلوگیری شود.  این  از تشکیل  که  دهند 
کارشناس  یک  اظهارنظر  مختلف،  حوزه های  در 

بسیار موثر است.
حلریشهایدعویموثراست

استان  دادگستری  کل  رئیس  قضایی  معاون 
پیشگیری  و  اجتماعی  امور  در  رضوی  خراسان 
ما  است  ممکن  اینکه  به  اش��اره  با  جرم  وق��وع  از 
ببینیم  را  پرونده  طرفین  تنها  قضایی  برخورد  در 
داشتند  کوتاهی  که  دستگاه هایی  نقش  به  ام��ا 
اظهارنظرهای  در  باید  کرد:  تصریح  نشود،  اشاره 
کارشناسی به نقش این دستگاه ها نیز اشاره شود. 
کارشناسی هایی که بتوانند دعوا و موضوع شکایت 
را به صورت ریشه ای حل و فصل کنند، بسیار بهتر 
هستند. اگر همان ابتدا کارشناسان جلسه مشترک 
در  کنند  توافق  و  صادر  اصالحی  گزارش  بگذارند، 

این صورت مورد حل می شود.
مرتضوی با بیان اینکه کارشناسی ها با هم فاصله 
کارشناسی ها  که  است  خوب  کرد:  عنوان  دارن��د، 
و  ش��ود  ان��ج��ام  بیشتری  صحت  و  دق��ت  ب��ا  کمی 
و  ابعاد  زوای��ا،  تمامی  تا  کنند  تالش  کارشناسان 
ارجاع  آن ها  به  که  را  کارشناسی  کار  یک  جوانب 
که  باشند  دقیق  قدری  به  و  ببینند  می شود،  داده 
نباشد.  بعدی  کارشناس  اظهارنظر  به  نیازی  حتی 
بین اظهارنظر کارشناسی اختالفات فاحشی دیده 
می شود. این موضوع را باید خود مرکز کارشناسان 

و کانون رصد کنند. 
نظرگروهیارجحیتدارد

نفر  یک  که  می شود  دیده  گاهی  داد:  ادامه  وی 
انجام  را  کارشناسی  سرتیم  عنوان  به  کارشناس 
می دهد و بقیه امضا می کنند در حالی که اظهارنظر 
و  مشاهدات  اس��اس  ب��ر  ی��ک  ه��ر  دی��دگ��اه ه��ای  و 
در  باشد.  موثر  می تواند  دادند  انجام  که  بازدیدی 
باید  کارشناسان  است.  همین گونه  نیز  کارشناسی 
قرار دهند.  را مدنظر  آن  و  کنند  توجه   امر  این  به 
قوی  رصد  و  پایش  تیم  یک  باید  کارشناسان  مرکز 
در این حوزه داشته باشد. کارشناسی سختی وجود 
ممکن  اما  شده  تعریف  آن  برای  ماموریتی  و  دارد 
از حضور سر  به دالیل مختلف  بنا  است کارشناس 

باز بزند. 
با  استان  دادگستری  کل  رئیس  قضایی  معاون 
باید با جدیت بیشتری  اشاره به اینکه کارشناسان 
به ویژه در پرونده های قضایی حضور داشته باشند، 
تصریح کرد: کارشناسان باید با دقت بیشتری نظر 
باالی  را  قانون  و  باید خدا  و همچون قضات  دهند 
سر خود ببینند. اظهارنظرات آن ها با منافع، جان 
و مال مردم و حتی گاهی  با حیثیت مردم ارتباط 
را  چیز  همه  است  ممکن  اظهارنظر  یک  دارد. 

زیرورو کند. بنابراین باید دقت زیادی شود.
ازکارشناسانتوقعراهکارداریم

مرتضوی بیان کرد: ما دو تا سه  هزار کارشناس 

راهکار  ما  به  سال  طول  در  کدام  هر  اگر  که  داریم 
انتظار  این  ما  به ما می کند.  دهند، کمک بسیاری 
ایفا  را  خود  نقش  این  باید  کارشناسان  داریم.  را 
کنند و به همفکری و کمک ما بیایند، راهکارهایی 
قابل  و  دقیق  اظهارنظرهایشان  و  دهند  پیشنهاد 
پیگیری باشد که در این صورت ما مشکلی نخواهیم 
داشت. کارشناسان رسمی اقدامات بسیار خوبی را 

انجام دادند.
تعداد  به  حوزه ها  برخی  در  ما  شد:  ی��ادآور  وی 
است  ممکن  امر  این  که  نداریم  کارشناس  کافی 
کارشناس  ح��وزه ای  در  اگ��ر  کند.  ایجاد  مشکل 
ایجاد  این کار اشتغال  باید تامین شود که  نداریم، 
می کند. باید رشته های کارشناسی را توسعه دهیم 
که با این توسعه،  بسیاری از مشکالت قضایی حل 

خواهد شد. 
استان  دادگستری  کل  رئیس  قضایی  معاون 
وقوع  از  پیشگیری  اینکه  بیان  با  رضوی  خراسان 
جرم یا دعاوی موضوع جدیدی است، عنوان کرد: 
در اصل ۱۵۶ یکی از ماموریت های ما در قوه قضاییه 
نیز  اساسی  قانون  بود. در  از وقوع جرم  پیشگیری 
این امر جزو وظایفی است که شاید تاکنون چندان 

به آن پرداخته نشده است.
هدفهمهمامنافععمومیاست

مرتضوی گفت: کارشناسان مرکز چند راهکار به 
ما ارائه دادند اما انتطار ما بیش از این است. شاید 
کارشناسان و وکال احساس می کنند که فقط نسبت 
شده،  ارجاع  کارشناسی  آن ها  به  که  پرونده ای  به 
مسئولیت دارند. این اشتباه بوده و مسئولیت آن ها 
در قبال جامعه و منافع عمومی مردم است. هدف 
به  صرفا  که  نیست  این  قضایی  پرونده  تشکیل  از 
پرونده رسیدگی شود بلکه این است که اهداف آن 

پرونده دنبال شود. 
کمک  با  تاکنون   ۹۳ سال  از  ما  کرد:  اضافه  وی 
بخشنامه   ۱۱۰ استان،  سطح  در  قضایی  همکاران 
از  پیشگیری  جرم،  وقوع  از  پیشگیری  رویکرد  با 
قانونی  ظرفیت های  از  استفاده  و  دادرسی  اطاله 
صادر کردیم. قوانین ما فراوان بوده و در این قوانین 
بین  است.  شده  پیش بینی  بسیاری  ظرفیت  نیز 
رسیدگی به پرونده و مدیریت قضایی تفاوت وجود 
دارد. باید پرونده را مدیریت کنند تا دوباره مشابه 
آن تکرار نشود. در زمینه کارشناسان نیز باید این 
اتفاق بیفتد که افتاده اما کم است و انتظار ما بیشتر 

از این است. 
دادگستری دوش از باری قضایی نهادهای

بردارند
استان  دادگستری  کل  رئیس  قضایی  معاون 
قانون،  رویکرد  تاکنون  شاید  ک��رد:  خاطرنشان 
باید  امروز  اما  نبوده  این  کارشناسان  و  وکال  مرکز، 
مصادیق و شاخص ها این باشد. تا کی قرار است ما 
در دستگاه قضایی همکار قضایی استخدام کنیم؟ 
تا کی می خواهیم نیروی انسانی و مجتمع قضایی 
دستگاه هایی  و  سازمان ها  باید  دهیم؟  افزایش  را 
این  باید  کنند.  کمک  دارند،  تکلیف  و  وظیفه  که 
بار را از دوش قوه قضاییه بردارند و باری بر دوش 
آن نگذارند. اگر تکالیف خود را درست انجام دهند 

نوبت به ما در  قوه قضاییه نخواهد رسید. 
تاکنون   92 س��ال  از  ما  ک��رد:  بیان  مرتضوی 
و  برق  سیم  سرقت  عنوان  به  مشهد  در  موضوعی 
شاندیز  و  طرقبه  و  مشهد  در  داشتیم.  تجهیزات 
برق  تجهیزات  سرقت  تومان  میلیارد   6 سالی 
آن  ب��رای  پرونده  نیز  روز  هر  می گرفت.  ص��ورت 
و  برق  سیم  سرقت  گذشته  سال  می شد.  تشکیل 
از  مشکل  زیرا  رسید  صفر  به  مشهد  در  تجهیزات 
تا ما آن را درست نکنیم،  و  بوده  سیم برق و کابل 
پرونده تشکیل می شود. اگر سازمان ها و دستگاه ها 
انجام  و مناسب  به موقع  را  و وظایف خود  تکالیف 
بخواهد  که  نمی رسد  قضاییه  قوه  به  نوبت  دهند، 

رسیدگی کند.
 وی اظهار کرد: خبرنگاران همواره قوه قضاییه را 
همراهی کردند. امیدواریم در این بار سنگینی که 
قوه قضاییه امروز به لحاظ اجرای عدالت، مبارزه با 
مفاسد اقتصادی، اجتماعی، قاچاق کاال و حمایت 
توسط  وظایف  انجام  ع��دم  و  تولید  و  صنعت  از 
قوه  به کمک  بر دوش دارد، خبرنگاران  سازمان ها 
و  حمایت  آن  قاطع  اقدامات  از  و  بیایند  قضاییه 
پشتیبانی کنند که امسال نیز این اقدامات تشدید 

خواهد شد. 
جذب 400 نیروی جدید در استان تا پایان سال

در ادامه محمدکاظم فالح هروی، معاون قضایی 
منابع  در  رضوی  خراسان  دادگستری  کل  رئیس 
انسانی، اظهار کرد: چندین سال است که ما در کل 
قوه قضاییه جذب نیرو نداشتیم. اخیرا در سال ۹۶ 
برگزار شد.  ۹۶ آزمون  مجوز صادر و در 10 آذرماه 
توجهی سهمیه  قابل  تعداد   برای خراسان رضوی 
قائل شدند که بعد از تهران، استان خراسان رضوی 

بیشترین سهمیه را دارد.
وی افزود: یک ماه پیش اسامی پذیرفته شدگان 
تایید  را  آن  تهران  که  هستیم  منتظر  و  شد  اعالم 
این  سال  پایان  از  قبل  تا  کند.  اعالم  ما  به  و  کرده 
نیروهای جدید که بیش از ۴۰۰ نفر هستند، جذب 
مشکل  حدودی  تا  آن ها  جذب  با  که  شد  خواهند 
ماه   8 و  این مدت 3 سال  در  کمبود حل می شود. 
تاحدودی  که  شد  جذب  قاضی  مناسبی  تعداد 
سال  پایان  تا  ما  است  ممکن  و  شده  رفع  کمبود 

کمبود قاضی در کل استان نداشته باشیم.
780قاضیدراستانحضوردارند

معاون منابع انسانی دادگستری خراسان رضوی 
نیاز  داری��م.  استان  در  قاضی   ۷۸۰ حدود  گفت: 
 ۹۰۰ به  را  تعداد  اگر  اما  است  نفر   ۱۵۰۰ حدود  ما 
برسانیم، کمبودمان تامین می شود. از 780 قاضی، 
۵۰ درصد در مشهد هستند. ما در مشهد دو دادسرا 
و یک مجموعه دادگاه ها داشتیم. در حال حاضر ۱۰ 
دادسرا و 6 ساختمان دادگاه داریم اما هنوز جوابگو 
اهمیت  بسیار  کارشناسی  کار  بنابراین  نیستیم. 
بدهند  را  پیشنهاداتی  و  اصالحی  نظرات  که  دارد 
تا پرونده ها کمتر شود و مردم بتوانند بدون تشکیل 

دادگاه به خواسته و اهداف خود برسند.
در دادگستری رسمی کارشناس 600 حضور

استان
دادگستری  رسمی  کارشناسان  مرکز  رئیس 
خراسان رضوی گفت: در مرکز کارشناسان رسمی 
 600 و  وکیل   1700 رضوی  خراسان  دادگستری 

کارشناس قوه قضاییه حضور دارند.
امیرهوشنگ انصاری در ادامه این نشست افزود: 
ما 600 کارشناس در سطح استان داریم. در مرکز  
رضوی  خراسان  دادگستری  رسمی  کارشناسان 
حضور  قضاییه  قوه  کارشناس   600 و  وکیل   1700
دارند. دو مجموعه به ارائه خدمات کارشناسی در 
سطح کشور می پردازند که کانون کارشناسان و مرکز 
طبق  دادگستری  پرونده های  هستند.  کارشناسان 
دستور مدیرکل به این دو مجموعه ارجاع می شود. 
کارشناسان  توسط  دادگستری  پرونده های  عمده 
کانون و مرکز کارشناسان مورد بررسی و اظهارنظر 

قرار می گیرد.
آماردقیقیازپروندههانداریم

 وی افزود: ما آمار دقیقی از پرونده ها نداریم به 
این علت که پرونده به صورت انفرادی به کارشناسان 
دادگستری  طریق  از  ارجاعیات  می شود.  ارجاع 
اطالعات  حفاظت  رئیس  اکنون  اس��ت.  سیستم 
پیشنهادی دادند و ما نیز پیگیر آن هستیم که قرار 
صورت  سیستماتیک  صورت  به  کار  ارج��اع  است 
بنا  با  که  دارد  حق الزحمه  یک  پرونده  هر  گیرد. 
تقسیم  کارشناسان  بین  عادالنه  صورت  به  داریم 
آن  پیگیر  اما  نشده  اجرایی  هنوز  کار  این  شود. 

