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گردشگری مذهبی قدیمی ترین و
 پر رونق ترین نوع گردشگری است

 »ربح مرکب« از نظام بانکی پاک 
می شود؟

بهارخود انضباطی
 پلیس خدمتگزار

قوانین کانادا اجازه استرداد 
مجرمین را  نمی دهد

دادستان خراسان رضوی مطرح کرد

روزهای خوب قضایی با رئیسی

با حضور استاندار و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان رضوی مانور خدمت 

برگزار شد

آغاز عملیات میزبانی از زایران و 
گردشگران نوروز ۹۸

نماینده مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی گفت: امیدواریم پرونده پدیده شاندیز با 
همان سرعت تعیین تکلیف پرونده پردیسبان که یک اقدام انقالبی در دستگاه قضایی به 

شمار می رود، پیگیری شود....

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، سه شنبه شب در هنگام مسابقه فوتبال بین 
تیمهای استقالل تهران و العین امارات که در چهارچوب....
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در این شماره می خوانیم

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی

نگاهی به تحرکات و گفتگوهای جنجالی رئیس دولت های نهم و دهم 

سهم 75 درصدی عمرانی در بودجه 98

روزهای بد کشتی

در  تا  است  مغتنمی  فرصت  مبارك،  بهار  این 
ایجاد  آن  ظهور  برای  رجب  ماه  كه  معنوی  بستر 
درون،  پاكسازی  و  نفس  تهذیب  با  بتوانیم  كرده، 
عمیق  و  شگرف  تحولی  و  تغییر  مهیای  را  خود 

كنیم.
حضرت  فرمایش  به  كه  رجب  ماه  مبارك  ایام  در 
محمد مصطفی)ص( ماه استغفار امت او و آمرزش 
رویم  می  طبیعت  بهار  استقبال  به  است  مغفرت  و 

تا بار دیگر شاهد...

در صفحه  6  بخوانید

عمران افزایش 
فروشی تخلف  کاهش    

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان رضوی گفت: گردشگری مذهبی قدیمی ترین و پر 
رونق ترین نوع گردشگری است...
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محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق، سه شنبه شب 
و  تهران  استقالل  تیمهای  بین  فوتبال  مسابقه  هنگام  در 
العین امارات كه در چهارچوب لیگ قهرمانان آسیا برگزار 
شد.  ساز  حاشیه  آزادی  ورزشگاه  در  حضور  با  شد  می 
تماشاگران  میان  در  داشت  قصد  كه  زمانی  نژاد  احمدی 
و خارج از جایکاه ویژه قرار بگیرد با ممانعت یگان ویژه رو 
و محافظان  ماموران حفظ نظم ورزشگاه  بین  و  رو شد  به 
چشم  پیش  او  شد.  ایجاد  درگیری  سابق  جمهور  رئیس 
ناظران كنفدراسیون آسیا از منطقه غیر مجاز وارد جایگاه 
رفتار  نژاد  احمدی  محافظان  شده  گفته  شد.  تماشاگران 
مناسبی با ماموران یگان ویژه و حراست ورزشگاه نداشتند. 
محمود احمدی نژاد اخیرا از هر مناسبت و رویدادی برای 
ظاهر شدن در انظار استفاده می كند. پیام او كامال روشن 
است. اومی خواهد دیده شود و نامش دوباره بر سر زبان ها 
بیفتد. احمدی نژاد با رسانه های مختلف و عموما منتقد 
خود در داخل كشور گفتگو می كند. كاری كه پیش از این 
از او سابقه نداشته است. احمدی نژاد كه در دوران ریاست 
با  مصاحبه  به  زیادی  عالقه  آن  از  پس  حتی  و  جمهوری 
رسانه های خارجی داشت حاال با چند روزنامه و خبرگزاری 
اصالح طلب و اصولگرا حرف زده است. سخنان احمدی 
شده  برانگیز  بحث  معمول  مطابق  گفتگو ها  این  در  نژاد 
طلبان  اصالح  بین  از  شرق  و  اعتماد  روزنامه های  است. 
گذشته  روز هــای  در  اصولگرایان  از  فارس  خبرگزاری  و 
گفتگو های خود با محمود احمدی نژاد را منتشر كرده اند. 
البته گفت و گوی خبرگزاری فارس ظاهرا با حواشی روبه رو 
شده و ظاهرا به خبرنگاران فارس اجازه ضبط گفتگو داده 
نشده، دفتر رئیس جمهور سابق این گفتگو را ضبط كرده 
و قرار بر این بوده كه متن و فیلم آن را در اختیار خبرگزاری 
فارس بگذارد. تا چند روز پیش، این اتفاق رخ نداده بود 
و تاكنون فارس توضیح تازه ای درباره سرنوشت مصاحبه 
نداده است. با این حال خبرنگار فارس خالصه ای از گفتگو 
را منتشر كرده كه در آن اظهارات جنجالی از سوی احمدی 
نژاد مطرح شده است. گزارشگران فارس نیز تالش كرده 
شوند. چالش  وارد  پیشین  جمهور  رئیس  با  كه  بودند 

"وضعیت  است:  گفته  فارس  با  گفتگو  در  نژاد  احمدی 
آزادی نسبت به قبل انقالب را باید در دو وجه بررسی كرد. 
بخش اول شدت برخورد با آزادی مردمیست و بخش دوم 
گستره برخورد با آزادی. معتقدم در بخش اول وضعیت ما 
بهتر شده است. یعنی شدت عمل حکومت علیه مخالفان 
آزادی مردم  با  اما گستره برخورد حکومت  یافته،  تخفیف 
بدتر شده است. یعنی در مقایسه با قبل، وضع آزادی بدتر 
شده است."روایت فارس نشان می دهد كه رئیس جمهور 
پیشین از همکاران در بندش یعنی مشایی و بقایی دفاع 
كرده  چه  مشائی  آقای  »مگر  است:  گفته  او  است.  كرده 
پاره كردن حکم  آیا  كردند؟  برخورد  اینطور  با وی  كه  بود 
قاضی جزایش زندان است؟ چرا نقد ما را به حساب اقدام 
علیه امنیت ملی می گذارند؟«احمدی نژاد در این گفتگو 
تاكید كرده كه همیشه به قوه قضائیه نقد داشته و در دوران 
خصوصی  صورت  به  را  نقدهایش  اش  جمهوری  ریاست 

مطرح كرده است.
روزنامه های اصالح طلب  با  نژاد  مصاحبه های احمدی 
سعی  اعتماد  روزنامه  است.  داشته  چالشی  روندی  نیز 
كرده مبانی نظری احمدی نژاد را به پرسش بکشد كه البته 
به موفقیت ویژه ای برسد چرا كه احمدی  نتوانسته است 

با همان روش همیشگی اش به سواالت پاسخ داده  نژاد 
است.

به  را  فحشش  ولی  چطوریست  دولت  دانیم  می  همه    
رئیس جمهور می دهیم 

بار  زیر  اعتماد حتی  روزنامه  با  نژاد در گفتگو   احمدی 
به كارگیری سعید مرتضوی در دولتش نرفت و در پاسخ به 
اینکه چرا او را برای ریاست تامین اجتماعی انتخاب كردند، 
گفت: »من انتخاب نکردم. همه می دانیم دولت چطوری 
است، ولی فحشش را به رئیس جمهور می دهیم. یعنی یک 
تیتر یک  و  تخلف می كند  اهواز  در  بانک صادراتی  شعبه 
روزنامه این است كه احمدی نژاد مقصر است. این مدل كه 
غیراخالقی است.« رئیس دولت های نهم و دهم در بخش 
»قانون  گفت:  اساسی  قانون  درباره  سخنانش  از  دیگری 
اساسی 177 اصل دارد و باالی 150 تا 160 تا تفسیر دارد! 
این تفسیر ها خودش یک قانون اساسی جدید است و باید 
به رای مردم گذاشته شود.« او همچنین درباره اختیارات 
و  قضائیه  قوه  در  »اختیارات  كرد:  اظهار  گانه  سه  قوای 
است.«  مجریه  قوه  در  پاسخگویی  و  است  متمركز  مقننه 
بسیار مفصل  اعتماد  روزنامه  و گوی  اینکه گفت  با وجود 
بود اما گفت و گوی رئیس جمهور پیشین با روزنامه شرق 
بیشتر جنجال به پا كرد. این مصاحبه به مسائل اقتصادی 
بر خالف چهره ای  این گفت وگو  در  او  اختصاص داشت. 
كه پیشتر از خود به نمایش گذاشته بود به دفاع از برخی 

متهمان اقتصادی پرداخت.
  پول نفت را دادیم مردم بخورند 

همیشه  اش  جمهوری  ریاست  دوران  در  نژاد  احمدی 
توپ مشکالت اقتصادی را در زمین افرادی ناشناس می 
انداخت و آن ها را مقصر معرفی میکرد. او بار ها اعالم كرد 
كه نام مفسدان اقتصادی در جیبش قرار دارد. با این حال 
»این شیوه كه  تازه گفت:  با شرق در موضعی  در گفتگو 
منتسب  افراد  از  تعدادی  به  را  اقتصادی  حوزه  مشکالت 

كنیم، یک نوع آدرس غلط دادن است؛ در حالی  كه باید 
او  كنیم.«  برطرف  را  اشکاالت  و  كنیم  درست  را  ساختار 
شوند.  مجازات  نباید  متخلفان  نمی گویم  »من  افــزود: 
هركس تخلفی می كند به اندازه تخلفش باید مجازات شود 
و این دفاع از حقوق عمومی است؛ اما اگر ما این طور به 
جامعه القا كنیم كه یک تعدادی در جامعه هستند كه دارند 
اخالل می كنند و این ها را ما جمع كنیم و سپس اقتصاد 
درست می شود، حاال جمع كردید و اقتصاد درست نشد، 
باز می گویید نه! یک عده دیگرند، این چرخه باطل تا كی 
و كجا قرار است ادامه پیدا كند؟« احمدی نژاد در گفتگو 
گفت:  او  داشت.  زیادی  عجیب  نظر های  اظهار  شرق  با 
»همین امروز دولت را دست من بدهند، در شش ماه قیمت 
نفت برمی گردد به همان قیمت باالی صد دالر.« او در پاسخ 
به این پرسش كه چگونه این كار را می كند اظهار كرد: »این 
بین الملل  مدیریت  هنر  این  است.  كوزه گری  فوت  دیگر 
است. ما این همه تالش كردیم، این طرف دنیا آن طرف 
تک تکشان  با  جلسه  چندین  در  اوپــک،  اعضای  دنیا، 
صحبت كردم، قیمت نفت را باال بردیم، پولش را هم آوردیم 
و به مردم دادیم كه بخورند. نوش جانشان، مال خودشان 
كنونی  دولت  نفتی  سیاست های  از  انتقاد  با  او  بــوده.« 
گفت: »متوسط قیمت نفت به 55 دالر رسیده است. در هر 
بشکه 50 دالر از جیب مردم ایران رفته، كجا رفته؟ به نفع 
چه كسی؟ به نظر من آمریکا باید خیلی از ماجرا پرت باشد 
اداره  بر  این چند سال  این شرایطی كه در  با  كه بخواهد 
روزی  آمریکا  كند.  براندازی  ایران  در  شده،  حاكم  كشور 
12 میلیون بشکه نفت وارد می كند، 12 میلیون ضرب در 
50 دالر می شود سالی 220 میلیارد دالر سود! دیگر چه 
صورت  به  حتی  سخنانش  در  نژاد  می خواهد؟«احمدی 
تلویحی از خاوری دفاع كرد و پرسید: »جرم آقای خاوری 
دادگاه  در  باید  جرم  می گوید  ما  اساسی  قانون  چیست؟ 
صالحه اثبات شود وگرنه نمی توانید كسی را متهم كنید. 

آیا دادگاه صالحی برای ایشان برگزار شده؟ ایشان چطور 
انتصاب خاوری  "او گفت كه موافق  از كشور خارج شد؟ 
به عنوان رئیس بانک ملی نبوده است، اما رئیس جمهور 
دلیل  درباره  نژاد  احمدی  نمی گیرد.  تصمیم  باره  این  در 
مخالفتش گفت: »می دانستم او را قربانی خواهند كرد یا 
به دلیل مسائل دیگری اتهاماتی به او می زنند.«او مدعی 
شد كه دولت فعلی 30 میلیارد دالر نفت فروخته و پولش 
را هنوز نگرفته است. احمدی نژاد درباره باقری درمنی كه 
چندی پیش اعدام شد، هم گفت: »اصال جرم او چه بود؟ 
اخالل  می گویند  اینکه  بوده؟  چه  جرمش  می دانید  شما 

باید روشن شود، چه كار مشخصی اخالل است.«
  هیچ کدام از تصمیمات دولت اشتباه نبوده است 

از  دیگر  بخش هایی  در  دهم  و  نهم  دولت های  رئیس   
گفت و گوی خود با شرق در پاسخ به این سوال كه در طول 
هشت سال ریاست جمهوری اشتباهی نداشته اید؟ اظهار 
كرد: »ممکن است ضعف هایی داشته باشم، اما هیچ كدام 
از تصمیمات دولت اشتباه نبوده است. یکی را اسم ببرید.« 
و  گفت  انتشار  از  پس  كرد.  تاكید  خود  موضع  این  بر  او 
گوی احمدی نژاد با شرق وزارت نفت ادعای او مبنی بر 
دریافت نکردن 30 میلیارد دالر پول نفت در دولت حسن 
این وزارت خانه در تکذیبیه ای اعالم  را رد كرد.  رو حانی 
كرد: »اظهارات آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری 
محترم پیشین در گفت وگوی اخیر با یکی از رسانه ها مبنی 
بر دریافت نکردن 30 میلیارد دالر پول نفت فروخته شده در 
پنج سال گذشته، كذب محض است و هیچ پایه و اساسی 
ایشان  به اعالم وزارت نفت "همچنین ادعای  بنا  ندارد.« 
فردی  توسط  نفت  پول  دالر  میلیارد   5 بازنگشتن  درباره 
ناشناس در دبی نیز از اساس غیر واقعی و عاری از حقیقت 
یا  از بی اطالعی  بوده و در خوش بینانه ترین حالت ناشی 

ارائه اطالعات دروغ به ایشان است."
رسانه های  با  مصاحبه  كنار  در  نژاد  احمدی  محمود 

از  خارجی  های  رسانه  برخی  با  اخیر  روزهای  در  داخلی 
جمله راشاتودی نیز گفت و گو كرده است. او همچنین نامه 
ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه نگاشته و 

انتقاداتش از این قوه را بیان كرده است. 
  آیااحمدی نژاد کاندیدای انتخابات 1400 است؟ 

و  پوزخندی می زنند  تنها  این سوال  مقابل  در  بسیاری 
می گویند : »محال است« برخی دیگر معتقدند: »احتمال 
رد صالحیت او به مراتب بیشتر از تاییدش است« خودش 
است  قرار  دیگر  بار  كه  دارند  باور  گویی  اما  اطرافیانش  و 
به پاستور برود! احمدی نژاد این روزها در دفتر ولنجکش 
است و اخیرا در پاسخ به پرسش شبکه تلویزیونی راشاتودی 
مبنی بر اینکه آیا قصد دارید دوباره برای ریاست جمهوری 
هستیم،  مردم مان  خواست  تابع  »ما  گفت:  كنید  اقدام 
حامیانش  و  احمدی نژاد  كنیم.«  صبر  باید  بازهم  اما 
آن  محتوای  به  اما  می گویند  سخن  تغییر  از  مدت هاست 
اشاره ندارند و هر سوالی را یا با سوال دیگر پاسخ می دهند 
یا اینکه می گویند »منتظر باشید«. مانند بهمن شریف زاده 
از اعضای حلقه نزدیک احمدی نژاد كه گفته بود:  »فضای 
سیاسی كشور در سال 1400 بسیار متفاوت خواهد بود 
و خیلی چیزها تغییر خواهد كرد آقای احمدی نژاد اصال 
درباره انتخابات 1400 حرفی نزده اند و نخواهند زد«. به 
تالش  موضوع،  این  طرح  از  نخست  هدف  می رسد  نظر 
برای فراموش نشدن آنهاست و اگر توجه شود احمدی نژاد 
هم مدت هاست از روش »انکار« بهره می گیرد و جالب تر 
ریاست جمهوری اش  سال   8 در  كه  می كند  تاكید  آن  از 
اشتباهی مرتکب نشده است اما پاسخ نمی دهد كه چگونه 
ریشه بسیاری از مشکالت امروز جامعه در دوران ریاست 
جمهوری او كشف می شود كه اخالل در نظام اقتصادی 
كشور یکی از این موارد است. به هر حال احمدی نژادی ها 
كه بهار را نام و سمبل جریان خودشان نامگذاری كردند 
در  احمدی نژاد  مجدد  كاندیداتوری  ادعای  با  تالشند  در 

انتخابات 1400 اینگونه وانمود كنند كه خللی در اراده آنها 
ایجاد نشده است.

