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درسیاست ترامپ اخالق جایی ندارد 

شهردار مشهد با تاکید بر اینکه به دنبال آن هستیم که 
شکاف موجود میان حاشیه و متن شهر را برطرف کنیم، گفت: 
پروژه های شهری به گونه ای تعریف و جانمایی شوند که...
در صفحه 6 بخوانید

پیوند متن و حاشیه مشهد

با پیگیری های اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی 
محقق شد؛

کمیته ای برای بررسی 
ارزش گمرکی کاال

درگفت و گو با مدیر باسابقه آموزش و پرورش مطرح شد

ادبیات فوق برنامه

رئیسی: تفکر سکوالر مروج جدایی 
حوزه علمیه و حکومت است

نگاهی به برنامه ریزی هشت تیم باالی جدول 
در تعطیالت 

»پدیده« کجا می رود؟

مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی:

»سالمت« نیازمند توجه ویژه 
مجلسی هاست

دادستان با اشاره به الزام تدوین ضوابط
 بلند مرتبه سازی مطرح کرد 

صدور مجوز بلند مرتبه سازی 
ممنوع 

نمایندگان استان خراسان رضوی اذعان دارند وزارت کشور هنوز تکلیف استانداری 
این استان را مشخص نکرده لذا تمام ستاد استانداری خراسان رضوی با سرپرست 

اداره می شود...

به تازگی فیلم کوتاهی از برخورد تعجب برانگیز »محمدباسط درازهی« نماینده سراوان در 
مجلس، با کارمند گمرک شهید بهشتی منتشر شده که واکنش های بسیاری به دنبال ...

اما و اگرهای عدم معرفی 
استاندارجدید خراسان رضوی

تهدید 
به جای پوزش

متاسفانه در نظام آموزشی کشور جایگاه زبان و ادبیات فارسی 
به طرز شایسته  و بایسته ای تعریف نشده و در مدارس از مقطع 
ابتدایی تا متوسطه ادبیات فارسی به عنوان یک درس درجه 

دوم به حساب می آید و باز متاسفانه تلقی مربیان آموزشی  ...
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گفت و گوی ویژه 5
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در این شماره می خوانیم

طراح:هانیه رحیمیان

در گفت وگو با نمایندگان استان بررسی شد

حاشیه های کلیپ منتشر شده از فحاشی نماینده مجلس به کارمند گمرک 

شهردار مشهد در بازدید از کارگاه جانمایی پروژه های شهری تاکید کرد

رفت مشهد  از  جهانی  جام 
روزهای بد کشتی

ریاضی: کم کاری فدراسیون ایران و اعمال نفوذ روس ها دو دلیل احتمالی این اتفاق است



ارزی  جدید  گــزاری  سیاست  شروع  با  و   97 سال  در 
کشور یکی از مواردی که توسط دولت برای ساماندهی ارز 
حاصل از صادرات مورد بررسی قرار گرفته تاکید بر سپردن 

ضمانت نامه  های ارزی از سوی تجار است. 
28 آبان ماه، بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه  بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به چرخه  اقتصادی کشور را ابالغ 
کرد، در این بخشنامه تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه 
تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفًا 
برای واردات کاال و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند 
که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق 

ساختار تعیین شده در دستورالعمل این بانک باشد.
بند"1"  ــرای  اج در  ــت؛  اس ــده  آم بخشنامه  ایــن  در 
شورای   1397.07.23 مورخ   97405 شماره  مصوبه 
کمیته  تصمیمات  حسب  و  اقتصادی  هماهنگی  عالی 
راستای تسهیل  در  و  از یک سو  یادشده  بند"2" مصوبه 
مورخ   97.210782 شماره  دستورالعمل  اجــرای 
1397.06.20 از سوی دیگر، بدینوسیله "نحوه  بازگشت 
به  کشور"  اقتصادی  چرخه ی  به  صادرات  از  حاصل  ارز 

شرح زیر ابالغ می شود:
ارائه  به  مکلف  خدمات  و  کاال  صادرکنندگان  1-کلیه 
تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه 

اقتصادی کشور می باشند.
کاال  واردات  برای  صرفًا  است  مکلف  مرکزی  2-بانک 
و خدمات صادرکنندگانی تخصیص و تأمین ارز نماید که 
نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق 

ساختار ذیل مشخص باشد.
3- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگانی که 
مجموع صادرات ساالنه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از 
یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون 
یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح 

ذیل باشد:
الف( تا یک میلیون یورو

•از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است.
•در ازای واردات کاال و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا 
تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید )واردات در 

مقابل صادرات خود(.
تشخیص  با  کاال  واردات  جهت  مستقیم  صورت  •به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس 
از ثبت سفارش واگذار نماید )واردات در مقابل صادرات 

غیر(.
•به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های 

مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز )سنا(" عرضه نماید.
ب( بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو

ارز صادراتی را به "سامانه نیما"  *مکلف اند 50 درصد 
واگذار نماید.

از فروش ارز در "سامانه  تبصره: تا سقف یک میلیون 
نیما" معاف است.

اقتصاد  چرخه  به  زیر  طرق  به  می باید  را  ارز  •مابقی 
بازگردانند:

•در ازای واردات کاال و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا 
تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید )واردات در 

مقابل صادرات خود(
تشخیص  با  کاال  واردات  جهت  مستقیم  صورت  •به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان دیگر پس از 
ثبت سفارش واگذار نماید )واردات در مقابل صادرات غیر(
•به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های 

مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز )سنا(" عرضه نماید.
ج( بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو

•مکلف اند 70 درصد ارز صادراتی را در »سامانه نیما« 
عرضه نماید.

تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در »سامانه 
نیما« معاف است.

اقتصاد  چرخه  به  زیر  طرق  به  بایستی  را  ارز  •مابقی 
بازگرداند:

•در ازای واردات کاال و خدمات و هزینه های بازاریابی 
مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش 

استفاده نماید )واردات در مقابل صادرات خود.(
د( بیش از ده میلیون یورو

نیما«  را در »سامانه  ارز صادراتی  •مکلفند 90 درصد 
عرضه نماید.

تبصره: تا سقف یک میلیون از فروش ارز در »سامانه 

نیما« معاف است.
اقتصاد  به چرخه  زیر  به طریق  بایستی  را  ارز  •مابقی 

بازگردانند:
•در ازای واردات کاال و خدمات و هزینه های بازاریابی 
مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش 

استفاده نماید.
تبصره: فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص 

شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان پذیر است.
4- کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ 1397.01.22 

مشمول این مصوبه خواهد بود.
راه گذر از سختگیری های ارزی چیست؟

سخت گیری  های ارزی دولت اگر چه به استناد شرایط 
سخت اقتصادی و فشارهای بین المللی به عنوان نوعی 
نباید  اما  است.  رو  پیش  گزینه  تنها  اقتصادی  ریاضت 
فراموش کرد که سختی  های مربوط به تحریم و ارز بر روی 
دوش بخش خصوصی نیز سنگینی می کند. حاال فعالین 
حوزه تجارت که در 9ماهه ابتدای امسال هر روز با یک 
تصمیم  در  آن  ها  صدای  و  اند  بوده  مواجه  دستورالعمل 
گیری  ها شنیده نشد، برای بهبود بخشیدن به وضعیت 
بخش  از  گرفتن  کمک  آن  و  دارند  حل  راه  یک  موجود 
خصوصی است! یعنی تشکل  ها تالش خود را معطوف به 

حل مشکالت کنند.
هفته گذشته خبر »تشکیل کمیته بررسی ارزش گمرکی 
کاال« ذیل کارگروه توسعه صادرات استان، کمیته پایش 
بازرگانی  اتاق  تجارت  کمیسیون  و  غیرنفتی  صــادرات 
خراسان رضوی منتشر شد. این کمیته به منظور بررسی 
و پیشنهاد اصالح ارزش های گمرکی اقالم صادراتی در 
امید  و  است  گرفته  شکل  استان  صادرکنندگان  اتحادیه 
می رود تا بخشی از مشکالت تجار در حوزه گمرک را مرتفع 

کند.

وظایف  کمیته،  این  گیری  شکل  چرایی  بررسی  برای 
و اهدافی که برای آن شکل گرفته است به سراغ مهدی 
امینی، دبیر و نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان 
بازرگانی  اداره  رئیس  امیرفخریان  محمدعلی  و  رضوی 
خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 

رفتیم که در ادامه دیدگاه های آنان را می خوانید.
رضوی  خراسان  صادرکنندگان  اتحادیه  رئیس  نایب 
درباره سیاست ارزی دولت و مشکالت آن معتقد است: 
قطعا اکثر صادرکنندگان برای ادامه چرخه حیات کاری 
خود نیاز به برگشت ارز خود دارند، این در حالی است که به 
دلیل تحریم ها و ضعف در زیرساخت های بانکی بازگشت 

ارز صادراتی به راحتی امکانپذیر نیست.
امینی اضافه کرد: از طرفی صادرکنندگان کاالی خود 
را با نرخ ارز آزاد تهیه و صادر می کنند و در شرایطی که 
نرخ ارز سامانه »نیما« با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت معناداری 
دارد الزام به بازگشت ارز به نرخ سامانه منجر به ضرر و زیان 
بخشنامه  ابالغ  با  که  نحوی  به  می گردد  صادرکنندگان 
ایجاد  صادرکنندگان  در  نگرانی  از  موجی  مرکزی  بانک 
شده است و از آنجایی که نرخ تعرفه های گمرکی به روز 
نیست اعتراضات زیادی از سوی صادرکنندگان به اتحادیه 

صادرکنندگان خراسان رضوی منعکس شد.
پیگیری های اتحادیه صادرکنندگان به نتیجه رسید

و  اتحادیه  این  پیگیری  های  با  کــرد:  تصریح  امینی 
کمیسیون تجارت اتاق، در نهایت با تشکیل کمیته بررسی 
و  فرصتی جهت طرح  کاالهای صادراتی  ارزش گمرکی 
پیگیری خواسته  های فعالین اقتصادی ایجاد گردید. نکته 
فعالیت خواهد  به صورت دائمی  این کمیته  اینکه  مهم 
و  افزایش  یا  و  تغییر  به هر گونه  نیاز  و در صورت  داشت 

کاهش مجدد این موارد بررسی و پیگیری می گردد.
وی اضافه کرد: بر این اساس اتحادیه  ها و انجمن  های 

تخصصی صادراتی نیز می توانند پیشنهادات خود را به 
همراه اسناد و مدارک به دبیرخانه کمیته واقع در محل 
اولین فرصت  در  تا  تحویل دهند  اتحادیه صادرکنندگان 
ضمن دعوت از متقاضی در جلسه ای با حضور نمایندگان 
دستگاه های مرتبط مورد رسیدگی قرار گرفته و اقدامات 

بعدی صورت پذیرد.
نوسانات ارزی و دغدغه های تجار

رئیس کمیته بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
در  استان  صادرات  رشد 40درصدی  به  رضوی  خراسان 
هشت ماهه ابتدای امسال اشاره و معتقد است: سیاست 
گزاری ارزی دولت و رشد نرخ ارز در سال جاری به ارتقا 

شاخص  های تجارت کمک کرده است.
از سوی دیگر »نوسانات نرخ  امیرفخریان اضافه کرد: 
ارز« موجب تغییرات مداوم در کمیت  های ارزی کاالهای 
صادراتی می شد که به دلیل ثبت شدن »قیمت گذاری 
را  زیــادی  گمرک«مشکالت  سامانه  در  کاالها   96 سال 
از  یکی  کرد:  اضافه  وی  کرد.  ایجاد  برای صادرکنندگان 
این مشکالت افزایش غیر واقعی تعهدات صادرکنندگان 
ارزی بود. این مساله در جلسات متعدد از سوی فعالین 
به  می توان  مــوارد  این  جمله  از  شد.  مطرح  اقتصادی 
ساعت  ها کار کارشناسی کمیته پایش صادرات غیرنفتی و 
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و کارگروه 

توسعه صادرات استان اشاره کرد.
تشکیل »کمیته بررسی ارزشی گمرکی کاال«

جمله  از  الزم  راهکارهای  کــرد:  اضافه  امیرفخریان 
ارزش  و درخواست اصالح  به گمرکات  انعکاس موضوع 
گمرکی کاالها و همچنین تشکیل »کمیته بررسی ارزش 
سازمان  استانداری،  نمایندگان  حضور  با  کاال«  گمرکی 
حسب  و  صادرکنندگان  اتحادیه  استان،  گمرک  صمت، 
مورد جهاد کشاورزی و متقاضیان اصالح ارزش گمرکی 
رفع  بــرای  جلسات  ایــن  نتایج  مهم ترین  از  یکی  کــاال 

دغدغه  های تجار بود.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و 
اختیارات  براساس  تجارت خراسان رضوی تصریح کرد: 
اقدامات  برای  این کمیته مصوبات کمیته  به  داده شده 
بعدی به گمرک و سازمان توسعه تجارت منعکس می شود. 
تاکنون 3 جلسه کمیته بررسی ارزش گمرکی کاال در محل 
اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان تشکیل شده و ارزش 
گمرکی اقالمی همچون زعفران و شوینده ها مورد بررسی 
شده  یاد  مراجع  به  بعدی  اقدامات  جهت  و  گرفته  قرار 

منعکس شده است.
گفتنی است بررسی های کمیته درباره کاالهای دیگر 

نیز ادامه دارد.

برانگیز  تعجب  برخورد  از  کوتاهی  فیلم  تازگی  به 
با  مجلس،  در  سراوان  نماینده  درازهی«  »محمدباسط 
واکنش  که  شده  منتشر  بهشتی  شهید  گمرک  کارمند 
در  نماینده  آقای  است.  داشته  دنبال  به  بسیاری  های 
پاسخ به کارمند حراست این مجموعه که تاکید دارد به 
واسطه عدم هماهنگی نمی تواند درب پارکینگ را به روی 
وی بگشاید، واکنش تندی نشان داده و او را با الفاظ و 
کلمات ناشایستی خطاب قرار می دهد؛ هرچند کارمند 
گمرک نیز پاسخ وی را می دهد و خواستار رعایت ادب و 

احترام است.
آمیز،  توهین  الفاظ  برخی  شدن  بدل  و  رد  از  پس   
کارمند گمرک که از رفتار نماینده مذکور متعجب شده، 
خطاب به مردم حاضر اعالم می کند، این فردی که در 
حال توهین است، کسوت نمایندگی مجلس را دارد که 
البته برخی حاضران از جمله یکی از جوانانی که در محل 
حضور دارد، رفتار تندی نشان داده و هرچند به کار بردن 
اشتباه  درازهی  به  خطاب  او  سوی  از  ناشایست  الفاظ 
است، خواستار ترک آن محل توسط نماینده سراوان می 

شود.
»محمدباسط  ویدئو،  ایــن  گسترده  پخش  از  پس 
درازهی« نماینده سراوان دست به کار شده و برای دفاع 
او  کند.  می  ارائه  توضیحاتی  دیگر  ویدئویی  در  خود  از 
تأکید دارد که فیلم منتشره با ترفندهای کامپیوتری برای 
تخریب چهره وی تقطیع شده است. او همچنین ادعای 
فیلم  آن  در  اینکه  بر  مبنی  کند،  می  مطرح  را  دیگری 
کارمند گمرک به قوم بلوچ و اهل سنت توهین کرده و 
حتما مسئله را از مراجع ذی صالح پیگیری خواهد کرد.

اما یکباره احقاق حق از مراجع ذی صالح جای خود 
را به بهره گیری از ابزار نظارتی و افزون شدن اشتباهی 
بر اشتباه دیگر می دهد، ولی دامنه اتفاقات در نهایت به 
»فرهاد دژپسند« وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد که 
اتفاقا در مجلس حاضر بود. وزیر که انگار از اصل ماجرا 
خبر ندارد، بابت توهین کارمند گمرک از آقای نماینده 
مجلس عذرخواهی می کند، اما خواسته این نماینده و 

برخی اطرافیانش بیش از اینهاست!
بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای 
صحن  در  اقتصاد  »وزیر  که  گفته  این  باره  در  اسالمی 
صحبت کوتاهی در این مورد داشت و از طرف خود در 
این مورد عذرخواهی کرد و قرار شد، این موضوع را از 
ابعاد مختلف بررسی کند.« بر اساس آنچه در خبرها آمده 

است، منظور از بررسی ابعاد مختلف موضوع این است 
که بنا به خواسته نماینده مورد اشاره وزیر، باید رئیس کل 

گمرک و رئیس حراست را برکنار کند!
چرا وزیر اقتصاد باید پاسخگو باشد؟

مورد  در  خاش  مردم  نماینده  کرد،  علی  که  طور  آن 
اقتصاد  وزیر  دژپسند  استیضاح  شدن  مطرح  چرایی 
گفته، این موضوع به دلیل توهین کارمند گمرک مطرح 
شده است، حال آنکه اصال از توهین نماینده سراوان و 
چرایی آن حرفی به میان نیامده است. علی کرد با اشاره 
شده،  جمع  وزیر  استیضاح  برای  امضا  چهل  اینکه  به 
به  را  اقتصاد  وزیر  استیضاح  نمایندگان،  که  کرد  اعالم 
دلیل توهین به نماینده سراوان کلید زده و عزل رئیس 

گمرک و رئیس حراست گمرک را دنبال خواهند کرد!
»محمدباسط درازهی« با این حال بیکار ننشسته و در 
و  ایران  مردم شریف  »از  که  نوشته  تلگرامی خود  کانال 
نمایندگان مجلس عذرخواهی می کنم. وی با بیان اینکه 
مجادله نزدیک به ده تا دوازده دقیقه بوده و فقط چهل 
ثانیه از آن منتشر شده است، افزوده: با هماهنگی قبلی 
پشت  که  رفتم  گمرک  به  مردم  مطالبات  پیگیری  برای 

درب ورودی 40 دقیقه معطل بودم!
ممکن  گفته  همچنین  مجلس  در  ســراوان  نماینده 
باید  و  باشد  حراست  دوربین های  به  مربوط  فیلم  است 
پرسید توسط چه  کسی و چرا منتشر شده است. درازهی 
ادامه داده است: تا پای استیضاح وزیر اقتصاد و اخراج 
مدیرکل گمرک و کارمند هتاک ایستادم. امروز نوبت من 

است و فردا نوبت نماینده ای دیگر، اگر به این موضوع 
به دانشگاه برمی گردم.  و  رسیدگی نشود، استعفا داده 
آقای  )انگار  نمی آیم.  کوتاه  ذره  یک  حقوقم  و  حق  از 
نماینده انتظار داشته توهین کند و بقیه در مقابل توهین 
او بنشینند و نظاره گر باشند، تا مبادا جایگاه نمایندگی 

ایشان خدشه دار شود.(
پاسخ یک کارمند گمرک به ادعاهای نماینده سراوان

پاسخ  گمرک  کارکنان  از  یکی  کمی،  فاصله  در  البته 
ادعاهای نماینده سراوان را داده و مشخص شده است 
که بسیاری از ادعاهای او درست نیست. یکی از کارکنان 
مجلس  نماینده  یک  از  منتشره  فیلم  مورد  در  گمرک 
بهشتی  خیابان  در  گمرک  ساختمان  به  ورود  هنگام 
توضیح  چنین  رجــوع،  اربــاب  یک  با  درگیری  و  تهران 
داد: ساختمان خیابان شهید بهشتی گمرک جمهوری 
که  است  محدودی  پارکینگ  دارای  تهران  در  اسالمی 
عمدتا توسط خودروهای مدیران گمرک اشغال می شود 
و میهمانانی که از قبل هماهنگ کرده باشند، می توانند 
برای پارک خودرو از این پارکینگ استفاده کنند، اما در 
روز سه شنبه هفته قبل یکی از نمایندگان مجلس بدون 
هیچ هماهنگی قبلی قصد داشت با خودروی خود وارد 
پارکینگ شده و دیداری با رئیس کل گمرک داشته باشد 
که چون هیچ گونه هماهنگی از قبل انجام نشده بود از 
به دلیل  پارکینگ گمرک  به  نماینده  این  ورود خودروی 

مشکل ظرفیت پایین پارکینگ جلوگیری شد.
کرده  اعالم  نماینده محترم مجلس  اینکه  افزود:  وی 

جلسه با رئیس گمرک از قبل هماهنگ شده و بعدا تغییر 
یافته بود، صحت ندارد و کارمند انتظامات گمرک موظف 
این  خــودروی  ورود  از  هماهنگی  عدم  خاطر  به  بوده 

نماینده به داخل پارکینگ گمرک جلوگیری کند.
وی افزود: کارمند گمرک که در فیلم منتشر شده در 
فضای مجازی اجازه ورود بدون هماهنگی را به نماینده 
مدت  در  سوئی  سابقه  گونه  هیچ  نمی دهد،  مجلس 
خدمت در گمرک نداشته و اتفاقا خودش از شهروندان 
و  است  گلستان  استان  در  صحرا  ترکمن  تسنن  اهل 
تسنن  اهل  به  توهین  بر  مبنی  مذکور  نماینده  ادعای 
و  این بحث  و قومیتی جلوه دادن  این کارمند  از سوی 

درگیری، نمی تواند واقعیت داشته باشد.
و  کاری  ساعات  اوج  در  جریان  این  کرد:  تأکید  وی 
نماینده  آن  اگر  که  افتاده  اتفاق  اداری  زمان  شلوغی 
بود،  کــرده  هماهنگ  تلفن  یک  با  حتی  قبال  مجلس 
هیچ یک از این مشکالت پیش نمی آمد و از قبل برای 
اندیشیده می شد.  تدبیری  ایشان  پارک خودروی  جای 
نماینده  این  دارد،  وجــود  که  فیلمی  طبق  همچنین 
مجلس 45 دقیقه در جلوی درب گمرک معطل نشده و 
همان 5-6 دقیقه ای که جر و بحث بین نماینده و کارمند 
گرفته،  صــورت  اربــاب رجــوع  یک  دخالت  همچنین  و 

واقعیت دارد.
به  ناسزا  و  فحش  نباید  فردی  هیچ  داد:  ادامــه  وی 
دیگری بگوید؛ به ویژه این که فرد گوینده نماینده مجلس 
و از مسئوالن کشور باشد و توهین از جانب هیچ کس به 

به حفظ  باید نسبت  و همه  پذیرفته نیست  فرد دیگری 
داشته  اهتمام  آنها  جایگاه  به  توجه  بدون  افراد  کرامت 

باشند.
این کارمند گمرک در پاسخ به این پرسش که آیا کارمند 
مورد نظر هنوز سر کارش است، گفت: دلیلی ندارد که 
آن کارمند وظیفه شناس از کار بی کار شود؛ البته باید در 
مورد همه شهروندان از جمله نمایندگان مجلس که خود 

قانون گذار هستند، قانون و مقررات رعایت شود.
ابزار نظارتی مجلس بازیچه عصبانیت نمایندگان نشود!

از آنجا که شروع کننده توهین و ایجاد مناقشه اخیر 
محمدباسط درازدهی، نماینده سراوان است، بهتر بود که 
او تنها به عذرخواهی از مردم حوزه انتخابیه اش، مردم 
ایران و حتی عوامل گمرک بسنده می کرد و سراغ بیان 
حرف های خالف واقع برای تشدید اختالفات قومی و 
مذهبی نمی رفت. موضوعی که با توضیحاتی که درباره 
کارمند مذکور داده شده نشان می دهد، درست نیست.