هستیم که برای اولین بار در کشور انجام گیرد.
آزمون  گذشته  سال  ما  اینکه  بیان  با  انصاری 
اسفندماه  در  را  قضاییه  قوه  رسمی  کارشناسان 
نفر  ه��زار   ۸ ح��دود  ک��رد:  عنوان  کردیم،  برگزار 
داوطلب داشتیم که نتایج آن نیز اعالم شده است. 
رضوی،  خراسان  استان  سه  در  نفر  ه��زار   8 این 
اعالم  نفر   600 حدود  ما  بودند.  جنوبی  و  شمالی 
می گیرد  درنظر  تهران  نهایت  در  اما  کردیم  نیاز 
اخذ  آزمون،  از  بعد  کند.  اعالم  را  تعدادی  چه  که 
پرونده یک دوره تقریبا سه ساله زمان می برد. بعد 
از قبولی در آزمون کتبی که ممکن است دو یا سه 
برابر ظرفیت اعالم شود، گزینش، مصاحبه علمی و 
عقیدتی و دوره کارآموزی باید انجام می گیرد تا به 

مرحله اخذ پروانه برسد. 
دادگستری  رسمی  کارشناسان  مرکز  رئیس 
وسایط  خصوص  در  ما  کرد:  بیان  رضوی  خراسان 
نقلیه نیز کارشناسان خوبی داریم که عالوه بر اینکه 
و  پیشنهاد  ارای��ه  به  می دهند،  انجام  کارشناسی 

مشاوره نیز می پردازند.
ارائهرایگاهخدماتقضایی

شد:  ی��ادآور  مرکز،  تعرفه های  خصوص  در  وی 
آخرین تعرفه ما در سال 92 بود که توسط ریاست 
طور  به  قضاییه  قوه  هفته  شد.  ابالغ  قضاییه  قوه 
رایگان به ارائه خدمات کارشناسی پرداختیم و در 
قرار دادیم. ما در  از خود  نماینده ای  هر مجتمعی 
خدمات  ارائه  به  ویژه  تخفیفات  با  نیز  سال  طول 
و  شهدا  خانواده  برای  و  می پردازیم  کارشناسی 

جانبازان نیز تخفیف ویژه قائل هستیم. 
رشته   ۵۰ از  بیش  در  ما  ک��رد:  تصریح  انصاری 
فضای  چون  رشته ها  برخی  در  داریم.  کارشناسی 
دارد.  حضور  استان  در  کارشناس  یک  مجازی، 
با  شهرستان ها  برخی  در  ک��ش��اورزی  رشته  در 
۶۰۰ کارشناس را  فقدان روبه رو هستیم. ما حدود 
نفر   ۶۰۰ حدود  حاضر  حال  در  کردیم.  نیاز  اعالم 
از  بعد  ما  کارشناسان  داریم.  استان  در  کارشناس 
سال   10 از  بعد  و  دارند  استانی  صالحیت  سال   6
از  بعد  نیز  صالحیت  زمینه  در  می شوند.  کشوری 
دو، سه سال با توجه به تجربه و دوره های آموزشی 

صالحیت بعدی را به کارشناس می دهند.
مشاورهوپیشگیریدوهدفگروهکارشناسی

وسایطنقلیه
در ادامه سرهنگ حمیدرضا جعفری، کارشناس 
دادگستری  رسمی  کارشناسان  مرکز  نقلیه  وسایل 
خراسان رضوی، اظهار کرد: نقش شما خبرنگاران 
در آموزش شهروندی بر هیچ کس پوشیده نیست. 

یکی از مهم ترین نکات همین امر است.
 جعفری با بیان اینکه ما در گروه وسایط نقلیه دو 
هدف را غیر از بحث کارشناسی داریم، عنوان کرد: 
پرونده های  به  اعتراض  است.  مشاوره  هدف،  یک 
اعالم  ما  دارد.  پی  در  را  هزینه هایی  تصادفات 
کردیم افرادی که بنیه مالی ضعیفی دارند را ابتدا به 
عنوان مشاوره به صورت رایگان بفرستند تا آن ها را 
راهنمایی کنیم. هدف دیگر، پیشگیری از تصادفات 
بوده که نکته بسیار مهمی است و همه باید در این 
زمینه تالش کنند. بخشی از پیشگیری از تصادفات 
است.  آموزش  برمی گردد،  خبرنگاران  شما  به  که 
با کاهش تصادفات  تا  آموزش هایی داده شود  باید 
دیگر پرونده تشکیل نشود. بخشی را نیز خود ما در 

مرکز پیگیری می کنیم و انجام می دهیم.
کارشناس وسایل نقلیه مرکز کارشناسان رسمی 
دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: هر پرونده 
به  کارشناسی  از  بعد  می شود،  ارجاع  که  تصادفی 
نیز  رونوشتی  و  می کنیم  اعالم  نیز  ذیربط  سازمان 
استان  دادگستری  جرم  از  پیشگیری  معاونت  به 

می دهیم که از آن طریق نیز پیگیری می شود. 
ارائهمشاورهقبلازاعتراض

مرکز  در  را  ک��ار  دو  ما  اینکه  به  اش��اره  با  وی 
کارشناسان به جد پیگیری می کنیم، تصریح کرد: 
یکی بحث مشاوره های کارشناسی قبل از این است 
که اعتراضاتی صورت بگیرد تا بار مالی برای مردم 
نداشته باشد یا کم شود و دوم بحث پیشگیری است 

که به جد در آن ورود پیدا کردیم. 
جعفری با بیان اینکه بزرگ ترین معضل اجتماعی 
است،  فرهنگی  بحث  مدیریتی،  بحث  از  فارق  ما 
است.  ترافیک  فرهنگ  نیز  مورد  یک  کرد:  عنوان 
و  عابرین  برای  را  فرهنگ  این  نتوانستیم  هنوز  ما 
رعایت  را  یکدیگر  حقوق  که  کنیم  ایجاد  رانندگان 
کنند و هنوز نتوانستیم موضوع آموزش شهروندی 

را پیگیری کنیم و فرهنگ سازی انجام دهیم. 
دراجراقوانینخوبعملنمیکنیم

کارشناس وسایل نقلیه مرکز کارشناسان رسمی 
ما  کرد:  خاطرنشان  رضوی  خراسان  دادگستری 
برای  را  هفته  ایام  نصف  هفته  در  میانگین  طور  به 
مشاوره صرف می کنیم. برای هر پرونده کارشناسی 
ما  کنند.  هزینه  تومان  ه��زار   ۳۰۰ باید  حداقل 
نقش  سازمان ها  به  که  داریم  زیادی  پرونده های 
این  ما  مردم  عمده  مشکل  یک  می دهیم.  تقصیر 
است که اطالعات کافی از قوانین ندارند. ما قوانین 
خوبی داریم اما در اجرا خوب نیستیم. مردم باید 

حق و حقوق خود را بدانند و آن را مطالبه کنند.

رضوی  خراسان  ام��الک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل   
و  زمین ها  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  گفت: 
ساختمان های فاقد سند رسمی در خراسان رضوی 

نیز 10 درصدی کاهش یافته است.
مراسم  در  پنجشنبه  عصر  رامشی  عبدالحسین 
گشایش رسمی دفتر ثبت اسناد و امالک شهرستان 
 73 امسال  نخست  ماه  سه  طول  در  افزود:  فیروزه 
در  غیرمنقول  و  منقول  اموال  معامالت  مورد  هزار 
خراسان رضوی ثبت شد. این تعداد در مدت مشابه 

پارسال 61 هزار مورد بود.
وی تصریح کرد: جمع کل معامالت اموال منقول و 
غیرمنقول در سطح این استان ظرف سه ماه نخست 
 20 ح��دود  پارسال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال 

درصد بیشتر شده است.
مدت  این  در  همچنین  گفت:  ادام��ه  در  رامشی 
مالی  موسسات  و  بانکها  وصولی  مطالبات  میزان 
رضوی  خراسان  در  دولتی  و  خصوصی  اعتباری  و 

نسبت به مدت مشابه پارسال 92 درصد بیشتر شد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی علت 
این افزایش را تمرکز بر مطالبات کالن بانک ها و ارقام 
مطالبات  کرد:  بیان  و  ذکر  ریال  میلیارد  پنج  باالی 
وصولی بانکی در این مدت هزار و 256 میلیارد ریال 

و در مدت مشابه پارسال 122 میلیارد ریال بود. 
ثبت  کل  اداره  عملکرد  بیشترین  همچنین  وی 
صدور  حوزه  در  را  رضوی  خراسان  امالک  و  اسناد 
درآمدهای  و  بانکها  مطالبات  وصول  مالکیت،  سند 
عمومی  درآمدهای  میزان  ک��رد:  بیان  و  ذکر  کلی 
امسال  نخست  ماهه  سه  ظرف  استان  در  نیز  دولت 
214 میلیارد ریال بود که ذکر نسبت به مدت مشابه 
میزان  همچنین  است.  بیشتر  درصد   33 پارسال 
هزینه های دولتی از پرونده های اجرایی یا 'نیم عشر 
دولتی' در این مدت 53 میلیارد ریال بود که آن هم 

نسبت به پارسال 76 درصد افزایش یافته است. 
حساب  به  شده  واریز  درآمدها  وصول  میزان  وی 
دولت را نیز ظرف سه ماه نخست امسال 267 میلیارد 
ریال اعالم و بیان کرد: این رقم هم نسبت به مدت 

مشابه پارسال 40 درصد بیشتر شده است. 
90درصدساختمانهایروستاییسنددارند

'قانون  اج��رای  پی  در  گفت:  ادام��ه  در  رامشی 
اینک 90  هم  تولید مسکن'  از  و حمایت  ساماندهی 
رضوی  خراسان  در  روستایی  ساختمانهای  درصد 

دارای سند مالکیت هستند. 
وی افزود: این مهم منجر به کاهش تقاضا در این 
بخش شده به نحوی که میزان تقاضا در این بخش در 
سه ماه نخست امسال هزار و 384 مورد بود که نسبت 

به پارسال 31 درصد کمتر شده است. 
مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی ادامه 
مورد   56 و  ه��زار   54 مدت  این  در  همچنین  داد: 
برای  برگ  تک  و  کاداستر  صورت  به  مالکیت  اسناد 
موقوفات، منابع طبیعی اسناد صادره برای دولت و 
سایر اسناد در این استان ثبت شد نسبت به پارسال 

25 درصد افزایش یافته است.
وی گفت: تعیین تکلیف وضعیت ثبتی زمین ها و 
ساختمان های فاقد سند رسمی در خراسان رضوی 

نیز 10 درصدی کاهش یافته است.
از  شد  صادر  های  اجراییه  به  همچنین  رامشی 
کرد:  بیان  و  اشاره  مهریه  بالمحل،  چک های  محل 
مورد   63 و  هزار  پنج  امسال  نخست  ماه  سه  ظرف 
مدت  به  نسبت  که  شد  صادر  بخش  این  در  اجراییه 

مشابه پارسال 17 درصد بیشتر بود.
خراسان  سطح  در  رسمی  اسناد  دفترخانه   506
رضوی فعالیت دارند. 95 درصد ثبت اسناد و امالک 
در این استان به صورت الکترونیکی انجام می شود.

خراسان  خون  انتقال  عمومی  روابط  گزارش  به 
رضوی محمد امین جنیدی جعفری، سفیر ترویج 
اهدا  جهانی  روز  شعار  با  خون  اه��دای  فرهنگ 
" من هستم ... مرا هزار امید است ....  کنندگان 
به  کیلومتر   34398 طی  از  بعد   " تویی  هزار  هر  و 

الرضا )ع( رسید. مشهد 
محمد امین جنیدی جعفری، که در انتقال خون 
رضائیان  دکتر  استقبال  م��ورد  رض��وی  خراسان 
این  کارکنان  و  مسئولین  دیگر  و  حسنی  دکتر   ،
را  سفر  این  از  خود  هدف   ، بود  گرفته  قرار  پایگاه 
انفاق و ترویج فرهنگ اهدای  ایثار،  به  نهادن  ارج 

خون در بین مردم ذکر کرد.
اهدای  پایگاه  در  حضور  با  چهارشنبه  روز  وی 
سفیر  عنوان  به  گفت:  السالم  علیه  رضا  امام  خون 
سال  از  را  خود  سفر  خون  اهدای  فرهنگ  ترویج 
اردبیل،  های  استان  به  سپس  و  کردم  1390آغاز 
سنندج،  غربی،  آذربایجان  شرقی،  آذربایجان 
چهارمحال  لرستان،  ایالم،  کرمانشاه،  همدان، 
قم،  اراک،  اصفهان،  شیراز،  یاسوج،  بختیاری،  و 
مازندران،  گلستان،  شمالی،  خراسان  سمنان، 
خراسان  در  اینک  و  ام  رفته  کرج  قزوین،  گیالن، 

رضوی و در نهایت تهران به خواهم رفت.
انتقال خون استان  حمیدرضا اسالمی، مدیرکل 
و  گرفت  نیک  فال  به  را  حرکت  این  پیامی  در  هم 
خون  انتقال  کارکنان  همه  که  همانطور  کرد  اعالم 
کشور و استان با تالش مضاعف در التیام بخشی به 
کنند  نمی  دریغ  تالشی  گونه  هیچ  از  بیماران  درد 
کارکنان  دلگرمی  موجبات  ها  حرکت  گونه  این 

سازمان انتقال خون را فراهم می کند .
اف��زود:  خ��ون   اه��دای  فرهنگ  سفیر  ادام��ه  در 
و  فعالیت  برای  ای  انگیزه  خود  نوبه  به  اقدام  این 
پویایی دیگر مردم فراهم می کند، چرا که بسیاری 
انسان  عمل  این  از  ناآگاهی  دلیل  به  افراد  این  از 

دوستانه در آن مشارکت نمی کنند.
 وی تصریح کرد: این شعار نشان دهنده افرادی 
و  می بخشند  بیماران  به  را  خود  خون  که  است 
مرکز  به  دیگران  زندگی  نجات  برای  داوطلبانه 
هیچگونه  ب��دون  و  می گذارند  قدم  خون  انتقال 
به  را  خود  جان  مایه  ارزش ترین  با  داشتی  چشم 
ترویج  سفیر  بیان  با  وی  می دهند.  هدیه  دیگران 
در  بشر  اینکه  بیان  با  نوعدوستی  و  خون  اهدای 
بالیای  سوز،  خانمان  جنگ های  اسیر  تاریخ  طول 
جدی  آسیب های  معرض  در  و  حوادث  طبیعی، 
افزود:  است،  بوده  گوناگون  بیماری های  از  ناشی 
و  تاثیرات  از  چه  اگر  فناوری  و  علم  پیشرفت  با 
پیامدهای این مسائل کاسته شده اما نیاز به خون 
سالم همچنان اولویت خود را حفظ کرده لذا هیچ 
جایگزین مناسبی برای خون انسان کشف نشده و 
مردم  از  خون  اهدای  ترویج  سفیر  عنوان  به  بنده 
سالم  خون  اهدای  برای  خواستارم  کشور  سراسر 

کنند. نیازمندان تالش  به 
ترویج  را  خود  ایرانگردی  اهداف  مهم ترین  وی   
فرهنگ اهدای خون و نوع دوستی، ایثار، بخشش 
در  خون  اهدای  کرد:  اضافه  و  دانست  فداکاری  و 
کنار نجات زندگی دیگر افراد جامعه باعث افزایش 
سالمتی و طول عمر انسان می شود و قطعًا طراوت 

را بیشتر می کند. زندگی فرد 

خراسان  انتظامی  فرماندهی  عملیات  معاون 
و  تابستان  فصل  آغ��از  به  توجه  گفت:با  رض��وی 
و  شهروندان  امنیت  احساس  ارتقای  ض��رورت 
فضای  در  که  افرادی  با  مقابله  تشدید  همچنین 
برای  مشهد  بوستان های  و  پارك ها  تفریحی، 
در  ویژه ای  طرح  می کنند،  مزاحمت  ایجاد  مردم 
استان  انتظامی  فرماندهی  امداد  یگان  کار  دستور 

خراسان رضوی قرار گرفت.
ضربتی  عملیات  این  از  مرحله  اولین  افزود:  وی 
بلوار  و  خیام  بلوار  محدوده  در  محلی  پارك   ۲ در 

اجرا شد. تاکسیرانی مشهد 
اصلی  عامالن  از  تن  پنج  کرد:  خاطرنشان  وی 
شش  و  ۲پارك  این  در  افیونی  مواد  توزیع  و  تهیه 
نفر از عامالن شرارت و اوباشی گری که برای مردم 
پنج دستگاه  و  ایجاد مزاحمت می کردند، دستگیر 

خودرو نیز از این افراد توقیف شد.