   بطحائی گلپایگانی: آرزو بر جوانان عیب نیست چه رسد به 
احمدی نژاد که پیر است

 اما سایرین مخالف این ادعاها هستند به عنوان مثال روز 
دوشنبه یک عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: »مَثل قدیمی 
است كه می گوید: »هر كسی را از طریق هم نشینانش و رفقایش 
احمدی نژاد  شخصیت  زوایــای  با  مردم  بنابراین  بشناس.« 
آشنا شدند و او دیگر محلی از اعراب ندارد. بی خود تالش 
می كند تا دوباره مطرح شود.« آیت ا... سیدهاشم بطحائی 
گلپایگانی درباره امیدهای احمدی نژاد برای بازگشت به عرصه 
ریاست جمهوری اظهار كرد: »از قدیم گفتند آرزو بر جوانان 
عیب نیست چه رسد به احمدی نژاد كه پیر است. در مجموع 
نفس اّماره همواره انسان را تحریک می كند كه از این حرف ها 
بزند اما خود فرد باید بسنجد و تصمیم بگیرد.« وی افزود: 
»احمدی نژاد باید به پرونده خود نگاه كند، سوابق كاری خود 
را ورق بزند و ببیند كه چه خرابکاری هایی را مرتکب شده است. 
با در نظر گرفتن این مسائل او واقعا باید بررسی انجام دهد و 
ببیند زمینه دارد كه دوباره به صحنه انتخابات ریاست جمهوری 
بیاید؟« عضو مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: »احمدی نژاد 
روی موج حركت می كند و نفس اّماره هم طوری است كه 
زشتی ها را نزد انسان زیبا و بی ُعرضگی ها را ُعرضه مند جلوه 
می دهد. معتقدم بعد از آن مسائلی كه اتفاق افتاد و سوابقی 
كه او از خود به جای گذاشت، زمینه اجتماعی برای بازگشتش 
وجود ندارد.« این استاد حوزه و دانشگاه درباره امکان تایید 
و  تحریکات  حرف ها،  »با  گفت:  احمدی نژاد  صالحیت 
تقرب هایی كه داشته بعید می دانم كه تایید صالحیت شود. 
چون در این مدت خیلی موج سواری و به همه هم تعرض كرد. 
بنابراین اگر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری تایید 
شود، موید زیر سوال می رود.« بطحائی گلپایگانی تاكید كرد: 
»برای برخی افراد میز ریاست خیلی لذت و جاذبه دارد؛ آن قدر 

كه فرد همه اعتبارش را برای رسیدن و حفظ آن می گذارد«.
  اهمیت مجلس برای احمدی نژاد

حضور  امکان  كه  كرد  توجه  موضوع  این  به  باید  البته 
اطرافیان به ویژه وزرای احمدی نژاد در انتخابات مجلس وجود 
دارد كه این موضوع را از دو زاویه باید مورد ارزیابی قرار داد. 
نخست اینکه این جریان با ارائه لیست مستقل و وعده های 
عوام پسند درصدد جلب توجه جامعه خواهد بود تا اگر در سال 
1400 امکان حضور احمدی نژاد فراهم شد از این پتانسیلی 
كه در سال 98 آماده شده، بهره برداری كند. از سوی دیگر 
این جریان قصد دارد با فرستادن نیروهایش در مجلس به 
در  آنها  شعارهای  زیاد  احتمال  به  كه  بپردازد  جریان سازی 
حمایت از مستضعفان و اقشار كم در آمد جامعه درعین انتقاد 

به عملکرد روحانی و مجلسیان دهم است.
  شاید اینگونه نباشد 

در میان همه نظرها اما این احتمال شاید بیشتر از بقیه به 
واقعیت نزدیک تر باشد كه زندگی گلخانه ای در عرصه سیاست 
و شکل گیری حلقه های ارتباطی با چنین شخصیت هایی، 
زمینه انسداد خبررسانی صحیح و تبدیل اخبار به داده ها را 
برای آن ها فراهم می كند. به عبارت دیگر بسیاری از نخبگان 
سیاسی كه خود را در این سطح می بینند، حلقه ای از مریدان 
با گزاره های  و  از آن ها بهره می گیرند  و پیروانی را دارند كه 
گوناگون در جهت منافع خود، این نخبگان را تشویق به حضور 
مجددا برای  استمرار جایگاه كاذبشان میان نخبگان می كنند؛ 
احمدی  محمود  مانند  شخصیت هایی  اینکه  از  بیش  لذا 
نژاد در چنین رویکرد هایی نقش داشته باشند، این حلقه 
بیشتر  منافع  برای  كه  هستند  غیرصادقشان  نزدیکان 

خودشان، آن ها را به این سمت سوق می دهند.
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نگاهی به تحرکات و گفتگوهای جنجالی رئیس دولت های نهم و دهم 

احمدی نژاد همه جا هست 

مجلس بان

و  قضایی  كمیسیون  رئیسه  هیات  عضو 
به  توجه  با  اســت:  معتقد  مجلس،  حقوقی 
وجود  با  آنها  كانادا،  دولــت  لیبرالی  قوانین 
انعقاد قرارداد استرداد مجرمین بین دو كشور، 
را  ایران  به  بازگشت  و  مجرمین  استرداد  اجازه 

نخواهند داد.
عدم  به  اشاره  با  جهان آبادی  رحیمی  جلیل 
ایران  بین  مجرمین  استرداد  ــرارداد  ق وجــود 
استرداد  قراردادهای  الزمه  گفت:  كانادا،  و 
مجرمین بین كشورها وجود روابط دیپلماتیک 
متعادل است، رابطه دیپلماتیک ایران و كانادا 
با  به دلیل مواضع دولت كانادا  و  خوب نیست 
حالت  به  روابط  این  اسالمی  جمهوری  دولت 
این  در  ما  سفارت خانه های  لذا  درآمده  تعلیق 
قرارداد  طریق  از  بنابراین  نیست  فعال  كشور 
مفسدان  پیگیر  نمی توانیم  مجرمین  استرداد 

اقتصادی فراری باشیم.
  قرارداد استرداد مجرمین دولت ها را مکلف به 

همکاری در همه موارد نمی کند
باخرز  و  تایباد  جــام،  تربت  مــردم  نماینده 

كرد:  تصریح  اســالمــی،  ــورای  ش مجلس  در 
رو  كانادا  و  ایران  دیپلماتیک  روابط  چنانچه 
انعقاد  اولویت ها  از  یکی  قطعا  رود،  بهبود  به 
قرارداد استرداد مجرمین است اما قراردادهای 
دولت  كه  نیست  گونه ای  به  مجرمین  استرداد 
با  موارد  همه  در  كند  مکلف  را  مقابل  طرف  یا 

ما همکاری كند.
جرایم  نوع  به  توجه  با  دولت ها  افــزود:  وی 
استرداد  قراردادهای  در  جانبه  دو  توافقات  و 
می كنند،  همکاری  یکدیگر  با  مجرمین، 
در  كانادا  دولت  لیبرالی  قوانین  به  توجه  با 
بعید  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  عرصه 
روابط  بازگشایی  وجود  با  كه  می رسد  نظر  به 
را  خود  متهمان  بتوانیم  كشور،  دو  دیپلماتیک 

از آنها پس بگیریم.
  دولت کانادا به دنبال جذب سرمایه است

سویی  از  شد:  یادآور  جهان آبادی  رحیمی 
است،  سرمایه  جذب  دنبال  به  كانادا  دولت 
از كشور جهان سوم سرمایه را  لذا وقتی فردی 
و  درآمد  نوع  كه  است  بعید  ببرد  كشور  این  به 

مهم  آنها  برای  آن  بودن  قانونی  و  مشروعیت 
باشد، از سوی دیگر در كشورهایی مانند كانادا 
با فضای لیبرالی، افکار عمومی تاثیرگذار است 
و با توجه به ترسیم آنها از ایران برای مردمشان، 
بازگرداند افرادی كه از طرف ایران تحت تعقیب 

هستند، بازتاب های منفی ایجاد می كند.
ــورای  ش مجلس  در  مـــردم  نماینده  ــن  ای
افراد  از  دسته  دو  ایران  كرد:  تصریح  اسالمی، 
نخست  می دهد؛  قرار  تعقیب  تحت  عموما  را 
متهمانی كه جرایم عمومی دارند و دوم افرادی 
كشورهای  هستند،  امنیتی  جرایم  دارای  كه 
غربی هم علی رغم شعارهایی كه سر می دهند، 
نخواهند  همکاری  مجرمین  این  استرداد  در 

كرد.
به  ــادا  كــان و  ــران  ایـ ــط  روابـ سطح  كــاهــش 

درخواست دولت كانادا صورت گرفته است
اعتراض  آیا  كه  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
میانجیگری  یا  كانادایی  ایــرانــی-  مقیمان 
كانادا  و  ایران  روابط  بهبود  در  دیگر  كشوری 
باشد،  تاثیرگذار  می تواند  مجرمین  استرداد  یا 
با  دیپلماتیک  روابــط  كه  زمانی  تا  ما  گفت: 
خارجه  امــور  وزارت  باشیم،  نداشته  كانادا 
نمی تواند گامی در این مسیر بردارد. در كاهش 
سطح روابط هم كانادایی ها مقصر هستند لذا 
تاثیر  تحت  اما  شود  پیشگام  باید  كانادا  دولت 
اثرگذار  البی های  و  صهیونیست ها  القاعات 
كانادا  از  مجرمین  استرداد  امکان  است.عدم 
طریق  از  پیگیری  پیچیده  فرایند  به  توجه  با 
و  قضایی  كمیسیون  رئیسه  هیات  اینترپلعضو 
حقوقی مجلس شورای اسالمی، افزود: پلیس 
موثر  می تواند  مجرمین  استرداد  در  اینترپل 
پیگیری  و سخت  پیچیده  فرایند  اما  واقع شود 
متهمان  تعقیب  اجازه  اینترپل  پلیس  از طریق 

را نمی دهد.

نایب رئیس فراكسیون نمایندگان والیی مجلس گفت: مفاسد 
داده،  رخ  واردات  قضیه  پیرامون   97 سال  در  كه  عمده ای 

بزرگترین مفاسد مالی تاریخ این كشور است.
محمد دهقان در خصوص اظهارات اسحاق جهانگیری مبنی 
اساسی،  كاالهای  تامین  برای  دالر  میلیارد   11 اختصاص  بر 
اظهار داشت: آقای جهانگیری گفته است كه 11 میلیارد دالر 
شده  داده  اختصاص  اساسی  كاالهای  به  فقط   97 سال  در 
وجود  به  شنونده ای  هر  ذهن  در  سوالی  مبنا  این  بر  است، 

می آید كه این 11 میلیارد دالر در كجا هزینه شده است؟
  قیمت گوشت وارداتی با ارز آزاد 60 هزار تومان است

شورای  مجلس  والیی  نمایندگان  فراكسیون  رئیس  نایب 
تمام  قیمت  كارشناسان،  نظر  براساس  اینکه  بیان  با  اسالمی 
شده واردات گوشت، هر كیلو 5 دالر بیشتر نیست، بیان كرد: 
اكنون كه قیمت دالر آزاد 13 هزار تومان است، اگر با ارز آزاد 
نیز گوشت وارد كنیم و همه حقوق مانند، حق حمل و نقل و... 
را پرداخت كنیم، هر كیلو گوشت حدود 60 تا 65 هزار تومان 
باید باشد، در حالیکه اكنون مردم گوشت را كیلویی 120 هزار 
نیز  بازار  در  دولتی  گوشت  عرضه  می كنند،  خریداری  تومان 
گوشت،  این  متاسفانه  كه  دارد  قیمت  تومان  هزار   50 حدود 

مرغوب نیست.

  اگر با دالر 13 هزار تومانی هم شکر وارد می کردیم قیمت آن به 7 
هزارتومان نمی رسید

شورای  مجلس  در  چناران  و  شاندیز  طرقبه،  مردم  نماینده 
قیمت  گفت:  شکر،  بازار  در  نابسامانی ها  به  اشاره  با  اسالمی 
جهانی شکر هر كیلو 28 سنت است و اگر با دالر آزاد وارد كشور 
شود قطعا قیمت آن به 7 هزار تومان نمی رسد، اینکه دولت 11 
میلیارد دالر با قیمت 4 هزار و 200 تومانی اختصاص داده تا 
شکر، گوشت، روغن و امثال این ها وارد كشور شود این سوال 
افزود:  برده اند.وی  بهره  این وجوه  از  پیش می آید چه كسانی 
دالر  و  تومانی   4200 ارز  به التفاوت  ما  كه  است  این  سوال 
13200 تومانی كه برای هر دالر 8 هزار تومان است و در رقم 
وجود  به التفاوت  ما  تومان  میلیارد  هزار   99 دالر،  میلیارد   11
دارد، به جیب چه كسی رفته است؟ طبیعتا یک سری دالل ها 

كار واردات را انجام می دهند.
  وارد کنندگان دارو با دالر 3800 تومانی داروها را با 10 برابر قیمت 

وارد کشور می کنند
عضو كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی با 
بیان اینکه حدود 3 درصد از داروها وارداتی هستند، بیان كرد: 

فساد بسیار زیادی در این 3 درصد واردات دارو وجود دارد.
كشور  داخل  در  دارویی  شركت  آقایان  از  بعضی  افزود:  وی 

ثبت كرده اند و شركت دارویی دیگری را نیز در خارج از كشور 
راه اندازی كرده اند؛ این افراد بعضی از داروها را خودشان با 10 
به مردم  را  این دارو  بعد  و  به خودشان می فروشند  برابر قیمت 
می دهند.دهقان ادامه داد: برای واردات دارو ارز 4200 تومانی 
دریافت می كنند و حدود 400 تومان نیز یارانه می گیرند و در 
در حالیکه  تومان می شود،  آن ها 3800  برای  ارز  قیمت  عمل 
این دارو اگر با ارز آزاد وارد شود، به این گرانی نبود اما اكنون 
در  و  می گیرند  پول  دولت  و  مردم  از  دارو  واردات  برای  آقایان 

نهایت مردم داروی گران قیمتی را باید خریداری كنند.
  مسئوالن تنظیم بازار شرکت واردات هم دارند

جیب  به  را  پول ها  این  كسانی  چه  اینکه  خصوص  در  وی 
اكنون  كنم،  مطرح  را  اسامی  نمی توانم  من  افــزود:  زده انــد، 
شركت هایی ثبت شده اند كه متاسفانه عناصر دولتی نیز عضو 
در  و  می دهند  انجام  را  واردات  كار  كه  بوده اند  شركت ها  این 
فضای مجازی نیز اسامی آن ها وجود دارد، اما از آن جایی كه 
برای من هنوز اثبات نشده نمی توانم قضاوت داشته باشم و از 
برا اسنادی كه  بنا  آن ها اسمی نمی برم.دهقان اظهار داشت: 
مشاهده كرده ام، بعضی از آقایانی كه در وزارت جهادكشاورزی 
مسئول واردات و تنظیم بازار هستند، خودشان شركت واردات 
به  را  خود  سهام  صوری  صورت  به  است  ممکن  كه  داشته اند 
مجلس  در  طرقبه  مردم  باشند.نماینده  كرده  واگذار  دیگران 
به  متاسفانه  نیز  پول  این  از  بخشی  گفت:  اسالمی   شورای 
عینا  اساسی،  كاالهای  واردات  جای  به  كه  شده  داده  افرادی 

مبالغ را در بازار، به قیمت آزاد فروخته اند.
  11 میلیارد دالر ارز دولتی به جیب 200 دالل رفت

وی افزود: برخی كارشناسان می گویند عمده این مبلغ 11 
رفته  و دالل  كننده  وارد  نفر  به جیب حدود 200  میلیارد دالر 
است كه آقای جهانگیری و دولت باید پاسخ دهند، قوه قضائیه 

نیز باید به این موضوع وارد شود.
اسالمی  شورای  مجلس  حقوقی  و  قضائی  كمیسیون  عضو 
آئین   290 ماده  اساس  بر  باید  كشور  كل  دادستان  گفت: 
دادرسی كیفری وارد شود زیرا این موضوعات از مصادیق حقوق 
عمومی است و باید معلوم شود كه 99 هزار میلیارد تومان كجا 

رفته است.

آیا ارزهای موسوم به »دالر جهانگیری« به جیب مفسدان رفته است؟قوانین کانادا اجازه استرداد مجرمین را  نمی دهد

اسالمی  شــورای  مجلس  در  كالت  و  مشهد  نماینده 
بانکی  برای تطهیر نظام  انقالبی مجلس  اقدام  از  گفت: 
و  تولیدكنندگان  مشکل  حل  و  مركب  ربح  شوم  پدیده  از 
تسهیالت گیرندگان تشکر می كنم و از فقها و حقوقدانان 
تشخیص  مجمع  به  ارجاع  صورت  در  و  نگهبان  شورای 
مصلحت، از اعضای مجمع می خواهم مجلس را در این 

اقدام مهم یاری دهند.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در تشریح پیشنهاد 
بودجه  قانون   16 تبصره  به  بند  یک  الحاق  برای  خود 
سال 98 درباره حذف سود مركب از اعطای تسهیالت و 
نهایی و اجرای آن قرار  اینکه در صورت تصویب  توضیح 
گذشته  سال  های  طی  افزود:  بیفتد؟  اتفاقی  چه  است 
به دلیل بی توجهی بانک مركزی و مجلس، اتفاق بسیار 
قفل  باعث  كه  افتاده  بانک  های كشور  از  برخی  در  بدی 
شدن بخشی از منابع بانک  ها و ورشکسته و تعطیل شدن 

بسیاری از واحدهای تولیدی كشور شده است.
رییس كمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای 
اسالمی، با بیان اینکه طبق مقررات جاری بانک مركزی 
است،  رسیده  هم  نگهبان  محترم  شــورای  تأیید  به  كه 
نتواند  سررسید  در  بدهکار  كه  صورتی  در  كرد:  اضافه 
بدهی خود را به بانک بپردازد، باید برای مدتی كه تأخیر 
كرده است، وجه التزام پرداخت كند. وجه التزام عبارت 
است از 6 درصد بعالوه نرخ سود مندرج در قرارداد، اما 
شورای محترم نگهبان در مجوزی كه به بانک مركزی برای 
كرده  تصریح  داده،  بانک  ها  توسط  التزام  وجه  دریافت 
است كه دریافت وجه التزام فقط بر روی باقیمانده اصل 

تسهیالت اعطائی مجاز است.
  برخی از بانک  ها از سود تسهیالت و جرائم متعلق به آن، 

دوباره و چندباره، وجه التزام گرفته اند
این  به  بانک  ها  از  برخی  متأسفانه  داد:  ادامــه  وی 
و  تسهیالت  »سود«  از  و  اند  نکرده  توجه  مهم  موضوع 
التزام  وجه  چندباره،  و  دوبــاره  آن،  به  متعلق  »جرائم« 
پس  كه  بوده  صورت  این  به  هم  كار  روش  و  اند  گرفته 
اصل  باقیمانده  بانک  اولیه«،  ــرارداد  »ق مدت  پایان  از 
جرائم  باقیمانده  و  تسهیالت  سود  باقیمانده  تسهیالت، 
متعلقه را جمع زده و یک تسهیالت جدید به همان مبلغ 

به مشتری پرداخت كرده است.
شــورای  مجلس  در  كــالت  و  مشهد  ــردم  م نماینده 
در  هم  كامالً  كه  فرآیند،  این  در  اینکه  بیان  با  اسالمی، 
می افتد  اتفاقی  همان  دقیقًا  است،  رایج  ما  بانکی  نظام 
كه شورای محترم نگهبان صریحًا آن را نهی كرده است، 
اظهار داشت: این كار به معنی این است كه بانک از سود، 
سود بگیرد كه مصداق روشن و قطعی »ربح مركب« و مورد 
این  نتیجه  و  است  تقلید  معظم  مراجع  و  فقها  نهی همه 
رفتار بانک  ها، انباشته شدن بدهی تسهیالت گیرندگان و 

افزایش مطالبات معوق بانکهاست كه متأسفانه روز به روز 
هم دارد بیشتر و بیشتر می شود.