قطعا کارمند گمرک از این نماینده مجلس دستور نمی 
گیرد که بخواهد تابع امر او باشد و آقای درازهی هم بهتر 
هماهنگی  یک  با  غائله  این  کردن  درست  جای  به  بود 
نماینده  یک  اینکه  کشاند.  نمی  اینجا  به  را  کار  ساده 
مجلس تا این اندازه خود را صاحب حق و اختیار بداند 
که توهین کند و کسی در مقابل به او پاسخی ندهد و اگر 
نظارتی  ابزار  از  استفاده  به  چنین داستانی درست شد 
مجلس به منظور کینه جویی روی بیاورد، رویه ای کامال 
از همین لحظه مردم کوچکترین  و غلط است،  اشتباه 
تغییر در وضعیت کارمند گمرک شهید بهشتی را دنبال 
نماینده  این  فشار  واسطه  به  را  او  با  برخورد  گونه  هر  و 

مجلس محکوم خواهند کرد.
اما نکته قابل توجه دیگر ـ که اتفاقا به استان سیستان 
سوزی  آتش  موضوع  ـ  شود  می  مربوط  بلوچستان  و 
کشته  تعداد  آموز)  دانش  سه  شدن  کشته  و  مدرسه  در 
شدگان تا آن لحظه( بی گناه بود. با اینکه این موضوع 
روح مردم کشور را جریحه دار کرده، نمایندگان مجلس نه 
تنها اشاره ای به این موضوع نکردند، بلکه در جلسه ای 
که قرار بود وزیر آموزش پرورش برای دفاع از خود برای 
باشد،  داشته  حضور  آموزش  کمیسیون  در  استیضاح 
را پس  امضاهای خود  وزیر،  از صحبت  نمایندگان قبل 

گرفتند و استیضاح از حد نصاب خارج شد.
نمایندگان  بود،  این  بر  انتظار  این در حالی است که 
دست کم به احترام کشته شدگان این حادثه قدری تامل 
می کردند و به جای دفاع از نماینده استان سیستان ـ 
که وزیر را دو روز پشت سر هم به مجلس می کشانند ـ و 
به خاطر مردم سیستان و بلوچستان امضاهای خود را از 

پای نامه برنمی داشتند.
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نسبت به کنوانسیون 
هایی مانند 2030، برجام 

و کنوانسیون هایی که 
اخیرا در جامعه به گوش 

می رسد، نگرانی هایی 
وجود داشته و دارد 
و این نگاه به بیرون 

بسیار آزار دهنده است

,,

امام جمعه موقت مشهد گفت: مدیریت شرایط موجود 
روزی  شبانه  کار  و  فعالیت  مشکالت،  رفع  و  کشور  در 

مسئوالن را می طلبد.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم محمد باقر فرزانه در 
خطبه های نماز جمعه مشهد افزود: به فرمایش رهبر 
معظم انقالب، مسئوالن باید برای حل مشکالت موجود 

جهاد کنند.
وی اظهار داشت: عالوه بر آن هوشیاری مردم در مقابل 
توطئه های دشمن، مقاومت و ایستادگی در برابر سختی 
ها، مراقبت نیرو های امنیتی در زمینه افراد نفوذی، از 
جمله مواردی است که باید برای حل مشکالت موجود در 

سرلوحه امور قرار گیرد.
وی گفت: فساد اخالقی، سیاسی و اقتصادی و کید 
دشمنان محکوم به سقوط است و دشمنان هیچ گاه برای 

جان و مال مردم ارزشی قائل نیستند.
امام جمعه موقت مشهد با اشاره به حمالت چهار سال 
گذشته آل سعود به یمن با همراهی 10 کشور و با پشتوانه 
افزود: یمن 24  و رژیم صهیونیستی،  انگلیس  آمریکا، 
میلیون نفر جمعیت دارد و در این مدت حمالت کشور 
های مختلف موجب کشته شدن 50 هزار نفر شد که 

2277 نفر آنان زن و 3527 نفر آنان کودک بودند.
وی اظهار داشت: 16 هزار نفر در این چهار سال به 
دلیل کمبود غذا، دارو و خدمات پزشکی جان خود را از 

دست دادند و چهار میلیون نفر نیز آواره شدند.
وی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقالب با خانواده های 
شهدا گفت: در این دیدار رهبر معظم انقالب به توطئه 
های دشمنان در سال 98 اشاره کردند و در بررسی ها به 
این نتیجه می توان رسید که دشمن برای حمالت و توطئه 
های سال آینده خود به کشور از پنج طریق استفاده می 

کند.
وی ادامه داد: عملیات پنهانی شامل جاسوسی و ترور 
شخصیت ها، استفاده از فضای مجازی و عملیات های 
تخریبی سایبری در حوزه بانکی، مراکز دولتی و امثال آن، 
ایجاد ناامنی در مرزها، هدایت کشور به سوی اختالفات 
قومی و استفاده از تنگناهای معیشتی از جمله راه های 

مورد استفاده دشمن در توطئه افکنی است.
حجت االسالم فرزانه اظهار داشت: همچنین در این 
اختالف  از  کرد  خواهد  تالش  شدت  به  دشمن  میان 
طبقاتی مسئوالن با مردم با توجه به شرایط اقتصادی 

کنونی سوء استفاده کند.
وی گفت: در این راستا به رخ کشاندن زندگی اشرافی 
برخی مسئوالن، اشاره به رفتارهای آقازاده ها و بستگان 
مسئوالن، رانت های میلیاردی برخی مسئوالن از راه های 

مورد استفاده دشمن خواهد بود.

نمازجمعه
فرزانه مطرح کرد

راه های حمالت و توطئه دشمن در 
سال 98

حاشیه های کلیپ منتشر شده از فحاشی نماینده مجلس به کارمند گمرک 

تهدید به جای پوزش 

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: وزیر اقتصاد روز سه شنبه 
به جلسه غیرعلنی احضار نشده بود ، بلکه برای شرکت در جلسه 
یکی از فراکسیون ها و توضیح درباره بودجه در مجلس حضور داشت 
و توضیحاتی را نیز در جلسه غیرعلنی ارائه کرد.سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو 
هیات رئیسه مجلس در خصوص اتفاقاتی که در جلسه غیرعلنی روز سه شنبه) 27 آذرماه( 
رخ داده بود، اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی روز سه شنبه وقتی در صحن علنی یکی از 
نمایندگان معترض شد که شأن نمایندگان رعایت نمی شود، اشاره آن ها به برخورد پرسنل 
گمرک و مراجعه کننده با نماینده سراوان بود، جمعی نیز همراه آن نماینده معترض شدند و 
شروع به اعتراض کردند.وی افزود: در جلسه غیرعلنی وقتی آقای دورازهی نماینده سراوان 
از راه رسید، دکتر الریجانی از وی خواست تا توضیحاتی را ارائه کند تا مشخص شود که ماجرا 
چه بوده است و نماینده سراوان در مجلس روایت خود را از ماجرا پشت تریبون بیان کرد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه آقای دژپسند وزیر اقتصاد نیز صبح روز سه شنبه از ساعت 
6 و 30 دقیقه تا 8 صبح در فراکسیون نمایندگان والیی مجلس جلسه داشت، ادامه داد: 

وقتی در جلسه غیرعلنی گفته شد که دژپسند در مجلس حضور دارد، از وی دعوت شد تا 
سخن نمایندگان را بشنود و یکی از اعضای هیات رئیسه وزیر اقتصاد را به جلسه غیرعلنی 
دعوت کرد.وی با بیان اینکه دژپسند آمده بود تا سخن نمایندگان را بشنود، افزود: دکتر 
الریجانی از وزیر اقتصاد خواست این موضوع را پیگیری کند.نماینده مردم مشهد و کالت 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بنظر می رسد که تندروی هایی در خصوص این 
موضوع رخ داده باشد، بیان کرد: در دعوا و عجله ، حق و باطل ممزوج می شوند و مردم 
متوجه نمی شوند چه اتفاقی رخ داده است، روایت دورازهی و کارمند گمرک متفاوت است 
و یک جایگاهی باید به این موضوع رسیدگی کند، نمایندگان وکیل و نماینده مردم هستند 
و اگر مردم نباشند مجلس وجود ندارد، مردم هر جا دست شان کوتاه بماند حرفشان را به 
نمایندگان می زنند تا دنبال شود اما اینکه برخی تالش می کنند تا رابطه مردم و مجلس قطع 
شود، اصال قابل پذیرش نیست.عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی  گفت:به دستور 
رئیس مجلس  کمیته ای که به ریاست آقای پزشکیان تشکیل شد، مسئول حقیقت یابی این 

مساله شد.

نماینده مردم مشهد و کالت گفت: چرا باید درباره اتفاقی 
که در منظر عمومی رخ داده و رفتاری که یک نماینده انجام 

داده جلسه غیرعلنی تشکیل شود؟!
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس با اشاره به جلسه 
غیرعلنی روز سه شنبه مجلس درباره مجادله نماینده سراوان با یک مامور حراست 
گمرک اظهار داشت: رهبر معظم انقالب یکی دو ماه گذاشته فرمایشی داشتند که 
مبتنی بر سیاست های کلی حکومت اسالمی و کالم امیرالمومنین بود که حضرت 
خطاب به مردم می فرمایند به جز مسائل امنیتی هر اتفاقی در حکومت افتاده بودر 

ا به اطالع شما رساندم. 
وی افزود: بحثمان این است که چرا باید درباره اتفاقی که در منظر عمومی رخ 

داده و رفتاری که یک نماینده انجام داده جلسه غیرعلنی تشکیل شود؟!
باید  اتفاق  این  ادامه تصریح کرد: جلسه روز گذشته درباره  کریمی قدوسی در 
که  کرد  می  درخواست  وزیر  و  نماینده  از  الریجانی  وآقای  شد  می  برگزار  علنی 

توضیحات خود را ارائه دهند، مقصر یا مقصران عذرخواهی می کردند و همه هم در 
جریان این جلسه قرار می گرفتند.

نماینده مردم مشهد افزود: به این ترتیب مردم میدیدند که نمایندگان باوقاری 
دارند که اگر هم اشتباهی مرتکب می شوند در مقام عذرخواهی برمی آیند. 

خبر  آن  از  هیچکس  که  است  موضوعی  برای  غیرعلنی  جلسه  کرد:  تاکید  وی 
ندارد و برای تدبیر آن این جلسه را تشکیل می دهند اما عالم و آدم از اتفاق اخیر 

مطلع بودند و باید برای تبیین افکار عمومی جلسه علنی برگزار می شد.

قاضی زاده هاشمی
تاکید رئیس مجلس به بررسی جامع حواشی فیلم منتشره شده از یک نماینده 

کریمی قدوسی 
عالم و آدم ماجرای نماینده سراوان را می دانستند

نمایندگان استان خراسان رضوی اذعان دارند وزارت کشور هنوز 
تکلیف استانداری این استان را مشخص نکرده لذا تمام ستاد 

استانداری خراسان رضوی با سرپرست اداره می شود.
افراد  تمام  بازنشستگان،  کارگیری  به  منع  قانون  موجب  به 
بازنشسته از تاریخ 26 آبان ماه کنار گذاشته شده اند تا بنا به گفته 
وزیر کشور افراد جوان و پرتالش جایگزین آنها شوند، علی رغم 
استانداری ها  از  تعدادی  قانون  این  اجرای  از  ماه  یک  گذشت 
هنوز با سرپرست اداره می شود. البته محمد جواد کولیوند رئیس 
کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اذعان دارد که هم اکنون 

تنها شش استانداری با سرپرست اداره می شود.
استانداری خراسان رضوی یکی از این استانداری هایی است 
با  افراد  معرفی  رغم  علی  و  می شود  اداره  با سرپرست  هنوز  که 
و  انتخاب  جدید  استاندار  هنوز  مختلف  سیاسی  گرایش های 

جایگزین نشده است.
عدم مشورت دولت با نمایندگان استان جهت انتخاب استاندار 

جدید خراسان رضوی
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس 
با  این خصوص  در  دولت  در همین خصوص:  اسالمی  شورای 
و جناح های سیاسی  از گروه ها  و هیچ کدام  استان  نمایندگان 
مشورت نکرده است، معاون پارلمانی وزارت کشور هم اذعان دارد 

که بررسی ها در مورد آقای رزم حسینی در حال انجام است.
وی افزود: وزیر کشور هم گزینه هایی را معرفی کرده اما هنوز 
گزینه نهایی معرفی نشده است لذا استانداری با سرپرست اداره 

می شود.
این عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی یادآور شد: بر اساس 
قانون امکان اداره استانداری با سرپرست به مدت طوالنی مدت 
وجود ندارد لذا به نظر می رسد به زودی استاندار خراسان رضوی 

معرفی می شود.

عدم مجوز قانونی برای اداره استانداری ها با سرپرست به مدت 3 ماه
هادی شوشتری نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای 
اسالمی نیز گفت: آقای رزم حسینی استاندار کرمان به عنوان 
یکی از گزینه ها مطرح است اما برخی از اصالح طلبان در مشورت 
با معاون اول رئیس جمهور با انتخاب این گزینه برای استانداری 

خراسان رضوی مخالفت خود را اعالم کردند.
وی یادآور شد: از سوی دیگر گروه های اعتدال گرا و اصالح طلب 
گزینه هایی را به وزارت کشور معرفی کردند اما هنوز به اجماع نهایی 
نرسیدند. در حال حاضر معاون اقتصادی استانداری سرپرست 
است، در واقع در حال حاضر تمام ستاد استانداری خراسان رضوی 

با سرپرست اداره می شود.
در  کرد:  تاکید  رضوی  خراسان  نمایندگان  مجمع  عضو  این 
قانون مجوز اداره با سرپرست برای وزارتخانه ها قید شده و در مورد 
نمی توان  بنابراین  است،  نشده  مطرح  موضوعی  استانداری ها 

فرصت سه ماهه برای اداره استانداری ها با سرپرست قائل شد.
وزیر کشور باید در مورد تعلل در انتخاب استاندار خراسان رضوی 

به نمایندگان توضیح دهد
نصرالله پژمانفر از دیگر نمایندگان مشهد و کالت یادآور شد: 
وزیر کشور باید در مورد تعلل در انتخاب استاندار خراسان رضوی 
به نمایندگان توضیح دهد هرچند تاکنون صحبت و مشورتی با 

نمایندگان در مورد انتخاب افراد نداشته  است.
وی ادامه داد: ما اعتقادی به ایراد نظر نمایندگان در این خصوص 
نداریم زیرا این شیوه را نوعی دخالت در امور اجرایی می دانیم اما 
این تاخیر قابل تامل و بررسی است.این عضو مجمع نمایندگان 
به  منع  قانون  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  رضوی،  خراسان 
زمانی  بازه  در  می دانستیم  و  بود  روشن  بازنشستگان  کارگیری 
استاندار کناره گیری می کند، استاندار جدید زودتر معرفی نشد. 
عدم انتخاب استاندار، معاونان استاندار و فرماندار در مشهد سبب 

شده امورات جاری در حداقل مسائل با مشکل روبه رو شود.

در  اینکه  به  اشاره  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
40 سالگی انقالب باید شاکر خدمات و دستاوردها 
باشیم گفت: با تفکر انقالبی و ایستادگی در برابر غرب 

مشکالت کشور حل خواهد شد.
به گزارش انتخاب؛ حجت االسالم والمسلمین سید 
ابراهیم رئیسی در نشست حوزه انقالبی، چهل سال 
همگامی که با حضور طالب در قم برگزار شد، گفت: 
وظیفه ای که امروز برای حوزه های علمیه می توان 
شود.  می  بندی  تقسیم  ساحت  سه  در  کرد  تعریف 
ساحت اول فهم دین در حوزه عقاید، احکام و اخالق 
است. فقه با همه زحماتی که بزرگان ما کشیده اند و با 
توجه به عنایاتی که به فروعات داشته اند، به دلیل عدم 
وجود حکومت نتوانست مانند این زمان فقه حاکم بر 

جامعه باشد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: اگر امروز مسائلی 
وجود دارد و بزرگان سلف به آن نپرداخته اند به دلیل 

این است که در آن روزگار مبتلی به نبوده است و ما در 
این روزگار با مسائل جدیدی روبرو هستیم و به برکت 
جمهوری اسالمی پیشرفت های زیادی از هر نظر در 

جامعه اسالمی داشته ایم.
عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره 
چهل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  های  پیشرفت  به 
سال گذشته خاطر نشان کرد: در حوزه های مختلف 
اجتماعی، اقتصادی، فلسفی، قضایی و... کار های 
گسترده ای انجام شده است اما هنوز در مقایسه با 

آنچه که باید باشد خیلی فاصله داریم.
این است  افــزود: دلیلش هم  وی 
بر  مبتنی  حکومتی  ــای  ادع ما  که 
دین و تمدنی مبتنی بر فقه را داریم. 
کارهایی که در این زمینه انجام شده 
است، مهم ترین آنها رویکرد حکومتی 

به فقه بوده است.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
گفت: حقیقتا روز آمد شدن بسیاری 
علمیه  حــوزه  در  ــروز  ام را  ــوارد  م از 
مشاهده می کنیم. نکته بسیار مهم 
است.  مسائل  به  وارگــی  نظام  نگاه 
اقتصادی،  نظامات  ارائـــه  یعنی 
سیاسی، قضایی مبتنی بر فقه است. 
کار  جای  که  کرد  تاکید  باید  البته 

بسیار وجود دارد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: 
ما در چهل سالگی نظام اسالمی باید 
نسبت به تالشهایی که شده است، 

شاکر باشیم و تصمیم داشته باشیم نواقص موجود را 
اصالح کنیم.کاری که حوزه با فهم و شجاعت در مقابل 

اجتماعی  سکوالریسم  تفکرات  است،  ایستاده  آن 
موجود است که می گوید حوزه نباید با اداره جامعه 

کاری داشته باشد.
وی افزود: انصافا هم مراجع عظام تقلید و هم اساتید 
اندیشه  این  به خوبی در مقابل  بزرگوار حوزه علمیه 
ایستاده اند و حوزه را پشتیبان حکومت اسالمی نگاه 
به  ویژه  نگاه  اسالمی  نوین  تمدن  در  ما  اند.  داشته 
کرامت انسانی، عدالت اجتماعی، اخالق، استقالل 

واقعی و مباحثی این چنین داریم.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی با اشاره به وجود 
دو تفکر از ابتدای انقالب اسالمی در 
کشور گفت: تفکری تحت گفتمان 
امام و رهبری حکومت جامعه را بر 
اساس دین معرفی می کرد و تفکر 
دیگری در مقابل با تردید نسبت به 
های  استقالل  سخت  جریان  این 
اقتصادی و فرهنگی را مورد تهدید 
قرار داده اند و می گویند دین نمی 

تواند جامعه را اداره کند.
وی افزود: اساس این نگاه هم این 
است که ما نباید به داشته های خود 
توجه داشته باشیم. شعاری که امام 
توانیم  ما می  آموختند شعار  ما  به 
است. در همه حوزه ها هم توانستیم 
به آنچه که خواسته ایم برسیم. ما در 
حوزه توجه به ارزش ها و آرمانهایی 
دفاعی  قـــدرت  بــه  تــوجــه  مانند 
استقالل کشور،  به  توجه  امنیتی، 
توجه به نوآوری علمی و خالقیت نمره باالیی از مردم 
کسب کرده ایم اما در مواردی مانند مباحث اقتصادی 

در نظرسجی ها انتقاداتی به عملکرد ها وجود دارد.
به  نسبت  گفت:  ــوی  رض قــدس  آستان  تولیت 
کنوانسیون هایی مانند 2030، برجام و کنوانسیون 
هایی که اخیرا در جامعه به گوش می رسد، نگرانی 
هایی وجود داشته و دارد و این نگاه به بیرون بسیار 
آزار دهنده است. ما باید بدانیم که خودمان توانمند 
هستیم و نگاه به بیرون باید تبدیل به نگاه به توانمندی 

های درونی بشود.
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به فعالیت های 
آستان قدس در زمینه های علمی و پژوهشی گفت: ما 
در بخش پژوهش ها و کارهای علمی در آستان قدس 
رضوی از ابتدا عرض کردیم که مشهد مقدس می تواند 
مرجعیت علمی بیابد. از این نظر که هم حوزه کهنی 
دارد و هم بزرگوارانی چه در قم و چه در مشهد حضور 

دارند که می توانند در این مسیر جریان ساز باشند.
وی افزود: ما نسبت به نظام موضوعاتی مطرح کرده 
ایم و ولو اینکه اساتید در قم حضور داشته باشند اما 
عنوان  به  بزرگواران  های  توانمندی  از  میخواهیم  ما 

پشتوانه های علمی این برنامه استفاده کنیم.
خاطرنشان  رئیسی  والمسلمین  االســالم  حجت 
هجمه  مورد  سخت  ما  های  داشته  امــروز  ساخت: 
که  دانیم  نمی  کسی  را  روشنفکر  ما  است.  دشمن 
توانایی جامعه خود را محدود بشمارد و در مقابل غربی 
ها واداده عمل کند و به جای روی پای خود ایستادن 

متکی به بیرون باشد.
وی گفت: ایستادگی در برابر تفکر سکوالر که مروج 
جدایی حوزه علمیه و حکومت است بسیار مهم بوده 
و نباید گذاشت چنین تفکری باعث جدایی و تفکیک 

دین و سیاست شود.

مجلس بانرئیسی: تفکر سکوالر مروج جدایی حوزه علمیه و حکومت استتریبونخبر
در گفت وگو با نمایندگان استان بررسی شد

اما و اگرهای عدم معرفی استاندار جدید خراسان رضوی

مدیرکل امور عشایر خراسان رضوی گفت: عشایر این 
استان تولید 6 درصد گوشت قرمز کشور را بر عهده دارند.

به گزارش ایرنا، محمد نبوی فرد روز جمعه افزود: ساالنه 
بیش از 200 هزار تن گوشت قرمز در کشور توسط جمعیت 
عشایری تولید می شود که براساس اعالم مرکز آمار ایران 
هر نفر از عشایر گوشت مصرفی 16 نفر را در ایران تولید 

می کند.
وی اظهار داشت: گرچه عشایر جمعیت اندک دارند 
اما در حوزه تولید گوشت قرمز نقش بزرگ و تعیین کننده 
ایفا می کنند. وی با بیان اینکه ساالنه بیش از 12 هزار تن 
گوشت قرمز توسط عشایر این استان تولید می شود گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون بیش از 9 هزار تن گوشت قرمز 

توسط عشایر استان تولید شده است.
نبوی فرد افزود: عشایر استان تولید گوشت قرمز را با 
نگهداری و پرورش حدود یک میلیون واحد دامی انجام 

می دهند.
وی جمعیت عشایر این استان را 2 درصد کل جمعیت 
روستایی آن اعالم کرد و اظهار داشت: خراسان رضوی 
هفت هزار خانواده عشایری با جمعیت 35 هزار نفر دارد که 
6 دهم درصد از کل جمعیت 6 میلیون و 400 هزار نفری 

استان را تشکیل می دهند.

خبر
عشایر خراسان رضوی 6 درصد 

گوشت قرمز کشور را تولید می کنند

صنف  اتـــحـــادیـــه  ریــیــس 
قرار  گفت:  مشهد  گل فروشان 
فرقی  یلدا  شب  آستانه  در  گرفتن 

برای ما نداشته و مردم تمایلی به خرید گل ندارند.
خصوص  در  علیان  محمود  ایسنا،  گــزارش  به 
وضعیت بازار فروش گل در آستانه یلدا، افزود: امسال 
آنچنان  و  نداشته ایم  گل  بخش  در  را  قیمتی  افزایش 

خبری در بازار نیست.
افزایش قیمت نداشتیم

است،  کم  نیز  مــردم  استقبال  اینکه  بیان  با  وی 
گل،  فروش  بخش  در  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح 
عرضه و تقاضا به میزان هم بوده و در بعضی از مواقع 

تقاضا نیز کمتر از عرضه صورت می گیرد.
رییس اتحادیه صنف گل فروشان مشهد بیان کرد: با 

توجه به اینکه در آستانه شب یلدا قرار داریم اما با این 
وجود مردم کمتر به سراغ خرید گل می آیند.

هیچگونه  تاکنون  اینکه  وجود  با  کرد:  بیان  علیان 
همچنان  اما  نداشته ایم،  گل  بازار  در  قیمتی  افزایش 

مردم نسبت به خرید اقدام نمی کنند.

ــی  ــان ــازرگ ــور ب ــ مــعــاون ام
ســازمــان  ــارت  ــج ت تــوســعــه  و 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
رضوی گفت: اقدامات ویژه شب یلدا در کمیسیون 

بررسی شد. بازار استان  تنظیم 
این  بیان  با  غفوری مقدم  علی  ایسنا،  گزارش  به 
اتخاذ  ــرورت  ض به  توجه  با  کــرد:  اظهار  مطلب، 
شب  نیاز  مورد  اقالم  عرضه  جهت  مناسب  تدابیر 
بازار  تنظیم  کمیسیون  جلسه  در  موضوع  یلدا، 
بارفروشان  اتحادیه های  مسئولین  حضور  با  استان 
بر  و  قنادان مشهد مطرح  و  و خشکبار  آجیل  میوه، 
به جلسه، تصمیمات  ارائه شده  اساس گزارش های 

گردید. اتخاذ  مقتضی 
اعالم  به  توجه  با  و  اســاس  ایــن  بر  ــزود:  اف وی 

مشهد  قنادان  و  بارفروشان  اتحادیه های  مسئولین 
در خصوص تامین میوه و شیرینی مورد نیاز، تدابیر 
نظارت  و  کنترل  با  نیز  قیمتی  شرایط  و  اتخاذ  الزم 

اتحادیه های مرتبط رصد خواهد شد.
سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: 
شیرینی  و  میوه  تامین  در  مشکلی  حاضر  حال  در 
وجود ندارد و پیش بینی می شود در شب یلدا قیمت 

و فراوانی میوه وضعیت مناسبی خواهد داشت.
و  آجیل  اتحادیه  ــرد:  ک اضــافــه  غفوری مقدم 
آجیل  قیمت  کاهش  جهت  نمود  اعالم  نیز  خشکبار 
برنامه های خاصی تدارک  یلدا  برای شب  و خشکبار 
نیز تعدیل  دیده شده و تالش می شود قیمت آجیل 

گردد.