خبرخبر

درراستایترویجفرهنگاهدایخون؛

 سفیر به پایگاه بیست و هشتم رسید

معاونعملیاتفرماندهیانتظامیاستان
خبرداد؛

آغاز عملیات گسترده ارتقای 
امنیت عمومی در پارك های مشهد 

مدیرکلثبتاسنادوامالکخراسانرضوی
خبرداد:

کاهش 10درصدی زمین های 
بدون سند رسمی

در نشست خبری مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مطرح شد؛

از کارشناسان توقع راهکار داریم

زنیکهازغیبتهوویششکایتکرد!
کرده  دستگیر  مخدر  مواد  فروش  جرم  به  را  شوهرم 
اند، در حالی که از هوویم نیز اثری نیست و او هم بعد از 

دستگیری همسرم به مکان نامعلومی گریخته است. 
حاال نمی دانم باید از وقوع این حادثه خوشحال باشم 
نظاره  به  را  هایم  بدبختی  و  نگرانی  و  فرزندان  آینده  یا 

بنشینم.
زن 40 ساله در حالی که با عینک آفتابی وارد اتاق مشاور 
و مددکار اجتماعی کالنتری الهیه مشهد شده بود، با بیان 

این که دیگر شکایت از همسرم فایده ای ندارد، به تشریح 
ماجرای تلخ زندگی اش پرداخت و گفت: چند روز است که 
خجالت می کشم عینک آفتابی را از چهره ام بردارم چرا که 
به دلیل کتک کاری های همسرم بخش زیادی از صورتم 
به شدت کبود شده است و حاال نمی دانم برای ادامه این 

زندگی ترسناک چه تصمیمی بگیرم.
به  را  صورتش  زخم های  و  ها  کبودی  که  در حالی  او 
مشاور کالنتری نشان می داد، برگه شکایت از همسرش 
را نیز روی میز گذاشت و ادامه داد: 12 سال از آغاز زندگی 

مشترکم با »امیر« می گذرد و در این مدت صاحب دو فرزند 
شده ام اما زندگی من از زمانی به بیراهه افتاد که همسرم با 
زن دیگری ازدواج کرد. آن زن برای درآمد بیشتر و زندگی 
توام با رفاه، همسرم را به راه های خالف کشاند تا از این 

طریق پولدار شود.
طولی نکشید که فهمیدم همسرم به فروش مواد مخدر 
روی آورده است و مشروبات الکلی نیز مصرف می کند. 
چاره ای نداشتم و هیچ کاری از دستم ساخته نبود، به 
همین دلیل سعی کردم با نصیحت و بازگو کردن عاقبت 

چنین کارهایی، »امیر« را از مسیر خالف باز دارم چرا که 
زندگی ام را دوست داشتم و نمی خواستم به همین راحتی 
متالشی شود اما شیفتگی و عالقه او به همسر دومش، به 
قدری بود که نه چیزی را می دید و نه به حرف کسی گوش 

می کرد.
روزها به همین ترتیب می گذشت تا این که چند روز 
قبل پسرم را راهی مدرسه کردم و دختر هفت ساله ام را 
نیز خودم به مدرسه بردم اما وقتی به منزل بازگشتم همسر 

و هوویم را با پوششی بسیار نامناسب و زننده دیدم.

در این هنگام بود که به امیر اعتراض کردم نباید با وجود 
فرزندان در منزل، این گونه رفتار کند اما او که از اعتراض 
من بسیار عصبانی شده بود ناگهان به سویم حمله ور شد و 
آن قدر کتکم زد که از هوش رفتم. دقایقی بعد وقتی حالم 
کمی بهتر شد متوجه درد شدیدی در ناحیه گوشم شدم 
وقتی به پزشک مراجعه کردم تازه فهمیدم پرده گوشم بر 

اثر ضربه امیر پاره شده و به شدت آسیب دیده است.
دیگر نمی توانستم این شرایط را تحمل کنم به همین 
دلیل تصمیم گرفتم به مرکز مشاوره کالنتری بیایم تا راه 

نجات زندگی ام را پیدا کنم. بعد از مشاوره، قرار شد روز 
بیاید  به کالنتری  پرونده  به  برای رسیدگی  بعد همسرم 
اما همان شب ماموران انتظامی با منزلم تماس گرفتند و 
گفتند که همسرم را در حالی که مقداری مواد همراه داشته 
است، دستگیر کرده اند. از همان ساعت هوویم نیز غیبش 
زده و اثری از او نیست. اکنون در حالی که نگران آینده 
فرزندانم هستم نمی دانم از این ماجرا خوشحال باشم یا 

ناراحت! ولی ای کاش زندگی جور دیگری رقم می خورد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری

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

شهروندان عزیز می باشد  

100080888
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    رضاشجاع

یادداشت

خبر

آب، خانواده 
)مدیریت تقاضا و مدیریت مصرف آب(

شرکت  مدیرعامل  دانشگر،  محمد   
آب و فاضالب روستایی خراسان رضوی

تنها  جهان  شیرین  آب  سهم  اینکه  به  توجه  با 
 4 که  است  زمین  کره  روی  بر  موجود  آب  درصد   5
درصد   ۱ تنها  و  می شود  مربوط  قطب  به  آن  درصد 
از آن در خدمت بخش های کشاورزی و شرب قرار 
افزایش  به  توجه  با  شیرین  آب  میزان  این  و  دارد، 
صنعت،  کشاورزی،  زمینه های  در  تقاضا  روزافزون 
بهداشت عمومی و شرب میزان بسیار اندکی است، 
خود  در  را  جهان  جمعیت  درصد   ۱ که  ما  کشور  در 
جای داده، تنها آب شیرین قابل دسترس ۳۶ صدم 
و  نیازها  بین  )بنابراین  است  زمین  کره  آب  درصد 
منابع آب شیرین نامعادله ای برقرار است( پس الزم 
و  مدیریت  در  مشخص  طور  به  جامعه  افراد  است 

تصمیم گیری مرتبط با منابع همکاری نمایند. 
زنان که همانا مدیران اصلی خانواده هستند باید 
داشته  دخالت  امر  این  در  خود  تدبیر  و  اندیشه  با 
کردن  مصرف  درس��ت  نحوه  با  رابطه  در  و  باشند 
الگوی مناسبی در جهت  بتوانند  تا  ببینند  آموزش 
با  و  باشند  خانواده  و  جامعه  در  جویی  صرفه  رفتار 
انجام این امور و آموزش آن به فرزندان و اطرافیان 
خود فرهنگ مصرف بهینه آب را به صورت الگویی 
درآورند تا کل جامعه از آن منتفع گردد و این خود 
باعث رشد و شکوفایی اقتصادی کشور خواهد شد. 
۸۵%از کل مصارف  آمار نشان می دهد که حدود 
و  شود  می  مصرف  خانگی  بخش  در  مشترکین  آب 
حین  در  را  مصرف  مدیریت  ابعاد  بتوانند  زنان  اگر 
در  اساسی  گامی  توانند  می  نمایند  رعایت  مصرف 

جهت اصالح الگوی مصرف بردارند .
گذاری  تاثیر  و  فعالیت  از  هایی  زمینه  و  عناوین 
در  خ��ان��واده  مرکزی  ی  هسته  عنوان  به  بانوان 

مدیریت مصرف بهینه آب به شرح ذیل می باشد: 
۱- اثر گذاری در شیوه های مصرف در بخش های 
شستشو ، پخت وپز ، کنترل سیستم های سرمایش 
نظر  زیر  جملگی  که  باغچه  مصارف  و  گرمایش  و 
مدیریت کانون اقتصادی خانواده یعنی بانوان شکل 

می گیرد. 
صحیح  مصرفی  رفتار  طریق  از  عملی  ۲-آموزش 
و آموزنده و آموزش های عملی وکالمی به فرزندان 
و نسل های آتی از اقدامات آگاهانه زنان در محیط 
خانواده و مراکز اموزشی نسبت به موضوع مدیریت 

مصرف بهینه آب است .
۳-حضور بانوان در کانونهای مختلف تعلیم و تربیت 
از قبیل مدارس، فرهنگسراها و اثر گذاری در اطالع 
رسانی و آموزش در خصوص آب از دیگر نقش های 

مدیریتی و مشارکت در امر مصرف بهینه آب است. 

مدیرفرودگاهسبزوارخبرداد:

لغو تمامی پروازهای شرکت هواپیمایی 
آتا در فرودگاه سبزوار

شرکت  همکاری  قطع  از  سبزوار  فرودگاه  مدیر 
داد  خبر  شهرستان  این  فرودگاه  با  آتا  هواپیمایی 
از سبزوار  آتا  پروازهای شرکت هواپیمایی  و گفت: 
بهمقصد تهران و بالعکس بهدالیل نامعلوم از سوی 

این شرکت هواپیمایی لغو شده است.
پروازهای  اینکه  بیانه  با  روشنبین  اصغر  علی 
تهران  بهمقصد  سبزوار  از  آتا  هواپیمایی  شرکت 
شرکت  س��وی  از  نامعلوم  بهدالیل  بالعکس  و 
پروازهای  لغو  گفت:  است،  شده  لغو  هواپیمایی 
در  زی���ادی  ت��ع��داد  در  آت��ا  هواپیمایی  ش��رک��ت 
در  تنها  و  گرفته  صورت  کشور  سطح  فرودگاههای 

فرودگاه سبزوار نیست.
لغو  قطعی  دالیل  اف��زود:  سبزوار  فرودگاه  مدیر 
مشخص  تاکنون  آتا  هواپیمایی  شرکت  پروازهای 
نشده و در حال حاضر پروازهای این شرکت معلق 
شرکت  پروازهای  لغو  دالیل  بهزودی  و  شده  اعالم 

هواپیمایی آتا مشخص میشود.
دیگری  هواپیمایی  شرکت  جایگزینی  از  وی 
پروازی  مسیر  در  آتا  هواپیمایی  شرکت  بهجای 
کرد:  بیان  و  داد  حبر  بالعکس  و  تهران   – سبزوار 
مسافران نیز از تاخیر و بیبرنامگی پروازهای شرکت 
بالعکس  و  – تهران  آتا در مسیر سبزوار  هواپیمایی 

گالیهمند بودند.
پروازهای  حاضر،  حال  در  داد:  ادامه  روشنبین 
دوشنبه،  شنبه،  روزه���ای  در  س��ب��زوار  ف��رودگ��اه 
بالعکس  و  تهران  مقصد  به  جمعه  و  سهشنبه 
توسط شرکتهای هواپیمایی آسمان و ماهان انجام 

میشود.
همچنین  ش��د:  ی��ادآور  سبزوار  ف��رودگ��اه  مدیر 
روز  در  آسمان  هواپیمایی  شرکت  پروازهای  همه 
چهارشنبه بهدلیل مشکالت ناوگان تا پایان تیرماه 
سال جاری در مسیر تهران - سبزوار و برعکس لغو 

شده است.
هم  زمینه  این  در  و  کردیم  اعالم  ممنوع  را  نند 

مورد تقدیر دادستان کل کشور قرار گرفتیم.
اخیر  ه��م��ای��ش  در  ای��ن��ک��ه  ب��ی��ان  ب��ا  ط��ال��ع��ی 
رئیس  شد  برگزار  تهران  در  که  کشور  دادستانهای 
ویژه  تأکید  کشور  کل  دادس��ت��ان  و  قضائیه  ق��وه 
دادستانها  از  و  داشتند  عامه  حقوق  احیای  بر 
عامه  اح��ق��اق  خ��ص��وص  در  ک��ردن��د  درخ��واس��ت 
جدید  سیاستهای  مهمترین  از  یکی  بهعنوان 
اظهار  شوند،  وارد  ویژه  بهطور  قضایی  دستگاه 
کرد: بر این اساس هر فرد،  اداره، نهاد و هرجایی 
راستای  در  و  دارد  مردم  قبال  در  وظیفهای  که 
انجام وظایف کوتاهی، سهالنگاری و تخلف میکند 
دادستانها  قضایی  دستگاه  کالن  سیاست  بهعنوان 

ورود پیدا میکنند.
دادستان کاشمر در ادامه به سخن امام راحل)ره( 
اشاره  بود  ملت  یک  تنهایی  به  بهشتی  فرمودند  که 
این وضعیت بحرانی  توانستیم در  اگر  افزود:  و  کرد 
و  اقتدار  و  عزت  با  خاورمیانه  و  جهانی  ناامنی  و 
جهان  مستکبرین  تمام  برابر  در  تمام  سرافرازی 
بایستیم به خاطر خون هزاران شهید از جمله شهید 

مظلوم آیت ا... بهشتی است.