با  مشتریان  بدهی  محاسبه  بانک  ها؛  قانونی  الزام    
استفاده از روش سود ساده انجام شود

حسین زاده بحرینی در پاسخ به این سوال كه آیا به نظر 
از روش سود مركب،  به جای استفاده  باید  بانک  ها  شما 

استفاده  با  را  خــود  مشتریان  بدهی 
كنند؟،  محاسبه  ســاده  سود  روش  از 
بانکهاست  قانونی  الزام  این  بله،  افزود: 
كه  اســت  مدعی  هم  مركزی  بانک  و 
بانک  ها  به  ــود،  خ بخشنامه  های  در 
سود  روش  از  كه  اســت  داده  دستور 
حال،  عین  در  نکنند،  استفاده  مركب 
رئیس كل قبلی بانک مركزی در جلسه 
كمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت 
از  برخی  است  ممکن  كه  داشت  اظهار 
بانکها از روش ربح مركب استفاده كرده 

باشند.
مركزی،  بانک  فقهی  شــورای  عضو   
وقتی  كه  است  این  جالب  داد:  ادامــه 
پیشنهاد حذف ربح مركب از محاسبات 
بانکها را برای اولین بار در جلسه مدیران 
مجلس  محترم  رئیس  با  بانکها  محترم 
مطرح كردم، همه مدیران بانکها از این 
از  یک  هیچ  و  كردند  استقبال  پیشنهاد 
آنها منکر استفاده از روش ربح مركب در 

بانکهای كشور نشد.

شدن  نهایی  از  جلوگیری  برای  مركزی  بانک  تالش 
مصوبه حذف دریافت ربح مركب

وی در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، 
تاكید كرد: اگر بانک مركزی معتقد است كه بانک  های ما 
واقعًا از روش ربح مركب استفاده نمی كنند، بهتر بود به 
مصوبه،  این  شدن  نهایی  از  جلوگیری  برای  تالش  جای 
ربح  بانک  ها  كه  می كرد  اعــالم  صریحًا 
مركب نمی گیرند تا اساسًا نیاز به چنین 

مصوبه ای نباشد. 
ساده  سود  فرق  بحرینی  زاده  حسین 
داد  توضیح  مثال  یک  با  را  مركب  سود  و 
یک  مبلغ  شخصی  كنید  فرض  افزود:  و 
میلیون تومان با نرخ سود 20 درصد و با 
سررسید یکساله از بانک تسهیالت گرفته 
است، این شخص باید در سررسید، یک 
میلیون و 200 هزار تومان به بانک عودت 
بانک مركزی  دهد، حسب مقررات فعلی 
نیز  نگهبان  محترم  شــورای  تأیید  به  كه 
رسیده است، تسهیالت گیرنده در ضمن 
می كند،  منعقد  بانک  با  كه  قــراردادی 
متعهد و »ملتزم« می شود كه در صورتی 
سررسید  در  خود  بدهی  پرداخت  در  كه 
»وجه  عنوان  به  را  مبلغی  كند،  كوتاهی 

التزام« به بانک بپردازد.
سود  نرخ  از  درصد   6 التزام،  وجه  نرخ    

مندرج در قرارداد بیشتر است
 6 التزام،  وجه  نرخ  اینکه  بیان  با  وی 

درصد از نرخ سود مندرج در قرارداد بیشتر است، ادامه 
در  گیرنده  تسهیالت  اگر  قــرارداد،  طبق  بنابراین  داد: 
سررسید، بدهی خود را به بانک نپردازد و یک سال تأخیر 
باید یک میلیون و 512 هزار تومان پرداخت كند،  كند، 
پس در این مثال، جریمه یکسال تأخیر، 312 هزار تومان 
است، حال اگر یک سال دیگر تأخیر كند و كل بدهی اش 

را در پایان سال سوم یکجا پرداخت كند، 
تومان  هزار   312 می افتد؟  اتفاقی  چه 
اگر  می شود،  افزوده  او  بدهی  به  دیگر 
را در  تأخیر كند، مثالً بدهی اش  بازهم 
پایان سال چهارم یا پنجم یا ... پرداخت 
كند، طبق مصوبه صریح شورای محترم 
التزام«  »وجه  یا  جریمه  مبلغ  نگهبان، 
برای سال  های بعد هم همان 312 هزار 
تومان است و این عدد، با گذشت زمان 

افزایش پیدا نمی كند.
رییس كمیته پول، بانک و بازار سرمایه 
تاكید كرد: در  مجلس شورای اسالمی، 
سال   10 گیرنده  تسهیالت  اگر  نتیجه 
تأخیر كند و تمام بدهی خود را به جای 
در  بپردازد،  اول  سال  پایان  در  كه  این 
باید  كند،  پرداخت  یازدهم  سال  پایان 
مجموعًا چهار میلیون و 320 هزار تومان 
به بانک پرداخت كند تا بری الذمه شود، 
فرمول  از  بانک  اگر  مثال،  همین  در  اما 
»سود مركب« استفاده كند، از تسهیالت 
 320 و  میلیون  »چهار  جای  به  گیرنده 

هزار تومان«، »دوازده میلیون و 100هزار تومان« مطالبه 
خواهد كرد، یعنی حدودًا سه برابر.

  ایراد شورای محترم نگهبان این بود که چرا بین معذور و 
غیرمعذور فرق نگذاشته اید

 وی با بیان اینکه همین رفتار غیرقانونی و غیرمنصفانه 
است كه به حق، مورد اعتراض مراجع معظم تقلید واقع 
ویژه  به  بانک  ها،  متوسط  و  كوچک  بدهکاران  و  شده 
تولیدكنندگان را مستأصل كرده است، افزود: البته همه 
بانک  ها چنین رفتاری ندارند و بعضی از بانک  ها، مطابق 
نظر شورای محترم نگهبان و بخشنامه  های بانک مركزی 

عمل كرده اند كه باید از آنها تشکر كنیم.
چرا  كه  سوال  این  به  پاسخ  در  بحرینی  زاده  حسین 
ادامه  است،  گرفته  ایراد  مصوبه  این  به  نگهبان  شورای 
داد:احتماالً متن اولیه ای كه برای شورای محترم نگهبان 
تصور  این  و  نبوده  گویا  كافی  اندازه  به  بودیم،  فرستاده 
برای اعضای محترم شورا ایجاد شده بود كه گویا مجلس 
یعنی  گیرندگان  تسهیالت  بدهی  از  بخشی  می خواهد 
محترم  شورای  ایراد  و  ببخشد  را  تسهیالت  سود  یا  اصل 
فرق  غیرمعذور  و  معذور  بین  چرا  كه  بود  این  نگهبان 

نگذاشته اید؟ و این تبعیض نارواست.
  مصوبه مجلس، بخشش اصل یا سود تسهیالت نیست 

و در این مصوبه فقط جرائم بخشیده شده است
بود  این  نگهبان  شورای  دیگر  ایراد  اینکه  بیان  با  وی 
و  می زند  ضرر  خصوصی  بانک  های  به  مصوبه  این  كه 
خصوصی  بخش  به  تواند  نمی  مجلس 
زیان تحمیل كند، تصریح كرد: متأسفانه 
در  هم  بانکی  شبکه  و  مركزی  بانک 
نقش  خیلی  نادرست  ذهنیت  این  ایجاد 
داشتند كه به برخی از فقها و حقوقدانان 
موضوع  كه  دادیم  توضیح  شورا  محترم 
سود  یا  اصل  بخشش  مجلس،  مصوبه 
فقط  مصوبه  این  در  و  نیست  تسهیالت 
نیز  اكنون  هم  كه  شده  بخشیده  جرائم 
خودشان  اختیار  با  بانکها  مدیره  هیأت 
از  و  می دهند  انجام  را  بخششی  چنین 
مجلس  مصوبه  به  اعتراضی  جهت  این 

ندارند.
مركزی،  بانک  فقهی  ــورای  ش عضو   
مصوبه  اصلی  نکته  اینکه  بر  تاكید  با 
محاسبات  نــحــوه  تصحیح  مجلس، 
بانک  ها و حذف ربح مركب است، افزود: 
به هرحال سعی كردیم مصوبه را با وضوح 
بازنویسی  متن  و  كنیم  بازنویسی  بیشتر 
تقدیم  نگهبان  شورای  به  مجددًا  شده، 
است،  این  مجلس  مصوبه  اصل  و  شد 

اتمام مدت  از  پس  اعتباری،  مؤسسه  یا  بانک  چنانچه   «
تسهیالت  با  جدیدی  تسهیالتی  قرارداد  اولیه،  قرارداد 
گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده 
اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرائم ناشی از قرارداد 
بدهی  محاسبه  در  دیگر،  عبارت  به  و  داده،  قرار  قبلی 
تسهیالت گیرنده از روش ربح مركب استفاده كرده است، 
محاسبه  مالک  و  بوده  األثر  ملغی  بعدی،  قراردادهای 

بدهی تسهیالت گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود«. 
و  کشور  بانکی  نظام  اصالح  برای  مرکب  ربح  حذف    

بازکردن گره کور تولید و اقتصاد کشور ضروری است
وی ابراز امیدواری كرد كه مصوبه مجلس آنقدر واضح 
قرار  نگهبان  محترم  شورای  تأیید  مورد  كه  باشد  شده 
رأی  با  كه  مصوبه  این  حال،  عین  در  داد:  ادامه  و  گیرد 
برای  ما  نظر  از  شده  تصویب  مجلس  در  باالیی  بسیار 
اصالح نظام بانکی كشور و بازكردن گره كوری كه برخی 
از بانک  های متخلف به تولید و اقتصاد كشور زده اند، به 
گرفتیم  تصمیم  علنی  صحن  در  كه  دارد  ضرورت  قدری 
از سوی شورای محترم نگهبان،  در صورت رد مجدد آن 
مجمع  به  را  مصوبه  و  كند  اصرار  خود  مصوبه  بر  مجلس 

تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد. 
از  خودم  سهم  به  داشت:  اظهار  بحرینی  زاده  حسین 
صحن  و  تلفیق  كمیسیون  در  همکارانم  انقالبی  اقدام 
علنی مجلس برای تطهیر نظام بانکی كشور از پدیده شوم 
ربح مركب و حل مشکل هزاران تولیدكننده و تسهیالت 
و  فقها  از  و  می كنم  تشکر  مستأصل  و  مظلوم  گیرنده 
حقوقدانان بزرگوار شورای نگهبان و در صورت ارجاع به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اعضای محترم مجمع 

می خواهم مجلس را در این اقدام مهم یاری دهند.
  بانک مرکزی مکلف شده تا پایان فروردین ماه دستورالعمل 

اجرایی حذف سود مرکب را به بانک  ها ابالغ کند
وی افزود: در مصوبه مجلس بانک مركزی مکلف شده تا 
پایان فروردین ماه دستورالعمل اجرایی را به بانک  ها ابالغ 
قائل  بانکی مهلت  بدهکاران  برای  آذرماه  پایان  تا  و  كند 
شده ایم كه بدهی خود را پرداخت كنند، البته بدهکاران 
هرچه دیرتر پرداخت كنند سود محاسبه می شود، اما نه 

به روش مركب بلکه به روش ساده.
رییس كمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای 
این  بانکی  بدهکاران  به  بنده  توصیه  گفت:  اسالمی، 
شورای  در  را  تصویب  مراحل  مصوبه  این  اگر  كه  است 
نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی  یا  نگهبان 
این  از  و  كرده  تسریع  خود  بدهی  بازپرداخت  در  كرد، 
طریق به اقتصاد كشور كمک كند و اجازه دهند كه افراد 
بانک  ها  منابع  از  دارند،  نیاز  كه  دیگری  تولیدكنندگان  و 
كشور  اقتصادی  رونق  طریق  این  از  تا  كنند  استفاده 

بیشتر شود.

 »ربح مرکب« از نظام بانکی پاک می شود؟

و  جوین  ســبــزوار،  نماینده 
ــورای  ش مجلس  در  جغتای 
شفاف  اینکه  بیان  با  اسالمی 
اینترنتی  بسته  های  قیمت  محاسبه  نحوه  شدن 
گفت:  می دهد،  انتخاب  حق  مشتری  به  همراه، 
اینترنت  اپــراتــورهــای  استفاده  ــورد  م شیوه های 
دلیل  همین  به  می دهد  افزایش  را  هزینه ها  همراه 
الزم  می شود  افزوده  نیز  اینترنتی  بسته های  قیمت 
دقیق  نظارت  با  باید  نظارتی  دستگاه های  است. 
كنند. جلوگیری  زمینه  ایــن  در  سوءاستفاده  از 

رمضانعلی سبحانی فر با انتقاد از شفاف نبودن نحوه 
حاضر  حال  در  گفت:  اینترنتی،  بسته های  محاسبه 
هزینه   سبد  در  اساسی  اقــالم  از  یکی  به  اینترنت 
خانواده ها تبدیل شده و اكثر اعضای خانواده از این 

ظرفیت برای برقراری ارتباط استفاده می كنند.
نماینده سبزوار، جوین و جغتای در مجلس شورای 
منبعی  به  كنونی  جامعه  در  اینترنت  افزود:  اسالمی 
و...  روزمــره  اطالعات  دریافت  كار،  و  كسب  برای 
تبدیل شده است در واقع در شرایط كنونی پولی كه 
عنوان  به  نمی توان  می شود  پرداخت  اینترنت  بابت 
كرد:  اظهار  دانست.وی  ضروری  غیر  و  مازاد  هزینه 
اگرچه یارانه ای برای اینترنت در نظر گرفته نمی شود 
هزینه های  كاهش  برای  باید  همراه  اپراتورهای  اما 
حذف  را  سربار  هزینه های  همراه  اینترنت  بسته های 
اجرایی  را  مازاد  هزینه های  مدیریت  سیاست  و  كرده 

كنند.

اقتصاد  معین  تفاهمنامه 
سبزوار  شهرستان  مقاومتی 
به  معدن  و  صنعت  بانک  و  منعقد 
عنوان معین اقتصاد مقاومتی این شهرستان تعیین 

شد.
همکاری  سند   21 همراه  به  تفاهمنامه  ایــن 
ستاد  نشست  در  چهارشنبه  ظهر  مقاومتی  اقتصاد 
معاون  حضور  با  مقاومتی شهرستان سبزوار  اقتصاد 
به  استانی  و مسئوالن  تجارت  و  وزیر صنعت، معدن 

رسید. امضا 
سندهای  این  شدن  اجرایی  با  گزارش  براین  بنا 
سرمایه  ریال  میلیارد   860 و  هزار   10 همکاری 
و  گرفت  خواهد  صورت  شهرستان  این  در  گذاری 

چهار هزار و 719 شغل ایجاد خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی هم در این مراسم گفت: 
نظام پیچیده اداری از موانع توسعه كشور و موجب 
ایجاد برخی از مشکالت است در حالی كه می توان 
دیوانساالری  نظام  حذف  دولت،  كردن  كوچک  با 
را  مشکل  این  موازی  دستگاههای  كاهش  و  اداری 

كرد. برطرف 
با  صادقانه  حرف  افــزود:  حسینی  رزم  علیرضا 
مدیران  و  كند  نمی  تضعیف  را  نظام  و  انقالب  مردم 

با مردم شفاف سخن بگویند. باید  كشوری 
به  سیاسی  حــوزه  در  ما  كشور  داد:  ادامــه  وی 
كشورهای  بین  در  متعدد  انتخابات  برگزاری  لحاظ 
است  برخوردار  باالیی  اقتدار  از  و  نظیر  بی  منطقه 
جهانی  سطح  در  هم  امنیتی  و  دفاعی  لحاظ  به  و 

حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

معدن  صنعت،  ــر  وزی معاون 
ــد  درص  93 گــفــت:  ــارت  ــج ت و 
و  شهرک  ها  در  مستقر  واحــدهــای 
نواحی صنعتی كشور جزو صنایع خرد و كوچک هستند 
كه آسیب پذیری آن  ها در برابر فشارهای اقتصادی بیشتر 

است.
محسن صالحی نیا روز چهار شنبه در حاشیه نشست 
ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان سبزوار افزود: 43 هزار 
واحد صنعتی و تولیدی در 983 شهرک و ناحیه صنعتی 
است  فعالیت  حال  در  نفر  هزار  اشتغال 885  با  كشور 
كه رونق تولید و اشتغال و توسعه صنعت كشور را ایجاد 
كرده اند.وی اظهار داشت: از این تعداد شهرک و ناحیه 
صنعتی 562 شهرک صنعتی، 412 ناحیه صنعتی و 9 

منطقه ویژه اقتصادی است.

كوچک،  صنایع  سازمان  اهداف  از  یکی  گفت:  وی 
ایجاد شرایط الزم برای بنگاه   های خرد، كوچک و متوسط 
به منظور استقرار و توسعه فعالیت  های صنعتی، صنفی، 
كردن  فراهم  با  كه  است  بنیان  دانش  و  آپ  ها  استارت 
زیرساخت  ها و بسترسازی مناسب برای حضور سرمایه 
گذاران در شهرک  ها و نواحی صنعتی این امر تحقق یافته 

است. 
شهرک  های  و  كوچک  صنایع  سازمان  عامل  مدیر 
صنعتی ایران افزود: با توجه به اینکه واحدهای صنعتی 
و تولیدی در برخی موارد با مسائل و مشکالتی روبرو بوده 
اند، از منابعی كه دولت در اختیار گذاشته بود در جهت 
توسعه و توانمندی اقتصادی بهره مند شدند و سازمان 
تا  كرد  رصد  را  مربوطه  امور  تمام  هم  كوچک  صنایع 

صاحبان صنایع كمترین دغدغه را داشته باشند.