معاون صندوق کارآفرینی امید 
خراسان رضوی گفت: این صندوق 
از ابتدای امسال کنون 636 میلیارد 

تسهیالت پرداخت کرده که بیشترین میزان ریـــــــال 
مربوط به پرداخت تسهیالت اشتغال روستایی است.

به گزارش ایرنا، حسن حسنی روز جمعه افزود: از بتدای 
سال جاری تاکنون 509 میلیارد ریال از محل منایع صندوق 

توسعه ملی و اشتغال روستایی پرداخت شده است.
نیز  ریال  میلیون   800 و  میلیارد   95 اینکه  بیان  با  وی 
برای تثبیت و ایجاد اشتغال در حوزه شهری پرداخت شده 
است اظهار داشت: پرداخت 14 میلیارد ریال هم مربوط به 
طرح های مشارکت روستایی و پرداخت 18 میلیارد ریال نیز 
مربوط به تفاهم نامه با نهادها و سازمانهای مختلف دولتی 

بوده است.

با 72  آباد  خلیل  ریال،  میلیارد  با 87  مشهد  گفت:  وی 
میلیارد ریال و تربت جام با 44 میلیارد ریال بیشترین میزان 
مبالغ پرداخت شده را به خود اختصاص داده اند. حسنی 
افزود: پارسال بدون در نظر گرفتن تسهیالت مربوط به اشتغال 
حدود 660 میلیارد ریال پرداخت شد و امسال در مدت 9 ماه 

نزدیک به این میزان تسهیالت پرداخت شده است.
صندوق کارآفرینی امید تنها نهاد مالی تخصصی با ابعاد 
کامل حمایتی در کشور است  که  در دو زمینه تامین مالی خرد 

و حمایت از کسب و کارهای خرد فعالیت می کند.
ماموریت صندوق کارآفرینی امید تجمیع سپرده های خرد 
مردم و تلفیق آن با اعتبارات دولت، شناسایی جوانان واجد 
شرایط، توانمندسازی آنان و کمک در ایجاد کسب وکارهای 
خرد کم سرمایه و کاربر با محوریت فعالیتهای کارآفرینانه و 

نیازهای منطقه ای است.

صندوق امید خراسان رضوی 636 میلیارد ریال تسهیالت »یلدا« زیر ذره بین تنظیم بازار رفتکسی ُگل نمی خرد
پرداخت کرد

خبر
اقتصاد ایران امسال و سال آینده با شرایط خطیری 
مواجه خواهد بود که رکود تورمی ویژگی بارز آن است.
گذاران  سیاست  فعال  نقش  تنها  شرایطی  درچنین 
پولی و بانکی و مالی است که می تواند از آالم این رکود 

تورمی بکاهد.
پژوهشگر  بالسینی  اصغر  اقتصادآنالین،  گزارش  به 
اقتصاد ایران طی تحلیلی که قرار داده است با هشدار 
نسبت به تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران توصیه 
کرده است بودجه 98 با جهت گیری مقابله با این رکود 

تنظیم و تصویب شود:
با فروکش کردن نسبی تب وتاب جهش نرخ ارز آثار 
زیان بار بی مباالتی جدی دولت در مدیریت بازار بسیار 
که  بطوری  می شود  آشکار  رفته  رفته  ارز  نرخ  کلیدی 
از آن دارد که برای سال 2019  پیش بینی ها حکایت 
میزان تورم ایران 34.1 درصد و میزان رشد اقتصادی 
که  است  آن  واقعیت  بود.  خواهد  درصد   3.6 منفی 
جدی  معضل  چند  با  حاضر  حال  در  ایــران  اقتصاد 
مواجه است که برطرف کردن هریک بدون اثر گذاری 
منفی برسایر متغیرها مساله ای کلیدی و در عین حال 
دشوار است که نیازمند برنامه ریزی جامع و کالن نگر 
و با در نظر گرفتن ارتباطات پسینی و پیشینی هریک 
از متغیر هاست.از یکسو به دلیل رکود فراگیر اقتصادی 
وکاهش شدید تولید و افزایش قابل مالحظه موجودی 
انبار در بخش های مهم اقتصادی عمال گردش مالی در 
شرکتها با سرعت باالیی صورت نمی گیرد و شرکت های 
تولیدی بجز برخی شرکت های دولتی با چالش سرمایه 
در گردش مواجهند که شرایط رابرای انها دشوار ساخته 
و چشم  نفت  افت قیمت  به دلیل  است.از سوی دیگر 
انداز میان مدت نامناسبی که برای قیمت نفت وجود 

ازدست  را  از درامد خود  داردعمال دولت بخش مهمی 
با  بارها  اخیر  دردهه های  ایــران  اقتصاد  است  داده 
پدیده ای بنام رکودتورمی یعنی وقوع همزمان دو پدیده 
رکود و تورم مواجه بوده است که انتظار میرود در سال 
آینده این پدیده با شدت و حدت بیشتری خودنمایی 
کند.با توجه به اینکه در ادبیات اقتصاد سیاسی اینگونه 
بحث می شود که از منظر سیاست گذاران کنترل تورم 
و  مردم  سفره  شدن  کوچکتر  موجب  که  عاملی  یعنی 
و  دارد  ارجحیت  رونق  ایجاد  بر  میشود  رای  صاحبان 
اساسا رونق اقتصادی در یک بستر تورمی کنترل شده 
قابل تحقق است لذا در سالهایتا پیش از سال 96 که 
بحران ارزی رخ داد کنترل تورم با تکیه بر عواملی مانند 
کنترل تورم انتظاری و انتظارات سفته بازی –قاعده مند 
کردن رفتار بانک مرکزی و نهایتا کاهش قابل مالحظه 
به کاهش  اساسی در جهان که منجر  قیمت کاالهای 
شدید قیمت کاالهای وارداتی و جلوگیری از اثرگذاری 
اولویت  شده  کشور  اقتصادی  فضای  بر  وارداتــی  تورم 
این  است.در  داشته  قرار  دولت  اقتصادی  سیاستهای 
بحران  از  پیش  تا  البته  و  حدودی  تا  تورم  اگرچه  بین 
شدید ارزی سال 97 کنترل شده بود اما رکود عمیقی 

نیز بر اقتصاد مستولی شده بود.
حال در چنین شرایطی چه می شود کرد تا کشور تا 

حدودی از آثار زیان بار رکود تورمی نجات یابد؟
متاسفانه سیاست گذاران دولت تدبیر و امید با وزن 
دهی بسیار باال به سیاست کنترل تورم و غفلت از رونق 
بحران  بروز  با  که  کردند  فراهم  را  شرایطی  اقتصادی 
ارزی رکود تورمی سریعتر خود را نشان دهد. در تبیین 
بر  انتظاری  تورم  خصوصا  تورم  کنترل  اولویت  چرایی 
ایجاد رونق از نگاه سیاست گذارانی مانند دکتر نیلی 

که رد پای سیاست گذاری امثال ایشان در سیاستهای 
باید گفت که  اقتصادی دولت به وضوح دیده میشود 
سیاست گذاران دولتی بر این باورند که دو دسته از آثار 

براجرای سیاستهای دولتی مترتب می باشند.
 اول: اثر اعالمی

یعنی صرف اینکه یک سیاست از طرف دولت اعالم 
بر اقتصاد  آثاری  می شود می تواند موجب پدید آمدن 
گردد.مثال اعالم سیاست افزایش نرخ کاالی مرجعی 
مانند بنزین می تواند در کوتاه مدت آثار اعالمی داشته 

باشد و به انتظارات تورمی دامن بزند.
 دوم: اثر اعمالی

یعنی اجرای سیاست یاد شده می تواند میزان واقعی 
صورت  این  در  بگذارد.  نمایش  به  را  دولت  صداقت 
را  خود  تصمیم  شده  اجرا  سیاست  اساس  بر  جامعه 
نحوه  است  مهم  آنچه  بخش  این  گرفت.در  خواهد 
انتظارات  از طریق  به سیاست های دولت  مردم  پاسخ 
تورمی است. اگر جامعه بر اساس یک رویکرد گذشته 
نگر انتظار تورم 30 درصدی را داشته باشد. رفتار خود 
مثال  کرد.  خواهد  اصالح  انتظارات  این  اساس  بر  را 
دست  از  احتمالی  درامد  جبران  برای  تولیدی  واحد 
رفته اقدام به افزایش قیمت خواهد کرد که این مساله 
واحدهای  خود  ونهایتا  گذاشته  اثر  تورم  باطل  دور  بر 

تولیدی را متاثر خواهد ساخت.
در ادبیات اقتصادی برای ارزیابی اثر تورم انتظاری 
انتظاری  تورم  اگر  که  می شود  بحث  اینگونه  تولید  بر 
فعاالن  و  مردم  و  باشد  فعلی  تورم  از  بیش  اقتصاد  در 
اقتصادی انتظار داشته باشند که تورم در ماه های آتی 
بیش از تورم فعلی خواهد بود در این صورت تولید نیز 
کاهش خواهد یافت.سیاست گذاران اقتصادی با تکیه 

رکودی  شرایط  و  انتظاری  تورم  بین  ارتباط  همین  بر 
انتظاری  تورم  کنترل  با  تا  گرفتند  تصمیم  اقتصاد  در 
را  شرایط  عمال  درصد   10 به  تورم  رساندن  با  نهایتا  و 
برای رونق فراهم کنند.به باور سیاست گذاران دولتی 
اگر در کوتاه مدت سیاست های انضباطی دولت باعث 
نباید  شود  رکود  ایجاد  و  قیمت ها  همزمان  کاهش 
کردن  کم  به  پایبندی  اساسی  مساله  بلکه  بود  نگران 
انتظارات تورمی است چراکه از این طریق رشد تولید 

نیز با یک وقفه اتفاق خواهد افتاد.
خطر سیاست انقباضی

پولی  دیدگاه  یک  که  دیدگاه  این  مقابل  در  البته 
است  معتقد  که  دارد  وجود  نیز  نهادی  دیدگاه  است 
با  مواجهه  در  ومالی  پولی  کالسیک  راهکارهای 
چراکه  می انجامد  شکست  به  تورمی  رکود  موقعیت 
عمل  دولبه  تیغی  ومانند  است  امیز  تناقض  راهکاری 
اگر  انقباضی  اعتباری  و  پولی  سیاست  چراکه  میکند 
را  رکود  حال  درهمان  باشد  بخش  اثر  تورم  کنترل  در 
تشدید می کند.به باور این دسته از تحلیل گران نهادی 
در اقتصاد ایران اقتصاددانان و سیاست گذاران دولتی 
بیشتر دغدغه تورم را دارند که چنین سیاستی موجب 
و  می شود  بنگاه ها  نقدینگی  کمبود  مشکل  تشدید 
وقتی که بنگاهها نقدینگی و یا سرمایه در گردش الزم 
اختیار  در  می کردند  تولید  پیشتر  آنچه  تولید  برای  را 
نداشته باشند ناچار از کاهش میزان تولید می شوند. 
به علت رشد قیمت  بنگاه ها  ارزی  ضمنا وقتی هزینه 
هم  هزینه ها  سایر  و  می یابد  افزایش  3برابر  تا  ارز 
بصورت صعودی افزایش می یابند لزوما باید سرمایه در 
گردش بنگاه ها هم متناسب با آن افزایش پیدا کند تا 
همان سطح تولیدی قبلی حفظ شوداما سیاست پولی 

انقباضی مانع از این امر شده و به رکود دامن می زند.
اینکه هدف  تحلیل گران علت  از  این دسته  باور  به 
اولویت  تولید  و  اشتغال  بر هدف گذاری  تورم  گذاری 
سیاست  بر  گرایی  پول  مکتب  سیطره  می شود  داده 
این  االمراض« می داند.  »ام  را  تورم  که  گذاری هاست 
در حالی است که استدالل اثر گذاری متغیر نقدینگی 
نیز  و  تولید  عوامل  کامل  اشتغال  فرض  با  تــورم  بر 
در  اما  است  معتبر  بیرونی  تــورم زای  شوک های  نبود 
این  و  باشد  نداشته  وجود  کامل  اشتغال  که  شرایطی 
عدم اشتغال ناشی از موانع نهادی و ساختاری باشد و 
همین طور در شرایطی که تورم ابتدائا از طریق عوامل 
برون زایی چون جنگ و تحریم به وجود آمده باشد و 
پایین تشدید  به دلیل عامل درون زای ظرفیت جذب 
چندان  گرایان  پول  استدالل  این  دیگر  باشد.  شده 
ایران  اقتصاد  جذب  ظرفیت  اگر  بود.  نخواهد  صائب 
از  که  نقدینگی  از  بخش  آن  صورت  این  در  باشد  باال 
طریق تسهیالت پرداختی به طرح های سرمایه گذاری 
زمان  حداقل  در  می شود  تزریق  اقتصاد  به  بنگاه ها  و 
می شود  تبدیل  مولد  تولیدی  ظرفیت های  به  ممکن 
و طرف عرضه اقتصاد را بارشدی قابل توجه به پیش 
نقدینگی  اثر  بر  که  تقاضایی  صورت  این  در  و  می برد 

بوجود امده است جذب خواهدشد.
اقتصاد ایران امسال و سال آینده با شرایط خطیری 
مواجه خواهد بود که رکود تورمی ویژگی بارز آن است. 
گذاران  سیاست  فعال  نقش  تنها  شرایطی  درچنین 
این  آالم  از  می تواند  که  است  مالی  و  بانکی  و  پولی 
اهمیت  حیث  این  از   98 بکاهد.بودجه  تورمی  رکود 
با فرض تحقق رکود تورمی  باید  فوق العاده ای دارد و 

و مقابله با ان نوشته و تصویب شود.

تورمی تحلیل رکود  برای  هشدار 

با پیگیری های اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی محقق شد؛

کمیته ای برای بررسی ارزش گمرکی کاال

یکی از اصطالحات رایج در پرواز اصطالح »جامه 
وسایر  کاالها  دان  ازجامه  مقصود  اســت.  دان« 
متناسب   و  نیاز   صورت  در  مسافر  که  است  اموالي 
براي پوشیدن، استفاده، آسایش و راحتي در ارتباط 

با سفر، با خود حمل مي نماید.
 158 از  بیش  آن  ابعاد  که  است  این  بر  توصیه 
 + عرض   + طول  مجموع  در  اینچ   62 یا  متر  سانتي 
دان ها  جامه  از  هریك  وزن  حداکثر  و  نباشد  ارتفاع 
که  است  ذکر  نباشد.شایان  گرم  کیلو   30 از  بیش 
ه  انداز  ز  ا  خارج  بارهاي  و  دان ها   جامه  تمامي  به 

مسافران حتمًا تگ لیمیت الصاق مي گردد.
نماید  مي  پیشنهاد  مسافران  به  هواپیمایي 
تحت  سنگین   یا  بــزرگ  وسیله  گونه  هر  وجــود  تا 
گرم  کیلو   30 از  بیش  وزن  با  را  دان  جامه  عنوان 
فرود  اطالع  به  قبل  را   203  CM از  بیش  ابعاد  یا 
منظور  به  رساني  اطالع  این  رسانند.  خروجي  گاه 
از انجام هماهنگي هاي الزم بجهت حمل   اطمینان 

و انتقال این قبیل وسایل است.
مسافر  شده  پذیرش  ــاي  دان ه جامه  از  هریك 
با  مشاهده  قابل  تگ  داراي  باید  هواپیمایي  توسط 
اطالعات نام و مقصد مسافر  بر روي سطح خارجي 
آدرس  و  نام  لیبل  مسافران  است  بهتر  باشد.  بسته 
تمام  دهند.  قرار  بسته  هر  داخل  را  خود  اقامت 
ا  بسته  هر   روي  از  باید  قدیمي  تگ هاي  و  لیبل ها 
برداشته  قبل  از  پذیرش  بجهت  مسافر  دان  زجامه 

شده است.
و  ارزش  با  وسایل  گونه  هر  دن  دا  قرار  از   : نکته 
گونه  هر  و  جواهرات  و  طال  پول،   : همانند  قیمتي 
فلزات قیمتي، اسناد و اوراق بها دار،  وثیقه، مدارك 
سوییچ  آن،  امثال  و  بانکي  نامه هاي  ضمانت  و 
خودرو، کلید، کامپیوتر شخصي )تبلت  و لپ تاپ( 
و گوشي همراه،دور بین، کارت اعتباري، پاسپورت 
مشابه.....در  مورد  هرگونه  و  شناسایي  مدارك  و 

جامه دان قابل پذیرش جدا اجتناب ورزید.
ادامه دارد............

آسمان
نکات پرواز:



گفت:  رضــوی  خراسان  سالمت  بیمه  مدیرکل 
مجلس  محترم  نمایندگان  که  هستیم  آن  نیازمند 
ویژه ای  بودجه سال1398توجه  شورای اسالمی در 
به اعتبارات حوزه سالمت و علی الخصوص سازمان 

بیمه سالمت ایران داشته باشند.
به گزارش »صبح امروز«علی رضا رمزی در نشست 
پیرامون  وی  دفتر  در  که  چهارشنبه  روز  خبری 
کل  اداره  این  اخیر  ماهه  سه  عملکرد  شفاف سازی 
فوری  و  جدی  توجه  تا  داریم  نیاز  افزود:  برگزار شد 
 98 ســال  بودجه  در  سالمت  حــوزه  اعتبارات  به 
یافته  خالصی  بدهی ها  انباشت  از  تا  پذیرد  صورت 
انتهای  در  تا  شویم  جدید  سال  وارد  بدهی  بدون  و 
کالن  بدهی های  گذشته  سال  مانند  به   97 سال 
گریبان گیر این سازمان نشود. بنابراین الزمه عملی 
با  بودجه سال98  ،تصویب الیحه  موضوع  این  شدن 
درنظر گرفتن اعتبارات الزم در حوزه سالمت و علی 
الخصوص اعتبارات مورد نیاز سازمان بیمه سالمت 
ایران است که پرداخت بدهی های گذشته نیز در آن 

گنجانده شود .
تخصیصی  بودجه  و  اعتبار  باید  کرد:  تصریح  وی 
تغییراتی  و  باشد  توجه  مورد  دولت  در  سازمان  این 
را نیز در این خصوص انجام دهند چرا که بودجه ای 
است  بینی شده  پیش  بودجه  در   98 برای سال  که 
پوشش  را  آتی  سال  هزینه های  و  نبوده  مطلوب 

نمی دهد.
سالمت  بیمه  سازمان  در  داشــت:  اظهار  رمزی 
با هدف جمع آوری ایده های  بار  اولین  امسال برای 
اندیشی  هم  ــداد  روی نخستین  مبتکرانه  و  جدید 
بهترین  تا  است  شده  پایه گذاری  عرصه  این  در 
بررسی  هدف  جامعه  برای  شده  ارائه  راهکارهای 

شده و انتخاب شود.
این رویداد از 15 آذرماه شروع شده و تا 15 دی 
شرح  به  6محور  در  ایده ها  این  ارائه  که  دارد  ادامه 
فرآیندها،  و  مقررات  و  قوانین  بیمه ای،  پوشش 
پیشگیری  آموزش  سالمت،  بیمه  برخدمات  نظارت 
و ارتقای سالمت، مدیریت منابع و مصارف و سرمایه 
بیمه  نظام  در  اطالعات  فناوری  کاربرد  و  انسانی 

سالمت قابل دریافت است.
در  نام  ثبت  جهت  متقاضیان  داد:  توضیح  رمزی 
ایده های  و  پیشنهادات  و  نظرات  ثبت  و  رویداد  این 
www.shareidea.ihio." آدرس  به  می توانند  خود 

علمی  مقاالت  و  ایده ها  و  نمایند  مراجعه   gov.ir

خود را ثبت نمایند.وی افزود: مخاطبین این رویداد 
و  شدگان  وبیمه  متخصصین  و  دانشگاهی  اساتید 
پیشخوان  دفاتر  کارکنان  و  پزشکان  و  دانش جویان 

و نیز کارکنان سازمان بیمه سالمت ایران هستند.
این  برای  جوایزی  گرفتن  نظر  در  به  اشاره  با  وی 
و  نظرات  شدن  پذیرفته  صورت  در  گفت:  رویــداد 

ایده ها و بررسی آن ها ضمن اهدا 
اول هرمحور  نفرات  به  تقدیر  لوح 
نفرات  و  تومان  میلیون   16 مبلغ 
سوم  نفرات  به  و  میلیون   8 دوم 
طرف  از  تومان  4میلیون  مبلغ 
مدیرعامل سازمان اعطا می گردد 
حل  جهت  در  طریق  ایــن  از  تا 
اقدام  سازمان  این  چالش های 

نماید.
محور  و  دستاورد  دومین  رمزی 
این گونه  را  سالمت  بیمه  سازمان 
کنفرانس  برگزاری  کرد:  تشریح 
مــلــی بــیــمــه ســالمــت،پــوشــش 
مالی  منابع  مدیریت  و  همگانی 
فرهنگ سازی  جهت  که  اســت 
با  که  است  علمی  فعالیت های 
سالمت  بیمه  سازمان  همکاری 
بیمه  تحقیقات  با مرکز ملی  ایران 
اول  لغایت  بهمن   30 از  سالمت 

اسفند ماه در تهران برگزار می شود.
بیمه  دانست:  این گونه  را  همایش  محور  وی 
بیمه  سالمت،  خدمات  راهبردی  خرید  و  سالمت 
حفاظت  اجباری،  همگانی  بیمه  پوشش  و  سالمت 
منابع  پایداری  و  تامین  پذیر،  آسیب  اقشار  از  مالی 
ارزیابی  خــانــواده،  پزشک  و  ــاع  ارج نظام  مالی، 
بیمه  الکترونیک  سازمان  سالمت،  فناوری های 
سالمت و حقوق شهروندی محورهای 
ارائه  مهلت  که  بــوده  کنفرانس  این 

مقاالت تا ابتدای بهمن است.
با  استان  سالمت  بیمه  کل  مدیر 
شبه  شرکت های  فعالیت  به  ــاره  اش
که  بازاریابی  شرکت های  و  بیمه ای 
فعالیت  سازمان  این  عنوان  و  نام  با 
اخیرا  افــزود:  و  داد  هشدار  می کنند 
کاله برداری هایی با موضوع بیمه های 
عنوان  و  نــام  با  تکمیلی  و  پوششی 
بر  و  مــی شــود  انــجــام  سالمت  بیمه 
این  در  که  شکایاتی  و  اخبار  اساس 
استفاده  با  هستیم  روبرو  آن  با  زمینه 
به  اقدام  سازمان  این  عنوان  و  نام  از 
ارائه  وعــده  با  مــردم  از  کــاله بــرداری 
هزینه های  پرداخت  تکمیلی،  بیمه 
وجه  دریافت  مقابل  در  دندان پزشکی 
افراد  این  نیز  جدیدا  و  می شود  انجام 
تهدید  را  شدگان  بیمه  کالهبردار 

می کنند که در صورت عدم همراهی با خواسته های 
که  می نمایند  ابطال  را  شدگان  بیمه  دفترچه  شان 
این قبیل شرکت ها هیچ  و  نبوده  ادعاها واقعی  این 

گونه ارتباطی با سازمان بیمه سالمت ندارند.
قابل  کاله برداری  موارد  این  از  خیلی  گفت:  وی 
مسیرپیشگیرانه  حل،  راه  بهترین  و  نبوده  پیگیری 
شدگان  بیمه  به  اطالع رسانی  طریق  از  که  است 
قبیل  این  جلوی  می توان  کشور  و  استان  سطح  در 

کالهبرداری ها را گزفت.
مواجه  صورت  در  شدگان  بیمه  کرد:  تصریح  وی 
نیز  و  رسانی  اطــالع  جهت  تماسها  قبیل  این  با 
شماره  طریق  از  می توانند  خود  شکایات  اعــالم 
گیری1666 و برقراری ارتباط با سامانه رسیدگی به 
شکایات مردمی این سازمان موارد شکوائیه خود را 

اعالم نمایند 
سالمت  بیمه  سازمان  کرد:  نشان  خاطر  رمزی 
سامانه1666  پاسخ گو  سازمان  یک  عنوان  به  ایران 
را راه اندازی نموده تا از این طریق بیمه شدگان این 
را  خود  شکایات  و  پیشنهادات   ، انتقادات  سازمان 
مستقیما به مدیران ارشد این سازمان اطالع رسانی 

نمایند.
ایران  سالمت  بیمه  سازمان  شد:  متذکر  وی   
که  افــرادی  همگانی  بیمه  مسیرپوشش  همچنان 
طریق  از  را  هستند  بیمه ای  پوشش  هرنوع  فاقد 
اضافه  می دهد.وی  ادامــه  ایرانیان  بیمه  صندوق 
پوشش  گونه  هر  فاقد  ــراد  اف و  متقاضیان  کــرد: 
با واریز مبلغ 265 هزار تومان به  بیمه ای می توانند 
ازای هر نفر و با رعایت شرط از خدمات بیمه ای این 
سطح  در  بهداشتی–درمانی  مراکز  تمام  در  سازمان 

استان استفاده نمایند.
ارجاع  نظام  شدن  اجرایی  بحث  کرد:  تاکید  وی 
مطالبه  به  تبدیل  باید  خانواده  پزشک  و  الکترونیک 
عمومی جامعه شود چرا که محور اصلی فائق آمدن 
هم  طریق  این  از  است.  سالمت  حوزه  مشکالت  بر 
شد  خواهد  انجام  صحیح  صورت  به  خدمات  ارائه 
این  در  صحیح  و  دقیق  سیاست گذاری های  هم  و 

حوزه برای جامعه هدف صورت می پذیرد.
رمزی افزود: در استان خراسان رضوی تعداد سه 
بیمه سالمت  نفر تحت پوشش  میلیون و 600 هزار 
هستند و نیز در سطح استان قریب به پنج هزار مرکز 
ارائه خدمت طرف قرارداد با این سازمان هستند که 
به  رضوی  خراسان  سالمت  بیمه  کل  اداره  بنابراین 
لحاظ  به  و  نخست  رتبه  شدگان  بیمه  تعداد  لحاظ 
تعداد مراکز طرف قراردادبا سازمان رتبه دوم در بین 

استانها را به خود اختصاص داده است.