خبر

شهری زیست محیط و خدمات معاون
شهرداریمشهدوعدهداد؛

رفع بوی فاضالب منطقه طرق تا پایان سال 
جاری

یکی از مسیرهای مهم ورودی مشهد مسیر طرق 
است. متأسفانه در این مسیر در اکثر ایام سال بوی 
بد فاضالب و زباله به مشام میرسد و این وضعیت برای 
شهری مانند مشهد که شهری زیارتی و سیاحتی است 

چندان زیبنده نیست. 
مشهد،  شهرداری  اطالعرسانی  پایگاه  گزارش  به 
دروازه  نزدیکی  در  فاضالب  بد  بوی  انتشار  مشکل 
شرقی مشهد مساله تازهای نیست. به ویژه در ایام و 
فصول گرما، بیشتر شاهد انتشار بوی بد در این منطقه 
هستیم. در این راستا معاون خدمات و محیط زیست 
میگوید:  خصوص  این  در  مشهد  شهرداری  شهری 
یکی از علل انتشار بوی فاضالب در این مسیر جاری 
در  سیدی  و  صبا  بولوار  از  خانگی  فاضالبهای  شدن 

مسیر کال پارک طرق و شهرک عسکریه است.
خلیل ا... کاظمی اظهار میکند: متأسفانه بخش 
زیادی از شهروندان مناطق یاد شده با وجود این که 
در منازل خود چاه جذبی دارند، به رهاسازی فاضالب 

خانگی خود در مسیرهای یاد شده اقدام میکنند.
مسیر  دو  در  شده  یاد  فاضالب  میدهد:  ادامه  وی 
حرکت میکند که یکی در کنار کال پارک طرق و شهرک 

عسکریه است و دیگری داخل پارک غدیر قرار دارد.
پارک  داخل  چون  فاضالب  این  میکند:  بیان  وی 
جاری است، در برخی زمانها که هوا مقداری تغییر دما 
دارد، مشکل ایجاد میکند، به گونهای که باعث انتشار 
بوی نامطبوع میشود و این بو در برخی موارد تا چند 

کیلومتر قبل و بعد نیز قابل استنشاق است.
معاون خدمات و محیط زیست شهری شهرداری 
مشهد در پاسخ به این سوال که راه جلوگیری از انتشار 
این بو چیست، میگوید: شهرداری مشهد با همکاری 
شرکتهای آب و فاضالب و آب منطقهای از چند سال 
برای  محلی  خانه  تصفیه  یک  ساخت  حال  در  قبل 

تصفیه فاضالب جاری در این مسیر است.
پیگیریهای  و  بررسیها  از  بعد  میافزاید:  کاظمی 
این تصفیه خانه در مسیر ضلع جنوبی  کارشناسی، 
امسال  پایان  تا  و  است  ساخت  حال  در  طرق  پارک 
نیز به بهرهبرداری خواهد رسید. وی تصریح میکند: 
انتقال  خانه،  تصفیه  این  ساخت  توجیحات  از  یکی 
پذیرش  همراه  به  جاری  فاضالب  از  زی��ادی  مقدار 
فاضالب خانگی جاری در این مسیر است، بنابراین 
یاد  خانه  تصفیه  از  بهرهبرداری  با  و  امسال  پایان  تا 
شده، مشکل انتشار بوی نامطبوع از سمت پلیس راه 
محیط  و  خدمات  معاون  شد.  خواهد  برطرف  طرق 
زیست شهری شهرداری مشهد میگوید: به طور کلی 
رهاسازی زباله در معابر و اماکن عمومی مشمول ماده 
این  برای  که  است  اسالمی  مجازاتهای  قانون   688
اقدام نیز جرایمی در نظر گرفته شده است، ضمن این 
که متولی پیگیری این قانون نیز دو مجموعه بهداشت 

و محیط زیست استان هستند.
کاظمی با رد انتشار این بو به دلیل عملکرد کارخانه 
کمپوست اضافه میکند: اکنون در محور یاد شده دفن 
زباله نداریم، بنابراین تمام منشأ انتشار بوی یاد شده از 

همان مسیر کال سیدی و پارک طرق است.

مجوز سه آژانس مسافرتی خراسان رضوی 
لغو شد

میراث  کل  اداره  گردشگری  معاونت  سرپرست 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی 
این  مسافرتی  آژان��س  دفتر  سه  مجوز  کرد:  اعالم 
استان به دلیل عدم رفع نواقص پرونده فعالیت، لغو 

شد.
یوسف بیدخوری شرکت های خدمات مسافرتی و 
گردشگری لغو مجوز شده را لبخند شقایق، جم سیر 

توس و دنیاگستر آساک نام برد.
در  نخستین  شرکت   2 فعالیت  به  اش��اره  با  وی 
مناطق احمدآباد و کوهسنگی مشهد، افزود: با رای 
کمیته فنی به استناد آیین نامه نظارت بر تاسیسات و 
فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، مجوز این دو شرکت 
تکمیل  و  نواقص  رفع  برای  پیگیری  عدم  دلیل  به 

ضمانت نامه بانکی، لغو شده است.
وی درباره علت لغو مجوز شرکت دنیاگستر آساک 
که در قوچان فعالیت داشته، گفت: با توجه به اعالم 
در  آن  پرونده  شرکت،  این  تعطیلی  و  ورشکستگی 
جلسه کمیته فنی دفاتر خدمات مسافرتی مطرح و 

بنا به نظر اعضای کمیسیون فنی مجوز آن لغو شد. 
وی افزود: این شرکت ها مکلفند ضمن جمع آوری 
تابلو سردر، عالئم و هرگونه نام و نشان خود، از ادامه 

فعالیت در این زمینه خودداری کنند.

محیط و شهری خدمات کمیسیون رئیس
زیستشورایشهرمشهد:

وجود علف هرز و عمر زیاد چمن، علت 
بازپیرایی فضای سبز میدان قائم است

رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست 
شورای شهر مشهد در حاشیه بازدید از میدان قائم 
عمر  و  هرز  علف  وجود  بازپیرایی  این  علت  گفت: 
رویکردهای  محوریترین  از  یکی  و  بوده  چمن  زیاد 
از گونه های  این عملیات، حفظ زیبایی و استفاده 

کمآبطلب است.
  رئیس کمیسیون خدمات شهری و عضو هیئت 
بازپیرایی  عملیات  از  مشهد  شهر  شورای  رئیسه 
قرار  آن  پیشرفت  جریان  در  و  بازدید  قائم  میدان 

گرفتند.
و  بازدید  این  حاشیه  در  شهری  حاجیان  محمد   
در گفتگو با خبرنگار ما اظهارکرد: بازپیرایی فضای 
سبز میدان قائم مربوط به سال 96 بوده و بودجه آن 
سال گذشته پیشبینی شده که امسال شاهد اجرایی 

شدن آن هستیم.
بازپیرایی  ای��ن  علت  تشریح  به  ادام��ه  در  وی   
چمن  عمر  بودن  زیاد  به  توجه  با  گفت:  و  پرداخت 
های واقع در این دو رینگ و وجود علف های هرز 
سبب  و  نداشته  وجود  آنها  شیمیایی  کنترل  امکان 
از  شوند؛  غالب  چمن  سطح  در  مدت  دراز  در  شده 
از  سانتیمتر   40 کارشناسی،  تصمیم  یک  با  رو  این 
خاک این فضاها تعویض شده و تا به امروز حدود 5 
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 سرویس درشهر 
شرایط  با  هایی  گ��روه  از  شهر  یک  شهروندان 
ها  تفاوت  رغم  علی  و  است  شده  تشکیل  متفاوت 
برخوردارند.  یکسان  شهروندی  حقوق  از  همگی 
یکی از این گروه ها افرادی با شرایط جسمانی خاص 
با  شهری  های  زیرساخت  برای  طبیعتا  که  هستند 
دارد  سازی  مناسب  به  نیاز  ها  آن  شرایط  به  توجه 
تا بتوانند مانند شهروندان عادی در شهر تردد کنند 
بعنوان  مشهد  بپردازند.  خود  روزم��ره  امور  به  به  و 
بر  بالغ  جمعیتی  داشتن  با  و  ایران  کالنشهر  دومین 
3میلیون و 200هزار نفر جمعیت، بیشترین سهم از 

جامعه 100هزار نفری معلولین استان را دارد.
این موضوع اهمیت و رسالت دستگاه های مرتبط 
با مناسب سازی مانند شهرداری، سازمان ترافیک و 
حملو نقل، سازمان راه، مسکن و شهرسازی در این 
شهر را بیش از پیش نشان می دهد و چیزی که مسلم 
است این است که زندگی برای معلوالن کار ساده ای 

نیست.
استفاده قابل معلوالن برای اماکنمشهد اکثر

نیست
به گفته معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی 
خراسان رضوی، گروه مناسبسازی با همکاری یکی 
از سازمانهای مردم نهاد معلولین بررسیای را انجام 
داده و به این نتیجه رسیده است که حدود 90 درصد 
فرهنگی  هنری،  تفریحی،  اماکن  و  مذهبی  اماکن 
قابل  مشهد    ... و  کتابخانه  پارک،  سینما،  همچون 
معلوالن   که  حالی  در  نیست  معلوالن  برای  استفاده 

10 تا 15 درصد افراد جامعه را تشکیل میدهند.
مسعود فیزوی در مصاحبه با یک خبرگزاری اعالم 
است  ماهی  چند  که  بازه  چهل  پارک  در  بود:  کرده 
قابلیت  که  دارد  وجود  مورد   40 حدود  شده  افتتاح 
این  میکند.  ممکن  غیر  را  معلوالن  برای  استفاده 
امکان  موارد شامل سازهها، اختالف سطحها، عدم 

دسترسی به آبخوری، دستشویی و ... هستند.
وی با تاکید بر اینکه دیگر بحث ما فقط مسیر ویژه 
شرایط  بخواهیم  اگر  کرد:  تصریح  نیست،  نابینایان 
عابر  پلهای  تمام  باید  کنیم  ایجاد  جامعه  در  برابر 
باشند   داشته  برقی  پله  یا  و  آسانسور  باالبر،  پیاده، 
و وسایل نقلیه مناسبسازی شده باشند. اینکه گفته 
توهین  ایجاد شود  ویژه  پارک  معلوالن  برای  میشود 
به شان انسانی آنهاست. این موضوع به معنای این 
است که معلوالن منفک از جامعه هستند بنابراین به 
یک مکان خاصی که متعلق به آنها است بروند و هر 

کاری میخواهند انجام دهند. 
به  اگر  استان  بهزیستی  مدیر  این  های  صحبت 

این  اینکه  یعنی  باشد  معلولین  جامعه  از  نمایندگی 
گروه نگاه های تحقیرآمیزی و همراه با ترحم را نمی 
سایرین  مانند  که  است  این  حرفشان  تمام  و  پذیرد 

بتوانند از امکانات مختلف بهره ببرند. 
مناسبسازیشهریبرایمعلولیندرراهاست

معلول  شهروندان  امور  در  مشهد  شهردار  مشاور 
افراد  و  در نشست هماندیشی تشکلهای غیر دولتی 
نهضت  طرح  از  شهری  مدیران  با  معلولیت  دارای 
تنهایی  داد.فرشته  خبر  مشهد  شهر  مناسبسازی 
مناسبسازی  نهضت  طرح  اجرای  تفاهمنامه  گفت: 
برای  نیز  کمیتهای  و  شده  آم��اده  مشهد  شهر  در 
شد.مشاور  خواهد  ایجاد  طرح  این  شدن  اجرایی 
افزود:  معلول  شهروندان  امور  در  مشهد  شهردار 
از دغدغههای  به معلوالن یکی  حفظ شان و احترام 
در  که  زمانی  از  لذا  است  مشهد  شهری  مدیریت 
و  درخواستها  به  شدهام  کار  به  مشغول  حوزه  این 
برای  مناسب  شهری  ایجاد  راستای  در  پیشنهادات 
است.تنهایی  شده  داده  مناسبی  پاسخ  معلوالن 
قانون  انتظار  سالها  از  پس  خوشبختانه  کرد:  اضافه 
حمایت از معلوالن توسط شورای نگهبان تایید شد 
نیاز  به  شود.وی  اجرایی  زودتر  هرچه  امیدوارم  که 
با  شهروندان  آشنایی  جهت  فرهنگسازی  به  جامعه 
اشاره  معلوالن  و  توانیابان  توانمندیهای  و  مشکالت 
راستای  در  که  است  ماه  یک  حدود  کرد:  تصریح  و 

اقدام  فرهنگی  تاثیرگذار  و  مناسب  محتوای  تهیه 
شهروندان  امور  در  مشهد  شهردار  کردهایم.مشاور 
مردمی  تشکلهای  درخواست  درخصوص  معلول 
جهت  فرهنگسراها  مناسبسازی  ب��رای  معلوالن 
پیشنهاد  زمینه  این  در  گفت:  توانیابان  استفاده 
اختصاص یک فرهنگسرای بزرگ جهت همافزایی و 
همفکری معلوالن با یکدیگر ارائه شده است.تنهایی 
به طرح صدور منکارت ویژه معلوالن با شارژ رایگان 
جهت استفاده از حمل و نقل عمومی اشاره و اظهار 
از  سامانهای  راهاندازی  با  شده  گرفته  نظر  در  کرد: 
معلوالنی که از سوی بهزیستی تایید میشوند، ثبتنام 
درج  با  ویژه  منکارتهایی  آنها  برای  و  آید  عمل  به 
اختیار  ودر  شود  صادر  تصویر  همراه  به  مشخصات 
آنها قرار گیرد که این منکارتها به صورت رایگان شارژ 

خواهد شد.
واگذاریمسکنمهربدونمتقاضیبهمعلوالن

شایعهاست
علی رغم اینکه برخی اخبار حکایت از این داشت 
با وام  که قرار است مسکن های مهر بدون متقاضی 
های کم بهره و یا بالعوض به خانوده های دارای افراد 
دیگری  جزئیات  طرح  این  اما  شود،  واگذار  معلول 

دارد که کمی  نامفهوم بنظر می رسد.
که  است  این  برنامه  راه،  وزیر  معاون  گفته  بنابر 
با اصالحاتی  را  فاقد متقاضی  از مساکن مهر  بخشی 

شامل  اصالحات  این  شود.  ارائه  خانوادهها  این  به 
الزام نصب آسانسور، اصال ح رمپ ورودی وا مکانات 

مورد نیاز برای معلوالن است.
می  رضوی  خراسان  مسکن  بنیاد  مسئوالن  اما 
شود  می  واگذار  معلوالن  به  که  هایی  مسکن  گویند 

ارتباطی با مسکن مهر ندارد.
مسئول حساب 100 بنیاد مسکن استان به »صبح 
امروز« گفت: 741 خانوار باالی دو معلول در استان 
با ارائه وام، تحت پوشش طرح مسکن قرار گرفته اند 
که این طرح با مشارکت خیرین، بنیاد مسکن، راه و 
شهرسازی، بهزیستی و بنیاد مستضعفان انجام شده 

است و اکثر خانوارها تاکنون صاحب منزل شده اند.
معلوالن  ب��رای  ها  مسکن  ای��ن  اف���زود:  شافعی 
وجود  نظر  این  از  مشکلی  و  شده  س��ازی  مناسب 
رضوی  خراسان  بهزیستی  مسکن  کارشناس  ندارد. 
به  م��ازاد  مهر  مسکن  واگ���ذاری  بحث  گفت:  نیز 
صورت  توافقات  طبق  بلکه  نیست  درست  معلولین 
گرفته واحدهای درحال ساختی که از نظر فنی مورد 
تایید هستند شناسایی و مناسب سازی می شوند و 
در اختیار خانواده های دارای حداقل دو معلول قرار 

می گیرند.
واحدها  این  کرد:  خاطرنشان  فرنودی  مهندس 
از  بتوانند  مددجویان  که  شوند  می  انتخاب  بشکلی 

تسهیالت مسکن مهر استفاده کنند.
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 صبح امروز آماده دریافت پیشنهادات و
  انتقادات شهروندان عزیز می باشد

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

قالب  در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  شفافیت  مصوبه  اجرای  با 
سامانه »فاش«، عملکرد شهرداری مشهد شفاف می شود.