نماینده سبزوار در مجلس:

تفاهمنامهمعیناقتصادیسبزوارمنعقدشدشفافشدنقیمتاینترنتبهمشتریحقانتخابمیدهد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

93درصدواحدهایشهرکهایصنعتیایرانخردهستند

رئیس كانون كارآفرینان خراسان رضوی گفت: 
راهبردی  بیانیه  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
به  نسبت  نو  نگاهی  داشتن  بر  انقالب'  دوم  'گام 

اقتصاد مقاومتی تاكید دارند.
ایرنا، محمدحسین روشنک روز سه  به گزارش 
اقتصاد  سیاستهای  ابالغ  زمان  از  افزود:  شنبه 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  توسط  مقاومتی 
به  دولتها  در  مقاومتی  اقتصاد  هیچگاه  تاكنون 

معنای واقعی اجرا نشده است.
وی ادامه داد: آنچه با عنوان 'جهاد اقتصادی' 
در دولت دهم اجرا شد به هیچ عنوان سنخیتی 
با اقتصاد مقاومتی نداشت و آن دولت بل وجود 
كسب  نفت  فــروش  محل  از  كه  ــادی  زی ــد  درآم
اقتصاد  برای  مناسبی  ریزی  پایه  نتوانست  شد 

مقاومتی داشته باشد. 
رضوی  خــراســان  كارآفرینان  كانون  رئیس 
گفت: در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز اقتصاد 
كاالها  برخی  صادرات  كردن  ممنوع  با  مقاومتی 
دارند  داخلی  مشابه  كه  كاالهایی  واردات  یا 
اقتصاد  نشستهای  مــدام  برگزاری  همچنین  و 
مقاومتی كه در آنها فقط برای پرداخت تسهیالت 
یا توزیع برنج تصمیم گیری می شود تحقق نیافته 

است. 
كردن  مقاوم  یا  مقاومتی  اقتصاد  افــزود:  وی 
اقتصاد زمانی محقق می شود كه برای تولید هر 
كاال راهبری كوتاه مدت، میان مدت و درازمدت 
به  بتوان  اقتصادی  شرایط  هر  در  تا  شود  تعیین 
را  آن  واردات  یا  صادرات  توزیع،  تولید،  درستی 

مدیریت كرد. 
زمانی  مقاومتی  اقتصاد  داد:  ادامه  روشنک 
نیز  'مشاغل'  از  یک  هر  برای  كه  می شود  محقق 
بر  مشاغل  شــود،  تعیین  مشخصی  راهــبــردی 
اساس نیاز جامعه و مبتنی بر راهبرد كوتاه مدت، 

میان مدت و بلندمدت تعریف و حمایت شوند. 
مخابرات  زمینه  در  ایران  اینک  هم  گفت:  وی 
یافته  دست  پیشرفت  به  كامال  ارتباطی  شبکه  و 
اقتصاد  از  بــارزی  نمونه  كشور  در  بخش  این  و 
مقاومتی است. باید راهی كه در این بخش طی 
بخشها  سایر  توسعه  برای  آن  از  و  بازنمایی  شده 

بهره گرفت. 
رئیس كمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع 
تحقق  ریزی  پایه  افــزود:  كشاورزی  و  معادن   ،

ماهیانه  نشستهای  با  صرفا  مقاومتی  اقتصاد 
صورت نمی گیرد بلکه باید گروههایی مانند ستاد 
تحمیلی  جنگ  زمان  در  مقدس  دفاع  پشتیبانی 
برای  ستاد  این  در  ارشد  مدیران  تا  شود  تشکیل 
پیاده سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی تصمیم 

گیرند. 
وی ادامه داد: هم اینک به دستور رهبر معظم 
حوزه  برای  قوا  سران  نشست  اسالمی  انقالب 
نشست  همین  باید  كه  می شود  برگزار  اقتصادی 
در سطح استانها با حضور نمایندگان سه قوه در 
اجرای  و  اقتصاد  حوزه  برای  و  برگزار  استان  هر 

اقتصاد مقاومتی تصمیمات الزم اتخاذ شود. 
اهداف  به  نیل  برای  همچنین  گفت:  روشنک 
از  مــواقــع  برخی  در  باید  مقاومتی  اقتصاد 

تحقق  برای  كرد.  اصالح  را  آن  یا  گذشت  قانون 
سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند خط دفاعی 
متفاوت  شیوه  های  از  گیری  بهره  با  قوی  بسیار 
تحمیلی  جنگ  زمــان  در  آنچه  مانند  هستیم، 

انجام شد. 
اقتصاد  در  عدالت  مفهوم  با  ارتباط  در  وی 
اظهار  نیز  انقالب«  دوم  گام  »بیانیه  براساس 
داشت: عدالت و اقتصادی كه رهبر معظم انقالب 
اسالمی در این بیانیه راهبردی مطرح می كنند با 
آنچه ما از این دو تفسیر می كنیم متفاوت است. 
عدالت در اقتصاد به معنای مساوات كمونیستی، 
عدالت كوپنی یا سهمیه ای نیست و تعریف رهبر 
فرزانه انقالب اسالمی از عدالت در اقتصاد با این 

مفاهیم تفاوت دارد. 
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی 
خراسان رضوی افزود: منظور رهبر معظم انقالب 
و  رانت  از  پرهیز  اقتصاد  در  عدالت  از  اسالمی 
پرهیز  مستضعفان،  حقوق  نشدن  پایمال  فساد، 
و  نیازمندان  به  كمک  اشرافیگری،  و  اسراف  از 

ممانعت از تحصیل مال نامشروع است. 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  داد:  ادامــه  وی 
بلکه  كنند  نمی  رد  را  كارآفرینی  یا  داری  سرمایه 
كسانی را كه از راه حالل و مشروع به ثروت رسیده 
كرده  هزینه  كارآفرینی  مسیر  در  را  ثروت  این  و 
گذار  سرمایه  افراد  به  جامعه  می نهند.  ارج  اند 
این  می كند  حکم  عدالت  و  دارد  نیاز  كارآفرین  و 
زیرا  قرار گیرند  بیشتری  احترام  مورد  افراد كوشا 

یک كارآفرین همسنگ یک دانشمند است. 

رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی:

بیانیه گام دوم انقالب، نگاه نو به اقتصاد مقاومتی است خبر.خبر

شــورای  مجلس  در  كــالت  و  مشهد  نماینده 
شاندیز  پدیده  پرونده  امیدواریم  گفت:  اسالمی 
پردیسبان  پرونده  تکلیف  تعیین  سرعت  همان  با 
كه یک اقدام انقالبی در دستگاه قضایی به شمار 

می رود، پیگیری شود.
در  پژمانفر  نصرا...  المسلمین  و  حجت االسالم 
صفحه  در  شاندیز  پدیده  تکلیف  تعیین  خصوص 

اینستاگرام خود نوشت:
»الحمدا... بعد از پیگیری ها و تالش ها موضوع 
پدیده شاندیز از یک پرونده راكد تبدیل به پرونده 
از 10 جلسه  بیش  به همین منظور  و  فعال شده 
با حضور مسئوالن مختلف از جمله وزیر اقتصاد، 
استاندار، دادستان مشهد، دستگاه های امنیتی و 
مسئوالن پیگیری مصوبات جلسات سران سه قوه 
تشکیل شده كه به عنوان نماینده مردم مشهد و 

كالت تقدیر و تشکر می كنم.
خود  همت  تمام  باید  می كنم،  عرض  مردم  به 
و  نشود  متوقف  پدیده  پرونده  تا  بگیریم  كار  به  را 

فرآیند پیگیری ها استمرار داشته باشد.
در ارتباط با پدیده شاندیز یکی از اولویت هایی 
كه پیش بینی شده، سهام داران به ویژه سهامداران 
ُخرد كه آسیب فراوانی دیدند، با تعیین اولویت به 
این  شدن  روشن  برای  برسند.امروز  حقوقشان 
كه  كردند  پیش بینی  را  پارامترهایی  اولویت ها 
دستگاه  در  پدیده  پرونده  باید  اقدام  اولین  در 
قضایی تعیین تکلیف شود، روشن نبودن و تعیین 
تکلیف نشدن پرونده پدیده از لحاظ قضایی مانع 

اقدامات بعدی است.
به  پدیده  پرونده  خوشبختانه  راستا،  این  در 
دادگاه منتقل شده و الزم می دانم از حجت االسالم 
دادستان  و  دادگستری  محترم  مدیركل  مظفری، 
دارند،  فعالی  حضور  نیز  جلسات  در  كه  محترم 
تشکر و قدردانی كنم و با توجه به روحیات جدی و 
انقالبی كه در این دو عزیز سراغ دارم، روند تعیین 

تکلیف پدیده با سرعت پیگیری می شود.
امیدواریم پرونده پدیده شاندیز با همان سرعت 
اقدام  یک  كه  پردیسبان  پرونده  تکلیف  تعیین 
مــی رود،  شمار  به  قضایی  دستگاه  در  انقالبی 
نوعی  به  مردم  كه  فردی  عنوان  شود.به  پیگیری 
امین خود به شکل های مختلف در موضوع پدیده 
شاندیز اعالم كردند و بنده هم تمام پیگیری ها را 
به صورت شفاف ارائه كردم، باید اعالم كنم نسبت 
به روند پیگیری ها خوشبین هستم و روند بررسی 

پرونده پدیده رو به جلو است.
استاندار  از  می دانم  خود  وظیفه  همچنین 
خراسان رضوی تشکر كنم زیرا اهتمام جدی برای 

حل مشکالت پدیده شاندیز به كار گرفتند.«

#پیگیری_خبر
»پدیده«رویمیزقاضی

در صورتی که بدهکار 
در سررسید نتواند 

بدهی خود را به بانک 
بپردازد، باید برای مدتی 

که تأخیر کرده است، 
وجه التزام پرداخت کند. 
وجه التزام عبارت است 
از 6 درصد بعالوه نرخ 
سود مندرج در قرارداد، 

اما شورای محترم 
نگهبان در مجوزی که 
به بانک مرکزی برای 

دریافت وجه التزام 
توسط بانک  ها داده، 

تصریح کرده است که 
دریافت وجه التزام فقط 
بر روی باقیمانده اصل 
تسهیالت اعطائی مجاز 

است

,,
در مصوبه مجلس بانک 

مرکزی مکلف شده 
تا پایان فروردین ماه 
دستورالعمل اجرایی 

را به بانک  ها ابالغ کند 
و تا پایان آذرماه برای 
بدهکاران بانکی مهلت 

قائل شده ایم که بدهی 
خود را پرداخت کنند، 
البته بدهکاران هرچه 

دیرتر پرداخت کنند 
سود محاسبه می شود، 

اما نه به روش مرکب 
بلکه به روش ساده

,,
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حوادث
کشف 2هزار قطعه کبک قاچاق در بردسکن

فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن از کشف دو هزار قطعه 
کبک زنده از یک وانت نیسان خبرداد.

به گزارش صبح امروز عباس نظافتی افزود: ماموران ایستگاه 
بازرسی درونه این فرماندهی حین کنترل خودروهای عبوری 
حامل  نیسان  وانت  دستگاه  یک  به  طبس_بردسکن  محور 
تعداد زیادی کبک زنده مشکوک و این خودرو را به منظور بررسی 

بیشتر متوقف کردند.
وی ادامه بیان کرد: ماموران پس از بازرسی مدارک بار راننده و 
دربازرسی از این خودرو تعداد دو هزار قطعه کبک زنده قاچاق و 

فاقدهرگونه مجوز بهداشتی و حمل را کشف کردند.
نظافتی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کبک های قاچاق کشف 
شده یک میلیارد ریال برآورد شده است اظهارکرد: طیور کشف 
شده به اداره حفاظت از محیط زیست تحویل ودراین زمینه یک 

متخلف دستگیر وبه مراجع قضایی معرفی شد.

کشف 5تن گوشت قاچاق درمشهد
استان  انتظامی  فرماندهی  عمومی  امنیت  پلیس  رئیس 
خراسان رضوی از کشف 5تن گوشت قاچاق درمشهد خبرداد.

کسب  درپی  افزود:  نودهی  امید  امروز«  »صبح  گزارش  به 
اقدام  غیرمجاز  صورت  به  افرادی  که  براین  مبنی  اطالعاتی 
های  کشتارگاه  از  دامی  های  فراورده  ودیگر  گوشت  قاچاق  به 
مشهدبه خارج از استان می کنند دستورات الزم برای پی گیری 
سریع موضوع صادر شد.نودهی در ادامه اظهارکرد: تیم های 
پلیس امنیت عمومی باهماهنگی مقام قضائی،پس از کنترل و 
مراقبت های گسترده نامحسوس ،افراد مورد نظر را در محدوده 
پل غدیر مشهدرا رصد ویک دستگاه خودروی کامیونت را در این 
رابطه توقیف کردند.وی خاطرنشان کرد: دراین عملیات سه 
متهم دستگیر و در بازرسی از خودروی مذکور 17الشه گوشت 
گاو به وزن 5تن کشف و ضبط شد.نودهی در اضافه کرد: برابر 

اظهارات نظر کارشناسان ارزش این محموله قاچاق به بیش از 
5میلیارد ریال می رسد وافراد دستگیر شده به مراجع قضایی 

معرفی شده اند.

دوربین  ای  حرفه  دزدهای  کارنامه  در  سرقت  15فقره 
مداربسته 

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی از دستگیری دو سارق 
15فقره  از  گشایی  ورمز  مسروقه  اموال  مالخر  ،یک  ای  حرفه 

سرقت خبرداد.
به گزارش »صبح امروز« حسین بیات مختاری افزود: درپی 
اعالم شکایت مدیر یک فروشگاه مبنی برسرقت دوربین های 

مداربسته از محل کار او تحقیقات پلیسی آغاز شد .
وی بیان کرد: کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی در بررسی 
،با  شبانه  سرقت  این  عامالن  دریافتند  پرونده  اولیه  های 
محل  در  مدادی  نوک  پراید  خودروی  دستگاه  یک  از  استفاده 
حضور داشته اند و این سرنخ خوبی بود تا پلیس یکی از عامالن 
.مختاری  دهد  قرار  شناسایی  مورد  و  زنی  چهره  را  سرقت 
خاطرنشان کرد: کارآگاهان پایگاه یکم پلیس آگاهی در اقدامی 
غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند .وی افزود: کارآگاهان در 
گام بعدی پی گیری های پرونده ،همدست متهم که یک تبعه 
خارجی است را نیز دستگیر کردند .متهمان که در برابر ادله 
موجود راهی جز بیان حقیقت نمی دیدند با اعتراف به 15فقره 
طرق_شهرک  مناطق  در  مداربسته  های  دوربین  سرقت 
عسگریه وسیدی مشهد ،مالخر اموال مسروقه را نیز معرفی 

کردند .
اموال  مالخر  دستگیری  با   : کرد  اضافه  ادامه  در  مختاری 
مسروقه که مغازه ضایعاتی در منطقه طرق مشهد داشت در 
با  شد.  کشف  مداربسته  دوربین  10دستگاه  محل  از  بازرسی 
دستورات مقام قضایی تحقیقات از متهمان برای کشف دیگر 

سرقت های انجام شده توسط آنها ادامه دارد.

درخدمت  شده  کشف  سرقتی  وسایل  اینترنتی  سامانه 
شاکیان

شاکیان  برداری  بهره  امکان  از  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
شده  کشف  سرقتی  اموال  یافتن  برای  سرقت  های  پرونده 

درسایت پلیس خبرداد.
به گزارش»صبح امروز« حسین بیات مختاری افزود: یکی از 
ماموریت ها وظایف اصلی پلیس آگاهی پی گیری پرونده های 
سرقت است که در این رابطه عامالن سرقت ها دستگیر و اموال 

زیادی کشف می شود .

پرونده  این  در  مالباختگان  دغدغه  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
ها،پیداشدن اموال مسروقه آن هااست و پلیس آگاهی با هدف 
خدمت رسانی شایسته واطالع رسانی سریع به مردم اقدام 
به راه اندازی سامانه اینترنتی وسایل سرقتی کشف شده کرده 
می  سرقت  های  پرونده  شاکیان  اظهارکرد:  .مختاری  است 
WWW.POLICE.IRو  پلیس  سایت  به  مراجعه  با  توانند 
ورود به سامانه اینترنتی وسایل سرقتی کشف شده، پی گیری 
های الزم را انجام دهند و درصورتی که وسایل مسروقه خود را 
مشاهده کنند با تکمیل فرم مربوطه می توانند پلیس را درجریان 

موضوع بگذارند .
وی اضافه کرد: پس از مرحله ثبت گزارش،مالباخته در فرم 
مربوطه، پی گیری الزم از سوی پلیس آگاهی برای تحویل وسایل 

سرقتی به مالک آن به عمل می آید .
زیادی  مسروقه  اموال  حاضر  درحال  کرد:  نشان  خاطر  وی 
کشف شده است که به علت مراجعه نکردن مالباخته و پی 
گیری موضوع این وسایل به دست شاکیان پرونده نمی رسد،اما با 
استفاده از این سامانه دیگر نیازی به مراجعه حضوری شهروندان 
به پلیس آگاهی نبوده ودر هرساعت شبانه روز، مالباختگان 
می توانند با مراجعه به این سایت از وضعیت کشفیات وسایل 

سرقتی در سراسر کشور مطلع شوند .