و  زبان  جایگاه  کشور  آموزشی  نظام  در  متاسفانه 
تعریف  بایسته ای  و  شایسته   طرز  به  فارسی  ادبیات 
متوسطه  تا  ابتدایی  مقطع  از  مــدارس  در  و  نشده 
به  دوم  درجه  درس  یک  عنوان  به  فارسی  ادبیات 
آموزشی  مربیان  تلقی  متاسفانه  باز  و  حساب می آید 
این  به  هم  ادبیات  درس  از  آموزان  دانش  اولیای  و 
واقعا  که  جایی  تا  زند  می  دامن   ، کمبود  و  مشکل 
دانش آموزان نیز اهمیت ادبیات را متوجه نمی شوند. 
بدیهی است که چنین نگاه نادرستی به درس هایی 
دراز  در  قبیل  این  از  دروســی  و  ،هنر  ادبیات  مثل 
رسوب  ــوزان  آم دانــش  فرهنگی  حافظه  در  و  مدت 
ناخوشایندی خواهد داشت و باعث بروز آسیب هایی 
می شود که واقعا قابل جبران نیست. در این رهگذر 
مدارس و تصمیم گیرندگان در پروسه آموزشی ،می 
توانند بسیار به اصالح این رویه ی غلط کمک کنند 
که البته مطمنیم که در تعداد معدودی از واحد های 
)محمدعلی  شود.  می  توجه  مهم  این  به  آموزشی 
مدرسه  در  که  است  مدیرانی  دست  آن  از  پهلوان( 
نگاهی  هنر  و  فارسی  ادبیات  به  ابرار  مردمی  نمونه 
این نگاه مثبت در روند تحصیلی دانش  و  ویژه دارد 
آموزان این مدرسه به وضوح آشکار است. او که خود 
در دانشگاه، دانش آموخته ی زبان و ادبیات فارسی 
خوبی  به  را  فارسی  ادبیات  درس  اهمیت  ــوده،  ب
درک کرده و برای این درس  و هنر جایگاه ویژه ای 
تحت  مدرسه  شود  می  تصور  گاه  که  کرده  تعریف  را 
مدیریت او یک مدرسه تخصصی برای ادبیات و هنر 
است. گفتگوی کوتاهی با این مدیر موفق و با سابقه 
ی آموزش و پرورش انجام دادیم که در ادامه آورده ایم
با توجه به این که شما خود تحصیل کرده ی ادبیات 
فارسی هستید در محیط آموزشی خود چه تدابیر و 

تسهیالتی را برای آموزش بهتر فراهم کرده اید؟
های  ارزش  و  ادبیات  می دانیم  که  طور  همان 
قابل  و  شده  شناخته  دنیا  تمام  در  ایران  فرهنگی 
احترام است و من به عنوان کسی که سهم کوچکی 
برخود  دارم،  کشورم  جوانان  ــوزش  آم پروسه   در 
بهتر  برای شناخت  را  تمام تالشم  که  فرض می دانم 
فرزندان مان از ادبیات و فرهنگ غنی ایرانی – اسالمی 
دبیران  کادر  تکمیل  برای  هرسال  من  باشم.  داشته 
توصیه  و  مشورت  با  مدرسه  آموزشی  کادر  اساسا  و 
های عالمان فرهنگی و هنری ،استادان و دبیرانی را 
دعوت به همکاری می کنم که بتوانیم به سطح کیفی 

آموزش در رشته های مهم آموزشی کمک کنیم. البته 
این وسواس و حساسیت را برای تمام دروس بچه ها 
مدرسه  آموزان  دانش  موفیقت  ادعا  این  گواه  و  دارم 
اما  آزمون های علمی است.  و  تمام مسابقات  در  ما 
به اعتقاد من آموزش ادبیات و هنر به دانش آموزان، 
یقین در دراز  به طور  و  نیست  آموزشی  تنها یک کار 
جامعه  یک  جمعی  فرهنگ  در  مستقیم  تاثیر  مدت 
مدرن دارد . به همین سبب سعی می کنیم با در نظر 
گرفتن سطح استعداد و عالقه دانش آموزان ،کالس 
تدارک  موظف  های  ساعت  در  را  تری  پربار  های 
ببینیم و در کنار این ساعات، کالس های فوق برنامه 

هم برای دانش آموزان عالقمند داشته باشیم.
 از این فعالیت های فوق برنامه بگویید؟

باید  بگویم  ادبیات  حــوزه  در  فقط  بخواهم  اگر 
توجه شما را به بسیاری از مدارس غیر دولتی و گاه 
دولتی جلب کنم که در کالس های فوق برنامه خود 
که اغلب در روزهای پنجشنبه برگزار می شود بیشتر 
می  ریاضیات  یا  و  شیمی  فیزیک،  مثل  دروسی  به 
پردازند که البته درس های مهمی است اما کمتر به 
دارند  مشکل  ها  بچه  بیشتر  اتفاقا  که  ادبیات  درس 
تا  پنج  حدود  ما  مدرسه  در  .اما  شود  می  پرداخته 
ادبیات فارسی  برای  برنامه  و فوق  تقویتی  ده کالس 
آموزان  دانش  برای  هفته  طول  در  که  شده  تعریف 
عالقمند برگزار می شود و ما با بهره گیری از دبیران 
با تجربه در حوزه ادبیات فارسی به دانش آموزان این 
امکان را می دهیم که نگاه بهتر و ورزیدگی بیشتری 

جشنواره  تازگی  به  ما   باشند.  داشته  درس  این  در 
که  ایم  کرده  ریزی  برنامه  هم  را  آموزی  دانش  شعر 
برگزار  ابرار در سطح شهر مشهد  با محوریت مدرسه 
فراخوان  ارسال  حال  در  اکنون  هم  که  شد  خواهد 
.اینها  هستیم  جشنواره  این  مقدمات  کردن  آماده  و 
همه مستلزم صرف وقت و هزینه است که ما با افتخار 
و  فرهنگ  سطح  ارتقای  برای  را  کار  این  اشتیاق  و 

ادبیات دانش آموزی انجام می دهیم.
 در مورد هنرهای دیگر چگونه عمل کرده اید؟

بچه  استراحت  و  تفریح  های  ساعت  در  اگر  شما 
ها  بچه  از  زیادی  تعداد  بزنید  ما  به مدرسه  ها سری 
را می بینید که در اتاق ها و فضاهایی که پیش بینی 
شده در حال تمرین هنرهای گوناگون ازجمله تاتر، 
به  ما  و  هستند  تجسمی  دیگر  هنرهای  و  موسیقی 
تحصیلی  سال  طول  در  که  گوناگون  های  مناسبت 
وجود دارد بارها از هنر دانش آموزان در حضور دانش 
می کنیم  استفاده  شان  والدین  گاه  و  دیگر  آموزان 
به ایجاد یک فضای سالم هنری  که این خود بسیار 
کنار  در  ما  اموزان  دانش   . نشاط کمک می کند  با  و 
فعالیت های علمی همیشه در سطح نواحی آموزش 
وپرورش جزو دانش آموزان موفق دررشته های هنری 

هستند که این باعث افتخار ماست.
پیشنهاد شما برای بهبود این روند در مدارس چیست؟

یا  و  نفر  یک  که  نیست  کاری  فرهنگی  کار  ببینید 
که  چرا   . باشد  آن  متولی  خاص  سازمان  یک  حتی 
کار فرهنگی ابعاد بسیار گسترده ای دارد که ازتوان 

یا چند گروه خاص خارج است. من مطئنم که  یک 
به  مهم  این  در  را  خود  توان  تمام  پرورش  و  آموزش 
کار گرفته و از تمام ظرفیت های خود برای باال بردن 
کرده  استفاده  هنر  و  ادبیات  آموزش  کیفی  سطح 
همه  باید  و  نیست  کافی  من  اعتقاد  به  ولی  است 
باشند.  هنر  و  فرهنگ  متولی  سازمان ها،  و  ارگان ها 
آموزش  به  دیگر سازمان ها هم  که  دارد  اشکالی  چه 
یقین  طور  به  کنند؟  کمک  زمینه  این  در  پرورش  و 
آموزش  و  فرهنگ سازی   وظیفه  پرورش  و  آموزش 
تمام اقشار کشور را در مقاطع تحصیی به عهده دارد 
و بسیار مهم است که همه به این سازمان در این کار 

مشکل کمک کنند.
کالم آخر؟

های  تالش  کردم  نمی  فکر  که  است  این  حقیقت 
و  دیده شود  آموزش  مهم  پروسه  در  و  مدارس  در  ما 
راستش را بخواهید همکاران من در این زمینه واقعا 
صبح  مجموعه  و  شما  از  من  اند.  شده  واقع  مظلوم 
و  اید  کرده  درک  را  مهم  این  که  میکنم  تشکر  امروز 
از ریاست  پایان  از ما گرفتید. در  باالخره خبری هم 
محسن  آقای   2 ناحیه  پرورش  آموزش  اداره  محترم 
روحانی نیا که خود از عالقمندان و دانش آموختگان 
ما  های  برنامه  از  همیشه  و  است  فارسی  ادبیات 
آموزشی  کادر  تمام  و   می  تشکر  اند  کرده  حمایت 
لطف  مدرسه  این  و  من  به  همیشه  که  ابرار  مدرسه 

داشتند تشکر میکنم.
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درگفت و گو با مدیر باسابقه آموزش و پرورش مطرح شد: 

ادبیات فوق برنامه 
حجت االسالم والمسلمین نصرالله پژمانفر گفت: 
جایگاه رسانه، یکی از مواردی است که هنوز مورد 

غفلت واقع می شود.
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  این 
رسانه ای  جشنواره  اختتامیه  آیین  در  که  اسالمی 
می گفت،  سخن  مشهد  شهر  تاالر  محل  در  ابوذر، 
در مورد نقش و جایگاه رسانه اظهار کرد: جایگاه 
غفلت  مورد  هنوز  که  است  مسائلی  از  یکی  رسانه 
رسانه  ظرفیت  از  نتوانسته ایم  ما  و  شــده  واقــع 
است  دلیل  همین  به  ببریم؛  مناسبی  استفاده 
می شود  داده  جلوه  برعکس  اولویت ها  گاهی  که 
صورت  که  کوشش هایی  و  تالش ها  از  بسیاری  و 

گرفته، در نگاه مخاطبین تغییر می یابد.
گاهی جای جالد و شهید در رسانه عوض می شود

وی افزود: امروز به عنوان کسی که شاهد فراز و 
فرودهای بسیاری در کنار مردم و در عرصه انقالب 
برابر  در  ما  مردم  که  هستم  شاهد  بوده،  اسالمی 
همه اتفاقات ایستادگی کردند؛ اما امروز با ظرفیت 
رسانه، برخی تالش دارند که این واقعیت ها نادیده 
عوض  شهید  و  جالد  جای  گاهی  و  شود  گرفته 

می شود و این اتفاقی است که رسانه رقم می زند.
در  تالشمان  که  این  به  ــاره  اش ضمن  پژمانفر 
مجلس پرداختن به موضوع رسانه بود، عنوان کرد: 
موضوع  که  دهم  و  نهم  هشتم،  هفتم،  مجلس  در 
با جناب مهندس  را در دستور کار داشتیم،  رسانه 
ارتباط  در  حوزه  این  کارشناس  عنوان  به  فیاضی 

بوده ام.
از  بسیاری  می تواند  رسانه،  موضوع  شدن  نظام بخش 

مسائل را حل کند
که  این  بیان  با  مجلس  در  مشهد  مردم  نماینده 
نظام بخش شدن موضوع رسانه می تواند بسیاری از 
مسائل را حل کند، ادامه داد: امروز باید به ظرفیت 
رسانه توجه کنیم و این توجه ضرورتی را می آفریند 

تا اولویت ها را در ذهن مردم حفظ کنیم.
بیش  انقالب،  معظم  رهبر  کرد:  خاطرنشان  وی 
از 10 سال در موضوع مسائل اقتصادی فریاد زدند 
و سال ها را نام گذاری کرده و اولویت یِک کشور را 
کردند.  بیان  غیره  و  تولید  اشتغال،  موضوعات  در 
اما به عقیده من، آنچه نتوانست این موضوع را به 
نوعی در دستور کار قرار دهد، ظرفیت رسانه بود؛ 
رسانه گاهی به عکس عمل کرده است. به این معنا 
که ذهن مردم را به موضوعات فرعی مشغول کرده 
و مسائل اساسی کشور، به عنوان اولویت و مساله 

اصلی مورد توجه قرار نگرفت.

خبر
پژمانفر:

جایگاه رسانه هنوز مورد غفلت است
انجمن های فرهنگی و هنری  در حقیقت اتاق فکر حوزه 
فرهنگ و هنر هستند که  بیشتر ارائه راهکارهایی  است  که تا 
با استفاده از نظرات به همگرایی، همدلی و پویایی در حوزه  
حوزه فرهنگ و هنر دست پیدا کنیم و تدوین برنامه های 
می تواند  راهبردی  مدت  بلند  و  گذار  تاثیر  مدت  کوتاه 
قدم های مهمی را به وجود تا با خرد جمعی و کار کارشناسی 
شده در این اتاق فکر، موانع را شناسایی و مشکالت موجود 
را تا حد امکان از بین برده و با توجه به ظرفیت های موجود، 
حوزه فرهنگ و هنر را  در کشورمان ارتقا و توسعه بخشیم. هر 
هفته در شهرمان مشهد بیش از ده ها انجمن نقش فرهنگی 
ایفا می کنند . موسسه  خود را در حوزه فرهنگ و هنر 
فرهنگی کرانه حضور با نگاهی به بانوان سرپرست خانوار و 
حامی آنان برنامه های بسیار جذابی را برای همشهریان در 
هرماه تدارک می بیند . دوشنبه 26 آذرماه برنامه فرهنگی 
هنری خود را به مناسبت عرس موالنا با حضور اندیشمندان 
و هنرمندان شهر مشهد بر روی صحنه آورد . هنرمند جوان 
و نام آور خطه خراسان آقای پور عطایی با گروه بیدل که 
متشکل از دوتار نوازان و دف نوازان بود شور و حالی وصف 
ناپذیر را در جمع اندیشمندان رقم زد . حضور دیگر فرهیخته 
ادبی جناب آقای دکتر اشرف زاده و سخنرانی درباره نگاه 
موالنا و جهان آیینه وار انسانی صحبت و شیرینی کالمش 
حاضران را انگشت به دهان نموده بود . از هر قشری در 
این شرایط روحی جامعه در این نشست حضور پیدا کرده 
بودند. موسسه کرانه حضور با برگزاری سمینارهایی همچون 
: کارگاه های آموزش مویسیقی ، مجالس مولوی شناسی 
، عرفان و زندگی روزمره ، گردهمایی های رایگان کیمیای 
سالمتی و بازارچه های سالمتی ، خودشناسی و رونمایی 
از آلبیوم های  موسیقی هنرمندان و کتاب ها را در کارنامه 
فرهنگی هنری خود دارد . برنامه عرس موالنا با تجلیل از 
آقای ریخته گر زاده و دکتر اشرف زاده و دکتر ساتکین و آقای 
جامی االاحمدی  و آقای قصاب زاده و خانم ها اهرابی نژاد 
و ندری رنگ و بویی بهارانه به حمع ادبی خود داد . وقتی 
آوای  بزند دیگر شنونده مشتاق شنیدن  هنرمندی ساز 
موسیقی او و اجراهای دیگری از همان هنرمند می باشد 
و آقای علی پورعطایی با اجرایی شورانگیز حالی دو چندان 
به مستمعین خودش داد و سپس هنرنمایی گروه کوبه ای 
استاد اسحاقی شوری دگر افکند بر مجلس عرس موالنایی 
که سماعش جهان را انگشت به دهان کرده است .  صدای 
کف زدن های زنان سرپرست خانوار از اقصی نقاط شهرمان 
شنیده می شد و آنان با روحشان خود را در جشن سهیم می 
دانستند و چه زیباست دست یاری به سوی مستمندان دراز 
کردن و شیرینی لبخند نگاه هم وطن را چشیدن . باید از 
مدیری تقدیر کرد که با هزاران مشکالتی هنور ستون کلبه 
فرهنگی هنری کرانه حضور بر دوشش استوار نگه داشته و 
آن شخص کسی نیست جز بانوی بزرگوار خانم دکتر صدر 

زاده . 

خبر
گزارشی از یک سماع 

کانون دانشگاهیان خراسان به منظور احیا و زنده نگه داشتن آداب 
و رسوم کهن ایرانیان اقدام به برگزاری جشن و شب نشینی نمود.
 این نشست با حافظ خوانی  آغاز و با شاهنامه خوانی ادامه یافت.

شیدا  دل  سنتی  موسیقی  گروه  حضور  با  نیز  مراسم  انتهای  در 
کانون  مرکزی  دفتر  محل  در  زنده  سنتی  موسیقی  پخش 

دانشگاهیان خراسان محفل آرا شد.

پاسداشت »یلدا« 
از سوی کانون دانشگاهیان خراسان

اهدای اعضای نوجوان مرگ 
مغزی در دانشگاه علوم پزشکی 
ــه  ادام و  نــجــات  مــوجــب  مشهد، 

زندگی چهار بیمار نیازمند به عضو شد.
پیوندی دانشگاه  آوری اعضای  فراهم  مسئول واحد 
علوم پزشکی مشهد افزود: در هشتصد و سی و یکمین 
) 831( عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزي؛ 
کالهان   iCU بخش  از  که  ساله   16 صالحی  محمد 
اعضای  آوری  فراهم  واحد  به  )عج(  قائم  بیمارستان 
پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی 
و  مغزي  مرگ  تأیید  مراحل  انجام  از  پس  بود،  شده 
رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه تحت عمل 

جراحي اهدای عضو قرار گرفت .
یاد  زنده  ی  کلیه  کرد:  نشان  خاطر  خالقی  ابرهیم 

 28 آقای  و  ساله   16 نوجوان  پسر  به  صالحی  محمد 
رنج  کلیه  نارسایی  از  سال ها  که  مشهد  ساکن  ساله 
می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان 

اهدا و پیوند شد.
به  منتصریه  بیمارستان  در  ؛  مرحوم  کبد  وی گفت: 
و  اهدا  رایگان  صورت  به  مشهد  ساکن  ساله   59 آقای 

پیوند شد و به بیمار زندگي دوباره بخشید.
دانشگاه  پیوندی  اعضای  آوری  فراهم  واحد  مسئول 
از  قسمتي  همچنین  کرد:  اظهار  مشهد  پزشکی  علوم 
پوست مرحوم به بخش سوختگي بیمارستان امام رضا 

)ع( جهت پیوند ارسال شد.

محیط  حفاظت  اداره  رئیس 
ماموران  گفت:  سبزوار  زیست 
این  زیست  محیط  حفاظت  یگان 
شهرستانهای  در  را  متخلف  شکارچی   2 شهرستان، 

داورزن و سبزوار دستگیر کردند.
گزارش  پی  در  افــزود:  جمعه  روز  صادقی  حمید 
متخلف  شکارچی  یک  منزل  از  بازرسی  در  مردمی 
یک  و  وحشی  قوچ  یک  گوشت  مقداری  داورزن،  در 
قبضه سالح تک لول دارای مجوز، یک سالح دولول 
و  شد  کشف  چهارپاره  فشنگ  هشت  و  مجوز  فاقد 
پرونده شکارچی متخلف برای سیر مراحل اداری به 

مراجع قضایی ارسال شد.
بازداشت شکارچی مرغابی

پایش  و  گشت  در  همچنین  داشــت:  اظهار  وی 

منطقه  در  زیست  محیط  حفاظت  یگان  ماموران 
شیراحمد  شده  حفاظت  منطقه  به  منتهی  کالشور 
مرغابی  قطعه  یک  شکار  به  اقدام  که  فردی  سبزوار 

کرده بود دستگیر شد.
پروانه شکار پرندگان  این شکارچی  صادقی گفت: 
خشک زی را دریافت کرده بود که عالوه بر شکار 2 
شکار  به  اقدام  قانونی  غیر  بطور  زی،  خشک  پرنده 
مراجع  به  وی  پرونده  که  بود  نموده  آبزی  پرندگان 

قضایی ارسال شد.
وی افزود: بر اساس قوانین حفاظت محیط زیست 
شکار، حمل، عرضه، فروش و صدور جانوران وحشی 
پروانه  کسب  بدون  آنها  اجزای  و  شده  تلف  یا  زنده 
محسوب  جرم  زیست  محیط  سازمان  از  مجوز  یا 

می شود.

خراسان  انتظامی  فرمانده 
گرم  کیلو   256 گفت:  رضــوی 
در  تریلی  از یک دستگاه  حشیش 

سبزوار کشف شد.جـــــاده 
روز  تقوی  کاظم  محمد  سرتیپ  ایرنا،  ــزارش  گ به 
قاچاق  بر  مبنی  اطالعاتی  کسب  پی  در  افزود:  جمعه 
خراسان  به  کرمان  استان  از  مخدر  مواد  محموله های 

رضوی، تحقیقات پلیسی آغاز شد. 
پلیس  ویژه  مرکز عملیات  تیم های  اظهار داشت:  وی 
مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی پس از رد زنی های 
گسترده اطالعاتی، خودرو تریلی حامل مواد افیونی را 
متوقف  مشهد  به  سبزوار  جاده  در  دیشب  و  شناسایی 

کردند.
بازداشت یک نفر در این پرونده

وی گفت: در بازرسی از این خودرو 256 کیلو و400 
ارتباط  این  در  مرگ  سوداگر  یک  و  کشف  حشیش  گرم 

دستگیر شد. 
فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود: تحقیقات در 
این باره ادامه دارد. طی هشت ماه گذشته 26 تن مواد 
مدت  با  مقایسه  در  که  شد  کشف  استان  این  در  مخدر 

مشابه پارسال 20 درصد افزایش داشت.