شهرداری  شفاف  اطالع رسانی  فضای  پ،  ایسنا  گ��زارش  به 
برای شفاف سازی عملکرد  به اختصار »فاش«، سامانه ای  یا  مشهد 
شورای  شفافیت  مصوبه  راستای  در  که  است  مشهد  شهرداری 
فعالیت  رسید  تصویب  به  فروردین ماه   20 که  مشهد  شهر  اسالمی 
پروژه های  بودجه ای،  اطالعات  تمامی  است.  کرده  آغاز  را  خود 
شهرداری،  مزایده های  و  مناقصه ها  شهر،  ج��اری  و  عمرانی 
عموم  و  گرفته  قرار  سامانه  این  روی  بر  شهرداری  قراردادهای 

شهرواندان به آن دسترسی دارند.
در  مشهد  شهردار  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون  آل شیخ،  شهریار 
راه اندازی  به  اشاره  با  ایسنا- منطقه خراسان،  با خبرنگار  گفت وگو 
کرد:  اظهار  مشهد،  شهرداری  شفاف  اطالع رسانی  فضای  سامانه 
مطابق دستور شهردار برای تکمیل شفافیت و فضای اطالع رسانی 
از این در اختیار عموم  مجموعه اطالعات مختلفی که برخی پیش 
شهروندان  اختیار  در  سامانه  این  در  را  است  نبوده  برخی  و  بوده 

می دهیم. قرار 
در  را  بودجه ای  اطالعات  سامانه  این  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
تخصیص  نحوه  مصوب،  بودجه های  تمامی  شامل  که  می گیرد  بر 
و  قراردادها  به  سامانه  این  دیگر  بخش  است.  بودجه ها  اجرای  و 
فراخوان ها تعلق دارد که همه قراردادها و فراخوان های شهری در 

می شود. منتشر  این سامانه 
حتی  و  شرکت کنندگان  لیست های  تمام  اف���زود:  آل ش��ی��خ 
بلک لیست  در  دالیلی  چه  به  و  شرکت ها  کدام  که  بلک لیست ها 
گرفت.  خواهد  قرار  سامانه  این  در  و  دارد  وجود  نیز  گرفته اند  قرار 

فضای  سامانه  در  نیز  پیمانکار  شرکت های  عملکرد  هم چنین 
اطالع رسانی شهرداری مشهد قرار خواهد گرفت و تمام فعالیت ها 
قرار  سامانه  این  در  باشد  نظر  مد  که  را  شرکتی  هر  قراردادهای  و 
دارد. وی با بیان این که »در مرحله بعد میزان پیشرفت پروژه ها نیز 
پیشرفت  سامانه  کرد:  تصریح  گرفت«،  خواهد  قرار  سامانه  این  در 
پروژه های شهرداری نیز سامانه برخطی است که می توانیم بر روی 

این سامانه قرار دهیم و در اختیار عموم بگذاریم.
کرد:  خاطرنشان  مشهد  شهردار  توسعه  و  برنامه ریزی  معاون 
ببینیم  تا  هستیم  کار  روی  بر  شهرسازی  حوزه  در  این  بر  عالوه 
نه،  یا  دارد  وجود  سامانه  این  روی  بر  مجوزها  دادن  قرار  امکان 
هر  و  است  موجود  ساختمانی  ظرفیت های  حاضر  حال  در  چراکه 
شهروندی می تواند مجوزهای ساختمانی خود را مشاهده کند، اما 
ساختمانی  اگر  که  دید  را  دیگر  ملک های  مجازهای  بتوان  که  این 
آن  روی  بر  کار  حال  در  کنند  گزارش  مردم  را  داد  انجام  تخلفی 

. هستیم
شفاف  فضای  سامانه  حاضر  حال  »در  که  این  به  اشاره  با  وی 
شکل  سیستم  مالی  اطالعت  با  مشهد  شهرداری  اطالع رسانی 
بیان کرد: هم اکنون تمامی قراردادها و فعالیت های  گرفته است«، 
کامل  طور  به  مناقصات  و  مقررات  و  ضوابط  بودجه ها،  مالی، 
ارزیابی  حتی  داری��م  سعی  آینده  در  و  است  موجود  سامانه  در 

ببینیم. بر روی این سامانه  نیز  عملکردها را 
روز  از  مشهد  شهرداری  فاش  »سامانه  که  این  بیان  با  آل شیخ 
تکمیل  سرعت  به  و  شد  خواهد  افتتاح  رسمی  طور  به  دوشنبه 
به  سامانه  این  عملکرد  از  زیادی  بخش  کرد:  عنوان  شد«،  خواهد 
ویژه  به  و  مردم  عموم  امیدواریم  ما  دارد،  بستگی  مردم  استقبال 

و  خوب  تحلیل  ما  کار  روی  بر  سامانه  این  طریق  از  کارشناسان 
روندهای  اصالح  به  منجر  و  کنند  ارزیابی  و  باشند  داشته  منطقی 
کارشناسانه  و  مردم  استقبال  قطعًا  شود.  شهری  مدیریت  کاری 
موضوع  به  را  حوزه ها  سایر  تا  داد  خواهد  خواهد  انگیزه  ما  به 
فاش  از سامانه  مردم  استفاده  نحوه  به  اشاره  با  کنیم.     وی  وارد 
شهروندان  تمام  اختیار  در  سامانه  این  گفت:  مشهد،  شهرداری 
محدودیت  هیچ گونه  بددون  می تواند  بخواهد  هرکس  و  دارد  قرار 

به اطالعات دسترسی داشته باشد.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهردار مشهد هم چنین در خصوص 
امنیت  تأمین  طرح  خصوص  در  مشهد  شهرداری  اقدامات  آخرین 
افشاکنندگان اطالعات مصوب شورای اسالمی شهر مشهد، گفت: 
حوزه  در  ما  دارد،  وجود  حقوقی  موارد  یکسری  طرح  این  روی  بر 
اما  باشیم،  داشته  را  موضوعات  این  می توانیم  شهرداری  و  شهری 
ما  کشور  در  اما  دارند  حقوقی  ضوابط  یکسری  دیگر  کشورهای  در 
داشته  فرد  آن  برای  آسیب هایی  و  طبعات  کار  این  است  ممکن 

باشد که باید از طریق حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: اجرای این طرح به تامین حقوقی نیاز دارد که در 
آن  باعث  نباید  موضوع  این  وجود  این  با  هستیم.  آن  بررسی  حال 
شود که حریم شخصی افراد مخدوش شده و اتهاماتی وارد شود که 
شخصیت  منظر  از  افراد  حقوق  تضییع  باعث  و  نباشد  پیگرد  قابل 

حقیقی و حقوقی آنان شود.
تصریح  است،  حقوقی  موضوع  یک  این  که  این  بیان  با  آل شیخ 
در  حقوقی  کمیسیون های  طریق  از  موضوع  این  هم اکنون  کرد: 
در  اما  است  نشده  کامل  آن  ضوابط  هنوز  و  است  بررسی  حال 

صورتی ضوابط آن تکمیل شود آمادگی اجرای آن را داریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد گفت: اعتماد مردم و سرمایه گذاران به شهرداری با 
شعار ایجاد نشده و باید گام های عملی در این حوزه برداشته شود.

سرمایه گذاران  و  مردم  اعتماد  اظهارکرد:  خبرنگاران  جمع  در  چهارشنبه  بعدازظهر  احمدنوروزی 
نسبت به شهرداری با شعار ایجاد نمی شودو باید گام های عملی برداشت و اقداماتی که تاکنون انجام 

شده مصداق بارز عزم مدیریت شهری برای این جلب اعتماد است.
و ازسرگیری عملیات عمرانی پروژه  راه اندازی  با  را می توان  از مشکالت شهر   افزود: بسیاری  وی 

های بزرگ شهر برطرف کرد. معضل اشتغال صرفا با کارهای اقتصادی کوچک برطرف نمی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: بسیاری از نقاط مشهد از نظر پروژه 
های تجاری اشباع شده و بحثی که امروز بیشتر از روزهای دیگر مطرح است، موضوع توجه به پروژه 

هایی در جهت غنی سازی اوقات فراغت و تامین خدمات مورد نیاز برای زائران و مجاوران است.
و  شواهد  و  دالیل  ذکر  با  دیدند  فسادی  و  ابهام  هرجا  باید  ها  رسانه  کرد:  تاکید  ادامه  در  نوروزی 
اگر هر رسانه ای  بر فاسدین تنگ کنند.  را  تا عرصه  اقدام نمایند  مستندات در جهت افشا کردن آن 

مدرکی مبنی بر تخلف اعضای شورای شهر دارد، باید آن را به اطالع شهروندان و مردم برساند.
وی در خصوص طرح نوسازی اطراف حرم مطهر رضوی گفت: در طرح جدید خیابان های شعاعی 

اطراف حرم مطهر، دید حرم مدنظر قرار گرفته است.
بازسازی  پروژه  به  دولتی  های  کمک  خصوص  در  مشهد   شهر  شورای  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
اطراف حرم مطهر رضوی گفت: تاکنون کمک قابل مالحظه ای از سوی دولت شاهد نبوده ایم ولی این 

موضوع به منزله صفر بودن کمک ها نیست و حاال نیز امیدی به کمک های دولتی نداریم.
از  عمده ای  بخش  جنوبی  کمربند  احداث  گفت:  مشهد  جنوبی  کمربند  پروژه  خصوص  در  نوروزی 

ترافیک مشهد را کم می کند و مانع اتالف وقت شهروندان و آلودگی های زیست محیطی می شود.

از مراکز ساماندهی  بازدید  رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهدمقدس در حاشیه 
مشاغل شهری گفت: با همت و تالش همکاران شهرداری و دیگر دستگاه های ذی ربط تا پایان سال 

شاهد خبرهای خوشی در حوزه ساماندهی مشاغل مزاحم شهری خواهیم بود.
محمد حاجیان شهری، رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورا و جمعی از اعضای 

شورای شهر شاهرود ظهر امروز  از دو مرکز ساماندهی مشاغل شهری بازدید کردند.
 حاجیان شهری در حاشیه این بازدید با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در خصوص 
ایجاد و احداث مراکز ساماندهی مشاغل شهری، اظهارکرد: در این پروژه ها مشکالتی از قبیل ساخت 

معابر، لوله کشی گاز و برخی دیگر از زیرساخت ها وجود داشته که در حال برطرف شدن است.
وی ضمن تشکر از همکاری استانداری خراسان رضوی و شهرداری مشهد برای تسریع روند ساخت 
این مراکز، گفت: مجتمع خدمات خودرویی فجر طبرسی دارای 450 واحد صنفی و مجتمع خدمات 
خودرویی شهری منطقه 3 نیز دارای 338 واحد بوده که بدون شک ظرفیت بسیار مناسبی محسوب 
می شود.  حاجیان در ادامه گفت: این پروژه ها به ترتیب 85 و 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند و 

امیدواریم تا پایان سال شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.
با اشاره به مصوبه  ادامه   رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد در 
تعاونی ها، گفت:  به  تا سقف 18 میلیارد تومان  ارزان قیمت  اخیر شورا در زمینه پرداخت تسهیالت 
متاسفانه با ابالغ بانک مرکزی این مصوبه دچار مشکل شده و باید در این خصوص چاره اندیشی کنیم 

تا بتوانیم صاحبان مشاغل مزاحم را هرچه سریعتر ساماندهی نماییم.
و  نقل  و  حمل  حوزه  خصوص  این  در  کرد:  تصریح  نیز  مراکز  این  دسترسی  خصوص  در  حاجیان   
ترافیک شهرداری و دیگر حوزه های ذیربط باید با یکدیگر تعامالت الزم و اقداماتی را انجام دهند تا 

پس از افتتاح این واحدهای صنفی شاهد رونق آنها باشیم.