رضوی  خراسان  مركز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
گرفت  صورت  قوه قضاییه  در  كه  انتصابی  با  گفت: 

امیدواریم اتفاقات خوبی در دستگاه قضایی بیفتد.
 به گزارش ایسنا، غالمعلی صادقی روز چهارشنبه 
در مراسم افتتاحیه طرح گشت های مشترک نوروزی 
بین الملل  حقوق  حفظ  شورای  عضو  دستگاه های 
همایش های  سالن  در  اراضی  ویژه  رضوی  خراسان 
رئیسی  انتصاب  به  اشاره  با   ،10 منطقه  شهرداری 
و  انتصاب  این  افزود:  قضائیه  قوه  رئیس  عنوان  به 
صحبت هایی كه در جلسه معارفه  ایشان مطرح شد 

نوید دهنده خبرهای خوشی در قوه قضائیه است.
خوبی  بسیار  هماهنگی  امروز  اینکه  بیان  با  وی   
نماینده  بین  كرد:  عنوان  دارد،  وجود  استان  در 
دستگاه  استاندار،  قدس،  آستان  تولیت  ولی فقیه، 
مجموعه  امنیتی،  و  نظامی  نیروهای  قضایی، 
شهرداری و شهردار و دستگاه های اجرایی هماهنگی 
خوبی وجود دارد و این هماهنگی كه امروز برای رفع 
اقتصادی  توسعه  فعالیت،  اشتغال،  مشکالت مردم، 
ممکن  استانی  كمترین  در  دارد،  وجود  استان  در 
است وجود داشته باشد و در استان ما نبوده كه باید 
مردم،  مشکالت  حل  برای  خوبی  به  فرصت  این  از 
حقوق  خدمات،  فعالیت،  تولید،  شهر،  شهروندان، 

عمومی و حقوق شهروندی استفاده كرد.
حمایت  قضایی  دستگاه  در  ما  افــزود:  صادقی   
به  خــدمــت گــزاران  و  مجریان  مــدیــران،  از  كاملی 
هیچ  ــم.  داری زایرین  و  مجاورین  از  مــردم  و  استان 
ادعا كند كه در حوزه ای  نمی تواند  اجرایی  دستگاه 
دستگاه  و  كرده  طلب  را  قضایی  دستگاه  حمایت 
ما در دستگاه قضایی  نکرده است.  قضایی حمایت 
حمایت حداكثری را از تمام مجموعه ها به خصوص 
و  اجرایی  دستگاه  انتظامی،  و  نظامی  نیروهای  از 
مجموعه شهرداری و شهردار داشتیم و داریم. امروز 
استان  در  كه  هماهنگی  این  از  تا  می كنیم  تالش 

شاهد آن هستیم، بهترین استفاده را كنیم.
انقالب مركز خراسان رضوی  و   دادستان عمومی 
و  حفاظت  تیم  بــرای  تــالش  و  زحمت  كــرد:  بیان 
از همه  برای ما عوامل ستادی است. من  سخنرانی 
شما سپاسگزارم كه برای حفاظت از حقوق عمومی 
می كنید،  تالش  شهروندان  و  بیت المال  امــوال  و 
كتک می خورید، توهین و فحش شنیده و و مصدوم 
می شوید. وی ادامه داد: یک گالیه از عوامل ستادی 
پیدا  حلی  راه  ماموران  مشکالت  برای  باید  كه  دارم 
ما  شــورای  اعضای  یا  انتظامی  نیروی  مامور  كند. 
نباید شاهد این اتفاقات باشند. ما به این دلیل شاهد 

این اتفاقات هستیم كه متولیان و عوامل ستادی به 
نیروی  نتیجه  در  نکردند،  عمل  و  برنامه ریزی  خوبی 
كه  شهروندی  با  و  شود  صحنه  وارد  باید  انتظامی 
است،  جامعه  و  كشور  این  عضو  و  هم محل  فامیل، 
درگیر شود، كتک بزند و كتک بخورد. مامور كوتاهی 
نکرده، بلکه عوامل متولیان و ستادی كوتاهی كردند 
كه این باید راه حل داشته باشد. مگر همیشه دعوا 

است؟
 صادقی خاطرنشان كرد: شما باید كار خود را انجام 
دهید اما من گالیه دارم كه اگر در حوزه شهرداری، 
اراضی كشاورزی، چاه های غیرمجاز، منابع طبیعی 
اتفاق  درگیری ها  این  موقوفات  به  متعلق  اراضی  و 
ما  است.  ستادی  عوامل  كوتاهی  دلیل  به  می افتد، 
باید محاكمه و تعقیب كنیم كه چرا این فضا را ایجاد 
كردند كه مامور مصدوم شود و شهروند مورد تعقیب 
قرار بگیرد؟ من با این كوتاهی برخورد خواهم كرد. 
برنامه  می كنیم،  كوتاهی  می نشینیم،  میز  پشت  ما 
دچار  را  خود  كشور  و  مامور  شهروند،  بعد  و  نداریم 
عوامل  ناتوانی  و  بی عرضگی  این  می كنیم.  آسیب 

ستادی و به عنوان یک مطالبه عمومی است.
انقالب مركز خراسان رضوی  و   دادستان عمومی 
مقابل  اینکه  جای  به  باید  شهروندان  كرد:  اضافه 
بایستند، اعالم كنند كه مسکن می خواهند.  پلیس 
را حل  آن  باید مشکل  قانون گذار  قانون هست،  اگر 
كند و اگر مشکل اجرایی است، متولیان باید مشکل 

كوتاه  ماموران  شما  زندان.  و  زور  با  نه  كنند  حل  را 
از اعضای  نیامدید، شما آسیب دیدید، من  و  نیایید 
این تیم ها و افراد انتظامی تشکر می كنم زیرا شما در 

صف مقدم این مبارزه قرار دارید.
وی با اشاره به اینکه تقاضای من از عوامل ستادی 
اعضای  به  كه  است  این  اداره ای  و  سازمان  هر  و 
ماموریت،  حق  خــودرو،  جهت  از  تیم ها  و  ستادی 
لباس و جهات دیگر كمک كند، تصریح كرد: آن ها 
به راحتی بیان می كنند كه ما اعتبار نداریم اما زمانی 
این  است،  جلسه ای  تهران  در  فردا  شود  اعالم  كه 
رئیس، متولی و مدیر بیان نمی كند كه پول هواپیما 
یک  از  است.  شرمندگی  اسباب  موارد  این  نــدارم. 
اموال  و  اراضی  شهر،  برای  كه  نداریم  برنامه  طرف 
طرف  از  كنیم،  تکریم  را  شهروند  و  رعایت  را  قانون 
دیگر نیز از اعضای ستاد و تیم ها حمایت نمی كنیم 
بهانه آخر، وسط و  ندارم و همواره  و پول  اعتبار  زیرا 

اول سال را داریم.
صادقی گفت: هر دستگاه، اداره و مدیری وظیفه 
اموال  از  خود  سازمانی  ماموریت  حــوزه  در  دارد 
قانونی  این وظیفه  و  كند  دولتی حفاطت  و  عمومی 
من  دست  گزارشی  دوره  این  پایان  در  اگر  است.  او 
رسید كه مدیر و مسئولی كوتاهی كرده، من تعقیبش 
كه  می كنم  بیان  قضایی  دستور  عنوان  به  می كنم. 
هر كجا اراضی، اموال، امالک و بسترهای رودخانه، 
دولتی و عمومی در این ایام و در سایر ایام تصرف و 

تجاوز شد، نیازی نست كه به صورت جداگانه از من 
و همکاران دستور قضایی بگیرید، این به عنوان یک 
دستور و اجازه قضایی است كه باید رفع تصرف كنید 

و گزارش را بفرستید.
رضوی  خراسان  مركز  انقالب  و  عمومی  دادستان 
متوقف  و  منتظر  را  تصرف  رفع  هیچگاه  كرد:  بیان 
این  نیز  قانونی  نیاز  كه  نکنید  قضایی  دستورات  بر 
در  محکومیت ها  و  پرونده ها  درگیری ها،  نیست. 
برخورد در این حوزه باید راه حلی داشته باشد كه آن 
را از دستگاه قضایی و مامور صحنه نخواهید، بلکه از 

خودتان بخواهید.
كرد:  عنوان  معدنی،  ــی  اراض خصوص  در  وی 
اراضی  توقف  برای  الزم  دستورات  قضایی  دستگاه 
را صادر كرده  یا هستند  بودند  معدنی كه غیر مجاز 
نیز  ــد  دارن جــواز  و  پروانه  كه  آن هــا  خصوص  در  و 
كه  است  این  متولی  دستگاه های  از  ما  درخواست 
نسبت به آن ها تجدیدنظر كنند تا تخریب در مجاورت 

شهرها اتفاق نیفتد.
از  تــنــدوره  پلنگ  ــروج  خ خصوص  در  صادقی 
كار  نیست،  دادستان  كار  این  كرد:  تصریح  استان، 
مجموعه هایی است كه متولی این كار هستند. قرار 
نیست كه ما به جای همه مدیران بنشینیم و وظیفه 
را  خود  وظیفه  باید  كس  هر  دهیم.  انجام  را  آن ها 
باید ورود  انجام دهد و هرجا كوتاهی كردند  درست 

كنیم و تذكر دهیم.

دادستان خراسان رضوی مطرح کرد:

روزهای خوب قضایی با رئیسی بهارخودانضباطی؛پلیسخدمتگزار

قسمت اول
این بهار مبارك، فرصت مغتنمی است تا در بستر 
كرده،  ایجاد  آن  ظهور  برای  رجب  ماه  كه  معنوی 
را  پاكسازی درون، خود  و  نفس  تهذیب  با  بتوانیم 

مهیای تغییر و تحولی شگرف و عمیق كنیم.
در ایام مبارك ماه رجب كه به فرمایش حضرت 
محمد مصطفی)ص( ماه استغفار امت او و آمرزش و 
مغفرت است به استقبال بهار طبیعت می رویم تا بار 
دیگر شاهد شکوفایی عظمت و بزرگی قیوم الیزال 
باشیم و سالی نو و روزهای خوب و نیکو را در پیش 

گیریم.
این بهار مبارك، فرصت مغتنمی است تا در بستر 
كرده  ایجاد  آن  ظهور  برای  رجب  ماه  كه  معنوی 
را  پاكسازی درون، خود  و  نفس  تهذیب  با  بتوانیم 

مهیای تغییر و تحولی شگرف و عمیق كنیم.
پلیس خدمتگزار، با عنایت های پدرانه فرمانده 
)مدظله  ای  خامنه  امام  حضرت  قوا،  كل  معظم 
العالی( مفتخر به عناوین بزرگی چون» مجاهد فی 
اقتدار«  ا...«، »یار مهربان مردم« و »مظهر  سبیل 
و امنیت  تامین نظم  به  شده است خود را موظف 
كامل روزهای پایانی سال و برقراری امنیت و انضباط 

در روزهای آغاز بهار كرده است.
كار پلیس در هر مرحله و موقعیتی از روزها و ماه 
و  است  خود  خاص  های  ویژگی  دارای  سال  های 
كاركنان خدوم و زحمتکش در این نیروی خدمتگزار 
و  متنوع  های  ماموریت  و  وظایف  به  كوشند  می 
و  شایستگی  به  دارند  خود  دوش  بر  كه  مختلفی 
در  نیز  رضوی  پلیس  كنند.كاركنان  عمل  نیکویی 
این ایام مبارك با روحیه جهادی و انقالبی به وظایف 
خود در تامین نظم و امنیت روزهای استقبال از بهار 
پایان سال كه  از حوادث  پیش گیری  و همچنین 
براساس رسوم قدیمی برپا می شود و البته شکل و 
ماهیت خود را از دست داده و تهدیدها و خطراتی 
را برای سالمتی و امنیت شهروندان در پی دارد به 

خوبی عمل كنند.
ادامه دارد....

یادداشت

سرتیپ دوم پاسدار محمد كاظم تقوی
فرمانده انتظامی خراسان رضوی

ــاه عــلــوم  ــگ ــش ــس دان ــی ری
كرد:  اظهار  مشهد  پزشکی 
فراهم  گــروه  در  تــالش  و  همت 
تیم  عضو  جراحان  و  پزشکان  و   پیوند  اعضای  اوری 
و  است  نظیر  كم  پزشکی  های  گروه  میان  در  پیوند 
بیماران  برای نجات جان  امر موجب شده است  این 
هیچ  از  شرایط  و  مکان  و  زمان  گرفتن  نظر  در  بدون 

تالشی مضایقه نکرده اند.
اعضا،  پیوند  نشست ساالنه  در  دارابی  رضا  محمد 
در  اعضا،  پیوند  های  تیم  تالش  از  قدردانی  ضمن 
افزود:  عضو  به  نیازمند  بیماران  به  بخشی  نجات 
پیوند موجب شده  اعضای  تمامی  و همت  ها  تالش 
است كه در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
در صدر دانشگاه های علوم پزشکی كشور قرار گیرد.

اساتید  همت  به  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وی 
قابل  های  پیوند  تمامی  حاضر  حال  در  دانشگاه 
پانکراس،  كبد،  كلیه،  ریه،  شامل  كشور  در  انجام 
پوشش  زیر  درمانی  مراكز  در  پوست  و  قرنیه  قلب، 
كه  خدمتی  كرد:  تصریح  است  انجام  قابل  دانشگاه 
بیماران  جان  نجات  در  خصوص  به  پزشکی  جامعه 

انجام می دهند با هیچ چیز قابل جبران نیست.
به  اشاره  با  مشهد  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
عضو  اهــدای  به  نسبت  ســازی  فرهنگ  موثر  نقش 
اظهار كرد: مردم ایران روحیه ایثار و فداكاری زیادی 
دارند و اگر روزی جوانان و فرزندان خود را برای دفاع 
از میهن اسالمی به جبهه های حق علیه باطل اعزام 
اهدای عضو عزیز  به  با موافقت  نیز  امروز  می كردند 

خود نسبت به نجات جان بیماران اقدام می كنند.

دبـــیـــر ســـتـــاد مـــركـــزی 
سموم  و  دارو  اطــالع رســانــی 
سازمان غذا و دارو نسبت به تركیب 
مواد سفیدكننده  نمک،  جوهر  مانند  شیمیایی  مواد 
گازهای  و  حاصل  بخار  گفت:  و  داد  هشدار  لک بر  و 
ناشی از این اختالط بسیار سمی و خفه كننده است.

مواد  از  استفاده  هنگام  در  افزود:  منش  به  یسنا 
پاک كننده،  و  شوینده  فــرآورده هــای  و  شیمیایی 
پنجره ها را باز كنید تا هوا به خوبی در محیط جریان 
بخارات سمی  تركیبات  این  از  بسیاری  باشد.  داشته 
ایجاد می كنند كه به مخاط دهان، بینی و ریه صدمه 
می زند.وی بر رعایت این نکات تاكید كرد:  در زمان 
و  شوینده  تركیبات  از  استفاده  و  سطوح  نظافت 
جلوبسته  كفش  الستیکی،  دستکش  از  پاک كننده 

از  پس  همیشه  استفاده  ماسک  امکان،  در صورت  و 
ببندید  را  آن  درب  سریعًا  شیمیایی  مواد  از  استفاده 
دسترسی  از  دربسته ای  ظرف  هیچ  كه  كنید  دقت  و 
شما  نزدیکان  درصورتی كه  نیست.   امان  در  كودكان 
استنشاق  یا  و  بلعید  را  سمی  و  غیرخوراكی  ماده ای 
اطالع رسانی  مركز  یا  و   115 اورژانس  مركز  با  كرد، 

داروها و سموم 190 تماس بگیرید.
سموم  و  دارو  رسانی  اطــالع  مركزی  ستاد  دبیر 
سازمان غذا و دارو اضافه كرد:  محصوالت شیمیایی 
و شوینده، نفت و بنزین و داروها را همیشه در ظرف 
فرآورده ها  این  هیچ گاه  كنید.  نگهداری  آن  اصلی 
نوشابه(  بطری  )مانند  خوراكی  مــواد  ظرف  در  را 
نگهداری نکنید. ممکن است كودكان اشتباهی این 

مواد را خورده و دچار مسمومیت شدید شوند. 

تغذیه  انجمن  رئیس  مشاور 
برای  تغذیه ای  نکات  ایـــران، 
عید  ایــام  در  چاقی  از  پیشگیری 
منظور  به  سبزیجات  مصرف  لزوم  بر  و  شد  یــادآور  را 
جلوگیری از یبوست و همچنین جذب بهتر ویتامین ها 
و مواد معدنی تاكید كرد.برلیانت بزرگمهر با بیان این 
كافی  مصرف  مناسب،  تغذیه  ویژگی های  از  یکی  كه 
غذاست؛ به طوری كه تمام نیازهای روزانه ما را تامین 
ایام  در  كه  مشکلی  بزرگ ترین  متاسفانه  افزود:  كند، 
آنجا  از  است.  خوری  پر  است،  افراد  گریبانگیر  نوروز 
شیرینی،  میزان  افراد  عید،  بازدیدهای  و  دید  در  كه 
میوه و آجیل بیشتری مصرف می كنند، از وعده های 
اصلی غذایی غافل می شوند و همین باعث به وجود 
می شود.وی  افراد  در  غلط  غذایی  الگوی  یک  آمدن 

در ادامه افزود: با به وجود آمدن بی نظمی در ساعات 
غذا خوردن، ریزه خواری ها، عدم مصرف سبزیجات و 
گوارشی  مشکالت  عید،  در  تحرک  كاهش  و  ساالدها 
نظیر یبوست هم به سراغ افراد می آید.این كارشناس 
مصرف  اینکه  بر  مبنی  تصورات  برخی  درباره  تغذیه 
زیاد میوه مشکل آفرین نخواهد بود، گفت: من منکر 
گرفت  نظر  در  باید  اما  نیستم،  میوه ها  باالی  خواص 
خواهد  مشکل  بروز  باعث  چیزی  هر  زیاد  مصرف  كه 
به  توجه  با  داد:  ادامه  ایران  تغذیه  انجمن  شد.مشاور 
باال رفتن قیمت آجیل احتماال كمتر شاهد مصرف آن 
در عید باشیم، اما این نکته خالی از اهمیت نیست كه 
بهترین نوع آجیل آن است كه بدون نمک و خام باشد؛ 
نمک  و مصرف  اصلی چاقی  عوارض  از  یکی  كه  چرا 

زیاد، ابتال به فشار خون است.