256 کیلو گرم حشیش در سبزوار کشف شدشکارچیان متخلف در سبزوار و داورزن دستگیر شدندنوجوان مرگ مغزی به چهار بیمار زندگی دوباره بخشید

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هشدار داد:

»سرطان« ارمغان زیاده روی در مصرف فست فود

570 بازدید از مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در مشهد

انکولوژی  هماتولوژی  گروه  علمی  هیات  عضو 
روی  زیاده  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
را  سرطان  به  ابتال  خطر  فودها  فست  مصرف  در 
ضمن  باید  گروهی  رسانه های  می دهد.  افزایش 
عالئم  با  را  مــردم  باید  سالمت،  ســازی  فرهنگ 
مراحل  در  تا  کنند  آشنا  سرطان  دهنده  هشدار 

اولیه این بیماری شناسایی و درمان شود.
ابوالقاسم اللهیاری در گفتگو با وب دا با اشاره 
و  حد  از  بیش  تکثیر  معنای  به  سرطان  اینکه  به 
توده  به  تبدیل  که  است  سلولی  کنترل  از  خارج 
می شود و گاهی از طریق خون به اعضا دیگر نیز 
دست اندازی می کند، خاطر نشان کرد؛ رسانه ها 
این  دهنده  هشدار  عالیم  به  نسبت  را  مردم  باید 
مراکز  به  مردم  مراجعه  با  تا  کنند  آشنا  بیماری 
و  شناسایی  اولیه  مراحل  در  بیماری  این  درمانی 

درمان شود.
وی با اشاره به اینکه سرطان سومین عامل مرگ 

و میر پس از بیماری های قلبی عروقی و تصادفات 
در کشور است، خاطر نشان کرد؛ مسایل ژنتیکی، 
است  سرطان  ایجاد  علل  جمله  از  سن  محیطی، 
نیز  نسبت  به همان  باالتر می رود  که هر چه سن 

احتمال ابتال به این بیماری افزایش می یابد.
دخانیات،  مصرف  اینکه  بر  تاکید  با  اللهیاری 
مصرف  شغلی،  استرس های  چاقی،  تحرکی،  کم 
و عوامل  از حد فست فود ها و گوشت قرمز  بیش 
افزایش  را  بیماری  این  به  ابتال  نیز خطر  محیطی 
سرطان،  ترین  شایع  بانوان  در  فزود:  می دهد،ا 
اولیه  مراحل  در  اگــر  که  اســت  سینه  سرطان 

تشخیص داده شود قابل درمان است.
با  بزرگساالن  سرطان  و  خــون  تخصص  فــوق 
از  نشان  پستان  در  توده  نوع  هر  براینکه  تاکید 
سرطان نیست، ابراز کرد ؛اما احساس توده اکثرا 
بدون درد، فرو رفتگی نوک پستان، ترشح خونابه 
پستان،  دو  تقارن  عدم  پستان،  پوست  ،قرمزی 

هشدار  عالیم  جمله  از  بغل  زیر  توده  احساس 
تشخیص  که  است  پستان  سرطان  در  دهنده 
عهده  بر  بیماری  بــودن  خیم  بد  یا  خیم  خوش 

پزشک است.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
سرطان  شایعترین  معده  سرطان  اینکه  بیان  با 
کرد:  اظهار  ــی رود  م شمار  به  ــردان  م میان  در 
ناحیه سر دل،  در  درد  وزن،  بی اشتهایی، کاهش 
یا احساس پری سر دل، احساس گیر کردن  نفخ 
غذا، حالت تهوع بعد از مصرف غذا از جمله عالیم 
هشدار دهنده برای سرطان معده به شمار می رود.

رنگ  و  خونی  کم  احساس  ــزود:  اف اللهیاری 
مصرف  بدون  رنگ  سیاه  مدفوع  دفع  پریدگی، 
شمار  به  دهنده  هشدار  عالیم  جمله  از  نیز  آهن 

می رود.
اشاره  ریه  سرطان  دهنده  هشدار  عالئم  به  وی 
این  به  ابتال  عامل  مهمترین  سیگار  گفت:  و  کرد 

طوالنی  سرفه های  و  مــی رود  شمار  به  بیماری 
همراه با خلط خونی، کاهش وزن و بی اشتهایی، 
این  دهنده  هشدار  عالیم  از  صدا  شدن  رگه  دو 
سرطان ریه به خصوص در افرادی است که با دود 

و سیگار ارتباط دارند به شمار می رود.
بیان  با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  استادیار 
قابل  اولیه  مراحل  در  بزرگ  روده  سرطان  اینکه 
با  باشند  آگاه  باید  :مردم  کرد  ابراز  است،  عالج 
بدون  خونریزی  خونی،  مدفوع  دفع  مشاهده 
تغییر  مدفوع،  دفع  از  بعد  هموروئید  داشتن 
حالت اجابت مزاج، کم خونی ناشی از فقر آهن، 

دردهای شکمی مداوم، به پزشک مراجعه کنند.
در  جامد  غذایی  مواد  کردن  گیر  احساس  وی 
مری، واکنش به فرو خوردن آب در مراحل انتهایی 
افرادسیگاری  بیماری، کاهش اشتها خصوصا در 
به سرطان مری عنوان  ابتال  از عالئم  را  الکلی،  و 

کرد.

پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
سوء  درمان  مراکز  عملکرد  اینکه  بیان  با  مشهد 
مصرف مواد مخدر به طور مستمر پایش می شود 
بازدید  اظهار کرد: در سه ماه گذشته 570 مورد 

از این مراکز انجام شده است.
عباس اخگری با اشاره به اینکه واحد داروهای 
فعالیت  معاونت  این  نظارت  تحت  الکل  و  مخدر 
الکل  و  مخدر  ــای  داروه واحــد  می کند،گفت: 
جهت  را  مخدر  داروهای  توزیع  و  تدارک  وظیفه 

و  بیمارستان ها  مواد،  مصرف  سوء  درمان  مراکز 
بیماران صعب العالج عهده دار است. وی خاطر 
بر  مواد  مصرف  سوء  درمــان  مراکز  کرد:  نشان 
اساس سهمیه مجاز تعیین شده توسط کمیسیون 
داروی  سهمیه  دریافت  جهت  دانشگاه   31 ماده 
خود به واحد داروهای مخدر و الکل معاونت غذا 
از  اینکه داروهای مذکور  به  نظر  و  و دارو مراجعه 
می شود  محسوب  کنترل  تحت  داروهــای  دسته 
مستقیم  نظارت  تحت  آن ها  مصرف  و  توزیع  لذا 

معاونت غذا و دارو دانشگاه صورت می گیرد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا  معاون 
شده  انجام  بازدیدهای  مجموع  از  افزود:  مشهد 
 21 کتبی،  تذکر  مورد  گذشته،110  ماه  سه  در 
 1 دانشگاه،   31 ماده  کمیسیون  به  ارجاع  مورد 
دارویی؛  سهمیه  کسر  مورد   6 مجوز،  لغو  مورد 

صورت پذیرفته است.
به  شد:  دانشگاه،یادآور  دارو  و  غذا  معاون 
پیگیری  و  ثبت  فرآیند  غیرحضوری  انجام  منظور 

سوء  درمان  مراکز  مخدر،  داروهــای  درخواست 
مصرف مواد تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 
درخواست  پیگیری  و  ثبت  به  ملزم  مشهد، 
این  رایــورز  سامانه  طریق  از  مخدر  داروهـــای 
و  پوکه  تحویل  منظور  به  صرفا  و  بوده  دانشگاه 
غذا  معاونت  به  حضوری  مراجعه  دارو،  دریافت 
فرآیندها  سایر  و  داشت  خواهند  دانشگاه  دارو  و 
سامانه های  طریق  از  و  حضوری  غیر  بصورت 

مذکور انجام خواهد شد.

خبر

خبر

خبرچند قدم تا سالمت

حال  در  گفت:  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
حاضر 62 سازمان مردم نهاد در استان خراسان رضوی 
در حوزه سالمت فعالیت می کنند و سازمان های مردم 

نهاد نقش موثری در اجتماعی شدن سالمت دارند.
در  ای  حرفه  رهبری  نشست»  در  دارابی  رضا  محمد 
وزیر  تدبیر  با  اینکه  بیان  با  نهاد«  مردم  سازمان های 
بهداشت و ایجاد معاونت اجتماعی، در سال های اخیر 
شدن  اجتماعی  در  نهاد  مردم  سازمان های  فعالیت 
کرد:  نشان  گرفته است خاطر  بیشتری  سالمت شتاب 
بیشتر علت بروز بیماری های غیر واگیر به عوامل آسیب 
نهاد  مردم  سازمان های  و  می گردد  باز  جامعه  در  رسان 
داشته  مقوله  این  کنترل  در  موثری  نقش  می توانند 

باشند.
حوزه  مهمترین  سالمت  حوزه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نهاد  مردم  سازمان های  و  سالمت  خیران  حضور  برای 
مردم  سازمان های  کرد:  نشان  خاطر  می رود  شمار  به 
نهاد می توانند با رهبری خیران سالمت به سمت حوزه 
ارتقاء  و  مردم  به  بهینه  خدمت  راستای  در  سالمت، 

سالمتی جامعه گام بردارند.
به  ــاره  اش با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه " مردم نباید 
به جز درد بیماری رنج دیگری نداشته باشند" و برنامه 
تحول نظام سالمت نیز در همین راستا در کشور به اجرا 
در آمد خاطر نشان کرد: در این راستا سازمان های مردم 
نهاد و خیران نیز می توانند با کمک به بیماران نیازمند 
داشته  موثری  نقش  بیماران  آالم  کاهش  تحقق  در 

باشند.
دانشگاه های  و  بهداشت  وزارت  اینکه  بیان  با  دارابی 

،توانایی  محدود  مالی  منابع  به  توجه  با  پزشکی  علوم 
تامین کامل بیماران نیازمند را ندارند خاطر نشان کرد: 
خیران سالمت و سازمان های مردم نهاد با حضور پررنگ 
در مراکز درمانی تا کنون کمک های بسیاری را در این 

حوزه داشته اند.
وی با اشاره به وجود سازمان های مردم نهاد متعدد در 
نیازهای  تامین هدفمند  استان اظهار کرد: در راستای 
مردم باید منابع مالی سازمان های مردم نهاد هدایت و 
رهبری شود تا در جای درست و مورد نیاز هزینه گردد. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطر نشان کرد: 
برنامه های  تهیه  و  نهاد  مردم  سازمان های  همکاری  با 
کوتاه مدت و بلند مدت می توان در راستای کاهش بار 
بیماری های غیر واگیر و پیشگیری از این بیماری موفق 

تر عمل کرد.
استان،  سالمت  توسعه  سند  تهیه  به  اشاره  با  دارابی 
کارگروه  واگیر،  غیر  بیماری های  از  پیشگیری  سند 
این  کرد:  اظهار  استان  در  غذایی  امنیت  و  سالمت 
اجرای  در  رویه  وحدت  یک  ایجاد  راستای  در  برنامه ها 

برنامه تهیه شده است.
سازمان های  مشارکت  با  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
مولفه های  کاهش  و  سالمت  ــوزه  ح در  نهاد  ــردم  م
اجتماعی آسیب رسان به گونه ای عمل شود که سالمت 
جامعه ارتقاء یابد و روزبروز نیاز به تخت های بیمارستانی 

در استان کاهش یابد.

مدیرکل بیمه سالمت خراسان رضوی:

»سالمت« نیازمند توجه ویژه مجلسی هاست
خبر

و فرصت طلب  افراد سودجو  که  چند سالی است 
در موقعیت، شرایط و مناسبت های متفاوت اقدام به 
تقاضای  و  می کنند  گمراه کننده  پیامک های  ارسال 

دریافت مبالغی با عناوینی گوناگون را دارند.
و  ــذاب  ج شکلی  بــه  اوقـــات  اغلب  پیام ها  ــن  ای
برنده  مثال؛  عنوان  به  می شود.  طراحی  اغواکننده 
جایزه  تحویل  تقاضای  و  بانک  کشی  قرعه  در  شدن 
در  آن.  ازای  در  پیامک  طریق  از  مبلغی  دریافت  و 
به  را  خود  ــرادی  اف می شود  مشاهده  هم  ــواردی  م
تقاضای  و  کرده  معرفی  مستحق  و  مستمند  عنوان 
به  هم  عــده ای  ــد.  دارن خود  طعمه  از  مالی  کمک 
طرق مختلف در پی دریافت اطالعات حساب بانکی 

اشخاص هستند.

اعتماد  حسن  علت  به  مردم  از  بسیاری  متاسفانه 
مبالغ  و  شده  گرفتار  آن ها  دام  در  بی مورد  طمع  یا 
وجود  رغم  به  رویه  این  می دهند.  دست  از  را  زیادی 
برخی نهادهای ناظر هنوز هم در جریان است و همه 
روزه راه های جدیدتری برای اجرای آن خلق و ابداع 

می شود!
و  بانک ها  همه  اینکه  ذکر  به  الزم  که  ای  نکته 
اپراتورهای تلفن همراه برندگان قرعه کشی خود را از 
طریق سایت های معتبر اعالم  می کنند و هرگز برای 
اخذ  به  نیازی  شده،  گرفته  نظر  در  هدایای  دریافت 

وجه و ارائه اطالعات حساب نیست.
پلیس  افراد هشدار های  نهایت توصیه می شود  در 
را نسبت به این شکل از کالهبرداری جدی گرفته و 
در صورت مشاهده چنین مواردی که تعداد آن ها کم 

هم نیست به پلیس فتا مراجعه و آن را گزارش کنند.

تلنگر
هشدار نسبت به یک کالهبرداری  

پیامکی جدید!
نمیانده سبزوار در مجلس مطرح کرد:

گرانی آموزش وپرورش باعث بازماندن 
از تحصیل می شود

نماینده سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای 
از  ایــران  در  پــرورش  و  آمــوزش  اینکه  بیان  با  اسالمی 
گرانترین ها در سطح جهان است، افزایش بازماندگان از 

تحصیل در چند سال اخیر را از تبعات این امر برشمرد.
حسین مقصودی با اشاره به اعالم وصول سوال خود 
از وزیر آموزش و پرورش در صحن علنی مجلس در مورد 
اخذ هزینه از دانش آموزان علی رغم تأکید قانون اساسی 
بر تحصیل رایگان افزود: با توجه به اینکه دانش آموزان 
طبق قانون باید تا پایان دوره متوسطه از آموزش رایگان 
و  بهانه ها  با  روزها  این  متاسفانه  ولی  کنند  استقاده 
روش های مختلف، آموزش و پرورش در ایران از جمله 

گرانترین آموزش و پروش های سطح جهان است.
مجلس  در  جغتای  و  جوین  سبزوار،  مردم  نماینده 
مــدارس  در  آنکه  بر  عــالوه  افــزود:  اسالمی  ــورای  ش
اخذ  شهریه ها  باالترین  غیردولتی،  و  غیرانتفاعی 
و  می شود، در مدارس دولتی مناطق حاشیه ای شهر 
محله های کم برخوردار و فقیر نیز بعضا دانش آموزان به 
به  به مدرسه مجبور  برای پرداخت  دلیل نداشتن پول 

ترک تحصیل هستند.
آموزش و پرورش پولی، خالف قانون است

این  کرد:  تاکید  دهم  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
رویه بر خالف نص مصرح قانون اساسی کشور است؛ 
مسئوالن آموزش و پرورش طبق قانون عمل نمی کنند و 
به همین دلیل بازماندگان از تحصیل در چند سال اخیر 
در سطح کشور افزایش پیدا کرده است. وی با انتقاد 
از وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اینکه قبول نمی کند 
مدارس دولتی کشور از خانواده های دانش آموزان، وجه 
دارد  وجود  متعددی  موارد  گفت:  می کنند،  دریافت 
که اگر دانش آموز پولی پرداخت نکند، نه تنها او را در 
مدرسه ثبت نامش نمی کنند بلکه چنان آبرو و حیثیتش 

را می برند که ترک تحصیل می کند.
از  باالتر  ایران  غیردولتی  مدارس  شهریه  میانگین 

میانگین جهانی است
مقصودی با استناد به آمارهای جهانی، معتقد است 
ایران جزو لیست گرانترین آموزش و پرورش در جهان 
است و ادامه داد: آمار بانک جهانی هزینه تحصیل در 
یک مدرسه غیردولتی و دولتی را تعریف کرده است ولی 
میانگین شهریه مدارس غیردولتی ایران اعم از هیئت 

امنایی یا غیرانتفاعی و غیره باالتر از این میزان است.
شورای  مجلس  والیــی  نمایندگان  فراکسیون  عضو 
اسالمی تاکید کرد: البته سوال بنده درخصوص مدارس 
صحن  در  که  بود  آن  بــودن  رایگان  ضــرورت  و  دولتی 
مجلس اعالم وصول شد ولی درباره مدارس غیردولتی و 

غیرانتفاعی نیز باید نظارت بیشتری صورت گیرد.

باید اعتبار و بودجه تخصیصی این سازمان در دولت مورد توجه باشد و تغییراتی را نیز در این 
خصوص انجام دهند چرا که بودجه ای که برای سال 98 در بودجه پیش بینی شده است مطلوب 

نبوده و هزینه های سال آتی را پوشش نمی دهد

,,

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داد:
فعالیت 62سازمان مردم نهاد در 

حوزه سالمت

اخیرا کاله برداری هایی 
با موضوع بیمه های 

پوششی و تکمیلی 
با نام و عنوان بیمه 

سالمت انجام می شود 
و بر اساس اخبار و 

شکایاتی که در این زمینه 
با آن روبرو هستیم با 

استفاده از نام و عنوان 
این سازمان اقدام به 

کاله برداری از مردم با 
وعده ارائه بیمه تکمیلی، 

پرداخت هزینه های 
دندان پزشکی در مقابل 

دریافت وجه انجام 
می شود 

,,
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و  طرقبه  اشتادسازه  شکست 
شاندیز در هفته ششم هندبال

 6 از  بعد  بانوان  هندبال  برتر  لیگ  هشتم  هفته   
هفته تعطیلی به دلیل حضور تیم ملی در مسابقات 

قهرمانی آسیا روز جمعه آغاز شد که بر اساس آن 
طرقبه  سازه  اشتاد  مقابل  بوشهر  پتروآموت  تیم  
الرستان  چمران  شهید  تیم  رسید.  برتری  به  شاندیز 
پیروزی  به  سپاهان  مبارکه  فوالد  مقابل  اصفهان  در 
البرز  هیئت  خود  میزبان  اصفهان  ذوب آهن  رسید، 
را شکست داد و در تهران تیم صدرنشین تاسیسات 
عبور  گچساران  گاز  و  نفت  سد  از  توانست  دریایی 

کند.
بانوان  برتر هندبال  لیگ  نتایج کامل هفته هشتم 

به شرح زیر است:
فوالد مبارکه سپاهان ١٧ – شهید چمران الرستان 

32
هیئت هندبال البرز ٢٦ – 27 ذوب آهن 27

تاسیسات دریایی ٣١ – نفت و گاز گچساران 24
پتروآموت پویا بوشهر 25 – اشتادسازه 21

پایان  تا  بانوان  برتر هندبال  جدول رده بندی لیگ 
هفته هشتم در زیر آمده است:

تفاضل  امتیاز،   16 بازی   8 دریایی  تأسیسات   -1
گل 41+

امتیاز،   14 و  بازی   8 الرستان  چمران  شهید   -2
تفاضل گل 96+

3- ذوب آهن 8 بازی و 11 امتیاز، تفاضل گل 16+ 
4- نفت وگاز گچساران 8 بازی و 9 امتیاز، تفاضل 

گل 28+
5- فوالد مبارکه سپاهان 8 بازی و 6 امتیاز، تفاضل 

گل 31-
6- پتروآموت پویا بوشهر 8بازی و 4 امتیاز، تفاضل 

گل 55- 
امتیاز،   4 و  بازی   8 اشتادسازه طرقبه شاندیز   -7

تفاضل گل 43-
8- هیئت هندبال البرز 8 بازی و 2 امتیاز، تفاضل 

گل 52-

ورزش6در شهر 7 s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o mW w w. s o b h e - e m r o o z . i rW w w. s o b h e - e m r o o z . i r s o b h e . e m r o o z . n e w s @ g m a i l . c o m

سرویس ورزشی

وحید داودی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی

کشتی  استانی  رقابتهای   
مجموعه  در  جمعه  روز  بانوان 
با  مشهد  بهشتی  شهید  ورزشــی 

معرفی نفرات و تیم های برتر پایان یافت.
نایب رئیس هیات کشتی خراسان رضوی در حاشیه 
این رقابتها به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به برگزاری 
مسابقات کشتی کالسیک بانوان در بهمن ماه امسال، 
اعزامی  نفرات  شناسایی  منظور  به  استانی  مسابقات 
در  استعدادها  شناسایی  همچنین  و  جوانان  رده  در 

رده سنی بزرگساالن و نوجوانان برگزار شد.
از  گیر  کشتی   42 رقابتها  این  در  افزود:  براتی  آنا 
و  جام  تربت  قوچان،  نیشابور،  مشهد،  شهرستانهای 
بر  مشهد  تیمی  بخش  در  که  داشتند  حضور  گلبهار 
سکوی اول ایستاد و نیشابور و قوچان نیز دوم و سوم 

شدند.
نیز فاطمه  وی اظهار داشت: در رده سنی جوانان 
علیزاده در وزن 50 کیلو گرم، نسرین رحمانی در وزن 
کیلو   60 وزن  در  آبادی  محمود  رقیه  گرم،  کیلو   55
گرم، مهتاب متین زاده در وزن 65 کیلو گرم، عاطفه 
بانوی در وزن 70 کیلو گرم و فاطمه بازوبندی در وزن 
75 کیلو گرم اول شدند. وی گفت: در بخش نوجوانان 
عباسی،  فاطمه  خدابخش،  مبینا  سجادی،  زهرا  نیز 
وزن های  اول  مقام  بیتا علی خانی  و  کیانا کدخدایی 

مختلف را کسب کردند.
نایب رئیس هیات کشتی خراسان رضوی افزود: در 
نسرین  آبادی،  قاسم  سمیرا  نیز  بزرگساالن  سنی  رده 
کسب  را  اول  مقام های  توالیی  شیرین  و  محمدی 

کردند.

لیگ  دوم  فصل  نیم  برگزاری 
همراه  جالبی  اتفاقات  با  یک 
خواهد بود. نیم فصل اول لیگ یک 
با 18 تیم شروع شد که با انصراف سیاه جامگان مشهد 

و نفت تهران، رقابت ها با 16 تیم ادامه پیدا کرد.
هر  شد  باعث  مساله  این  ورزشی،  ایران  گزاش  به 
شرایط  این  با  باشند.  داشته  استراحت  تیم   2 هفته 
خواهد  شروع  جدیدی  برنامه ریزی  با  دوم  فصل  نیم 
شد. دیگر از استراحت تیم ها خبری نیست و ظاهرا 
از  یکشنبه،  روزهای  جای  به  هم  بازی ها  است  قرار 
این پس پنجشنبه ها برگزار شود. فریبرز محمودزاده 
مساله  این  مــورد  در  یک  لیگ  مسابقات  مسئول 
خاطر  به  برتر  لیگ  تعطیلی  دلیل  »به  می گوید: 
 4 در  را  مسابقات  آسیا،  ملت های  جام  مسابقات 

باشگاه ها  می کنیم.  برگزار  پنجشنبه  روز  در  هفته 
تماشاگر  چون  کردند  استقبال  مسابقه  روز  تغییر  از 
تغییر  این  البته  آمد.  خواهد  ورزشگاه  به  بیشتری 
این  در  لیگ  فوتبال  خوب  برنامه  به  مسابقات  زمان 
هفته ها لطمه می زند اما متاسفانه نمی توانستیم کار 

دیگری انجام بدهیم.
 محمودزاده در مورد اینکه چرا برخالف اعالم قبلی 
قرعه کشی  برگزاری  و  هم اندیشی  برای  جلسه ای 
ما  به  باشگاه   14 ادامه می دهد:  نشد،  برگزار  مجدد 
مخالف  مجدد  قرعه کشی  برگزاری  با  که  زدند  نامه 
هستند زیرا ممکن بود برخی تیم ها سه هفته متوالی 
نشست  می خواستیم  باشند.  میهمان  یا  میزبان 
باشگاه ها  تمامی  تقریبا  برگزار کنیم ولی  هم اندیشی 

با این مساله مخالفت کردند.

نوزدهم  هفته  چهارچوب  در 
تیم  بانوان،  فوتسال  برتر  لیگ 
در  رضوی  خراسان  فوتبال  هیات 

دیدار خانگی تیم استقالل ساری را شکست داد.
به گزارش ایرنا، این دیدار روز جمعه در سالن شهید 
بهشتی مشهد برگزار شد و در نیمه اول تیم خراسان 
رضوی با نتیجه سه بر صفر پیروز میدان شد. در نیمه 
گل   6 با  رضوی  خراسان  فوتبال  هیات  تیم  نیز  دوم 
پایان  به  نفع خود  به  بر یک  نتیجه 9  با  را  بازی  دیگر 

برد.
جایگاه نهمی نماینده خراسان 

فوتسال  لیگ  نوزدهم  هفته  رقابت های  پایان  در 
نو  نامی  امتیاز،   47 با  ــران  ای حفاری  ملی  شرکت 
با  کرمان  مس  کویر  دختران  و  امتیاز   45 با  اصفهان 

32 امتیاز در رده های نخست تا سوم جدول رده بندی 
قرار گرفتند.

هیات فوتبال خراسان رضوی نیز با 9 امتیاز در رده 
یازدهم  رده  در  امتیاز  با چهار  استقالل ساری  و  دهم 

این جدول قرار دارد.