همه چیز درباره فضای اطالع رسانی شفاف شهرداری مشهد؛

عملکرد شهرداری »فاش« می شود

رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد

اعتماد مردم به شهرداری با شعار
 محقق نمی شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهدمقدس:

تا پایان سال شاهد ساماندهی مشاغل مزاحم شهری 
خواهیم بود

مناسب سازی فضاهای شهری و مسکن معلولین، خاکستری متمایل به سفید؛

همه از شهر سهم دارند
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ملت های  لیگ  و  جهانی  جام  پایان  با  روزها  این 
والیبال برای تیم های ملی ایران تقریبا تمام جامعه 
تقریبا  که  چرا  دارن��د،  قرار  سکون  دوره  در  ورزش 
تمام مسابقات ورزشی داخلی نیز پایان یافته و همه 
روزها  این  شاید  هستند.  جدید  فصل  آغاز  منتظر 
ورزش  ما  ب��رای  کشور  ورزش  در  خبری  سکون  و 
فرصتی  اما  باشد،  فرسا  طاقت  و  سخت  دوستان 
مقایسه  و  خاطرات  ی��ادآوری  به  که  کرده  ایجاد  را 

سال های دورتر با سالی که گذشت بپردازیم.
می کنیم  نگاه  که  خراسان  ورزش  کجای  هر  به 
کمترین  با  که  است  استعدادی  با  جوانان  ی��ادآور 
و  رسیدند  کشور  ورزش  نقاط  باالترین  به  امکانات 
گرفتند.  نیز  را  تنگناها دست ورزش کشور  حتی در 
فوتبال،  در  خراسانی ها  خاطره سازی  ی��ادآوری 
کشتی، والیبال، هندبال و... همواره برای ما حس 

غرور به همراه دارد.
می رسد  نظر  به  خ��اط��رات  ای��ن  تمام  وج��ود  با 
به  کشور  در  را  خود  جایگاه  خراسان  ورزش  امروز 
است.  داده  دست  از  تیمی  ورزش های  در  خصوص 
ابومسلم، علم و ادب و ثامن الحجج  از  دیگر خبری 
نیست و همه این تیم ها با مدیریت غلط و عدم توجه 

مسئولین به نابودی کشیده شدند.
جای  پدیده  بیمار،  و  کمرنگ  چه  اگر  فوتبال  در 
طرفدار  پر  ورزش  در  اما  پرکرده  را  ابومسلم  خالی 
مشکالت  دچ��ار  که  الحجج  ثامن  از  پس  والیبال 
نگذاشته  میدان  به  پا  تیمی  دیگر  شد  فراورزشی 
است. این تیم ها اگر چه قهرمانی هم نداشته باشند 
ولی باز هم نماد هویت مردم استان در ورزش کشور 

هستند.
از سال 94 که تیمی در لیگ والیبال کشور نداریم 
استان  بازگشت  خصوص  در  بسیاری  وعده های 
اما هنوز در میدان عمل  خراسان رضوی داده شده 
امروز  نداده است. در همین راستا صبح  اتفاقی رخ 
به سراغ سرمربی تیم ثامن الحجج، آخرین نماینده 
خصوص  در  وی  با  و  رفته  برتر  لیگ  در  خراسان 
متن  که  نشسته  وگو  گفت  به  استان  والیبال  شرایط 

آن را می خوانید.
ثامنالحججتیمیموفقباوجودکمبودامکانات

والیبال خراسان گفت: من  المللی  بین  این مربی 
از سال 86  تا 94 به جز سال 93 که به زاهدان رفتم 
سرمربی  دهم،  شکست  را  خراسان  تیم  توانستیم  و 
ما  سال ها  این  در  بودم.  خراسان  والیبال  تیم های 
بین  پیاپی  توانستیم چهار سال  الحجج  ثامن  با تیم 
با   94 سال  در  حتی  و  باشیم  کشور  برتر  تیم  چهار 
الحجج  ثامن  بودجه  و  امکانات  زیاد  فاصله  وجود 
سوم  مقام  سرمایه،  بانک  و  سایپا  چون  تیم هایی  با 

کشور را کسب کردیم. 
ام��روز«  »صبح  با  گفت و گو  در  قوچان نژاد  جبار 
دیگر  خراسان  بعد  به   94 سال  از  متاسفانه  افزود: 
از  موضوع  این  که  ندارد  تیم  والیبال  برتر  لیگ  در 
این  متولی  و  می گیرد  سرچشمه  بسیاری  مشکالت 
به  باشد. متاسفانه فردی  باید پاسخگوی آن  هیئت 
هیئت والیبال خراسان رضوی وارد شده که با وجود 
شخصیت محترم و سالمی که دارد، از بدنه والیبال 

نیست.
والیبال انتخاباتهیئت از داورزنی پیشنهاد به

کناررفتم
قوچان نژاد ادامه داد: در انتخابات هیئت والیبال، 
من  رقیب  هیئت،  فعلی  رئیس  حسین زاده  آقای 
کناره گیری  داورزنی  آقای  پیشنهاد  به  من  و  بودند 
در  بارها  ایشان  کنم.  فعالیت  فنی  بحث  در  تا  کردم 
برنامه های انتخاباتی تاکید کردند که ما در سال 96 
تیم لیگ برتری خواهیم داشت و روند سال های 94 

و 95 ادامه پیدا نخواهد کرد.
فاصلهوالیبالبابزرگاناستانزیادشده

وی افزود: متاسفانه وعده های آقای رئیس هیئت 
والیبال در سال 96 عملی نشد و این بخاطر افرادی 
است که اطراف ایشان را احاطه کرده و ارتباط را با 
که  افراد  این  داده اند.  کاهش  بسیار  والیبال  جامعه 
ایجاد  حسین زاده  آقای  برای  ارتباطی  محدودیت 
استان  والیبال  بزرگان  فاصله  شدند  موجب  کرده اند 
با ایشان زیاد شود و مدیریت در مسیر مناسب قرار 

نگیرد.
من  داد:  ادام��ه  الحجج  ثامن  سابق  سرمربی 
 97 سال  داده اند  قول  حسین زاده  آقای  شنیدهام 
پاسخگو  باید  اما  داشت  خواهیم  برتری  لیگ  تیم 
باشند که این اتفاق به چه شکل رخ خواهد داد. ما 
به عنوان یک عضو جامعه والیبال بابت فرصت های 
هستیم  گله مند  حسین زاده  آقای  از  رفته  دست  از 
مدیریت  شیوه  مخالفان  و  موافقان  با  بیشتر  کاش  و 
بهتری  تشخیص  ب��ه  ت��ا  داش��ت��ن��د  تعامل  خ��ود 

می رسیدند. 
حسین زاده  آق��ای  متاسفانه  ک��رد:  تصریح  وی 
از  کافی  اطالعات  والیبال  جامعه  در  نبودن  بخاطر 
ظرفیت های انسانی استان ندارند و اطرافیانشان نیز 

در این زمینه به ایشان مشاوره صحیح نمی دهند. 
استفاده استان مربیان درصد 80 از گذشته در

میکردیم
که  سال هایی  تمام  در  اینکه  بیان  با  قوچان نژاد 
پله به  من مربی تیم والیبال خراسان بودم هر سال 
ظرفیت های  تمام  از  تقریبا  و  داشتیم  پیشرفت  پله 
استان بهره بردیم، اظهار کرد: در این دوره ما از 70 
تا 80 درصد مربیان استان کمک گرفتیم تا جایی که 
تنها آکادمی باشگاه میزان 400 نفر را آموزش داده 
اما  می گرفت  بکار  مختلف  سنی  رده های  در  و  بود 

را  روند  این  آمد  وجود  به  میزان  برای  که  مشکالتی 
دچار مشکل کرد.

حامی  یک  کمک  با  باید  نیز  اکنون  اف��زود:  وی 
و  قله  که  چرا  باشیم  داشته  برتری  لیگ  تیم  خوب، 
هدف ورزشکاران در هر استان رسیدن به تیم لیگ 
بازی  را  و نقش موتور محرک  برتری آن حوزه است 
می کند. امیدوارم آقای حسین زاده بتوانند با وجود 
تمام مشکالت، امسال تیمی را راهی لیگ برتر کنند 
دهد  رخ  بیشتری  تاخیر  با  اتفاق  این  هرچه  که  چرا 

مشکالت بیشتر شده و شرایط دشوارتر می شود.
دوره  آن  مالی  مشکالت  خصوص  در  قوچان نژاد 
وجود  نیز  ما  دوره  در  مالی  مشکالت  البته  گفت: 
داشت اما با برنامه ریزی دقیق تیم را به صورت پله ای 
شدید  کمبود  وجود  با  که  جایی  تا  می دادیم،  رشد 

منابع مالی چند سال بین 4 تیم برتر کشور بودیم.
دوبارهبهنقطهشروعبازگشتیم

و  بازگشتیم  اول  نقطه  به  ما  اکنون  ادامه داد:  وی 
باید به دنبال راهی کردن تیم به لیگ برتر و بررسی 
قطعا  باشیم.  چندسال  این  در  موفقیت  عدم  دالیل 
به همکاری تیمی  نیاز  و  کار بسیار سخت است  این 
دارد اما به نظر من تیم آقای حسین زاده نه تنها به 
به  نیز  را  زیادی  ضربات  بلکه  نمی کند  کمک  ایشان 

ایشان وارد کرده است.
نکته  این  به  باید  البته  کرد:  تصریح  قوچان نژاد 
اشاره کرد که سال گذشته در رده نوجوانان و جوانان 
فعالیت های خوبی داشتیم، کما اینکه تیم نوجوانان 
ما که به دسته های پایین تر سقوط کرده بود توانست 
به دسته باالتر صعود کند اما پیشانی هر ورزشی تیم 
پشتوانه  به  باید  آن  کنار  در  و  است  آن  برتری  لیگ 
می کنند  رشد  که  ورزشکارانی  تا  کرد  فکر  سازی 

ناچار به کوچ به دیگر استان ها نباشند.
نداشتنتیملیگبرتریبههمهآسیبمیزند

این  گفت:  استان  والیبال  کار  کهنه  مربی  این 
نداشتن تیم لیگ برتری به همه عالقمندان، فعاالن 
و حتی رسانه های ورزشی استان صدمه می زند. من 
آینده  نگاه  یک  با  حسین زاده  آقای  امیدوارم  واقعا 
بینانه مدیریت کرده و تیم خوبی را راهی لیگ برتر 
تشکیل  تیمی  چنین  سریعتر  هرچه  ما  اگر  کند. 
به توپ  ناچار  یلی  دهیم، استعدادهایی مانند پوریا 

زدن در دیگر استان ها نمی شوند.
وی افزود: استان خراسان از سال ها قبل و حتی 
قبل از انقالب یکی از قطب های والیبال کشور بوده 
این  و  نیست  صالبت  آن  از  خبری  اکنون  اما  است 
چیز  همه  است.  مدیریتی  و  مالی  مشکالت  حاصل 
استان  ورزش  داد،  ربط  مالی  مسائل  به  نباید  را 
سیستم های  ایجاد  و  هماهنگی  رابطه،  ایجاد  در 

ورزشی ضعف بسیاری دارد.
ازخیرینورزشینامیبردهنمیشود

مالی  حامیان  حضور  خصوص  در  قوچان نژاد 

گفت: در همه شهرها از شهرداری برای تیم ورزشی 
اما ما منتظریم شهرداری گام پیش  کمک می گیرند 
ما  گذشته  دوره های  در  کند.  کمک  را  ما  و  گذاشته 
شهرداری،  شهر،  ش��ورای  از  بسیاری  کمک های 
اکنون  اما  داشتیم  ورزش��ی  خیرین  و  صنعتی ها 
ورزشی  خیرین  از  کجا  سال  چند  این  در  چطور؟ 

نامی برده شده تا از آن ها تقدیر شود؟ 
آدنیس  ایران،  شهد  زیادی  سال های  افزود:  وی 
حال  کمک  و...  الستیک  پ��ارت  الکترولوکس،  و 
نیز  الحجج  ثامن  و  میزان  از  و  بودند  استان  ورزش 
والیبال  برای  قوی  و  خوب  حامی  دو  عنوان  به  باید 
اما  برد،  نام  استان  ورزشی  رشته های  از  بسیاری  و 
چه کسی از آن ها یاد می کند؟ این موسسات اگر هر 
مشکل داشتند اما خاندان حلمی و خاندان میرعلی 
امروز یادی  به ورزش ما کردند.  کمک های بسیاری 
از آن ها نمی شود و اگر روزی احیا شوند دیگر کمکی 
سختی ها  در  کسی  چون  کرد  نخواهند  ورزش  به 

سراغی از آن ها نگرفته است.
شهرداریتبریز25تیملیگبرتریدارد

چون  نهادهایی  نقش  خصوص  در  ن��ژاد  قوچان 
شهر  به  نگاهی  است  کافی  ک��رد:  اب��راز  شهرداری 
اردکان یزد کنیم و ببینیم که تمام این شهر به اندازه 
یک خیابان است اما کمک شهرداری و شورای شهر 
و دیگر مسئولین شهری باعث شده تیم لیگ برتری 
داشته باشند. شهرداری تبریز 25 تیم در لیگ برتر 
نام  به  نگاهی  است  کافی  دارد.  مخالف  رشته های 
تیم های مختلف در رشته های ورزشی بیندازید تا به 
تبریز،  شهرداری  ارومیه،  شهرداری  چون  نام هایی 
که  برسید  و...  رشت  شهرداری  اراک،  شهرداری 
نشان دهنده نقش این نهاد در ورزش شهرها است.

باید به دنبال امکانات شهرداری باشیم نه پول
البته مشکل از شهرداری مشهد  وی تصریح کرد: 
نیست بلکه مشکل از اداره کل ورزش و جوانان است 
شهرداری  و  هیئت ها  بین  هماهنگی  ایجاد  توان  که 
می رویم،  ش��ه��رداری  س��راغ  به  هرگاه  ن���دارد.  را 
است  طبیعی  پس  داریم  کالن  پول های  درخواست 
شهرداری  آی��ا  کند.  گیری  موضع  ش��ه��رداری  که 
ایاب و ذهاب، مجموعه های  از جمله  کمک دیگری 
داشته  نمی تواند  افزاری  سخت  امکانات  و  ورزشی 

باشد؟
این  اگر  گفت:  ثامن الحجج  تیم  سابق  سرمربی 
کمک  با  بتوانیم  و  بگیریم  شهرداری  از  را  امکانات 
خود  دهیم،  بروز  را  جوانان  پتانسیل های  هیئت ها 
کردن  هزینه  و  ت��ی��م داری  به  راغ��ب  شهرداری ها 
می شوند. این تنها منحصر به شهرداری نیست بلکه 
بسیاری نهادهای دولتی و غیردولتی دیگر نیز توان 
اداره  به خوبی توسط   امر  این  اما  را دارند،  کار  این 

ورزش و جوانان پیگیری نمی شود.
مسئولین دلسوزترین از یکی مشهد شهردار

شهراست
وی افزود: من اطمینان دارم شهردار مشهد یکی 
این شهر است که می تواند  از دلسوزترین مسئولین 
کند،  ورزش  به  بسیاری  کمک های  دارد  عالقه  و 
امکانات  از  بسیاری  و  کرده  را  کار  این  که  این  کما 
سیاه جامگان را تامین کرد. متاسفانه کسی به دنبال 

تعامل سازنده با این فرد نیست.
و  هندبال  قبل  چهارسال  داد:  ادامه  قوچان نژاد 
تیم  اکنون  اما  بودند  ایران  قهرمان  خراسان  کشتی 
اما  بود  کشور  برتر  تیم  چهار  جزو  والیبال  ندارند، 
اکنون تیم ندارد، بسکتبال به تازگی به لیگ رسیده 
برتری  لیگ  دوتیم  از  ن��دارد.  درستی  برنامه  اما 
تا  منتظرند  همه  و  مانده  تیم  یک  اکنون  فوتبال 
پدیده نیز به شکلی از بین برود. این ها ضعف ورزش 

ما در این چهار سال نشان می دهد.
تامااصرارنکنیمکسیپاپیشنمیگذارد

وی در پایان گفت: من بر این موضوع تاکید دارم 
که کسی در اداره ورزش و جوانان به فکر وارد کردن 
این افراد و نهادهای اثرگذار به ورزش نیست. کسی 
با  کسی  نمی رود،  تعامل  ب��رای  بانک ها  س��راغ  به 
ایجاد نمی کند.  بدون  را  بنیان همکاری  سازمان ها 
پا  نهادی  هیچ  نکنیم  پیگیری  و  اصرار  ما  تا  شک 

پیش نخواهد گذاشت.