پرخوریدرعیدراکنترلکنیدتوصیههاییبرایپیشگیریازخطرموادضدعفونیخدماتتیمپیونداعضادرمیانگروههایپزشکیکمنظیراست

اتفاق  زن  متهمین  سر  بر  چادر  پوشش  لغو 
باالخره  تاخیر  ها  سال  از  بعد  كه  بود  خوبی 
اصالنی  مینو  با  بهانه  همین  به  افتاد.  اتفاق 
از  تا  كردیم  گفتگو  زنان  جامعه  بسیج  رئیس 
لغو  چگونگی  و  ابتدا  در  چادر  انتخاب  چرایی 

بپرسیم. آن 
عکس های  در  ها  ســال  ــارس،  ف ــزارش  گ به 
پوشش  شاهد  سینمایی  فیلم های  و  دادگاه ها 
كه  متهمانی  بودیم.  زن  متهمان  سر  بر  چادر 
سریالی  صورت  به  خیلی های شان  دادگاه  قصه 
خبرگزاری ها  و  روزنامه ها  حــوادث  صفحه  در 
و  ریخته  هم  به  چادر  همواره  و  می شد  منتشر 
سر  بر  چادر  پوشش  داشتند.  سر  بر  كهنه ای 
از  بسیاری  اعتراض  مورد  سالها  خانم  متهمین 
آن  به  اجبار  این  آنها  و  بود  كشور  محجبه  زنان 
چادر  به  حرمت  هتک  نوعی  متهمین  برای  را 
می دانستند.  اسالمی  و  ملی  پوشش  عنوان  به 
رئیس  اصالنی«  »مینو  قبل  چندی  اینکه  تا 
متهمین  زودی  به  كرد  اعالم  زنان  جامعه  بسیج 
دیگر در دادگاه »چادر« سر نخواهند كرد. خبر 
خوبی كه بهانه ای شد تا از این تاخیر چندساله 

بپرسیم. این ماجرا  و چگونگی 
چادر  از  استفاده  نمی رسید  نظر  به  ابتدا  در   

دارد منفی  تاثیر 
متهم،  زنان  برای  چادر  از  استفاده  موضوع 
موضوع امروز و دیروز نیست. در همان ابتدا كه 
چادر به عنوان پوشش متهمان مطرح شد، این 
چادر  خاطر  همین  به  و  داشت  وجود  اعتراض 
پیدا  مختلف  رنگ های  و  شکل ها  دادگاه ها،  در 

به  اما  نبود.  به صورت چادر مشکی  و دیگر  كرد 
این موضوع  نیز كم توجهی شد و شاید به چشم 
كار  این  نمی آمد،  سیاستمداران  و  مسووالن 
حجاب  به  نسبت  عمومی  اذهان  در  تدریج  به 
شخص  ــوال  اص چــون  مــی گــذارد.  منفی  تاثیر 
فی  است  وارد  او  به  اتهامی  كه  هركسی  و  متهم 
نظر  به  لذا  ندارد،  جامعه  بر  تاثیرخاصی  نفسه 
دار  جریحه  او موجب  پوشش  نوع  كه  نمی رسید 
برداشت  اینطور  شود.  جامعه  احساسات  شدن 
به  گرایش  بر  تاثیری  موضوع  این  كه  می شد 

حجاب در جامعه ندارد.
متعددی  سریال های  و  فیلم ها  كه  مرور  به  اما 
نظر  به  ابتدا  هم  باز  شد  ساخته  مدار  همین  بر 
نمی آمد به مرور قبح این مساله خودش را نشان 
از  استفاده  كه  پیش  سال   35 یا   30 شاید  داد. 
چادر برای متهمین خانم، تصویب شد این همه 
این  به  مجازی  فضای  و  سریال  فیلم،  رسانه، 
خاصی  تاثیرگذاری  لذا  و  نداشت  وجود  شکل 
یک  در  پوشش  این  از  استفاده  بلکه  نداشت. 
افراد  برای  و  بود  دادگاه ها  مثل  بسته  محدوده 
تمام  بعد هم  و  بود  رویت  غیرقابل  عادی جامعه 
فضای  باید  فیلم ها  در  كه  مرور  به  اما  می شد. 
گاه سازی برای  تا آ دادگاهها نشان داده می شد 
چشم  به  مساله  این  خیلی  بیفتد  اتفاق  جامعه 

آمد.
هجمه های زیادی كه توسط رسانه های بیگانه 
علیه این پوشش برتر و حجاب صورت می گرفت 
ما  جامعه  احساسات  كه  بود  دیگری  علت  هم 
كه  نگاه  این  با  بنابراین  می كرد.  دار  جریحه  را 

هجمه  مورد  را  حجاب  همینطور  دشمن  خود 
دست  به  نباید  خودمان  دیگر  ما  می دهد،  قرار 

خودمان این كار را انجام دهیم.
است  مجبور  دادگاه  در  متهم  خانم  یک  وقتی 
الزاما از پوشش چادر استفاده كند،  این كار در 
نوجوان  دختران  ذهن  در  و  جامعه  افراد  نگاه 
چادر  انگار،  كه  می شود  تداعی  صورت  این  به 

نه زنان عادی جامعه! پوشش متهمین است 
قوه  کار  دستور  در  جدید  پوشش  طراحی    

است قضاییه 
در  متهمین  پوشش  ــرای  ب ــادر  چ انتخاب 
چادر  حق  در  دقتی  بی  نوعی  به  دادگــاه هــا 
قضاییه  قوه  از  ما  اســت.  برتر  حجاب  این  و 
انقالب  سالگی   40 آستانه  در  كه  كردیم  سوال 
وارد  هجمه  حجاب  علیه  همه  این  كه  اسالمی 
قوه  نمی شود؟  لغو  قانون  این  چرا  می شود، 
و  كرد  استقبال  بسیار  ما  ایده  این  از  قضاییه 
تهران  و  قم  در  جلسه  چندین  رابطه  همین  در 
برای  زمینه  حاضر  حــال  در  كــردنــد.  بــرگــزار 
كه  شده است  فراهم  مناسب  مدل های  طراحی 
ممکن  كه  خانم  یک  عنوان  به  متهم  شان  هم 
اینکه  هم  و  شود  حفظ  باشد  هم  بی گناه  است 
در  نشود.  چادر  تحقیر  موجب  میان  این  در 
موضوع  ایــن  پژوهشی  كارهای  حاضر  حــال 
قوه  دست اندركاران  است.  انجام  حال  در  هم 
جمهوری  نظام  مهم  قوه  یک  عنوان  به  قضاییه 
پوششی  كــه  هست  حــواســش  نیز  اســالمــی 
كرامت  كه  كند  طراحی  خانم ها  برای  مناسب 

شود.  حفظ  نیز  متهم  خانم های 

خبر
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روزانه تهران:  مشهد- 

21:25و13:30  ساعت  شنبه ها: 

17:00 21:25و  ساعت  یکشنبه ها: 

21:25 ساعت  دوشنبه ها: 

21:25 شنبه ها:ساعت  سه 

17:00 21:25و  ساعت  چهارشنبه ها: 

 09:15 21:25و  ساعت  شنبه ها:  پنج 

 11:45 21:25و  ساعت  جمعه ها: 

11:30 مشهد- زاهدان: همه روزه ساعت 

یزد:روزانه  مشهد- 

)19:30 ساعت  چهارشنبه ها:  و  شنبه  سه   (

جمعه:  و  پنجشنبه  و  دوشنبه  و  یکشنبه  و  )شنبه 

)17:00 ساعت 

پنجشنبه ها:  و  دوشنبه  و  شنبه  اهواز:  مشهد- 

15:00 ساعت 

و   1510 ساعت:  شنبه ها  سه  چابهار:  مشهد- 

13:20 ساعت:  جمعه ها 

ساعت:  پنجشنبه ها  و  یکشنبه  شیراز:  مشهد- 

18:00

ساعت  چهارشنبه ها:  و  یکشنبه  ایالم:  مشهد- 

07:30

13:25 ساعت  چهارشنبه ها:  آبادان:   - مشهد 

ساعت  شنبه ها:  چهار  و  یکشنبه  نوشهر:  مشهد- 

13:00

ساعت:17:10  چهارشنبه ها  ساری:  مشهد- 
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و  دستی  صنایع  فرهنگی،  مــیــراث  كــل  مدیر 
گردشگری  گفت:  ــوی  رض خــراســان  گردشگری 
مذهبی قدیمی ترین و پر رونق ترین نوع گردشگری 

است.
گردشگری  فقه  همایش  در  فر  مکرمی  ابوالفضل 
خراسان  استان  های  ظرفیت  بررسی  موضوع  با 
بزرگ  رضوی در حوزه گردشگری حالل كه در موزه 
خراسان بزگزار شد، با بیان این مطلب افزود: ساالنه 
1.3 میلیارد نفر به گردشگری می پردازند  هستند و 
مسلمان  دنیا  در  مسلمان  نفر  میلیارد   1.6 ازحدود 

حدود 6 میلیون نفربه ایران می آیند.
نصیب  گردشگری  از  كه  عایدی  داد:  ادامه  وی 
دالر  تریلیون   2.3 شود  می  دنیا  كشورهای  دیگر 
دالر  میلیون   700 شود  می  ما  عاید  چه  وآن  است 
است كه فاصله زیادی بین درآمد ما و دیگر كشور ها 

وجود دارد.
دارند  عالقه  ــادی  زی تعداد  كه  این  بیان  با  وی 
می  تالش  كرد:  اظهار  بیایند  ایران  به  گردش  برای 
به  توجه  با  كه  كنیم  فراهم  را  ورودشان  زمینه  كنیم 
زیرساخت های موجود هیچ گونه كمبود برای حضور 
و  رضــوی  خراسان  استان  در  خارجی  گردشگران 

مشهد نداریم.
مکرمی فربه روند رو به رشد تعداد زائران در كشور 
گردشگران  ورود  آمار  گفت:  و  كرد  اشاره  مشهد  و 
بوده  ایران در سال 95 حدود 5 میلیون  به  خارجی 

كه اكنون به 6 میلون نفر افزایش یافته است.
از 20  داد: گردشگران خراسان رضوی  ادامه  وی 
عراقی  زائــران  و  گردشگران  این  بیشترین  و  ملیت 

هستند.
كهن  مذهبی  گردشگری  یادآورشد:  فر  مکرمی 
برای  افراد  كه  این  از  قبل  و  است  گردشگری  ترین 
گردشگری تاریخ ، فرهنگ و طبیعت به سفر بپردازد 

گردشگری دینی وجود داشته است.
آسیا  در  تنها  نه  دینی  گردشگری  داد:  ادامه  وی 
بلکه در اروپا نیز رواج داشته و هنوز هم پر رونق ترین 

گردشگری است.
داد: مشهد  ادامه  فرهنگی مشهد  میراث  مدیركل 
نیز از این گردشگران بی نصیب نیست و سال گذشته 
 3 و  داخلی  گردشگر  نفر  میلیون    31.5 پذیرای 

میلیون نفر گردشگر خارجی بوده است.
عالقه  مــورد  مراكز  ترین  مهم  ایــن  بیان  با  وی 
های  جاذبه  از  بازدید  ــارت،  زی از  بعد  گردشگران 

به  اسالم  ورود  با  یادآورشد:  است،  فرهنگی  میراث 
ایران معماری متاثر از این هویت می شود و اهتمام 
از  تاریخی بعد  بناهای  ، اعتقاد قلبی و خالقیت در 

اسالم به نمایش گذاشته می شود.
  بیش از 10 هزارآئین در محرم داریم

دوره  معماری  آثار  فضایی  معنویت  فربه  مکرمی 
مسجد  محراب  در  اگر  گفت:  و  كرد  اشاره  اسالمی 
فرومد در سبزوار یا در رباط شرف در بنای عظیم كه 
متاثر از معماری اسالمی است، قرار بگیرید، آرامشی 

وصب ناپذیررا به شما می دهد.
غیاثیه  مدرسه  فضای  در  وقتی  داد:  ادامــه  وی 
خرگرد قرار بگیرد دل تان نمی خواهد خارج شوید، 
چون انرژی مثبت را به شما منتقل می كند وی یکی 
از دالیل این حس معنوی و جاذبه قوی این است كه 

با اعتقاد و با تفکرالهی آغاز و ادامه پیدا كرده است.
 800 حدود  گوهرشاد،  مسجد  فرافزود:  مکرمی 
سال قبل بدون هیچ ستون و سیمان ومیلگرد ساخته 
از  بخش  هر  یا  جداره  در  كه  تركیباتی  و  است  شده 
ارامش  به شما   ، ایوان مسجد استفاده شده  اجرای 
می دهد، فضا و اتمسفر مسجد به شما معنویت می 

بخشد.
به  خراسان  مردم  اسالمی  ایرانی  فرهنگ  به  وی 
اشاره  دینی  گردشگری  های  جاذبه  از  یکی  عنوان 
كرد و گفت: بیش از 10 هزارآئین در محرم داریم به 
تاكنون در همین  از چد صد سال قبل  عنوان مثال 
خراسان مراسم سام علم ها وجود دارد كه از دو روستا 
به راه می افتند و زمانی كه به یکدیگر می رسند به 
صورت  نمادین كاروان به یکدیگر سالم می دهند كه 
یقین دارم معنویت این مراسم هم فرد گردشگری را 

تحت تاثیر قرار می دهد.

گردشگران  از  پذیرایی  برای  ایرانی  شرایط  به  وی 
خارجی  گردشگران  گفت:  و  كرد  ــاره  اش خارجی 
با خود  ایرانی ها را به عنوان سوغات  میهمان نوازی 
برده اند، چون ایران كشوری است كه با رافت و رحمت 

اسالمی و روی خوش از میهمان پذیرایی می كند.
وی به شکل گیری شهرهای اسالمی اشاره و اظهار 
قرار  شهرها  توسعه  و  تشکل  محور  در  مساجد  كرد: 
گرفت و شهرهای اسالمی بنیاد و محورشان مسجد 
بود و امروز باشکوه ترین بناها مساجد هستند و بافت 

های ما متاثر از معماری اسالمی هستند.
وی ادامه داد: در معماری اسالمی ما همه چیز در 
و  و عریض  و سایه روشن ها  آن محاسبه شده است 
طویل شدن كوچه ها و خیابان ها براساس محاسبات 

است.
مکرمی فر تصریح كرد: به دلیل این كه داشته های 
زیادی داریم كمتر مورد توجه قرار می دهیم در دبی 
آن ها  به  داریم  از بس  ما  اما  را می سازند  جاذبه ها 
توجه نمی كنیم و به صورت سطحی توجه می كنیم.
بیشتر  ها  نشست  گونه  این  برگزاری  با  امیدواریم 
برای  و  باشیم  دینی  گردشگری  معرف  بتوانیم 
تا این  عالقه مندان و پژوهشگران توجه ایجاد كنیم 
پیش  از ظرفیت های  و  پیدا كند  اقدامات گسترش 
رو نیز توجه كنیم و زمینه حضور گردشگران از سراسر 

دنیا را در مشهد فراهم كنیم.
و  مذهبی  گردشگری  برای  المللی  بین  تشکلی    

حالل اسالمی وجود ندارد
رحیم  والمسلمین  ــالم  االس حجت  چنین  هم   
فقه  المللی  بین  همایش  علمی  دبیر  قربانی 
گردشگری نیز در ادامه گفت: با وجود قدمت و رونق 
بین  تشکلی  و  حالل،اتحادیه  و  مذهبی  گردشگری 

اسالمی  حالل  و  مذهبی  گردشگری  برای  المللی 
پرفسور  های  حمایت  با  اكنون  البته  نــدارد  وجود 
حیدری استاد دانشگاه تبریزمقدمات ایجاد اتحادیه 
بین المللی گردشگری حالل فراهم شده است تا به 

سازمان wto  ارائه شود.
كشورهای  باالیی  های  ظرفیت  داد:  ادامــه  وی 
اسالمی به خصوص ایران در زمینه گردشگری حالل 
كم  گردشگری  نوع  این  ازعاید  اماهنوز  دارد  وجود 
بهره هستیم و باید با كمک دانشگاهیان این بخش 

توسعه پیدا كند.
ما  كه  كار جامعی  تصریح كرد: هم چنین  قربانی 
به كار آكادمیک دنیا برساند وجود ندارد و وزارت  را 
علوم درسنامه خواسته اند كه رشته ای در دانشگاه 
هنوز  چون  نیست  كامل  منابع  هنوز  اما  شود  ارائه 
مراكز علوم دینی محتوی الزم را تولید نکرده اند كه 
نیز  زمینه  این  را در  زمینه  برگزاری سمینارها  با  باید 

فراهم كرد.
وی گفت: اگر چه برخی نهادها اقداماتی در زمینه 
گردشگری حالل دارند اما ارتباطی ارگانیک بین این 
بخش ها وجود ندارد كه امیدواریم دبیرخانه دائمی 
زمینه  این  در  گردشگری  فقه  المللی  بین  همایش 

بتواند موثر باشد.
های  آموزه  در  گردشگری  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
و  دیگری  متونی  مستندات  ــرد:  ك اظهار  دینی 
می  كه  دارد  وجود  روایــات  و  قــرآن،  در  گردشگری 
تواند مبنایی برای توسعه و ترویج گردشگری باشد، 
می  ــراد  اف وقتی  كه  گوید  می  پیامبر  به  خداوند 
باید آن  تنها  نه  ما   ، بیایند  به شهر ساالمی  خواهند 
ها را بپذیریم بلکه باید امنیت آن ها را تامین كنیم، 
اینها مستنداتی برای جذب گردشگر خارجی است.

حقوق  های  ظرفیت  آن  متاسفانه  افزود:  قربانی 
دنیا  به  الملل  بین  روابــط  حــوزه  در  اســالم  جزائی 
معرفی نشده است این همایش فرصتی است كه این 

موارد نیز به دنیا عرضه شود.
كشور  فرهنگی  سفیر  گردشگر  یــادآورشــد:  وی 
مقصد برای كشور مبدا است و گردشگر فرهنگ ما را 
معرفی خواهد كرد البته ایران جزو كشورهایی است 
بازگشت  از  بعد  كشور  این  به  نسبت  تفکر  تغییر  كه 
80 درصد به باالست اما خیلی از كشورهای اروپایی 

كمتر از 50 درصد است.
گفت:  همایش  این  مقاالت  امتیازات  درباره  وی 
مقطع  جامع  آزمون  از  همایش  این  برگزیده  مقاالت 
دكتری  در جامعه المصطفی العالمیه معاف خواهند 

شد.

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

گردشگری مذهبی قدیمی ترین و پر رونق ترین نوع گردشگری است استاندار خراسان رضوی:
مدیران،مدیریتجهادیراالگویخود

قراردهند
مدیریت  گفت:  ــوی  رض خــراســان  استاندار 
خدا  برای  نیت  و  خالصانه  تالش  یعنی  جهادی 
مدیران  كنیم  می  توصیه  و  خدا  راه  در  جهاد  و 
قرار  خود  الگوًی  و  نظر  مد  را  جهادی  مدیریت 

دهند.
خانواده  دراجتماع  حسینی  رزم  علیرضا 
شهید  ایثار  سالن  در  كه  مقدس  مشهد  شهدای 
یاد  گرامیداشت  ضمن  شد،  برگزار  بنیاد  توسلی 
های  هزینه  انقالب  این  گفت:  شهدا  خاطره  و 
زیادی پرداخته است و جوانان زیادی در این راه 
فدا  كشور  این  و  اسالم  عزت  برای  را  خود  جان 

كرده اند.
اوج  در  افـــزود:  ــوی  رض خــراســان  استاندار 
داشت  ما  كشور  كه  محرومیتی  و  محدودیت 
همه  كه  بود  اینطور  و  كرد  حمله  ما  به  دشمن 
شهر،روستا  به  شهر  سرزمین،  این  فرزندان  ی 
ندای  یه  لبیك  بــرای  بــزرگ  و  روستا،كوچك  به 
بنیانگذار انقالب جهاد كردند و از كشور به دفاع 

پرداختند.
وی تاكید كرد: جوانان باید امروز از حماسه ای 
كه دیروز مهندس و كارگر ،معلم و دانش اموز،زن 
زدند درس  رقم  كنار هم  در  و همه  و همه  مرد  و 

بگیرند.
سرداران  از  بسیاری  كرد:  تاكید  حسینی  رزم 
كه  است  ٤٠سال  سلیمانی  سردار  مانند  امروز 
اماده رزم هستند و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
را به معنای واقعی و به طرز شگفت انگیزی بیان 
كردند و تمام این ها برای عزت و سربلندی اسالم 

و مردم شریف و شهید پرور ایران اسالمی است 
اظهار  ــه  ادام در  رضــوی  خراسان  استاندار 
دارد  وجــود  هایی  كاستی  ــروز  ام اگــر  ــت:  داش
ما  شهدا  و  انقالب  های  ارمان  نه  ایم  مقصر  ما 
قرار  كه  جایگاهی  در  باید  مدیران  و  كارگزاران 
داریم به درستی عمل كنیم و نیت درستی داشته 
باشیم و امروز مفتخریم كه خادم امام رضا )ع( و 

مردم خوب خراسان رضوی هستم.
در  فعالیت  به  اشاره  با  ادامه  در  حسینی  رزم 
حوزه اقتصادی گفت: اگر ما در حوزه اقتصادی 
هم، مبتنی بر مردم، ارمان های شهدا و خانواده 
بخش  در  مــردم  توانمندی  كنیم  حركت  انــان 

اقتصادی رشد خواهد كرد.
وی تاكید كرد: امروز بسیاری از فرزندان شهدا 
و جانبازان بیکار هستند وباید تالش كنیم  فضای 
عزیزان  این  كه  ببریم  سمتی  به  را  كار  و  كسب 

كارآفرین باشند. 