زنان فوتسالیست خراسان رضوی تیم ساری را مغلوب کردندلیگ یک، پنجشنبه ها برگزار می شودمسابقات استانی کشتی بانوان با معرفی نفرات برتر پایان یافت

را  کشتی  جامعه  خبر  دو  همزمان  گذشته  روز 
مسابقات  در  تهران  میزبانی  تایید  داد؛  قرار  مخاطب 
میزبانی  لغو  و   2019 فرنگی  کشتی  جهانی  جام 

مشهد در مسابقات جام جهانی کشتی آزاد 2019.
فرو  خود  در  را  مشهد  ورزشی  جامعه  حیرت  و  بهت 
انگیزه  و  شور  دیگر  بار  می توانست  که  رویدادی  برد. 
شیرمردان  ویــژه  به  و  کشور  پهلوان  گیران  کشتی 
کند،  دوچــنــدان  افتخارآفرینی  بــرای  را  خراسانی 
در  ما  مسلم  حق  و  گرفت  فالصه  مشهد  از  کیلومترها 

ورزش یک بار دیگر نادیده گرفته شد.
ماجرا از چه قرار است؟

ــه در  ــاری بــود ک ــم خـــرداد مــاه ســال جـ ــوزده ن
کشتی  جهانی  اتحادیه  شد؛  اعــالم  خبرگزاری ها 
کشتی  جهانی  جام  میزبانی  با  را  خود  کلی  موافقت 
آزاد در سال 2019 میالدی در شهر مشهد اعالم کرده 

است.
برای  رضوی  خراسان  استان  آمادگی  اعالم  از  پس 
در  آزاد  کشتی  جهانی  جام  از  مشهد  شهر  میزبانی 
و  مکاتبات  کشتی  فدراسیون  میالدی،   2019 سال 
هماهنگی های الزم را با اتحادیه جهانی کشتی در این 
مورد را انجام داد و اتحادیه جهانی نیز با این موضوع 

موافقت کلی خود را اعالم کرد.
تورلیخانوف«  »دولت  که  شد  اعالم  اساس  این  بر 
زودی  به  کشتی،  جهانی  اتحادیه  نماینده  عنوان  به 
برای  شهر  این  امکانات  از  مشهد،  شهر  در  حضور  با 
برگزاری این رقابت ها بازدید می کند تا گزارش خود را 
در این زمینه به اتحادیه جهانی اعالم تا در نهایت این 

اتحادیه در این زمینه تصمیم گیری کند.

مشهد آماده برگزاری جام جهانی
آزاد  کشتی  جهانی  جام  بود  قرار  توافق ها  طبق 
بین  گرفته  صورت  تعامل  با  میالدی   2019 سال  در 
و  ورزش  کل  اداره  مشهد،  شهری  مدیریت  مجموعه 
جوانان خراسان رضوی و فدراسیون کشتی به صورت 
از سفر  ادامه اخبار حکایت  مشارکتی برگزار شود. در 
نماینده اتحادیه جهانی و موافقت او با میزبانی مشهد 
به  مشهد  وضعیت  از  مثبتی  گزارش  می کرد.  حکایت 

اتحادیه جهانی ارسال شد.
لغو میزبانی و بهت مشهد

شهرداری  و  شهر  شورای  مجموعه  فاصله  این  در   
اما  می کردند  فراهم  را  میزبانی  مقدمات  مشهد 
مسابقات  این  لغو  خبر  جمعه  روز  انتظارات  برخالف 
جهانی  اتحادیه  توافقنامه  طی  که  شد  گفته  و  منتشر 
کشتی و فدراسیون کشتی روسیه جام جهانی کشتی 
یاکوتسک  میزبانی  به  روسیه،  در   2019 در سال  آزاد 

برگزار می شود.
کشتی  فدراسیون  رئیس  مامیاشویلی  میخائل 
صورت های  تمام  گفت:  خبر  این  اعــالم  با  روسیه 
و  است  شده  انجام  پیکارها  این  میزبانی  برای  مالی 
شهر  که  کنید  اعالم  رسمی  صورت  به  می توانید  شما 
سال  در  آزاد  کشتی  جهانی  جام  میزبان  یاکوتسک 

2019 است.
جام جهانی کشتی آزاد در سال 2019 میالدی طی 
روزهای 15 تا 18 مارس) 26 تا 27 اسفندماه 97( در 

شهر یاکوتسک برگزار خواهد شد.
فدراسیون واکنش 

این  به  واکنش  در  فدراسیون کشتی  دبیر  رضا الیق 

جام  میزبانی  کاندیدای  روسیه  و  ایران  گفت:  اتفاق 
جهانی کشتی آزاد در سال 2019 میالدی هستند.

را  میزبانی  برای  کامل  آمادگی  ما  داد:  ادامه  وی 
بازدید  برای  جهانی  اتحادیه  نماینده  حتی  و  داریم 
نیز  را  ما  شرایط  و  کرد  سفر  کشورمان  به  امکانات  از 

تایید کرد. 
از  پس  کشتی  جهانی  اتحادیه  کرد:  تصریح  الیق 
برای  را  اسفندماه  اواخر  کشورها،  تقاضاهای  بررسی 
که  کرد  تعیین  آزاد  کشتی  جهانی  جام  میزبانی  زمان 

پیشنهاد ایران نیز همین زمان بود. 
در  روسیه  میزبانی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  وی   
جام جهانی کشتی آزاد هنوز در تقویم اتحادیه جهانی 
ثبت نشده است و ما باز هم این موضوع را از راههای 

مختلف از اتحادیه جهانی پیگیری می کنیم.
ریشه یابی لغو میزبانی 

ریاضی عضو شورای شهر  با مسعود  در گفت وگویی 
خراسان  کشتی  هیات  رئیس  و  مشهد  شهر  اسالمی 
روز  گفت:  و  کرد  تایید  را  خبر  این  صحت  او  رضوی 
برگزار  کشتی  جهانی  اتحادیه  در  خبری  شنبه  پنج 
شده است و در این جلسه میزبانی را به کشور روسیه 

واگذار کرده اند.
با توجه به این که هنوز این رویداد در تقویم اتحادیه 
فدراسیون  از  ای  نامه  در  است  نشده  ثبت  جهانی 
خواستیم تا پیگیری و رایزنی های الزم را صورت دهد.

وی درباره چرایی روی دادن این اتفاق گفت: بهانه 
کرده  عوض  را  برگزاری  را  تاریخ  مشهد  که  اند  آورده 
برگزاری جام  با  ابتدا  از همان  ما  است در صورتی که 
و  کردیم  اعالم  را  خود  موافقت  ماه  اسفند  در  جهانی 

قابل  نکته  دادیم.  انجام  هم  را  الزم  ریزی های  برنامه 
توجه این است که برگزاری جام جهانی در روسیه نیز 

دقیقا در همین بازه مقرر شده است. 
ریاضی دلیل اصلی لغو میزبانی را این گونه تشریح 
از  الزم  پیگیری های  انجام  عدم  دلیل  اولین  کرد: 
به  پاسخ  در  که  چرا  است  کشتی  فدراسیون  سوی 
هنوز  که  می دادند  پاسخ  مشهد  در  ما  پیگیری های 
مربوط  احتمالی  دوم  دلیل  دارد!  وجود  کافی  فرصت 
به اعمال نفوذ روسیه در اتحادیه جهانی کشتی است 

که می تواند بعد از این پررنگتر هم بشود. 
سرآغاز خبرهای بد کشتی

کرد:  اضافه  رضوی  خراسان  کشتی  هیات  رئیس 
خواهد  بعدی  تلخ  اتفاقات  سرآغاز  نقطه  اتفاق  این 
گام های  در  می گیرند  ایران  از  را  میزبانی  اول  بود. 
جهانی  جامعه  در  را  ما  اعتبار  می کنند  سعی  بعدی 
از ما  را  کم رنگ کنند. وقتی که میزبانی قطعی شده 
و  تفاهم  آن  اساس  بر  حتی  که  شرایطی  در  می گیرند 
توافق صورت گرفته و بازدید انجام شده است، نشان 
است.  پیش  در  بدی  اتفاق های  که  است  این  دهند 
با  کارشکنی ها  این  ادامه  در  که  است  ممکن  حتی 
قراردادن ورزشکاران ایرانی در گروه تیم های اسرائیلی 

و کارشکنی در ورزش اصیل ما ادامه پیدا کند.
تاسف  ابراز  نیز  کشتی  ورزش  داخلی  اوضاع  از  وی 
با  و  ندارد  رئیس  ما  فدراسیون  وقتی  کرد:  اظهار  و 
جوانان  و  ورزش  وزارت  و  می شود  اداره  سرپرست 
توان  نمی  کند.  نمی  شرایط  این  بهبود  برای  فکری 
تقدیر  منتظر  باید  تنها  و  داشت  بهتری  شرایط  انتظار 

بود.

گزارشخبر
روزهای بد کشتی؛

جام جهانی از مشهد رفت
ریاضی: کم کاری فدراسیون ایران و اعمال نفوذ روس ها دو دلیل احتمالی این اتفاق است

سالمت

 قدم زدن در آب
هر  و  رسید  خود  راه  پایان  به  اول  فصل  نیم 
چه  حضورهر  برای  برتر  لیگ  تیم های  از  کدام 
قوی تر درنیم فصل دوم اقدام به برنامه ریزی 

کردند.
دراین  داریم  قصد  سه"،  "ورزش  گزارش  به 
جدول  باالی  تیم   8 تیم های  برنامه  به  مطلب 

بپردازیم. این تعطیالت  در طول 

تعطیالت  در  سپاهان  بازیکنان  سپاهان: 
نیم فصل پس از استراحت 14 روزه، از 8 دی 
دوم  فصل  نیم  برای  را  خود  سازی  آماده  ماه 

می کنند آغاز 
در  روزه   10 ــی  اردوی است  قــرار  همچنین 
در  که  شود  برگزار  تیم  این  برای  کیش  جزیره 

دی ماه انجام خواهد شد.

روز   10 از  بعد  تیم  این  تمرینات  پدیده: 
یکشنبه  روز  استقالل  با  بازی  روز  از  تعطیلی 

شــاگــردان  تــا  مــی شــود  ــروع  ش آیــنــده  هفته 
آماده  نیم  فصل دوم  برای  را  گل محمدی خود 

کنند.
گل محمدی درحال حاضر برای تعطیات به 
دبی رفته است . پدیده در تعطیالت نیم فصل 
برپا  ترکیه  را در  اردویی  زیاد  به احتمال خیلی 

کرد. خواهد 

ایوانکوویچ،  برانکو  اعالم  طبق  پرسپولیس: 
پرسپولیس تا پنجشنبه هفته آینده 29 آذرماه 
سپس  و  داد  خواهد  ادامــه  تمریناتش  به 

به تعطیالت می روند. تیم  و اعضای  بازیکنان 
دی   12 از  مجددا  پرسپولیس  تمرینات 
شروع می شود. 18 دی به اردوی قطر می روند 
و تا 30 دی ماه و بعد از پایان این اردو هم در 

ادامه می دهند. تمرینات  به  تهران 

تقوی  محمد  گفته  به  بنا  ــازی:  س تراکتور 

خواهد  تعطیل  ماه  دی  پنجم  تا  تیم  تمرینات 
تمرینات  هفته  یک  مدت  به  تاریخ  این  از  بود. 
یک  یا  سپس  و  شــده  پیگیری  تبریز  در  تیم 
و  می گیرد  قرار  کار  دستور  در  خارجی  اردوی 
یک  در  تیم  الزم،  هماهنگی های  صورت  در  یا 
تورنمنت چهارجانبه داخلی شرکت خواهد کرد.

به مدت  آذر  از سیزدهم  استقالل  استقالل: 
از  است  قــرار  و  شد  خواهد  تعطیل  روز   12
پوشان  آبی  تمرینات  ماه دور جدید  هفتم دی 
احتمال   . شود  آغــاز  فصل  نیم  شــروع  بــرای 
بسیار زیاد استقاللی ها محل اردوی خودشان 

را از تهران به قطر منتقل خواهند کرد.

 10 مــدت  به  تیم  ایــن  جــم:  جنوبی  ــارس  پ
سه  روز  از  و  پرداخت  خواهد  استراحت  به  روز 
نیم فصل دوم  برای  را  شنبه 4 دی ماه کار خود 
انجام  ریزی  برنامه  اساس  بر  آغاز خواهند کرد. 

ماه  دی  اواسط  است  قرار  تارتار  شاگردان  شده 
اردویی تدارکاتی را در جزیره کیش برگزار کنند. 
زمان دقیق این اردو هنوز مشخص نشده اما به 
احتمال فراوان آنها در نیمه دوم دی ماه به مدت 

10 روز در کیش اردو خواهند زد.

شیرین  برد  از  بعد  قطبی  خوزستان:  فوالد 
فوالد  بــرای  فصل  نیم  پایان  و  تراکتور  برابر 
هفته  دو  خــود  شــاگــردان  به  هفتم،  رتبه  با 
تیم  تمرینات  ترتیب  بدین  داد.  استراحت 
می شود  گرفته  سر  از  ماه  دی  هشتم  از  فوالد 
نیم فصل دوم  برای  افشین قطبی  و شاگردان 

استارت خواهند زد.

بازی  آخرین  از  بعد  پوشان  نارنجی  سایپا: 
داشتند  آبادان  نفت  صنعت  برابر  که  نیم فصل 
اعالم  با  را  خود  تمرینات  خوردند،  شکست  و 
تعطیل  ماه  دی  یکم  شنبه،  روز  تا  دایی  علی 
کردند.دور جدید تمرینات تیم سایپا پس از یک 
هفته تعطیلی، از سه روز دیگر در زمین تمرین 

اختصاصی این باشگاه آغاز خواهد شد.

نگاهی به برنامه ریزی هشت تیم باالی جدول در تعطیالت؛ 

می رود؟ کجا  »پدیده« 
کوتاه از ورزش استان

و  استرس  کنترل  راهکارهای  از  یکی  روانشناسان 
اضطراب را قدم زدن می دانند. به عقیده آنها قدم زدن 
عالوه بر اینکه یک فعالیت جسمی است،  باعث تخلیه 
روانی فرد می شود. دلیل آن نیز ترشح هورمون سرتونین 

در حین پیاده روی است.
این حس خوب چند برابر خواهد شد اگر در حین 
قدم زدن موسیقی مالیمی هم گوش بدهید. حاال این 
حس خوب را در آب تجربه کنید. سبکی ناشی از قدم 
زدن در آب حس خوب تان را چندین برابر خواهد کرد. 
عالوه براینکه آخرین مرحله این مجموعه از ورزش های 
آبی باید با آرامش به پایان برسد تا خستگی کلی بدن 
اضافی  به هیچ وسیله  این کار  برای  برطرف شود.  نیز 
نیاز ندارید به جز اینکه با آرامش کامل داخل آب قدم 
بزنید. برای اینکه نتیجه بهتری از قدم زدن بگیرید،  این 

طور عمل کنید.
 در بخش کم عمق استخر وارد شوید و به سمت دیوار 

استخر بروید.
 کامال به دیوار تکیه بدهید. عرض استخر را با قدم های 
بلند و کشیده طی کنید تا به سمت دیگر استخر برسید.

 همان جا بایستید و دوباره همین مسیر را بازگردید.
 برای حفظ تعادل حتما از دست ها کمک بگیرید تا 

بهتر راه بروید.
 راه رفتن در آب را تا جایی که خودتان حس کردید 

دیگر نیازی به راه رفتن ندارید،  ادامه بدهید.
 *کشش دست در آب

هرچه  قدر که پا خسته است،  دست صد برابر آن در 
رفع  و  آرامش  برای  بنابراین  می شود.  خسته  روز  طول 
خستگی دست هم باید فکری کرد. برای این منظور باید 
برطرف  هم  را  دست  مشکالت  ایروبیک  ورزش های  با 

کنید. این ورزش نیازمند دو میله اسفنجی است.
 میله های اسفنجی را دور مچ گره بزنید. وارد آب شوید 
و در قسمت کم عمق بروید و به دیوار تکیه بدهید. پاها 
بدن  کنار  را  دست ها  بازکنید.  شانه  عرض  اندازه  به  را 
آویزان کنید. حاال با فشار به حالتی که انگار می خواهید 
دست ها را به هوا پرتاب کنید،  دو دست را بلند کرده و با 

فشار از آب بیرون آورید.
 دو دست را باال ببرید تا اینکه در کنار دو گوش قرار 
گرفته و مستقیم به سمت باال آن را کشش بدهید. دست 
را چند ثانیه به همان حالت نگه دارید. برای برگشت به 
حالت اول به همان شدت عمل نکنید و دست ها را به 
آرامی کنار دو پا داخل آب قرار بدهید. این حرکت را 10 

تا 15 بار به همین شکل انجام بدهید.
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بیشترین  رضوی  خراسان  ورزش  پیشکسوت 
انقالب  از  بعد  به  مربوط  را  قهرمانی  ورزش  رشد 
معلول  و  جانباز  ورزشکاران  گفت:  و  کرد  عنوان 
ورزشی  مختلف  عرصه های  در  درخشش  با  ایران 
آنها  مقابل  سرتعظیم  جهان  یک  شدند  باعث 

فرود آورد.
ورزش  وضعیت  خصوص  در  عبداحد  علی 
افــزود:  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  بعد  کشور 
روند  قهرمانی  بعد  در  کشور  قهرمانی  ورزش 
زمینه  این  در  را  خوبی  رشد  و  داشته  جلو  به  رو 

بودیم. شاهد 
ادامه  در  رضوی  خراسان  ورزش  پیشکسوت 
انقالب  از  قبل  ــان  زم در  شاید  ــرد:  ک تصریح 
ورزشکاران  بود،  فراهم  افزاری  سخت  امکانات 
پتانسیل  انقالب  از  بعد  در  چه  و  قبل  در  چه  ما 
انقالب  از  بعد  پیشرفت  این  اما  داشتند  باالیی 

کردند. را کسب  زیادی  افتخارات  و  محقق شد 
درگیر  کشور  که  درزمانی  کرد:  خاطرنشان  وی 
مسابقات  از  رضوی  خراسان  بود  تحمیلی  جنگ 
امنیت  در  و  کرد  میزبانی  فجر  جام  المللی  بین 
درهمین  درست  شد،  برگزار  رقابت ها  این  کامل 
نحو  بهترین  به  را  مشهد  مهران  سالن  زمــان 
نشان  دشمن  به  می خواستیم  و  کردیم  تعمیر 
و  بمب  بازش  زیر  شهرها  برخی  که  وقتی  دهیم 
پیش  در  را  خود  عادی  روند  کشور  بودند  گلوله 
و  رزمنده ها  در  انگیزه  ایجاد  سبب  این  و  داشت 

می شد ورزشکاران 

تصریح  ورزش  مشکالت  به  بااشاره  عبداحد 
و گاها بعضی  ثبات مدیریتی  کرد: متأسفانه عدم 
ولی  می زند  آسیب  کشور  ورزش  به  تغییرات 
مشکالت  این  باوجود  ایران  تعصب  با  ورزشکاران 
بین  عرصه های  در  اقتصادی  سخت  شرایط  و 
شگفتی  خلق  باعث  و  می درخشند  المللی 

می شوند.
پیشرفت  از  رضوی  خراسان  ورزش  پیشکسوت 
کرد:  عنوان  و  گفت  معلولین  و  جانبازان  ورزش 
استان  افتخار  باعث  که  رضایی  وجــود هــادی 
تا ورزش  است در کرسی های جهانی سبب شده 
داشته  توجهی  قابل  رشد  معلولین  و  جانبازان 
بهترین  و  بیشترین  امکانات  حداقل  با  آنها  باشد 
ورزشکاران  می شوند  باعث  و  می گیرند  را  نتیجه 
آورند. آنها فرود  کشورهای دیگر سرتعظیم مقابل 

پیشکسوت خراسانی:
ورزش قهرمانی بعد از انقالب رشد قابل 

توجهی داشته است

خبر

دهمین دوره از جشنواره نخستین واژه آب با رویکرد 
در  با  قبل  دوره های  از  تر  متفاوت  پژوهشی  آموزشی، 
استان  روستایی  مدارس  بین  در  ای  گسترده  برگیری 

خراسان رضوی برگزار شد. 
و  عمومی  روابط  اداره  رئیس  امروز  صبح  گزارش  به 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان 
رضوی پیرامون برگزاری دهمین دوره جشنواره نخستین 
هزار  دو  از  بیش  در  گذشته  سال   در  گفت:  آب  واژه 
روستای استان، برنامه جشنواره نخستین واژه آب  برگزار 
و  بر مبنای دستورالعمل شرکت مهندسی آب  شد که 
فاضالب کشور مصمم هستیم تا دهمین دوره جشنواره 
نخستین واژه آب با دربرگیری بیشتری نسبت به سنوات 
قبل برگزار شود.   سید رضا موسوی تشریح کرد: همزمان 
با آغاز سال تحصیلی جدید زنگ آب در مدارس روستایی 
استان با هدف ترویج اصالح الگوی مصرف نواخته شد 
همچنین در جشنواره امسال چند برنامه از جمله: جلسه 
هم اندیشی با اولیاء و مربیان، دیدار چهره به چهره و 
مسابقه نقاشی آب مساوی با زندگی برگزار شد و بیش از 
1100 نفر از دانش آموزان روستاهای باخرز، خوشاب، 
چناران،  حیدریه،  تربت  جغتای،  کالت،  فیروزه،  زاوه، 
خواف و فریمان در این مسابقه شرکت کردند و بر همین 
اساس نمایشگاهی از آثار دانش آموزان روستایی در محل 
شرکت آبفار خراسان رضوی  به مدت یک هفته برگزار و 
یادبود تقدیر بعمل  از تمامی شرکت کنندگان به رسم 
آمد و همچنین پس از داوری آثار، به بیست نفر برگزیده 
این مسابقه جوایز ارزنده اهدا و 10 اثر برگزیده به بخش 

کشوری این جشنواره راه پیدا کرد. 

موسوی بیان کرد: جشنواره نخستین واژه آب با رویکرد 
سازان  آینده  بین  در  آب  بهینه  مصرف  کردن  نهادینه 
کشور اجرا می شود چرا که به باورکارشناسان، آموزش 
در سنین پایین بسیار موثر واقع می شود که در این راستا 
آبفار خراسان رضوی با بهره گیری از کارشناسان زبده و 
استفاده از ظرفیت هنری هنرمندان راهکارهای مصرف 

صحیح آب را به دانش آموزان آموزش می دهد. 
سازی  فرهنگ  نیازمند  را  آبی  کم  مشکل  رفع  وی، 
در جامعه دانست و افزود: در این راستا خانواده بزرگ 
آموزش و پرورش می تواند نقش مهمی ایفا کند .   رئیس 
اداره روابط عمومی آبفار خراسان رضوی با بیان اینکه 
در بحث آب، آموزش و پرورش اولین دستگاهی است 
که وارد میدان تعامل با وزارت نیرو شد و از جمله حاصل 
این همکاری، جشنواره نخستین واژه آب را می توان 
نام برد اظهار امیدواری کرد که با ادامه این همکاری ها، 
مشکالت ناشی از کم آبی در کشور را به حداقل برسانیم. 
سید رضا موسوی گفت: وظیفه ی تک تک ما در هر 
کسوت اجتماعی که هستیم این است که دست به دست 
هم داده و این امر را با کمک همدیگر مدیریت کنیم و 
نحوه استفاده صحیح از آب را به کودکانمان آموزش دهیم 
تا بر این اساس بتوانیم آینده ای را متصور از این که تمام 
اقشار جامعه ما بتوانند در مدیریت و صرفه جویی مصرف 

آب اهتمام بورزند، نشر و گسترش بدهیم. 

دهمین جشنواره "نخستین واژه؛ آب" 
همزمان با سراسر کشور در روستاهای 

استان خراسان رضوی برگزار شد 

سرویس در شهر
شهردار مشهد با تاکید بر اینکه به دنبال آن هستیم 
که شکاف موجود میان حاشیه و متن شهر را برطرف 
کنیم، گفت: پروژه های شهری به گونه ای تعریف و 
جانمایی شوند که این شکاف ها کمرنگ و حاشیه و 

شهر را به هم پیوند دهند.
جانمایی،  کارگاه  از  بازدید  در  کالئی  محمدرضا 
مکانی کردن و اولویت بندی پروژه های شهری در پهنه 
های مختلف مشهد در راستای برنامه عملیاتی 97-
1400 شهرداری مشهد افزود: به دنبال این هستیم 
که بررسی شود چگونه می توان در طراحی پروژه ها 
ویژه شکاف  به  تا شکاف موجود  ای عمل کرد  بگونه 

احساسی میان حاشیه و متن شهر برطرف شود.
پروژه  که  داریم  تاکید  نکته  این  بر  کرد:  اضافه  وی 
اتصال دو منطقه کم  ویژه در مناطق  به  های شهری 
به گونه ای جانمایی شود  برخوردار شهر  و  برخوردار 
که بتواند همانند حیاط یک فضای ارتباط و مالقات 
و  برخوردار  کم  منطقه  دو  شهروندان  جذب  برای  را 
برای  بودن  حاشیه  احساس  تا  کند  ایجاد  برخوردار 
میان  از  هستند  برخوردار  کم  مناطق  در  که  افرادی 

برود.
ایجاد مرکز محله و حیات اجتماعی

وی با بیان اینکه برای ما اتصال متن و حاشیه شهر 
اهمیت  از  اجتماعی  حیات  و  محله  مرکز  ایجاد  با 
پروژه  باید  لذا  کرد:  اظهار  است،  برخوردار  باالیی 
میانه شهر  در مفصل های  اعتمادسازی  برای  هایی 
همانند پارک های بزرگ، محل های کسب و کار و یا 
مراکز درمانی در این راستا در نظر گرفته شود. ادامه 
باید  پروژه ها  و مکانی کردن  داد: معتقدم جانمایی 
در مناطق حاشیه و کم برخوردار شهر برندساز باشد .