کوتاه از ورزش استان

م����ع����اون ام����ور 
خ��راس��ان  ورزش 
برگزاری  از  رضوی 
پهلوانی  جشنواره 
زورخ����ان����ه ای  و 
روز  ب��ا  ه��م��زم��ان 
فرهنگ  بزرگداشت 

این رشته در میدان شهدای مشهد خبر داد.
امیر زارعی در پایان سومین جلسه هماهنگی 
زورخانه ای  و  پهلوانی  بزرگ  جشنواره  برگزاری 
پهلوانی  فرهنگ  روز  ماه  تیر   ۱۰ یکشنبه  گفت: 
و ورزش زورخانه ای است که اداره کل ورزش و 
جوانان خراسان رضوی برای این روز برنامه های 

مختلف در نظر دارد.
روز  این  برنامه های  مهم ترین  از  افزود:  وی 
ورزش  و  پهلوانی  بزرگ  جشنواره  به  می توان 
زورخانه ای اشاره کرد، طی جلساتی که با هیئت 
در  ماه  تیر  دهم  شد  براین  قرار  داشتیم  استان 
و  ورزشکاران  حضور  شاهد  شهدا  میدان  عرصه 

مرشدان برجسته استان باشیم.
تصریح  رضوی  خراسان  ورزش  امور  معاون 
کرد: ۳۰۰ ورزشکار و ۷۰ مرشد در این جشنواره 
شهرستان  هر  از  که  کرد  خواهند  پیدا  حضور 
عالوه  شده اند،  دعوت  مرشد  دو  و  ۱۰ورزشکار 
میزبان  برنامه  این  در  ورزش��ک��اران  برحضور 
جوانان،  و  ورزش  وزارت  فرهنگی  معاونت 
شورای شهر مشهد، استاندار ، مقامات لشکری 

خواهیم بود.
زارعی بیان کرد: هدف از برگزاری این برنامه 
شناساندن این ورزش جوانمردانه به عموم مردم 
و بزرگ داشت یاد پیشکسوتان پهلوان و زورخانه 
موجود  ظرفیت های  از  استفاده  همچنین  و 
جشنواره  این  در  است،  زمینه  این  در  استان 
اجرای  مرشدها،  هم خوانی  سخنرانی  مداحی، 
قرعه  باشد  زمان  اگر  و  زورخانه ای  برنامه های 

کشی بین حاضرین انجام خواهیم داد.
و  هماهنگی  جلسات  کرد:  خاطرنشان  وی 
انجام شده  و ورزشکاران  بین مرشدان  تمرینی 
است و همه چیز برای برگزاری مراسمی درخور 

این رشته فراهم گردیده است.

چهاردهمین افتتاحیه در میثاقیان« »اکبر
دورهمدرسهفوتبالشمطرحکرد:

فقط به عشق فوتبال

 سرویس ورزشی
بازی هایی  دیدن  و  جهانی  جام  تاب  و  تب  اوج  در 
نمایش  به  را  فوتبال  دان��ش  از  سطح  آخرین  که 
می گذارند، زمان خوبی فرا رسیده است تا فوتبال 
زمانی  بیاوریم.  آکادمی ها  به  خیابان  کف  را 
ذاتی،  عالقه  بر  مبتنی  فوتبالی  تنها  ما  بازیکنان 
شور و شوق ذاتی و استعداد درونی را در مستطیل 
یک  منتظر  باید  ما  و  می گذاشتند  نمایش  به  سبز 
فوتبال  دیدن  برای  جادویی  مربی  یا  طالیی  نسل 
خ��وب ب��ودی��م. ای��ن روزه��ا ام��ا ب��رای ای��ن رشته 
پرطرفدار راه ها و گزینه های بهتری فراهم است. 
در همین مشهد می توان زیر نظر مربیانی که مدرک
aFc  دارند آموزش دید و طبق برنامه های تغذیه و 

بدنسازی پیش رفت. طبق لیستی که اخیرا هیئت 
مدرسه   70 از  کرد  منتشر  رضوی  خراسان  فوتبال 
فوتبال در خراسان رضوی 34 تای آن ها در مشهد 
استان  مرکز  برای  ویژه  فرصت  یک  این  و  هستند 

محسوب می شود.
تختی  اس��ت��ادی��وم  چمن  زمین  شنبه  پنج  روز 
»چهاردهمین  افتتاحیه  برگزاری  میزبان  مشهد 
بود و شرکت  اکبر میثاقیان«  دوره مدرسه  فوتبال 

»مولتی کافه« اسپانسر این آکادمی است.
در این مراسم که »اکبر میثاقیان« سرمربی باسابقه 
فوتبال  هیئت  رئیس  ب��رادران«  »مهدی  و  استان 
بازیکنان  مسئولین،  از  جمعی  و  رضوی  خراسان 
و خانواده های آن ها حضور داشتند، رسما آموزش 

های حرفه ای پسران مشهد آغاز شد.
اکبر  با  کوتاهی  صحبت  مراسم  این  حاشیه  در 
روزه��ای  همین  در  که  او  داشتیم  میثاقیان  
عازم  ارون��د  ک��ارون  تیم  سرمربی گری  برای  آتی 
با اشاره به این که این مدرسه  خوزستان می شود 
نونهاالن،  سنی  رده ه���ای  تمامی  در  فوتبال 
را  حرفه ای  آموزش های  غیره  و  امید  نوجوانان، 
برای  امکانات  متاسفانه  گفت:  می کند،  دنبال 
کرد:  تاکید  وی  است.  کم  خیلی  فوتبال  آموزش 
تنها  ن��ه  رض��وی  خ��راس��ان  در  فوتبال  م��دارس 
و  دارد  زیادی  هزینه های  بلکه  ندارد  درآمدزایی 
را  آکادمی  این  فوتبال  به  عشق  خاطر  به  تنها  ما 
استان  فوتبال  که  است  قرار  اگر  کردیم.  تاسیس 
پیشرفت کند باید بر روی بازکنان و مربیان استان 
اسپانسرهای  بتوانیم  و  کنیم  گ��ذاری  سرمایه 
تیم  تا   7 حاضر  حال  در  ما  کنیم.  جذب  را  خوبی 
داریم و هزینه های زیادی را متحمل می شویم. 
بوده  برخوردار  شانس  این  از  ما  فعلی  شرایط  در 
و  است  فوتبالی  شخصی  ما  هیئت  رئیس  که  ایم 
اکادمی  و  باشگاه  از  را  الزم  های  حمایت  همواره 
تمام  در  کرد:  اضافه  میثاقیان  است.  داشته  ما 
کشور فاصله زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب 
دولتی  های  حمایت  باید  داریم  شرایط  بهبود  و 
هزینه  از  و  باشیم  شاهد  را  بیشتری  خصوصی  و 
های  هزینه  سایر  و  چمن  زمین  اجاره  مثل  هایی 

جانبی کاسته شود.
مشهد  مردم  اعتماد  از  کرد:  اضافه  پایان  در  وی 
که  امیدوارم  و  متشکرم  فوتبال  آکادمی  این  به 
به  ای  شایسته  پاسخ  خود  های  تالش  با  بتوانیم 
والدین  به  همیشه  من  بدهیم.  ها  درخواست  این 
نیکبخت  علیرضا  عزیزی،  خداد  که  کنم  می  تاکید 
خوب  بازیکنان  و  تیموریان  آندرانیک  واح��دی، 
دیگری که زمانی شاگرد من بوده اند همه با تالش و 
پشتکار  به تیم ملی رسیده اند و باید پشتکار و امید 

را در فرزندان خود زنده نگهدارند.

خبر

ت���ی���م ه��ی��ئ��ت 
سواری  دوچرخه 
خ��راس��ان رض��وی 
هفت  ک��س��ب  ب���ا 
رنگارنگ  ن��ش��ان 
برای سومین سال 
پ��ی��اپ��ی ق��ه��رم��ان 
کشوری  مسابقات 

شد.
ششم  تا  چهارم  کشور  قهرمانی  مسابقات 
مجموعه  س��واری  دوچرخه  پیست  در  تیرماه 
این  در  ش��د.  ب��رگ��زار  تهران  آزادی  ورزش��ی 
نشان طال در رشته   ۲ دانشور  مسابقات محمد 
۲۰۰ متر و کایرین به دست آورد و کیوان  های 
رکانی هم یک نشان طال در رشته دور امتیازی 
تیم  برای  اسکرچ  رشته  در  برنز  نشان  یک  و 
استان به ارمغان آورد. تیم خراسان رضوی در 
بخش تیم اسپرینت هم به سه نشان نقره دست 

یافت.
احمد  رک��ان��ی،  ک��ی��وان  دان��ش��ور،  محمد 
نصرآبادی، سجاد کوکبی، کمال راضی و مهدی 
نوید کالهی و سرپرستی  به مربیگری  روزبهانه 
تیم دوچرخه سواری هیئت  قربانی  محمدرضا 

استان را تشکیل می دادند.

رضوی  خراسان  سواران  دوچرخه 
هت تریک کردند

و  پهلوانی  بزرگ  جشنواره  برگزاری 
زورخانه ای در مشهد

گزارش 
تصویری از 
جام جهانی

والیبال خراسان در تایم اوت
 وضعیت والیبال خراسان زیر ذره بین صبح امروز



    صدیقی: ش�هدا خون داده اند ما باید 
        مالم�ان را بدهی�م

خطی��ب موق��ت نم��از جمع��ه ته��ران گف��ت: ام��روز با 
مش��کالت اقتصادی و جدی مواجه هس��تیم که معلول 
تحریم نیس��ت. بلکه معلول بی توجه��ی و بی اعتنایی 

به ندای رهبر انقالب اس��ت .
به گزارش ایس��نا، حجت االس��الم و المس��لمین س��ید 
کاظ��م صدیق��ی در خطبه ه��ای نماز جمعه ای��ن هفته 
ته��ران ضم��ن دع��وت هم��گان ب��ه تحکی��م ارتب��اط با 
خداوند واعتماد به او بی��ان کرد: خداوند توصیه کرده 
است تا در مواقع سخت به سنگر نماز، روزه و مقاومت 
پن��اه ببریم.آنچه که م��ورد تاکید همه انبیا اس��ت تقوا 
اس��ت. بای��د تم��ام لحظات عمر خ��ود را ذخی��ره کنیم 
و بدانی��د ک��ه ظل��م ب��ه یکدیگ��ر و ضایع ک��ردن حقوق 

یکدیگر از آفت های ویرانگر اس��ت.
وی درادام��ه بی��ان ک��رد:  خداوند ش��ما را ب��ا اموالتان 
امتحان می کند. گاهی ورود مش��کالت اقتصادی برای 
ش��ما نظیر گرانی ایجاد می کند و آن را بر شما تحمیل 
ک��رده و ب��ازار را بر ه��م می زند. این یک��ی از امتحانات 
اله��ی اس��ت و بای��د بدانی��م که م��ا در همه مس��ائل در 
ح��ال امتحان هس��تیم. امروز مش��رکین دائما در حال 
ایجاد موجهای سنگین هستند تا شما را ناامید کنند. 
اماچ��اره ای که درمان دردها اس��ت صبر کردن اس��ت. 
نباید در این ش��رایط دس��تپاچه ش��د و ب��ه خریدن رو 
آورد. نبای��د امروز احتکار کرد با این کار دش��من بر ما 
مس��لط می شود.دش��من نیز به دنبال همین است. در 
شرایطی که دشمن می خواهد شما را حریص کند باید 
هر چه که دارید به بازار عرضه کنید. شهدا برای کشور 

خ��ون داده ان��د. م��ا نی��ز بای��د م��ال خ��ود را بدهی��م.
   مخالفت رهبر معظ�م انق�الب ب�ا برپای�ی 
       آیین ش�کرگزاری س�المت برای ایش�ان

رهب��ر معظ��م انق��الب اس��المی ب��ا برگ��زاری مراس��م 
ش��کرگزاری س��المتی ایشان در س��الگرد حادثه ششم 
تیر مخالفت کردند. در پی انتشار اخباری در رسانه ها 
درباره برپایی »مراس��م شکرگزاری س��المتی رهبری« 
ب��ه ج��ان حض��رت  مناس��بت س��الگرد س��وءقصد  ب��ه 
آی��ت ا... خامنه ای، رهبر انقالب اس��المی در پیغامی 
ش��فاهی در خصوص چنی��ن مراس��م هایی، خطاب به 
برگزارکنندگان فرمودند: »بگویید مراس��م شکرگزاری 
الزم نیس��ت. مرا در دلت��ان دعا کنی��د.« حضرت آیت 
ا... خامنه ای در شش��م تیر ماه سال ۱۳۶۰ در مسجد 

ابوذر تهران مورد س��وء قصد قرار گرفتند.
   افزایش س�اعت کاری کارمندان برای 

       مقابل�ه ب�ا تحری�م
مع��اون رئیس جمهور با اش��اره ب��ه اینکه ب��رای مقابله 
ب��ا تحریم ه��ای پیش رو برخ��ی از برنامه ه��ای دولت 
بای��د تغییر کند، گفت: در ش��رایط اقتص��ادی فعلی که 
پ��ول ملی ما در خطر اس��ت به کمک بیش��تر مردم نیاز 
داریم و بطور حتم ساعت کاری وزرا و کارمندان دولت 