خبرخبر
جوانان قلم به ــوی رض داســتــان 22
داستاننویسمشهدیازسویبهنشرمنتشرشد

در شصتمین »عصرانه داستان نویسان رضوی« 
دفتر اول از مجموعه آثار اعضا با دبیری علمی سعید 

تشکری رونمایی شد.
داستان  »عصرانه  نشست های  سلسله  رهگذر 
در  به نشر«  سه شنبه های  در  ــوی  رض نویسان 
شصتمین جلسه آیین رونمایی از كتابی با عنوان »به 
صرف عصرانه« بود كه شامل برگزیده داستان های 

نویسندگان عصرانه داستان نویسی رضوی است.
سعید تشکری، دبیر علمی سلسله نشست های 
خرسندی  ابراز  با  رضوی  نویسان  داستان  عصرانه 
از انتشار این كتاب اظهار داشت: بسیار خرسندم 
با  این نخستین كتاب در روزهای پایانی سال 97 
كوشش به نشر به خروجی رسید.سعید تشکری در 
با گذری بر سال های جوانی اش گفت: اگر  ادامه 
من در سن و سال شما بودم و چنین اتفاقی برایم 
دوران  در  ما  بودم،  خوشبخت تر  شاید  می داد  رخ 
و  نگرفت  جدی  كسی  اما  داشتیم  مطالبه  جوانی 
داستان  خودمان  دل  برای  سال ها  شدیم  مجبور 
بنویسیم و بخوانیم در حالی كه حضور شما در این 
جلسات به معنای مطالبه است و می توانید بعد از 
برگزاری 60 جلسه به آن رویاهایی كه قرار است با 
هم بسازیم نزدیک تر شوید. وی با بیان اینکه اكنون 
و با انتشار این اثر به خوان اول رسیده ایم، تصریح 
عصرانه«  صرف  »به  برگزیده  داستان های  كرد: 
می توان  كه  شده اند  انتخاب  میلی متری  دقت  با 
نام »داستان« را بر روی آن ها گذاشت و می توانند 
»مفتون  رمان  كنند.نویسنده  دفاع  خودشان  از 
نشست های  سلسله  كرد:  خاطرنشان  فیروزه«  و 
»عصرانه داستان نویسان رضوی« بتواند در حوزه 
شهر  این  رضوی  نویسی  داستان  مدافع  ادبیات 
داده های  اكنون  اینکه  به  اشاره  با  باشند.تشکری 
این نشست ها به بركت حضرت رضا)ع( به شکفتگی 
با  می كنم  گمان  كرد:  خاطرنشان  است،  رسیده 
یا شبستان  و  حضور در این جلسات در یک رواق 
حرم مطهر رضوی قرار داریم و بسیار خرسندم دفتر 
نخست كتابی كه با همکاری تمامی جوانان داستان 
نویس رضوی نوشته شده، اكنون منتشر شده است.
كتاب »به صرف عصرانه« در 176 صفحه با دبیری 
سعید تشکری در دفتر اول شامل 22 داستان كوتاه 
از نویسندگانی همچون جواد نعیمی، دو داستان از 
مونا بدیعی جوان، بتول پادام با دو داستان، فرزانه 
توابکی با دو داستان، رضا خوشه بست، سه داستان 
از كوروش تشکری، مریم رمضانی با سه داستان، 
ام البنین ماهر با دو داستان، طیبه سیدی، مریم 
فخریان، زهره جعفرزاده، نوید ظریف كریمی و دو 

داستان از فاطمه كنعانی می باشد.

طراحان  از  ــوان  اخـ مجید 
پوستر  طراح  و  لباس  و  صحنه 
در  سالگی   62 سن  در  سینمایی 

22 اسفند ماه بر اثر سرطان درگذشت.
پسر این هنرمند در گفت وگو با ایسنا ضمن تایید این 
متاسفانه عصر  و  داشتند  ریه  پدر سرطان  خبر گفت: 

امروز در خانه فوت كردند.
این  پیکر  تشییع  مراسم  كه  كرد  بیان  همچنین  او 
اعالم  سینما  خانه  با  هماهنگی  با  و  متعاقبا  هنرمند 

خواهد شد.
مجید اخوان در سال 1335 در مشهد متولد شد و 
از دانشکده هنرهای  دارای كارشناسی ارشد گرافیک 

تزئینی است.
او فعالیت سینمایی را با طراحی پوستر فیلم »ترنج« 

به كارگردانی محمدرضا اعالمی در سال 65 آغاز كرد و 
كاندیدای جایزه طراحی پوستر فیلم هم شد.

از دیگر فعالیت های او می توان به طراحی صحنه و 
لباس و دكور، طراح گرافیک، نقاشی، تدریس طراحی و 

نقاشی و... نیز اشاره كرد.
كاندیدای  به  می توان  او  كــاری  موفقیت های  از 
برای  فجر  فیلم  پوستر  طراحی  بهترین  جایزه  دریافت 
و  »كیمیا«  بزرگان«،  »بازی  »ترنج«،  فیلم های  پوستر 

»بلندی های صفر» اشاره كرد.
این هنرمند عالوه بر این، طراحی بیش از 600 طرح 
جلد، 200 پوستر فرهنگی و تبلیغاتی و طراحی بیش 
از 300 آرم و نشانه و داوری چندین نمایشگاه در بخش 
طراحی صحنه، پوستر و طراحی جلد كتاب را در رزومه 

كاری خود دارد.

 
مسائل  و  ــت  ــام اق مشکل 
بازنشستگی  و  بیمه  به  مربوط 
نجیب مایل هروی كه از مدت ها پیش در رسانه های 
و  فرهنگ  وزیــر  پیگیری های  با  بود  شده  مطرح 
از  به نمایندگی  ارشاد اسالمی و موسسه خانه كتاب 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی حل شد.
پژوهشگر،  نویسنده،  ــروی،  هـ مــایــل  نجیب 
افغانستانی  مردم شناس  و  ویراستار  نسخه شناس، 
كه سال ها مقیم ایران است، در یک سال گذشته به 
بدی  در وضعیت  بی مهری ها  و  برخی مشکالت  دلیل 
به موقع  با اطالع رسانی  قرار داشت كه خوشبختانه 
پژوهشگر  این  وضعیت  در  تغییراتی  شاهد  رسانه ها 

بودیم. افغانستانی 

ذوالفقاری،  معاون  حسین  نامه  از  بخشی  در 
سیدعباس  به  كشور  وزارت  انتظامی  و  امنیتی 
صالحی،  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است:

مستقر  ویژه  تسهیالت  و  اقامت  ویژه  »كمیسیون 
در اداره كل امور اتباع و مهاجرین وزارت كشور مقرر 
10 ساله  ویژه  اقامت  برای وی مدرک  گردیده است 
مجدد  تمدید  و  صادر  مربوطه  عوارض  اخذ  بدون  و 
آن  از  پس  سال های  برای  نیز  مذكور  اقامتی  مدرک 
مشکالت  رفع  موضوع  همچنین  می ّباشد.  بالمانع 
بازنشستگی  تامین اجتماعی و برقراری حقوق  بیمه 
صورت  اجتماعی  تامین  سازمان  طریق  از  نیز  وی 
فوق  مدرک  دارندگان  است  گفتنی  است.  پذیرفته 
برخوردار  ایرانی  شهروندان  شبیه  خدمات  سایر  از 

می باشند.«

جشنواره  ششمین  اختتامیه 
با  ــت«  دوسـ »خــانــه  عکس  ملی 
در  جشنواره  این  به  یافته  راه  آثار  نمایشگاه  افتتاح 

نگارخانه رضوان مشهد برگزار می شود.
خانه  عکس  ملی  جشنواره  ششمین  پایانی  آیین 
آستان  هنری  آفرینش های  مؤسسه  همت  به  دوست 
ساعت   1397 اسفند   23 پنج شنبه،  رضوی،  قدس 

18:30 در نگارخانه رضوان مشهد برپا می شود.
افتتاح نمایشگاه آثار راه یافته به این دوره جشنواره 
خانه دوست، رونمایی از كتاب جشنواره و تقدیر از آثار 

برگزیده از جمله برنامه های این اختتامیه است. 
عکاسی  پیشکسوت  استادان  از  جمعی  بزرگداشت 
محمدرضا  چرمساز،  محمد  شامل  رضوی  خراسان 

لطفی، سید محمد امامی، مسعود نوذری و حمیدرضا 
این  پایانی  آیین  برنامه های  از  دیگر  یکی  گیالن فر 

جشنواره عکس به شمار می رود. 
از عموم عالقه مندان به ویژه عکاسان مشهدی برای 
حضور در این مراسم و بازدید از نمایشگاه عکس آثار 
راه یافته به ششمین جشنواره ملی عکس خانه دوست 

دعوت به عمل می آید. 
نظر  زیر  مشهد  رضــوان  نگارخانه  اســت؛  گفتنی 
به  رضوی  قدس  آستان  هنری  آفرینش های  مؤسسه 
 ،16 پالک   ،17 كوهسنگی  خیابان  مشهد،  نشانی 
ایرانی  اسالمی  هنر  و  فرهنگ  دوستداران  پذیرای 

است.

مشکلاقامتمایلهرویبرطرفشدهنرمندمعروفمشهدیدرتهراندرگذشت
اختتامیهششمینجشنوارهعکس»خانهدوست«درنگارخانهرضوان

برگزارمیشود

قالب  و شهادت در  ایثار  اثر فرهنگی حوزه   72
كتاب، صوت  'ایثارنامه' شامل  عنوان  با  مجموعه 
افزار چندرسانه ای روز چهارشنبه همزمان  نرم  و 
شهید'  مقام  بزرگداشت  ملی  'روز  اسفند   22 با 
طی مراسمی با حضور استاندار خراسان رضوی و 

خانواده معظم شهدا در مشهد رونمایی شد.
ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  فرهنگی  معاون 
ایرنا  خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار 
گفت: هر یک از این آثار در قالب مکتوب، صوت و 
چند رسانه ای توسط حوزه هنری اداره اسناد این 

بنیاد با همکاری 10 نویسنده تدوین شده اند.
سید مجید حسینی افزود: افرادی كه این آثار با 
آنها تدوین شده شامل شهیدان  محوریت زندگی 
اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پیش  دوران  واالمقام 
حین مبارزات انقالبی، دوران دفاع مقدس و پس 

دفاع مقدس است.
وی گفت: این آثار كه عمدتا در قالب كتابهای 
جیبی منتشر شده اند به زودی در اماكن عمومی 
نظیر قطارشهری و اتوبوس در اختیار عموم مردم 

قرار می گیرند.
شهید   72 پــیــرامــون  ایــثــارنــامــه'  'مجموعه 
مدرس،  'حسن  شامل  رضوی  خراسان  شاخص 
مباشر  محسن  صــفــوی،  نـــواب  سیدمجتبی 
كاشانی، مرتضی مطهری، محمود منظم توالئی، 
نژاد،  هاشمی  عبدالکریم  رستمی،  بابامحمد 
اكبر  علی  زاده،  ــدا...  اس جــواد  ــی،  رواق محمد 
طباطبایی،  حسینی  محمدتقی  سید  دهقان، 
سیدرضا  صادقی،  قاسم  دیالمه،  عبدالمجید 

یوسف  طــوســی،  طرحچی  محمد  كــامــیــاب، 
حسن  عصاریان،  ابوالقاسم  قوچانی،  كالهدوز 
علیمردانی، سید عباس موسوی قوچانی، حسین 
محمود  الشریعه،  خادم  محمدمهدی  شوریده، 
غالمرضا  زوارق،  نــژاد  ولی  عباس  امیرخانی، 
مخبری، حسین امین مقدم، رمضان عامل گوشه 
سیج،  رفیعی  ابوالفضل  آزادی،  حسن  نشین، 
ساجدی،  هاشم  آبــادی،  صفی  میرزایی  مهدی 
ا...  ولی  طاهری،  محمد  برونسی،  عبدالحسین 
جراح،  تقی  مصطفی  یعقوبی،  مهدی  چراغچی، 
فــرودی،  مهدی  آراسته،  هاشم  ــاوه،  ك محمود 
نجفی،  علی  فرومندی،  محمد  عاصمی،  علیرضا 
عباس خوش سیما، علی اصغر حسینی محراب، 
الحسینی،  شریف  حمیدرضا  راد،  خضرایی 
جمعه  حسین   ، مبرقع  رضـــوی  محمدتقی 
حسینی  علی  سید  زاده،  آقاسی  حسن  طرقبه، 
محمدجعفر  نظرنژاد،  محمدحسن  آباد،  ابراهیم 
علی  ــاصــری،  ن محمدناصر  اصفهانی،  نصر 
نورعلی  مهدیانپور،  محمدجواد  شیرازی،  صیاد 
شوشتری، رجبعلی محمدزاده، ابوحامد توسلی، 
رضا بخشی، محسن قاجاریان، غالمرضا سمایی 
نارنجی،  جهانگیر  عباسی،  فرامرز  آبادی،  فیض 
حسین قاینی، حسین شیدایی، غالمرضا پروانه، 
اسحاق اسدی جیزآبادی، سید ابراهیم شجیعی، 
انفرادی  حسن  ــررودی،  س فیروزیان  ابوالقاسم 
رأفتی  جهانشیر  افقهی،  مجید  ــادی،  آب حسن 
جاویدان و ناصر حبیبی زهام' تدوین و تهیه شده 

است.

خبر
همزمان با روز ملی بزرگداشت مقام شهید

72اثرفرهنگیحوزهایثاروشهادتدرمشهدرونماییشد

مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
گفت: برای ما مسأله امنیت و شرایط امن حضور، 
نمایش  تئاتر  یا  فیلم  یک  كه  است  این  از  مهم تر 

داده شود و  در درجه اول اهمیت دارد.
امنیت  تامین  خصوص  در  مروارید  جعفر  دكتر 
استان  نمایش های  و  سینماها  هنری،  سالن های 
برای  پنج  ماده  كمیسیون  تایید  و  نوروز  ایام  در 
معاونت  محمدی،  آقــای  كــرد:  اظهار  سینماها 
هنری و آقای استادی، رئیس اداره ارشاد مشهد، 
این كمیسیون را تشکیل دادند و به طور كلی این 
كمیسیون ها تشکیل شده و سینماها تا این امنیت 
را نداشته باشند، مجوز نمی گیرند و این  امر برای 

تمام سینماها انجام شده است.
مجدد  سینما  دو  بــرای  اخیرا  داد:  ادامــه  وی 
بررسی شد؛ البته به طور كلی، راجع به امنیت، ما 
بیشتر  مشاركت  كه  هستیم  این  نیازمند  نوروز  در 
داشته  خــروج  و  ورود  شرایط  جهت  از  را  مــردم 
در  همیشه  و  است  تعطیالت  ایام  چون  باشیم؛ 
احتیاطی  دستورالعمل های  تعطیالت  مواقع 

قوی تر می شود تا اتفاقی نیفتد.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی 
تعطیالت  از  جدا  اصولی،  به طور  كــرد:  تصریح 
و هم چنین  تشکیل شده  كمیسیون ها  این  نوروز، 
این  نیز  دارند  وجود  اكنون  كه  سینماهایی  برای 
آغاز  هنوز  كه  آن هایی  و  شده  تشکیل  كمیسیون 
برخی  یا  می شوند  تاسیس  بعدا  و  نکردند  كار  به 
یک  مانند  هستند؛  افتتاح  درحال  كه  سالن هایی 
سالن بلک باكس كه هفته دیگر افتتاح می شود، تا 

كمیسیون آن ها نیاید، مجوز بهره برداری هم داده 
نمی شود.