تعریف کاربری های گردشگری در جنوب مشهد
های  پروژه  جانمایی  خصوص  در  مشهد  شهردار 
شهرداری  ساله  چهار  عملیاتی  برنامه  در  شهری 
برای  گفت:  نیز  مشهد  غرب  جنوب  پهنه  در  مشهد 
ارتفاعات  از جاذبه های طبیعی  استفاده شهروندان 
تفصیلی،  های  طرح  مشاوران  مشهد  غرب  جنوب 
تا  بگیرند  نظر  در  گردشگری  جاذب  های  کاربری 
شهروندان از این فضاهای طبعی زیبا استفاده کنند. 
وی با بیان اینکه بر در نظر گرفتن پروژه هایی که 
در  ویژه  به  شهر  حاشیه  و  متن  شدن  پیوسته  باعث 
داریم،  بسیار  تاکید  شوند  می  شرق  شمال  مناطق 
جانمایی،  در  را  موضوع  این  مشاوران  لذا  افــزود: 
اولویت بندی و مکان یابی پروژه ها به صورت ویژه در 

نظر داشته باشند.
شهر  مرکزی  محدوده  های  پروژه  خصوص  در  وی 
سه  باید  محدوده  این  در  کــرد:  اظهار  نیز  مشهد 

دسترسی،  و  حرکت  نظام  موضوع 
فضاهای کار و فعالیت و عرصه های 

فازو عمومی تعیین تکلیف شود.
های  پروژه  شتابدهی  و  نوآوری  مرکز 

خالق شهری برندساز شود
همچنین شهردار مشهد با حضور 
پروژه  شتابدهی  و  نــوآوری  مرکز  در 
افتتاح  آماده  که  شهری  خالق  های 
شده  انجام  اقدامات  روند  از  است 
اهمیت  بر  تاکید  ضمن  و  بــازدیــد 
فعالیت این مرکز گفت: مرکز نوآوری 
و شتابدهی پروژه های خالق شهری 
شهرداری مشهد باید افراد خالقی را 

گونه  به  و  کند  را جذب  اند  کرده  نفوذ  در جامعه  که 
ای عمل کند که چرخ نو آوری در آن دائم در حرکت 

باشد.
نوآوری  مرکز  کرد:  تصریح  کالئی 
در  و  باشد  کارها  دهنده  شتاب  باید 
این راستا یکی از دغدغه هایمان این 
است که مرکز را در چرخه بروکراسی 
گرفته  جدی  باید  کار  لذا  بیندازند 
از  مسئله  طرح  منتظر  تنها  و  شود 
طرح  خود  و  نباشد  دیگران  سوی 

مسئله کرده وآن را حل کند. 
و  ــوآوری  نـ مرکز  در  ــزود:  افـ وی 
شهری  خالق  های  پروژه  شتابدهی 
تجاری  مسائل،  حل  دنبال  به  ما 

کردن ایده ها و برندسازی هستیم. 
کار،  گرفتن  جدی  نکته   3 بر  تاکید 

مسئله یابی و برندسازی
بر  مرکز  این  در  اینکه  به  اشاره  با  مشهد  شهردار 
توجه به سه نکته تاکید داریم، اظهار کرد: نکته اول 
دوم  نکته  است،  مجموعه  این  در  کار  گرفتن  جدی 
مسئله یابی، ایجاد چرخه کار و تجاری سازی ایده ها 
با اجرایی کردن این نکات  تا  و نکته سوم برندسازی 
به محققان، پژوهشگران و افراد خالق این امیدواری 
داده شود که کار مرکز نوآوری و شتابدهی پروژه های 
این عرصه جدی  در  خالق شهری شهرداری مشهد 
است در غیر اینصورت ثمر این مجموعه تنها هزینه 

است که نباید اجازه دهیم چنین اتفاقی بیفتد.
الزم به ذکر است محمدرضا کالئی شهردار مشهد 
در ادامه بازدیدهای خود از نمایشگاه "باغ بی برگی" 
با  و  بازدید  پارک کوهسنگی مشهد دایر است  که در 
تعدادی از هنرمندان نابینای حاضر در این نمایشگاه 

دیدار و گفتگو کرد.

شهردار مشهد در بازدید از کارگاه جانمایی پروژه های شهری تاکید کرد؛.

پیوند متن و حاشیه مشهد
اخبار

رئیس کمیسیون ویژه توسعه و 
عمران توس شورای اسالمی شهر 
توس  راهبردی  سند  گفت:  مشهد 
آماده است و حتی اصالحات آن نیز انجام شده است اما 
تصویب آن در انتظار تعیین استاندار و بعد تعیین معاون 

هماهنگی امور عمرانی استانداری است.
در  توس  راهبردی  سند  کرد:  اظهار  ریاضی  مسعود 
تابستان امسال به کمیسیون ماده 5 رفت اما معاون امور 
عمرانی استانداری وقت، ایراداتی به این طرح گرفت که 

حاال اصالحات آن انجام شده است.
ایرادات درباره افق جمعیتی در  به گفته وی، برخی 
نظر گرفته برای منطقه توس بود که این معاونت اعتقاد 
داشت 100 هزار نفر با شرایط کمبود آب در مشهد در این 
طرح عدد باالیی است.  رئیس کمیسیون ویژه توسعه و 

عمران توس شورای اسالمی شهر مشهد ادامه داد: طی 
اصالحات انجام شده، عدد 70 هزار نفر برای این طرح 
در نظر گرفته شده است. وی یادآور شد: در حال حاضر 
جمعیت منطقه توس 35 هزار نفر است که در افق طرح 
اینکه  با بیان  این جمعیت به دو برابر می رسد. ریاضی 
همچنین در افق طرح، جمعیت گردشگران 5 میلیون نفر 
دیده شده است، ادامه داد: اعتقاد داریم حتما این رقم 
محقق می شود. هرچند در حال حاضر تعداد گردشگران 

در برج ایفل کمتر از این عدد مطرح شده است.
توس تا بهمن ماه سال 1391 به عنوان یک روستای 
عالی  شورای  تأئید  با  اما  می شد  شناخته  مشهد  تابع 
روستا  این   91 بهمن  در  کشور  شهرسازی  و  معماری 
شهرداری  به  شهری  منفصل  محدوده  یک  عنوان  به 

مشهدواگذار شد. 

برنامه،  کمیسیون  رییس 
بــودجــه، فــنــاوری اطــالعــات و 
منابع انسانی شورای اسالمی شهر 
مشهد  شهرداری  آینده  سال  بودجه  گفت:  مشهد 
منطبق بر برنامه عملیاتی میان مدت 1397 - 1400 

انطباق خواهد بود.
  سال 1397 رو به پایان است و قانون بودجه سال 
آینده معموال تا دی ماه هرسال به شورای شهر مشهد 
و  ارز  نرخ  افزایش  به   توجه  با  امسال  و  می شود  ارائه 
 1400  –  1397 میان مدت  عملیاتی  برنامه  همچنین 

شهرداری شرایط خاص و متفاوتی دارد.
شهر  اسالمی  شــورای  بودجه  برنامه  و  سکان دار 
اولویت  با  ارتباط  در  هم  گندمی  بتول  یعنی  مشهد 
کرد:  اظهار  مشهد  شهرداری   1398 بودجه  اصلی 

1398، سال دوم یکی از مهم ترین سال ها در اجرای 
– 1400 شهرداری  میان مدت 1397  برنامه عملیاتی 

مشهد است.
مشهد  شهرداری  آینده  سال  بودجه  ــزود:  اف وی 
و  ها  اولویت  و  بود  خواهد  عملیاتی  برنامه  براساس 
ما مالک مهمی است  برای  این مهم  که  پروژه ها  مگا 

که شهرداری برای تدوین بودجه مدنظر داشته باشد.
اطالعات  فناوری  بودجه،  برنامه،  کمیسیون  رییس 
گفت:  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  انسانی  منابع  و 
بر  ــه زودی  ب نیز   1397 ســال  بودجه  اصــالح  الیحه 
شورای  در  عملیاتی  میان مدت  برنامه  همین  اساس 
شهر مشهد بررسی میشود و با ارائه الیحه بودجه سال 
1398 شهرداری مشهد به شورای اسالمی شهر تا 15 

دی ماه بررسی آن نیز آغاز می شود.

هماهنگی  معاونت  سرپرست 
ــداری  ــان ــت ــی اس ــران ــم ــورع ام
باید  ــردم  م کالبدی  گفت:رفتار 
عامه  حقوق  و  گرفته  قرار  مصوب  طرح های  مسیر  در 
سرپرست  قربانی  وحید  باشد.  جــدی  توجه  ــورد  م
دوره  در  رضوی  خراسان  استانداری  عمرانی  معاونت 
و  فرمانداری ها   99 مــاده  کمیسیون های  آموزشی 
آراء  گفت:  رضوی  خراسان  شهرداری های   100 ماده 
کمیسیون های ماده 99 و 100 باید حداکثر انطباق را 
با قانون داشته باشند تا مردم کمتر گرفتار بوروکراسی 
اداری شوند و نیازی برای مراجعه آن ها به دیوان عدالت 

اداری ایجاد نشود.
باید  کمیسیون ها  این  کار  کیفیت  کرد:  تصریح  وی 
چنان ارتقاء پیدا کند که کمترین ایراد را داشته باشد 

نقض  اداری  عدالت  دیوان  توسط  کمیسیون ها  آراء  و 
نشود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی 
با اشاره به برگزاری دوره آموزشی کمیسیون های ماده 
99 فرمانداری ها و ماده 100 شهرداری های خراسان 
رضوی گفت: برگزاری چنین دوره هایی کمیسیون های 
به  را  شهرداری ها  ماده 100  و  فرمانداری ها  ماده 99 

سمت استاندارد شدن سوق می دهد.
این دوره آموزشی با هماهنگی دیوان عدالت اداری 
هیات  مدیرکل  دربین  دکتر  حضور  با  و  کشور  وزارت  و 
ازقضات  عبداللهی  و  اداری  عدالت  دیــوان  عمومی 
رویه  وحــدت  ایجاد  راستای  در  ــوان  دی این  باسابقه 
سالن  در   100 ماده  کمیسیون  تصمیمات  اتخاذ  در 

اجتماعات استانداری برگزار شد.

طرح های جامع شهری و هادی روستایی باید اجرایی شونداولویت بودجه 98 انطباق با برنامه عملیاتی 1397-1400 استافق جمعیت 70 هزار نفری در توس بر مبنای سند راهبردی

استانداری  زائران  رفاهی  امور  هماهنگی  کل  مدیر 
راهنمایان  ساماندهی  به  اشــاره  با  رضــوی  خراسان 
انجمن  گفت:  رضوی،  خراسان  سالمت  گردشگری 
برای  عطفی  نقطه  گردشگری  شرکت های  حرفه ای 
ساماندهی عرصه گردشگری سالمت خراسان رضوی 

است.
رفاهی  امــور  هماهنگی  کل  مدیر  ــروزان  ف مهدی 
جلسه  سومین  در  رضوی  خراسان  استانداری  زائران 
کمیته گردشگری سالمت خراسان رضوی گفت: این 
مبنایی  می تواند  گردشگری،  حرفه ای  انجمن های 
برای تعیین و نظارت بر تعرفه های خدمات بهداشتی 
و سالمت قرار گیرد و تا کنون 21 شرکت اقدام به اخذ 

مجوز گردشگری سالمت نموده اند.
رسانی  اطالع  و  سازی  شفاف  منظور  به  افزود:  وی 
اطالع  سایت  سالمت،  گردشگران  و  زائــران  به  دقیق 
رسانی اینترنتی و کیوسک های اطالع رسانی در مبادی 
ورودی هوایی، ریلی، زمینی، طراحی خواهد شد که 
نتیجه آن شفاف سازی و خروج زائران و گردشگران از 
سرگمی در خصوص نحوه دریافت خدمات بهداشتی، 

پزشکی و سالمت خواهد بود.
سخنگوی ستاد اجرایی خدمات سفرخراسان رضوی 
گردشگری  عرصه  راهنمایان  ساماندهی  خصوص  در 
سالمت نیز تصریح کرد: یکی از اهدافی که در کمیته 
گردشگری سالمت برنامه ریزی خواهد شد ساماندهی 
ایجاد  طریق  از  سالمت  گردشگری  راهنمایان  امور 
آموزش های مرتبط و صدور مجوز برای آنان خواهد بود.

نائب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد مطرح کرد؛
احداث شبکه های حمل ونقل یکپارچه 

در مشهد
نائب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: احداث 
شبکه های حمل ونقل یکپارچه و متصل در مشهد یکی 
نقل  و  حمل  حوزه  در  شهری  مدیریت  برنامه های  از 
است. حمیدرضا موحدی زاده در گفت وگو با خبرنگار 
امروزه  کرد:  اظهار  حمل ونقل  حوزه  با  ارتباط  در  ما 
رشد روزافزون وسایل نقلیه و افزایش تمایل شهروندان 
به استفاده از وسیله نقلیه شخصی باعث شده است تا 
هرروز ترافیک عبوری از خیابان های شهری سنگین تر 

شود.
مهم  این  برای  زیادی  راه حل های  اینکه  بابیان  وی 
وجود دارد، افزود: در همین راستا به دنبال شبکه های 
حمل ونقل عمومی یکپارچه و متصل هستیم به این معنا 
که ایستگاه های میادین و شریان های اصلی مهم شهر با 

ایستگاه های قطار شهری ارتباط بگیرند.

اخبار
سخنگوی ستاد خدمات سفر استان خبرداد: 
ساماندهی راهنمایان گردشگری 

سالمت خراسان رضوی

ن  3 تصمیم در نشست 3 جانبه شهرسازی 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  نشست   
خراسان رضوی ، مدیر کل شهرسازی شهرداری مشهد 

و مدیرامور مهندسین ناظرشهرداری مشهد برگزارشد.
مشترک  نشست  ایــن  در  ــروز  ام صبح  ــزارش  گ به 
مهندسی  نظام  سازمان  رییس  شرکاء  محمدحسین 
کل  مدیر  احمدی  عرب  مریم   ، استان  ساختمان 
امور  مدیر  فر  عامری  کاظم  محمد  و  شهرسازی  امور 
مهندسین ناظر شهرداری مشهد حضور داشتند و در 
مورد 3 موضوع مهم بحث، تبادل نظر و تصمیم گیری 

شد. 
برقراری  در  تسریع  لزوم  این نشست  اولین تصمیم 
نظام  سازمان  ساجام  سامانه  بین  سیستمی  ارتباط 
یکپارچه  سیستم  و  استان  ساختمان  مهندسی 
امور  در  تسریع  تصمیم  دومین  مشهد،  شهرداری 
مربوط به کسر ظرفیت مهندسین در دفاتر و پیشنهاد 
عنوان  به  سامانه  دو  هر  به  دفاتر  دسترسی  ــزوم  ل
درخواست  نیز  نشست  این  تصمیم  سومین  و  کاربر 
صورت  به  شهرداری  به  ای  مرحله  گزارشات  ارسال 

الکترونیکی از طریق ساجام بود.

عبور راه آهن مشهد – شیروان از خان 
تصویب دولت

سرمایه گذاری  از  حمایت  و  جذب  دفتر  مدیرکل 
وزیران  هیات  تصویب   از  رضوی  خراسان  استانداری 
پروژه  کارفرمای  درصدی   15 سهم  تأمین  بر  مبنی 

ریلی مشهد - شیروان خبر داد.
بر   : افــزود  مطلب  این  بیان  با  میرشاهی  شکوه 
 97 سال  بودجه  قانون   )4( تبصره  )و(  بند  اساس 
تأمین کننده  با  قرارداد  از عقد  بود پس  دولت مکلف 
از  ریلی  پروژه های  مالی  تأمین  برای  خارجی  مالی 
محل فاینانس خارجی اقدامات قانونی الزم را نسبت 
به تأمین سهم 15 درصدی کارفرما از محل صندوق 

توسعه ملی به عمل آورد.
وی عنوان کرد : این موضوع در مهرماه امسال در 
دستور کار دولت قرار گرفت وبا مصوبه هیات وزیران 
این  در  کشور  سطح  در  ریلی  پروژه های  وضعیت   ،
حوزه مشخص شد اما در قالب این مصوبه فقط پروژه 
احداث قطار حومه ای مشهد - گلبهار و پروژه برقی 
کردن  راه آهن مشهد - تهران مورد توجه قرار گرفت .
پروژه احداث  اهمیت  به  توجه  با   : اظهار کرد  وی 
قطار مشهد - شیروان با پیگیری های به عمل آمده، 
ماه  آذر   21 در  که  اصالحیه ای  طی  وزیــران  هیات 
جاری به تصویب رساند پروژه راه آهن گرگان- بجنورد 
افزود  به مصوبه قبل خود  نیز  را  و  مشهد - شیروان 
وبدین ترتیب 15 درصد سهم کارفرمای این طرح نیز 

تأمین شد.

کالئی: بر در نظر گرفتن پروژه هایی که باعث پیوسته شدن متن و حاشیه شهر به ویژه در مناطق شمال شرق می شوند تاکید 
بسیار داریم

,,

دادستان با اشاره به الزام تدوین ضوابط بلند مرتبه سازی مطرح کرد 

صدور مجوز بلند مرتبه سازی ممنوع 

تشکیل کمیسیونی ویژه برای صنایع محور غرب مشهد

انقالب مرکز خراسان رضوی  و  دادستان عمومی 
گفت: شهرداری مشهد از صدور هر گونه مجوز بلند 

مرتبه سازی تا زمان تصویب ضوابط خودداری کند. 
اطالع  پایگاه  از  نقل  به  امــروز  صبح  گــزارش  به   
رسانی دادسرای عمومی وانقالب مشهد، ،غالمعلی 
خراسان  مرکز  انقالب  و  عمومی  دادستان  صادقی 
رضوی گفت: شورای عالی شهرسازی و معماری در 
دی ماه سال 1393 صدور هرگونه مجوز برای بلند 
مرتبه سازی با تعریف ساختمان های با ارتفاع بیشتر 
از 23 متر را ممنوع کرده است و برابر اعالم اداره کل 
راه و شهرسازی استان در طرح تفصیلی و طرح جامع 
شهر مشهد تاکنون تعریف مشخص و ضوابط بلند 

مرتبه سازی تبیین نشده است. 
وی افزود: درچند سال اخیر شاهد افزایش فزاینده 
و بدون ضابطه برج سازی و بلند مرتبه سازی در شهر 

مشهد هستیم که این امر مصداق بارز تضییع حقوق 
عمومی است.

دادستان عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی در 
ارتباط با این موضوع که از شهرداری انتظار می رود تا 
تصویب ضوابط بلند مرتبه سازی در مشهد از ابتدای 
سازی  مرتبه  بلند  مجوز  هرگونه  صدور  از  ماه  دی 
در مشهد خودداری کند، تصریح کرد: در غیر این 
صورت دادستان به عنوان مدعی العموم و بر اساس 
اختیارات حاصله از بند های 2 و5 اصل 156 قانون 
اساسی و در دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از 

وقوع جرم تمهیدات الزم را اتخاذ خواهد کرد.
وی گفت: برج های مختلف که بلند مرتبه ساخته 
این  و  هستند  مشهد  شهر  مختلف  نقاط  در  شدند 
در حالی است که در طرح جامع شهر مشهد دقیقًا 
مکان های مجاز و مناطق ممنوعه برای برج سازی 

مشخص نشده است.
صادقی در ارتباط با بلند مرتبه سازی در مجموعه 
کوهسر مشهد افزود: برابر مصوبات کمیسیون ماده 
پنج مجموعه کوهسر باید دارای 8 هکتار فضای سبز 
مجموعه  این  در  ساز  و  ساخت  همچنان  اما  باشد، 
ادامه دارد به نحوی که در کوچه 20 متری مجتمع 
باید  وشــهــرداری  اســت  ساخت  حــال  در  تجاری 
پاسخگوی تضییع حقوق عمومی در این خصوص نیز 
باشد. وی تصریح کرد:وقتی در یک کوچه 20 متری 
دستگاه  یعنی  این  می دهند  تجاری  مجتمع  مجوز 
سرقت  از  پرونده  ده ها  روزانــه  منتظر  باید  قضایی 
خودرو، لوازم خودرو، توهین و ضرب و جرح و حتی 

قتل به علت جای پارک باشد.
دادستان مرکز خراسان رضوی همچنین به تخلفات 
پرونده  در  گفت:  کــرد،  اشــاره  آبادگران  مجموعه 

آبادگران نیز تخلفاتی از سوی مدیران وقت صورت 
گرفته است که حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم دادسرا در حال تکمیل مستندات و ارسال 
پرونده به شعب تحقیق جهت رسیدگی قضایی است 
و همچنین بنا بر اعالم سازمان بازرسی کل استان 
این پروژه فاقد مجوز های الزم در حوزه گردشگری و 

اقامتی است.
وی تصریح کرد:البته در حال حاضر شاهد شروع 
بلند مرتبه سازی در حاشیه بلوار نماز توسط مجموعه 
تعاونی ها هستیم  و  توس گستر و سایر مجموعه ها 
و  راه  جمله  از  مسئول  دستگاه های  امیدواریم  و 
شهرسازی و شهرداری قبل از ورود دستگاه قضایی 
نسبت به تعدیل ساخت و ساز ها براساس مصوبات 
جلسه مورخه 1394/3/25 شورای عالی شهرسازی 

و معماری اقدام کنند.

سرپرست استانداری خراسان رضوی دستور تشکیل 
کمیسیونی ویژه برای تصمیم گیری پیرامون وضعیت 
35 واحد صنعتی مستقر در محور غرب مشهد به عنوان 
اقدامی پایلوت داد و تاکید کرد : این تصمیم گیری پس 
از تصویب در کمیسیون ماده 5 و تایید نهایی می تواند 

به سایر واحدهای صنایع غرب مشهد تعمیم داده شود.
های  استان  جمله  از  رضوی  خراسان  استانداری 
صنعتی کشور است اما به علل مختلف طی سال های 
گذشته چون نبود زیرساخت های مناسب و پیش بینی 
نشدن لکه صنعتی در طرح های جامع شهری و جاذبه 
درصد  حدود 40   موجب   مشهد  چون  شهری  های 

صنایع استان حدود 2 هزار و 800 واحد در محور غرب 
مشهد استقرار یابد که طی سال های اخیر حساسیت 
های زیادی از نظر زیست محیط و آلودگی هوا و آب و 
غیره را ایجاد کرده است.  قربان میرزایی در جلسه ای 
با تعدادی از این واحدهای صنعتی و امیر شهال عضو 
شورای شهر مشهد که از مدت ها قبل پیگیری وضعیت 
این محور بوده است ، افزود : بحث توسعه صنعت در این 
محور مدنظر نیست بلکه حفظ واحدهای موجود و در 
عین حال رعایت استانداردها و شرایط و ضوابط مربوطه 
است.  میرزایی تصریح کرد : صنایع محور غرب مشهد 
موضوع امروز و دیروز نیست و طی سال های گذشته 

با توجه به گستردگی شهر و برخی مباحث بی حساب 
و کتاب توسعه یافته و امروز باید نسبت به مدیریت این 

شرایط بدون آسیب و لطمه به هیچ بخشی اقدام شود.
 وی افزود : ما به عنوان نهاد حاکمیتی در استانداری 
باید به گونه خط کشی کرده و این موضوع را با کمک 
بخش های دخیل در آن مدیریت کنیم که کمترین 
آسیب و بیشتر سود را در برای این منطقه ، شهر و بخش 
های درگیر در آن داشته باشد. سرپرست استانداری 
باید نسخه  بدین منظور   : ادامه داد  خراسان رضوی 
ای ویژه را با همین 35 واحد اقتصادی در کمیسیونی 
متشکل از مدیر کل دفتر فنی و مدیر کل هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری خراسان رضوی ، صنعت ، معدن و 
تجارت ، نماینده این 35 واحد اقتصادی فعال در محور 
غرب و محیط زیست و شهرداری مشهد طی توافق و 

تفاهمی همه جانبه آماده و مصوب شود.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع باید ظرف یکی دو 
هفته آینده در این کمیسیون تعیین تکلیف شود ، عنوان 
کرد : روش اجرای آن هم باید دیده شود به گونه ای که 
مشکل آالیندگی و مسائل زیست محیطی این صنایع 
رفع شود ضمن آنکه شهرداری هم به اعتبار خدماتی که 
می دهد حقوق خود را مطالبه می کنداما بر روی نحوه و 

نوع اجرای پرداخت می توانند تفاهم کنند.