افزای��ش خواه��د یاف��ت.
به گزارش تس��نیم، محمد باقر نوبخ��ت در برنامه تیتر 
امش��ب ش��بکه خبر، با اش��اره به اینکه ب��رای مقابله با 
تحری��م های پیش رو برخ��ی از برنامه های دولت باید 
تغییر کند، گفت: در برنامه توس��عه شش��م پیش بینی 
شده اس��ت برای رس��یدن به رش��د اقتصادی 8 درصد 
ساالنه باید 770 هزار میلیارد تومان منابع کسب شود 

که برای دس��تیابی ب��ه این مبلغ کس��ب منابع مختلفی 
از جمل��ه 65 میلی��ارد دالر س��رمایه گ��ذاری خارج��ی 
دیده ش��ده است. حال با توجه به تحریم ها کسب این 

میزان درآمد مش��کل به نظر می رس��د.
وی افزود: پیش بینی ما در بودجه سال جاری فروش 
2410 ه��زار بش��که نفت با قیمت هر بش��که 55 دالر به 
ن��رخ 3500 توم��ان بود که ن��ه تنها به این می��زان بلکه 
بیش��تر از میزان پیش بینی ش��ده را در س��ه ماهه اول 
امس��ال صادر کرده ایم که با توجه به تولید بیشتر نفت 
و فروش به قیمت 65 دالر هم از نظر ریالی و هم ارزی 

مش��کلی نباید داش��ته باش��یم!
سخنگوی دولت گفت: با توجه به کاهش دریافت های 
ارزی ، ریال��ی و صرفه جوی��ی در عدد کمتر از 38 هزار 
میلیارد تومان که بودجه دولت است باید صرفه جویی 

از بدنه دولت آغاز ش��ود.
   فخی�م زاده ب�ه ه�وش آم�د

مهدی فخیم زاده به هوش آمد و وضع جس��می اش رو 
به بهبود قرار گرفته اس��ت.

ب��ه گ��زارش ایس��نا و ب��ه گفت��ه خس��رو امیرصادق��ی از 
دوس��تان و همکاران این بازیگر، حال عمومی مهدی 
فخی��م زاده پ��س از تصادف س��ه روز قبل رو ب��ه بهبود 
اس��ت و س��اعتی قبل س��طح هوش��یاری اش برگشته و 
توانس��ته ب��ا برخ��ی نزدی��کان و پزش��ک معالج��ش نیز 

صحب��ت کن��د.
ای��ن هنرمند با تاکی��د همراهانش همچن��ان در بخش 
آی س��ی یو بستری اس��ت.  مهدی فخیم زاده که اخیرا 
در شمال کشور مش��غول فیلمبرداری آخرین سکانس 
ه��ای فیل��م س��ینمایی جدیدش ب��ا نام »مش��ت آخر« 

ب��ود، هنگامی که س��وار موتورس��یکلت ب��ود دچار یک 
تصادف ش��دید با موتورس��یکلتی دیگر شد که با وجود 
نداش��تن شکس��تگی، به دلیل ضربه وارد ش��ده به سر 
در بیمارس��تان طالقانی چالوس بس��تری و س��پس به 
تهران منتقل شد. سطح هوشیاری وی در ابتدا خوب 
بود ولی از ظهر هفتم تیر ماه، میزان هوش��یاری پایین 
آم��د که پزش��ک معالج وی ابراز امیدواری کرده اس��ت 
ب��ا درمان��ی که انج��ام می ش��ود در روزهای آت��ی روند 

بهبودی حاصل ش��ود.
   برخی اسب را برای دش�من زین می کنند

معصوم��ه ابتکار گفت: کس��انی ک��ه مباحثی چون عدم 
کفایت یا انتخابات زودهنگام را مطرح می کنند، واقعًا 
دنبال چه هس��تند؟ آنان باید پاسخ دهند که دولت در 
این مواجهه با این ش��رایط چه بای��د می کرد که نکرد؟ 

رئیس جمهوری چ��ه بای��د می ک��رد ک��ه نکرد؟/ای��ران
   پیام رسان سروش دیگر مجانی نیس�ت!

روی  س��روش  رس��ان  پی��ام  ک��ه  ش��عارهایی  از  یک��ی 
تبلیغ��ات خ��ود مان��ور م��ی داد، رای��گان ب��ودن حجم 
مصرف��ی اینترن��ت کارب��ران در محیط این پیام رس��ان 
بود ک��ه همین موض��وع باعث جذب کاربران بس��یاری 
ب��رای این پیام رس��ان بومی ش��د. البته رای��گان بودن 
دانلود و آپلود در س��روش باعث ش��د که حداکثر حجم 
فایل های تبادل شده در این پیام رسان از 1 گیگابایت 
ب��ه 50 مگابایت رس��ید و حاال ج��دا از این محدودیت، 
اعالم ش��ده ک��ه به ط��ور کل��ی ط��رح اینترن��ت رایگان 
برای کاربران س��روش منتفی ش��ده اس��ت. از روزهای 
اول تیرم��اه ج��اری کارب��ران در ش��بکه های اجتماعی 
درباره کم ش��دن حجم اینترنتش��ان توسط پیام رسان 

س��روش پست هایی منتشر س��اختند که در نهایت بعد 
از گذش��ت نزدیک به یک هفته مش��خص شد که بدون 
اط��الع قبلی به کارب��ران، این ویژگی س��روش در همه 
اپراتوره��ا حذف ش��ده اس��ت. ای��ن در حالی س��ت که 
»میثم س��یدصالحی« مدیرعامل کنونی سروش پیشتر 
در توییت��ی اعالم کرده بود تمام��ی مبلغ 5 میلیارد وام 
دولت��ی را یکجا ب��ه اپراتوره��ای موبایل اعط��ا کرده تا 
بتوان��د از حجم اینترنت رایگان برای کاربران س��روش 
به��ره گیرن��د و از پهن��ای بان��د رای��گان آنه��ا اس��تفاده 

نماین��د.
   یارانه س�ه دهک پایین درآمدی ادامه 

       م�ی یاب�د
رئی��س س��ازمان برنام��ه و بودج��ه و س��خنگوی دولت 
اع��الم کرد، حذف یارانه س��ه ده��ک  )پایین درآمدی( 
قابلی��ت اجرای��ی ندارد و ب��ا وجود مضای��ق اقتصادی، 
پرداخ��ت یارانه ها این دهک ها در س��ال 1397 مانند 

قب��ل ادام��ه م��ی یاب��د.
س��ازمان مدیری��ت و برنام��ه ری��زی با ارس��ال پیامکی 
ب��ه ایرنا ضمن اع��الم این خبر ب��ه نق��ل از »محمدباقر 
نوبخ��ت« افزود: همانط��ور که در زمان بررس��ی الیحه 
بودج��ه 97 در مجلس اعالم کردیم، پرداخت یارانه به 
دهک های یاد ش��ده قابل حذف نیس��ت.وی خواست 
برخی با ش��ایعه حذف یارانه برای مردم ایجاد نگرانی 

نکنن��د.
پی�شبین�یرویت�رزازاقتص�ادای�ران    

چیس�ت؟
خبرگزاری رویترز گ��زارش داد: با توجه به مقدار قابل 
توجه ذخیره ارزی ایران، این کش��ور می تواند تحریم 

ه��ای جدی��د آمریکا را ب��دون بروز هرگون��ه بحرانی در 
پرداخت های خارجی خود پش��ت سرگذارد. صندوق 
بین المللی پ��ول در ارزیابی ماه مارس )فروردین 97( 
خود ذخی��ره ارزی دول��ت ای��ران را 112 میلیارد دالر 
تخمی��ن زده که به صورت مازاد حس��اب جاری اس��ت 
و ای��ن رق��م نش��ان م��ی دهد ک��ه ته��ران فش��ار تحریم 
های دور جدید آمریکا را به راحتی پش��ت س��ر خواهد 

گذاش��ت.
   آن�کاراموافقتحریمآمری�کاعلیهایران

نیس�ت
ابراهی��م کالی��ن س��خنگوی ریاس��ت جمه��وری ترکیه 
گف��ت: آن��کارا در چهارچ��وب مناف��ع اقتص��ادی خود 
حرک��ت می کن��د و مواف��ق تحری��م نفتی آمری��کا علیه 

ایران نیس��ت.
کالی��ن در گفت و گو ب��ا تلویزیون بلومب��رگ به موضوع 
دع��وت آمریکا از متحدان خ��ود مبنی بر نخریدن نفت 
از ای��ران پرداخت و اظهار کرد: ایران کش��ور همس��ایه 
و از مهمتری��ن ش��رکای تج��اری � بازرگان��ی ترکی��ه ب��ه 
ش��مار می رود که قراردادهای مهم دوجانبه اقتصادی 
زی��ادی از جمل��ه در زمینه نف��ت و گاز میان دو کش��ور 
منعقد ش��ده است که به همین دالیل ما به هیچ عنوان 
وارد تعامل��ی ک��ه این توافقات را به خط��ر اندازد، نمی 

ش��ویم.
وی اضاف��ه ک��رد: در خص��وص بس��ته جدی��د تحریمی 
آمری��کا علیه ایران، ما و کش��ورهای منطقه و نیز اروپا 
مخال��ف هس��تند چرا که ای��ن اقدام آمری��کا زیان های 
ف��راوان اقتصادی برای ش��رکت های ترک و اروپایی به 

همراه خواهد داش��ت.

میز خبر

خراسان
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    رئیس سازمان بازرسی کل کشور: ایران خودرو و سایپا وعده فروش 300 هزار خودرو دادند

با بیان اینکه قرار شد ایران خودرو 200 هزار و سایپا100 هزار ثبت نام فروش خودرو    رئیس سازمان بازرسی کل کشور 
داشته باشد، تاکید کرد: اگر دست دالالن خودرو کوتاه شود مشکلی در بازار خودرو نخواهیم داشت.

  قاضی ناصر سراج روز جمعه درجمع خبرنگاران و در پاسخ به ایرنا درباره احتمال احتکار خودروها، گفت: درحال بررسی 
این موضوع هستیم و هنوز نتیجه قطعی نگرفتیم.  وی ادامه داد: احتکار خودروها چه خودروهای داخلی و چه خودروهای 
از شرکت های  بازدید شما  درنتیجه  آیا  اینکه  درباره  بازرسی کل کشور  کنیم.  رئیس سازمان  بررسی می  داریم  را  خارجی 
نیفتاد در  اتفاق  برای همه خودروها  امر  این  اظهارداشت:  یافت،  تومان کاهش  تا 40 میلیون  خودروسازی، قیمت خودرو 
از  پس  اما  کرد:  اضافه  بودیم.  وی  خودروها  نرخ  در  قبولی  قابل  کاهش  شاهد   2008 پژو  و  سوزوکی  مانند  خودروها  برخی 
مصاحبه ای از مقامات صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوع شدن واردات خودروهای خارجی، قیمت خودرو متوقف شد؛ 
اما در مجموع قیمت خودرو خوب پایین آمد.  سراج یادآورشد: اگر حرص و ولع کم شود کمبود خودرو نداریم و به اندازه کافی 
خودرو داخل کشور تولید می شودو حتی تولید چند برابر از نیاز موجود است.  وی ادامه داد: پس از بازدید از خودروسازی 
، ایران خودرو قرار شد 200 هزار ثبت نام داشته باشد و همچنین سایپا هم قرار شد تا سقف 100 هزار سفارش خودرو را 

ثبت نام کند.
 رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار کوتاه کردن دست دالالن از بازار خودرو شد و گفت: اگر دست دالالن را کوتاه 
کنیم مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده بود: هرگونه شائبه 

مطرح شده درباره احتکار خودرو به وسیله خودروسازان، خالف واقع است و به هیچ عنوان صحت ندارد.
های  نظرسنجی  و  ها  گزارش  پایه  بر  نیز  داخلی  خودروهای  کیفیت  بر  نظارت  افزود:  دولت  هیئت  جلسه  حاشیه  در  وی 
اعالمی از سوی سازمان های مربوطه پیگیری و انجام می شود.  براساس این گزارش هفته گذشته »نادر قاضی پور« نماینده 
ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از احتکار 90 هزار خودرو توسط خودروسازان داخلی خبر داده بود.  وی در 
گفت و گو با خانه ملت، به تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت خودروهای داخلی اشاره کرده و گفته بود: خودروسازان 
در آذرماه سال 96 با دالر سه هزار و 200 تومانی خودروهای جدید تولید کردند، اما هیچ خودرویی را پیش فروش نکرده یا 
نقدی نفروختند.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، افزود: سایپا نزدیک به 60 هزار و ایران خودرو 30 
هزار خودرو احتکار کرده اند. خودروهای داخلی به طور میانگین 10 تا 30 میلیون و برخی از این خودروها نیز 40 میلیون 

تومان افزایش قیمت داشتند که سبب نارضایتی مردم شده است.

امام موسی کاظم)ع(فرمودند:
بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند، انتظار فرج و گشایش است.

اگر کسی یاد خدا را با قلب ندید، نام خدا را هم بر زبان نمی آورد، زیرا کسی 
که قلب او نابیناس�ت به دام ش�یطان می افتد و ش�یطان بر روی او خیمه 
زده روپوشی می گذارد که همه مجاری ادراکی و تحرکی او را زیر پوشش 
شیطنت قرار می دهد، چنان که خدای سبحان فرمود: یاد خدا سراسر عالم 
را فراگرفته  و کیفر کسی که خود را به کوری زده، خفاش صفت، خورشید 
یاد خدا را نبیند این اس�ت که او را تحت پوشش شیطان قرار می دهیم: )و 

من یعش عن ذکر الرحمن نقیض اله شیطانا فهو له قرین(
 تسنیم ج7 ، ص545

با داده قناعت کن و با داد زبی
کلف مشو، آزاد زبی رد بند ت

رد هب ز خودی نظر مکن، غصه مخور
رد کم ز خودی نظر کن و شاد زبی رودکی

سامانه پیام کوتاه روزنامه صبح امروز 
100080888آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شهروندان عزیز می باشد  