خبر

خبر

خبر

خبر

شهردار مشهد: پروژه 
های شهری به ویژه 
در مناطق اتصال دو 

منطقه کم برخوردار و 
برخوردار شهر به گونه 

ای جانمایی شود که 
بتواند همانند حیاط یک 
فضای ارتباط و مالقات 

را برای جذب شهروندان 
دو منطقه کم برخوردار و 

برخوردار ایجاد کند
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) اسناد ذمه(

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه 97/159
به موجب پرونده اجرائی کالسه 97/159چهارده قسمت از هشتاد و هشت قسمت مشاع از ششدانگ یکباب منزل به شماره پالک 810 فرعی از 95 فرعی از 166-اصلی واقع 
در شهر تربت جام بخش سیزده مشهد به مساحت ششدانگ دویست و پنجاه متر مربع به نشانی : تربت جام - خیابان شهید نصراللهی که سند آن ذیل ثبت 28804 صفحه پانصد 
و هفتاد و هفت دفتر دویست و سی و دو به شماره چاپي 41367 بنام آقای حمید جامی ریزه ئی ثبت و صادر گردیده طبق سند ازدواج شماره 12120-1376/05/23 تنظیمی 
دفتر خانه ازدواج هجده تربت جام در قبال مبلغ یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال اصل بدهی بابت مهریه خانم فاطمه احمدی خواه و همچنین مبلغ شصت و هفت میلیون 
و پانصد هزار ریال نیم عشر اجرائی به انضمام دو عشر اضافه بازداشت و ششدانگ پالک فوق، به مساحت عرصه دویست و پنجاه متر مربع که طبقه همکف مسکونی با مساحت 
یکصد و نه مترمربع و زیر زمین به مساحت دوازده متر و پنجاه دسیمتر مربع و اعیان تجاری همکف ایرانیت پوش به مساحت بیست و هشت متر مربع دارای امتیازات آب و دو امتیاز 
برق و دو امتیاز گاز می باشد ، ساختمان آجر آهن پوش و به صورت مسکونی و دارای نمای سیمان بری است ملک دارای سند ششدانگ بوده و کاربری آن در طرح تفصیلی پروانه 
ساختمانی شماره 15830-  1388/08/20 می باشد و چهارده قسمت از هشتاد و هشت قسمت مشاع از ششدانگ پالکه فوق الذکر به مبلغ 658/557/000 ریال ارزیابی شده 
که برابر گزارش مامور اجرا ملک مذکور در تصرف مالک می باشد، چهارده قسمت از هشتاد و هشت قسمت مشاع از ششدانگ پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 
1397/10/23 در شعبه اجرای اداره ثبت اسناد و امالک در تربت جام روبروی اداره گاز از طریق مزایده به فروش می رسد، مزایده به شرح فوق از مبلغ 658/557/000 ریال و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .
تاریخ انتشار : 1397/10/01

سید مجتبی جوادزاده-رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

)9/414( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )5739(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005005739 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
حسن امینی زاده فرزند صفرعلی به شماره شناسنامه 291 صادره از تهران در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 192/33 متر مربع از پالک شماره 150 فرعی از 200 اصلی 
واقع در اراضی قاضی آباد بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای محمد حسین خادمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/01تاریخ انتشار دوم:97/10/16 م الف2019

علی امینی-رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

)9/412( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )5577و5578(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005005577 و 
139760306005005578 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد حصاری فرزند حسین به شماره شناسنامه 107 صادره از نیشابور و آقای فضل اله مهرآبادی فرزند حبیب به شماره شناسنامه 2 صادره از 
نیشابور هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 725/65 متر مربع از پالک شماره 93 فرعی از 35 اصلی واقع در اراضی گذر صالحی بخش 12 حوزه 
ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضیان و محل مالکیت آقای محمد روح آبادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/01تاریخ انتشار دوم:97/10/16

علی امینی-رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

)9/413( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )5743و5744(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005005743 و 
139760306005005744 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حجت الله بقیعی فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 191 صادره از بخش سروالیت نیشابور و خانم آمنه بقیعی فرزند محمد علی به شماره 
شناسنامه 377 صادره از بخش سروالیت شهرستان نیشابور هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 103/3 متر مربع از پالک شماره 5 فرعی از 51 
اصلی واقع در اراضی کریم آباد بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای عباس وثوقی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/01تاریخ انتشار دوم:97/10/16

علی امینی-رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

)9/411( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )5742(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005005742 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین 
خالویان فرزند علی به شماره شناسنامه 92 صادره از زبرخان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 131/71 متر مربع از پالک شماره 170 فرعی از 234 اصلی واقع در راضی 
حدیره بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/01تاریخ انتشار دوم:97/10/16 م الف 2020

علی امینی-رئیس ثبت اسناد وامالک نیشابور

)9/415( هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )5338(
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760306005005338 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد حسین نجف آبادی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه 28407 صادره از نیشابور در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 187/8 متر مربع قسمتی از پالک شماره 
171 فرعی و کل پالک 607 فرعی از 238 اصلی واقع در اراضی سروستان بخش 2 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله نجف آبادی محرز گردیده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/10/01تاریخ انتشار دوم:97/10/16 م الف 2018

علی امینی-رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

میز خبر
ادعای رویترز درباره احتمال قطع مبادالت مالی شرکت ملی نفت چین با ایران /واکنش بهمنی به پیشنهاد یارانه اِی احمدی نژاد

انتقاد صادق خرازی از کارنامه دولت روحانی/ قول سفیر ایران در اوکراین به دانشجویان ایرانی

    مهلت امام جمعه بوشهر به شرکت گاز 
الله صفایی بوشهری:برخی از مردم در استان  آیت 
را  گاز  انشعاب  خرید  و  منازل  گازکشی  توان  بوشهر 
مشکل  زمستان  سرمای  در  نباید  قشر  این  ندارند، 
آینده  جمعه  نماز  تا  مسئوالن  باشند  داشته  سوخت 
و  تهران نشسته  در  که  آن کسی  کنند.  رفع  را  مشکل 
برای مردم بوشهر تصمیم گیری می کند اشتباه می کند 

و مردم این استان را درک نمی کند/فارس
قطع  احتمال  ــاره  درب رویترز  ــای  ادع

مبادالت مالی شرکت ملی نفت چین با ایران
رویترز به نقل از دو فرد آگاه:شرکت ملی نفت چین 
آمریکا(  تحریم های  بیم  )از  است  ممکن   )CNPC(
مرتبط  مالی  ارائه خدمات  از  را  خود  بانکی  واحد های 
در  حساب  یک  ایران  مرکزی  بانک  کند.  منع  ایران  با 
ساالنه  چین  نفتی  شرکت های  که  دارد  کونلون  بانک 
حدود 18 میلیارد دالر برای واردات نفت از ایران به این 

حساب واریز می کنند
و  دولت  به  اصفهان  جمعه  امام  توصیه 

نمایندگان مستعفی
این  باید  نمایندگان  گفت:  اصفهان  جمعه  امــام 
شود،  برداشته  مثبتی  قدم  تا  کنند  پیگیری  را  دستور 
ادامه  را  کار  دیگر  نباید  استعفا  نظر  از  نمایندگان  اما 
دهند و مجلس را ضعیف نکنند و در هفته آینده به در 
سیدیوسف  آیت الله  شوند.  حاضر  خودشان  کار  محل 
جمعه  نماز  هفته  این  خطبه های  در  طباطبایی نژاد 
مگر  نیست،  کامل  درخت  یک  کرد:  اظهار  اصفهان 
اینکه ثمره پاک و خوب تحویل بشر بدهد، دین کامل 
گناه  از  را  انسان  بتواند  دین  این  اینکه  مگر  نیست 
از گناه خارج  خارج کند و اگر دین توانست انسان را 
به  وی  نیست.  ضعیف  و  است  درست  دین  این  کند، 
دی  پنجم  افــزود:  و  کرد  اشــاره  رو  پیش  مناسبت  دو 
یگان حفاظت هواپیمایی است؛  تاسیس  ماه سالگرد 
انجام  هوایی  مسافرت های  در  جنایاتی  اینکه  از  بعد 
تا امنیت  شد، امام دستور تاسیس این یگان را دادند 
تامین شود و مناسبت دیگر روز ثبت  مسافران هوایی 

احوال است.

  ترکان از واعظی دفاع کرد
توسعه  و  ــدال  ــت اع ــزب  ح مــرکــزی  ــورای  شـ عضو 
»با  اینکه  بر  مبنی  واعظی  اخیر  اظهارات  درخصوص 
در  نه  و   92 سال  در  نه  نکردیم  ائتالف  گروهی  هیچ 
واعظی  آقای  صحبت های  از  بنده  گفت:   ،»96 سال 
را  که دولت می خواهد خود  استنباط نمی کنم  را  این 
از  کرد:  اظهار  ترکان  اکبر  کند.  جدا  اصالح طلبان  از 
در  ظرفیت  و  صمیمیت  تمام  با  اصالح طلبان  گذشته 
پشتیبانی از دولت بودند و در مورد ائتالف، منظورشان 
در  تاکنون  ائتالف  چراکه  ــت،  اس دیگری  مسئله 
بیان  با  ترکان  است.  نیافتاده  اتفاق  ما  سیستم های 
تا  انقالب  اول  از  ما  مگر  اینکه  بر  مبنی  پرسش  این 
کرد:  تصریح  داشتیم؟،  ائتالف  بنام  مقوله ای  ما  االن 
مفهوم ائتالف یک چیز دیگر است و در نظام سیاسی 
کشورمان اصال احزابی وجود ندارند که به بلوغ ائتالف 
و  اعتدال  حزب  مرکزی  شورای  عضو  باشند.  رسیده 
احزابی  کشورمان  احــزاب  کرد:  خاطرنشان  توسعه 
نیستند که به مرحله ای رسیده باشند که دارای ارزیابی 
روشن از آرای طرفدارانشان داشته باشند، فلذا احزابی 
به اصطالح رقیب هستند تصمیم بگیرند که برای  که 
رقابت ائتالف ها را انجام بدند، این مسئله در سیستم 
هم  اکنون  و  نبوده  هیچوقت  کشورمان  انتخاباتی 

نیست.
نمی توانند  اگر  مسئوالن  خجسته:   

مملکت را اداره کنند کنار بروند
اسالمی  شورای  مجلس  در  همدان  مردم  نماینده 
خاطرنشان کرد: حاکمیت و دولت موظف هستند که 
راه  سر  از  را  مشکالت  و  کنند  تامین  را  مردم  معیشت 
بردارند. مسئوالن اگر پول نیست و نمی توانند مملکت 
را اداره کنند، کنار بروند. امیر خجسته در گفت: وگو 
با ایلنا، درباره مطرح شدن افزایش میزان یارانه نقدی 
گفت: بار ها در مجلس صحبت شد که باتوجه به تورم، 
باید این کار را  باید افزایش پیدا کند و ما  یارانه ها هم 
کدام  هیچ  دولت  و  مجلس  نشد،  اما  کنیم،  مدیریت 
پیر  می شود  مگر  داد:  ادامه  وی  ندادند.  انجام  کاری 
تمام  و  نــدارد  هم  کاری  و  کسب  که  مردی  پیر  و  زن 

سرمایه شان همین یارانه است با این تورم زندگی شان را 
اداره کنند. این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود: 
باید کار کارشناسی صورت گیرد که باتوجه به تورم هر 
این صحبت ها  یارانه دریافت کند.  باید  فرد چه مقدار 
مردم  واقعی  نیاز  نمی گویم  ا. شعار  و  نیست  تبلیغاتی 
دولت  و  حاکمیت  کرد:  تاکید  وی  شود.  برطرف  باید 
کنند. تامین  را  مــردم  معیشت  که  هستند  موظف 
خجسته با بیان این که دولت باید یارانه افراد پردرآمد 
روستا ها  در  که  افــرادی  کرد:  عنوان  کند،  حذف  را 
زندگی می کنند و درآمد درستی هم ندارند باید تحت 
پوشش قرار دهیم. دولت، حاکمیت و مجلس موظف 
هستند مشکالت معیشتی مردم را برطرف کنند. وی 
ادامه داد: اگر پول نیست، نمی توانند مملکت را اداره 
کنند کنار بروند و بگذارند دیگران بیایند باید تعارف را 
باید  پذیرفته اند  مسئولیت  که  حاال  اما  بگذاریم،  کنار 

مشکالت مردم را حل کنند.
یارانه اِی  پیشنهاد  به  بهمنی  واکنش    

احمدی نژاد
احمدی نژاد  که  ســوال  ایــن  به  پاسخ  در  بهمنی 
گفت:  است  داده  را  تومان  هزار   900 یارانه  پیشنهاد 
اصال این ها را رها کنید. آنچه مهم است و تنها کسی 
دولت  کند  تصمیم گیری  رابطه  این  در  می تواند  که 
آیا  اینکه  بر  به سوال دیگری مبنی  پاسخ  او در  است. 
دارد  شدن  اجرایی  امکان  پیشنهادی  چنین  اساسا 
میان  این  در  آنچه  می گویم  فقط  من  گفت:  خیر  یا 
سوی  از  که  است  پیشنهاداتی  دارد  اجرایی  قابلیت 
از  غیر  که  اظهاراتی  درباره  لذا  می شود  مطرح  دولت 
دولت مطرح می شود نمی توان نظر داد. نماینده مردم 
ساوجبالغ ادامه داد: بوجه و بودجه ریزی اصوال بر پایه 
با هم باشد  باید در تطابق  درآمد ها و هزینه هاست که 
اگر ببینند از پس هزینه چیزی بر نمی آیند مسلم است 

که نمی تواند آن را اجرایی کند پس این نشدنی است.
به  »آتش  واژه  از  سپاه  فرمانده  تفسیر 

اختیار«
سردار عزیز جعفری فرمانده سپاه در همیش حلقه 
وصل درباره جوانان و نقش شان در آینده کشور سخن 

با  حرف هایش  از  بخشی  در  جعفری  ســردار  گفت. 
نرم  جنگ  برای  گذشته  از  بیش  آنچه  اینکه  یــادآوری 
حل  و  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  عرصه های  در 
بحران های اجتماعی به نقش آفرینی جوانان نیاز داریم، 
اوایل  گفت: »تابه حال بدست پدران شما که جوانان 
بدست  و  مانده  باقی  اسالمی  انقالب  بوده اند  انقالب 
شما رسیده و برای ادامه این راه باید این نقش آفرینی 
اساسی را به عهده بگیرید.« او با اشاره به اینکه مقام 
جوانان  نقش آفرینی  بر  ویژه ای  تاکید  رهبری  معظم 
دارند، گفت: »اولین تاکید ایشان در روز آغازین سال 
97 در حرم امام رضا بود که فرمودند، »اینکه ما گفتیم 
فرهنگی  کار های  مخصوص  فقط  اختیار«،  به  »آتش 
نیست، در همه ی زمینه هایی که برای پیشرفت کشور 
کنند«.  نقش آفرینی  میتوانند  جوان ها  است.  موّثر 
این مقام عالیرتبه نظامی همچنین گفت: »من امروز 
این  با  و  تجربه  و  آمادگی  این  با  ما  که  می کنم  تاکید 
حضور مردم و نیرویی که مجهز به فناوری شده است، 
مشکل امنیتی و دفاعی نداریم، اما مشکل فرهنگی، 
سیاسی و اقتصادی و بحران اجتماعی به فراوان داریم 
و همه این ها نیازمند جهاد و حل آن ها نیازمند نیروی 
فرمانده  است.«  جوان  قشر  علی الخصوص  و  مردمی 
معظم  »رهبر  کرد:  تاکید  همچنین  پاسداران  سپاه 
انقالب ابتدا فرمان آتش به اختیار را به جبهه فرهنگی 
آن فرموند که در سایر جبهه ها  از  و پس  اعالم کردند 
اختیار  به  آتش  کنند.  عمل  اختیار  به  آتش  می توانند 
مانع  نباید  قوانین  و  مالحظات  محدودیت ها،  یعنی 

انجام اقدامات انقالبی توسط جوانان شود.«
دولت  کارنامه  از  خرازی  صادق  انتقاد 

    

روحانی
کارنامه  اینکه  بیان  با  ایرانیان  ندای  حزب  دبیرکل 
نیست،  دفاع  قابل  دوره  این  در  روحانی  آقای  دولت 
آن ها  مشکالت  که  می خواهند  دولتی  مردم  گفت: 
ندای  حزب  دبیرکل  ــرازی  خ صــادق  کنند.  درک  را 
واقعیت  این  داشت:  اظهار  گفت وگویی  طی  ایرانیان 
زندگی شهروندان  و  مردم گرفتارند  که  پذیرفت  باید  را 
دولتی  مردم  است.  شده  سخت تر  قبل  با  مقایسه  در 

می خواهند که مشکالت آن ها را درک کند. وی با اشاره 
افزود: واقعیت آن است که  اعتراضات دی ماه 96  به 
کننده  بیان  و  مردم  حق  سال  آن  شعار های  از  برخی 
بحران های  بود.  مردم  روزمــره  مشکالت  و  دغدغه ها 
ناشی از توسعه نیافتگی، اشتغال، تعطیلی کارخانه ها، 
بی توجهی  و  مردم  خواست  به  دولتمردان  بی توجهی 
به افرادی که مسئولیت های ملی داشتند را باید علت 
وقایع دی ماه سال گذشته دانست. دبیرکل حزب ندای 
ایرانیان خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند دولت فعلی 
کارنامه  کند،  کار  آن ها  برای  گرفته  قرار  قدرت  در  که 
ایجاد  مــردم  نیست.  دفــاع  قابل  دوره  این  در  دولــت 

اشتغال را از دولت طلب می کنند.
به  ــن  ــرای اوک در  ایــران  سفیر  ــول  ق  

دانشجویان ایرانی
با دانشجویان  سفیر کشورمان در کی یف در دیدار 
داد  اطمینان  آن ها  به  مختلف  دانشگاه های  ایرانی 
به کار  برای حل مشکالت شان  را  تمام تالش خود  تا 
می برد. منوچهر مرادی سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در اوکراین در حساب توییتری خود نوشت:در آستانه 
یلدا، دانشجویان ایرانی دانشگاه های اوکراین به دیدارم 
آمدند، مشکالت را گفتند و اینکه می خواهند با آرامش 
تحصیل و به ایران خدمت کنند. به آنان اطمینان دادم 
دغدغه  که  شان  مشکالت  حل  برای  را  تالشم  تمام 
نشست  این  در  برد.  خواهم  کار  به  هست،  هم  خودم 
که در محل سفارت کشورمان در کی یف برگزار شد، 
به سواالت و درخواست های دانشجویان نیز پاسخ داده 

شد.
به حاشیه های  ارتباطات  واکنش وزارت    

یک نامه محرمانه
در  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت  سخنگوی 
حاشیه های  به  نسبت  اجتماعی  شبکه های  از  یکی 
ایجاد شده درباره یک نامه واکنش نشان داد و نوشت: 
نامه ذکر شده محرمانگی ندارد و به صادرکننده تذکر 
داده شده است. »سید جمال هادیان طبایی زواره« روز 
جمعه در صفحه توئیتر خود نوشت: ماجرا به ابالغیه 
مرکز ملی فضای مجازی بازمی گردد. ارتباطی با فیلتر 

هم ندارد. خواسته اند که این امکان فراهم گردد تا اگر 
بخواهد،  اینستاگرام  بدون  اینترنتی  بسته  خانواده ای 
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  باشد.معاون  فراهم  امکانش 
شبکه های  از  یکی  در  اخیر  ــای  روز ه در  اطالعات 
فرصت  پایان  اعــالم  به  توجه  با  نوشت:  اجتماعی 
تا  طالیی(  )تلگرام  طالگرام  و  هاتگرام  شدن  مستقل 
نتیجه گیری می کنم  تلگرام  پیام رسان  از  آذرماه  آخر 
شاهد اختالالتی برای جدی شدن فیلترینگ باشیم. 
فیلترینگ  نوشت:  توئیترخود  صفحه  در  ناظمی  امیر 
در  هم  ما  و  شد  خواهد  سخت تر  آینده  روز هــای  طی 
رسانی  اطالع  فقط  من  نداریم.  نقشی  موضوع  این 
می کنم. وی در مورد گمانه زنی برای فیلترینگ برای 
اینستاگرام نوشت: هنوز این موضوع به تصویب مراجع 
مربوطه نرسیده است، اما یک عده به شدت دنبال این 
اتفاق هستند. این موضوع سبب شد عده ای در فضای 
اینستاگرام  فیلترکردن  با  رابطه  در  نامه ای  به  مجازی 
اشاره کنند که از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات 
سخنگوی  اکنون  اما  است.  شده  منتشر  ارتباطات  و 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در این زمینه دست 

به روشنگری زد. 
نماینده  بی ادبانه  و  قبیح  حرکت  برای    

مجلس باید خون گریه کرد
بیله سوار  جمعه  امام  جدایی،  اصغر  االسالم  حجت 
و  قبیح  زشــت،  بسیار  قضیه  این  در  گفت:  اردبیل 
افتاد،  اتفاق  مجلس  یک نماینده  توسط  که  بی ادبانه 
واقعا باید خون گریه کرد، چرا باید در مجلس ما، چنین 
افراد بی نزاکت و بی ادبی حضور داشته باشند. در یکی 
از کشورها اگر پرواز هواپیما دقایقی تاخیر کند، همه 
مسافران  برابر  در  تعظیم  صورت  به  دقایقی  موظفند 
گاهی  ما،  ایران  در  بایستند.  خواهی  عذر  نشانه  به 
حسرت  در  ولی  می شود  انجام  حرکت ها  زشت ترین 
یک عذرخواهی ساده می مانیم. مردم از کارمند شجاع 
قصد  مجلس  ولی  می کنند،  دفــاع  گمرک  حراست 
مجازات او را دارد و به دنبال شناسایی و معرفی ایشان 

به دادگاه است.

امام صادق )ع( فرمودند:
سخاوت از اخالق پیامبران و ستون ایمان است . هیچ مؤمنی نیست مگر آن كه بخشنده است و تنها 
آن كس بخشنده است كه از یقین و هّمت واال برخوردار باشد ؛ زیرا كه بخشندگی پرتو نور یقین 

است . هر كس هدف را بشناسد بخشش بر او آسان شود

ما را زج نقش تو رد نظر نیادم 
ما را زج کوی تو رهگذر نیادم 

خواب ارهچ خوش آدم همه را رد عهدت
حقا هک هب چشم رد نیادم ما را

حافظ
طلوع آفتاب فردا: 06:40اذان مغرب: 16:41 

اذان صبح فردا: 05:09

نیمه شب شرعی:22:45

غروب آفتاب:16:21 

شعر
روز اوقات حدیث

شرعی

اذان ظهر: 11:30

اسرا

صالبت، استواری و نفوذ ناپذیری، از عناصر محوری هویت مردان مومن است... چنین مران دین باور از آسیب نسیان زیانبار و از گزند غفلت خطرزا مصون اند، 
چنین نام آورانی كه اهل ســداداند، قول ســدید و متقن دارند و سیره صالح و فالح آنها سد محکم در برابر یاجوج استبداد و ماجوج استعمار است، زیرا تقوا كلید 

استواری است:»فان تقوی ا... مفتاح سداد و ذخیره معاد« و دگر اندیشان صالحیت مقاومت در برابر دشمنان را ندارند.
 

سروش هدایت، ج 3، ص176

مفقودی
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میباشد ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  طبسی  فورکی  مصطفی  به  مربوط   S  1412279635173 شاسی  شماره  و 

مفقودی

 209526 موتور  شماره   28 ل   699 ایران   32 پالک  شماره  به   1382 2400مدل  تیپ  نیسان  سیستم  ون  کامیونت  سبز  برگ 
میباشد ساقط  اعتبار  درجه  از  و  شده  مفقود  خیرآبادی  حقیقی  سیدعلی  به  مربوط   D  09427 شاسی  شماره  و 
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