هویزه  سینما  كمیسیون  این كه  بیان  با  مروارید 
این كه  كرد:  اضافه  است،  شده  تایید  و  تشکیل 
گفته می شود برخی سالن ها این امنیت را ندارند، 
این  رقابت ها  برخی  در  كه  است  دلیل  این  به 
از  ما  ندارد،  هم  اشکالی  و  می شود  زده  حرف ها 
خوب  هم افزا  رقابت  اما  می كنیم  استقبال  رقابت 

است.
كمیسیون  این  هم چنین  كرد:  خاطرنشان  وی 
و  شــده  تشکیل  هم  ما  تئاتر  سالن های  ــرای  ب
هستند  شدن  اضافه  حال  در  بلک باكس هایی 
هنوز  كه  می كنند  طی  را  خود  پروسه  این ها  كه 
این  شود،  افتتاح  كه  زمانی  و  نشده  افتتاح  هم 

كمیسیون تشکیل می شود.
تامین امنیت سالن های هنری استان در دست    

بررسی است
معاون امور هنری و سینمایی اداره كل فرهنگ 
اكثر  گفت:  نیز  رضوی  خراسان  اسالمی  ارشاد  و 
سینماهای ما این  امنیت را دارند، اما كاستی هایی 
هم وجود دارد؛ اخیرا ما بازبینی ای در سینماهای 
برای  مشکالت،  این  رفع  برای  و  داشتیم  مشهد 

آن ها زمان تعیین كردیم. 
امنیت  تامین  خصوص  در  محمدی  محمدرضا 
استان  نمایش های  و  سینماها  هنری،  سالن های 
برای  پنج  ماده  كمیسیون  تایید  و  نوروز  ایام  در 
این   ما  سینماهای  اكثر  كــرد:  اظهار  سینماها 
دارد؛  وجود  كاستی هایی هم  اما  دارند،  را  امنیت 
اخیرا ما بازبینی ای در سینماهای مشهد داشتیم، 

تذكراتی داده شده  و  جلسات مجدد تشکیل شد 
زمان  آن ها  برای  مشکالت،  این  رفع  برای  و  است 
و  نیستند  حاد  خیلی  مشکالت  كردیم؛  تعیین 
ابالغ  آن ها  به  و  شده  گرفته  ایراداتی  جزیی اند؛ 

شده و در حال برطرف كردن آن هستند.
وی با بیان این كه همه سینماهای ما كمیسیون 
بعضی   منتها  كرد:  خاطرنشان  دارند،  پنج  ماده 
ما  اخیرا  كه  داشتند  جزیی   ایــرادات  سینماها 
تذكراتی را به آن ها دادیم كه آن تذكرات را برطرف 
بازدید  یک  هم،  سال  پایان  از  قبل  تا  و  می كنند 
مسائل  ان شاءالّله  كه  گرفت  خواهد  صورت  دیگر 
این  و  شود  تأمین  و  تایید  تماشاچیان  امنیتی 

دغدغه ما از بین برود. 
معاون امور هنری و سینمایی اداره كل فرهنگ 
داد:  ــه  ادام رضــوی  خراسان  اسالمی  ــاد  ارش و 
خاص  بــه صــورت  و  صرفا  پنج  ــاده  م كمیسیون 
ماده  كمیسیون  ما  البته  سینماهاست؛  به  مربوط 
می خواهند  سینماها  كه  زمانی  كه  داریم  هم  دو 
تقاضایی داده می شود، جلسه ای  تاسیس شوند، 
تشکیل می شود، موافقت اصولی اولیه برای آن ها 
و  اصلی  كارهای  كه  آن  از  بعد  و  می شود  صادر 
پنج  مــاده  كمیسیون  شد،  انجام  سخت افزاری 
ارشاد،  نماینده  از  متشکل  كه  می شود  تشکیل 
شهرسازی  و  فرمانداری  شهرداری،  آتش نشانی، 

است. 
نقشه ها  دستگاه ها  این  كرد:  تصریح  محمدی 
امنیت  لحاظ  از  آتش نشانی  می كنند؛  بررسی  را 
ساختمان و راهبر نیروی انتظامی از لحاظ كنترل 
كه  نهایت  در  و  می دهند  را  نظرشان  ترافیکی، 

ما  دستگاه  و  باشد  نداشته  وجود  خاصی  اشکال 
هم به صورت تخصصی از لحاظ امکانات، چیدمان 
تایید كنند،  را  و...  صندلی، پرده، صوت و تصویر 
مجوز  ما  به  تا  می فرستیم  تهران  برای  را  نقشه  ما 

بدهند و ما پروانه فعالیت آن ها را صادر كنیم.
نمایشی  سالن های  امنیت  خصوص  در  وی 
داده  تقاضایی  نمایشی،  سالن های  برای  افزود: 
نه  اما  می شود،  انجام  اولیه ای  بازدید  و  می شود 
یعنی  دارد؛  وجود  سینماها  در  كه  خاصی  دید  با 
مورد  در  تاحدودی  آیین نامه ها  شرایط  و  قانون 
متفاوت  سینماها   به  نسبت  نمایشی  سالن های 
دارند  را  ایراداتی  هم  ما  نمایش  سالن های  است. 
و تذكراتی را به مسئوالن سالن ها دادیم تا ایرادات 

ایمنی را برطرف كنند.
معاون امور هنری و سینمایی اداره كل فرهنگ 
تکمیل  در  ــوی  رض خــراســان  اسالمی  ارشــاد  و 
ما  كمک كننده  بازوی  كرد:  اضافه  خود  سخنان 
كه  می خواهیم  مردم  از  ما  و  هستند  مردم  خود 
و  نگارخانه ها  نمایش،  سینما،  سالن های  به  اگر 
آموزشگاه های ما مراجعه می كنند و ایراد خاصی را 
مشاهده می كنند، حتما به اطالع ما برسانند تا ما 

بتوانیم آن ایرادات را برطرف كنیم. 
در  فعالیت  مجموع  در  كــرد:  عنوان  محمدی 
و  ــدارد  ن چندانی  مالی  خروجی  هنری  ــوزه  ح
و  عشق  با  خصوصی  بخش  در  مشغول  دوستان 
عالقه وارد این حوزه شده اند و نیاز به حمایت های 
دستگاه دولتی دارند كه آن هم متاسفانه با توجه 
به مشکالت اعتباری ای كه ما داریم، میسر نیست 

و تاكنون هم نتوانستیم كمکی به آن ها بکنیم.

مدیرکل ارشاد خراسان رضوی:

امنیت سالن های هنری از نمایش فیلم و تئاتر در آن واجب تر است خبرخبر



با حضور استاندار و مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خراسان رضوی و مسئوالن كمیته های 12 گانه 
ستاد خدمات سفر خراسان رضوی عملیات میزبانی از زائران 

و گردشگران نوروز 98 با عنوان مانور خدمت آغاز شد.
به گزارش صبح امروز، صنایع دستی و گردشگری خراسان 
كمپ  در  كه  مراسم  این  در  رضوی  خراسان  استاندار  رضوی 
زایر پذیر غدیر برگزارشد،  گفت: اقتصاد گردشگری به عنوان 
در  باید  امروز  جهان  در  ساز  پول  صنایع  مهمترین  از  یکی 

استان مورد توجه جدی قرار گرفته و توسعه یابد.
علیرضا رزم حسینی افزود: كالنشهر مشهد دارای ویژگیهای 
منحصربه فردی در عرصه گردشگری و جاذبه هاست كه كمتر 

شهری در دنیا دارای این ویژگیها به صورت توامان است.
جذب  و  زیارتی  های  جاذبه  از  برخورداری  داد:  ادامه  وی 
زائر و نیز جاذبه های گردشگری و جذب گردشگر به صورت 

همزمان برای مشهد یک ویژگی مهم محسوب می شود.
زائران،  به  خدمات  ارائه  گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
اجرمعنوی  از  آن  اهمیت  به  توجه  با  مسافران  و  گردشگران 
خادمان  توجه  مورد  باید  نکته  این  و  است  برخوردار  فراوانی 

قرار گیرد.
رزم حسینی با اشاره به فعالیت 12 كمیته در ستاد خدمات 
تا كنون  از تالشهای انجام شده  سفر استان ضمن قدردانی 
ستاد  مجموعه  زیر  دستگاههای  و  ها  كمیته  تمامی  افزود: 
خدمات سفر باید هدف محوری و اصلی خود را ارائه خدمات 
خوب و با كیفیت به زائران و مسافران بدانند و در این مسیر 
باشد  بهتر  خدمات  ارائه  میزان  هر  به  چون  كنند  می  تالش 

جذب زائر، مسافر و گردشگر هم بیشتر می شود.

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیركل 
خراسان رضوی نیز ظرفیت اقامت در این استان را طی ایام 
نوروز 420 هزار نفر شب اعالم كرد و گفت: خراسان رضوی 
بیشترین ظرفیت اقامتی در استانهای كشور را دارد و با وجود 
این ظرفیت با كمترین چالش در حوزه اقامت مواجه خواهد 

بود. 
ابوالفضل مکرمی فر افزود: عالوه بر این، كمپ گردشگری 
نیز  مشهد  مسیر  در  واقع  شهرستانهای  برخی  و  مشهد  در 
آماده ارائه خدمات به مسافران است و در صورتی كه با شرایط 
اضطراری مواجه شویم از ظرفیت سالنهای ورزشی نیز برای 

اقامت استفاده خواهد شد. 
شهردار مشهد نیز در این مانور با اشاره به اقدامات اجرایی 
انجام شده برای استقبال و میزبانی هرچه بیشتر از زائران و 
كه شهرداری  استان  كمیته خدمات شهری  مسافران گفت: 
كمیتهذهای  از  یکی  دارد  برعهده  را  ان  مسیولیت  مشهد 
اداره  با  هماهنگی  در  كه  است  سفر  خدكات  ستاد  گانه   12
میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان دبیرخانه ستاد احرایی 
خدمات سفر تالش می كند بهترین شرایط را ررای میزبانی از 

زائران فراهم كند.
محمدرضا كالئی ادامه داد:  تاكنون كاشت 14 میلیون بوته 
گل و انجام عملیات تعمیرات و اصالحات مهندسی معابر در 

سطح مشهد در موعد مقرر انجام شده است.
 10 میزان  به  مشهد  شهر  خروجی  و  ورودی  افــزود:  وی 
كیلومتر نیز نظافت می شود و ارائه خدمات به زائران در این 

شهر به صورت 24 ساعته درآمده است.
وی با اشاره به این كه نوروز پیش رو در نصب المان ها در 
مشهد ركورد جدیدی را ثبت خواهیم كرد ادامه داد: در این 
راستا 900 المان در سطح شهر مشهد به نمایش گذاشته می 

شود.
گفتنی امسال مانند هر سال، مانور خدمت در محل كمپ 
و  دولتی  بخش  اجرایی  های  دستگاه   40 حضور  با  غدیر 
های  برنامه  از  نمایشگاهی  چنین  هم  شد،  برگزار  خصوصی 
و  استاندار  كه  بود  شده  نیزبرپا  نوروز  ایام  در  سفر  خدمات  و 
شركت كنندگان درمانور از غرفه های نمایشگاه بازدید كردند.

بودجه سا 98 شهرداری مشهد در حال به تصویب 
رسید كه براساس آمار و ارقام درصد بودجه عمرانی 
یافته  كاهش  جاری  بودجه  سهم  و  یافته  افزایش 
تلفیق  كمیسیون  رئیس  گفته  به  چنین  هم  است، 
شورای اسالمی شهر مشهد در حوزه حذف درآمد 
رعایت  كاهشی  سیاست  كامال  پاركینگ  تخلف 
شده است، به این معنا كه در سال 96 ، 35 درصد 
است.  رسیده  درصد   25 به    97 سال  در  كه  بوده 
تومان  میلیون   500 میلیارد   17  ،  98 سال  برای 
وجود  پاركینگ ها  تامین  نگاه  كه  شده  پیش بینی 

داشته است.
رئیس  گــنــدمــی  ــتــول  ب  ، ایــســنــا  ــزارش  ــ گ ــه  ب
در  مشهد  شهر  اسالمی  شورای  تلفیق  كمیسیون 
پنجاه وپنجمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای 
برگزار  شهر  تاالر  در  دیروز  كه  مشهد  شهر  اسالمی 
شد منابع درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری در 

سال 1398 را تشریح كرد.
سال  بودجه  خصوصیات  برخی  اشــاره  با  وی  
1398 شهرداری مشهد و همچنین منابع درآمدی 
شهرداری  آینده  سال  بودجه  در  اظهاركرد:  آن، 
سهم  و  درصــد   75 عمرانی  بودجه  سهم  مشهد 

بودجه جاری 25 درصد است.
بودجه  پایدار  ــدی  درآم منابع  خصوص  در  وی 
اسناد  عوارض  كرد:  بیان  شهرداری،  آینده  سال 
تومان، عوارض  میلیون  و 150  میلیارد  رسمی سه 
عوارض  و  تومان  میلیون   500 میلیارد  دو  گذرنامه 
بلیت هواپیما -كه شفاف نیست و معموالً پرداخت 
است  میزانی  بــرابــر  چندین  قطعا  و  نمی شود 
از جمله  پیش بینی شده است- 25 میلیارد تومان 

منابع درآمدی پایدار هستند.
از  حاصل  منابع  همچنین  داد:  ادامــه  گندمی 
بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به 
به  آالیندگی  عوارض   ، تومان  میلیارد   420 میزان 
مبلغ 600 میلیون تومان، عوارض ناشی از اجرای 
ماده 23 صدور تخلف راهنمایی ورانندگی به میزان 
میلیارد   75 میزان  به  نوسازی  میلیاردتومان،   30
تومان، عوارض و پروانه های كسب و پیشه به مبلغ 
ساالنه  عوارض  تومان،  200میلیون  و  میلیارد   13
شهر  سهم  تومان،  میلیارد   50 مبلغ  به  خودورها 
قصوری متمركز به میزان 80 میلیارد تومان، كمک 
میلیارد   16 مبلغ  به  گمركی  درآمد  دروازه  محل  از 

تومان،  میلیارد  میزان 60  به  ریلی  عوارض  تومان، 
عوارض بهره برداری خدمات تجاری موقت به مبلغ 

70 میلیارد تومان دیگر منابع درآمد پایدارهستند.
شهر  اسالمی  شــورای  تلفیق  كمیسیون  رئیس 
ناپایدار،  درآمــدهــای  منابع  خصوص  در  مشهد 
با  ساختمان  حوزه  اصلی  درآمدهای  كرد:  تصریح 
داشته  نیز  رشد  اگر  شود.  مقایسه  باید  قبل  سال 
است  ظرفیت  با  به  نقاط  توسعه  به  آن  نگاه  باشد 
هدف  داریم.  متفاوتی  وضعیت  شهر  سطح  در  كه 
موتورهای  نیست.  فروشی  تراكم  و  نرخ  افزایش 
مناطق  از  بعضی  در  سرمایه گذاری  برای  محرک 
بعضی  در  درآمد  افزایش  به  كه  كرده ایم  پیش بینی 

از این كدها كمک می كند.
وی اضافه كرد: برهمین اساس در حوزه عوارض 
تومان،  میلیارد   456 میزان  به  تراكم  و  مــازاد  بر 
 25 میزان  به  پیش آمدگی  و  بالکن  بر  ــوارض  ع
میلیارد و 500 میلیون تومان، عوارض بر پروانه های 
ساختمانی به میزان 820 میلیارد تومان، كمیسیون 
جرایم  میلیاردتومان،   214 میزان  به   100 ماده 
تخلفات ساختمانی شهر و غرامت ها به مبلغ 943 
میلیارد تومان، درآمد حاصل از تغییر كاربری ها به 
میزان 300 میلیارد تومان، درآمد ورود به محدوده 
نیز مبلغ 105 میلیارد تومان پیش بینی شده است. 
تخلف  ــد  درآم حذف  حــوزه  در  ــزود:  اف گندمی 
پاركینگ كامال سیاست كاهشی رعایت شده است، 
به این معنا كه در سال 96 ، 35 درصد بوده كه در 
سال 97 به  25 درصد رسیده است. برای سال 98 ، 

17 میلیارد 500 میلیون تومان پیش بینی شده كه 
نگاه تامین پاركینگ ها وجود داشته است.

  بودجه سال 98 شهرداری مشهد تصویب شد
رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 
الیحه  به  نسبت  مصوب  بودجه  گفت:  مشهد  شهر 
 690 و  هزار  سه  حدود  مشهد  شهرداری  بودجه 
بودجه  بخش  در  و  یافته  افزایش  ریــال  میلیارد 
و  ریال   42,980,924,000,000 مبلغ  به  عمرانی 
 44,829,650,240,000 بر  بالغ  اقتصادی  آلبوم 
ریال جمعا به مبلغ  87,810,574,240,000 ریال 

به تصویب شورای اسالمی شهرمشهد رسید.
به گزارش "صبح امروز" بتول گندمی روز گذشته 
در جلسه علنی شورای اسالمی شهر مشهد كه در 
كلیات  خصوص  در  برگزارشد،  شهر  شورای  تاالر 
در  افزود:  بودجه سال 98 شهرداری مشهد  الیحه 
عمومی  درآمدهای  سهم  درصد   48 بودجه،  این 
دارایی های  واگــذاری  درصد   27 دولت،  كمک  و 
مالی  ــای  ــذاری ه واگ به  ــد  درص  25 سرمایه ای 

اختصاص دارد.
عمرانی  پروژه های  بخش  در  كرد:  تصریح  وی 
 42,980,924,000,000 مبلغ  به  شــهــرداری 
دولت  كمک  و  عمومی  درآمــدهــای  سهم  ــال،  ری
واگذاری  سهم  ریال،   41,145,503,000,000
 400,000,000,000 سرمایه ای  دارایــی هــای 
مالی  ــای  ــی هـ دارایـ ــذاری  ــ واگـ ســهــم  و  ــال  ریـ

1,435,421,000,000 ریال است.
رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی 

شهر مشهد تاكید كرد: در بخش آلبوم اقتصادی بالغ 
بر 44,829,650,240,000 ریال، سهم درآمدهای 
 1400,000,000,000 دولت  كمک  و  عمومی 
سرمایه ای  ــای  ــی ه دارای واگـــذاری  سهم  ــال،  ری
واگـــذاری  و  ریــال   23,397,244,782,000
ریال   20,032,405,458,000 مالی  دارایی های 

است. 
گندمی خاطرنشان كرد: اختصاص هزار میلیارد 
شرب  آب  جداسازی  پروژه  ادامه  برای  اعتبار  ریال 
از آب خام برای فضای سبز، اجرای پروژه محالت 
مبتنی بر درخواست اهالی محالت و تعمیر اساسی 
300 دستگاه اتوبوس سازمانی در بودجه 98 پیش 

بینی شده است.
پروژه های  اجرایی  عملیات  آغاز  كرد:  ابراز  وی 
زیرساختی احداث تقاطع غیرهمسطح نمایشگاه، 
هاشمی  ا...  آیــت  شرقی  ــردان  ــرگ دورب ــداث  اح
احداث  كالنتری،  چپ گرد  احداث  رفسنجانی، 
شروع  مصلی،  پل  احداث  ابوطالب،  دوربرگردان 
احداث 3  بزرگ شهر،  تئاتر  آمفی  احداث  عملیات 
، تکمیل احداث  و 7  فرهنگ سرا در مناطق 2، 5 
شارستان رضوی قطاع 2، احداث 4 سالن ورزشی 
ایستگاه   3 احداث  ثامن،  و   10  ،8  ،2 مناطق  در 
آتش نشانی در مناطق 5، 7 و 10، احداث 3 سوله 
بحران در مناطق 6 )شهرک شهید شیرین(، منطقه 
7 و منطقه 11 و تکمیل سوله بحران منطقه 1 نیز از 

ویژگی های این بودجه است.
گندمی تصریح كرد: توسعه متوازن با محور برنامه 

اصالح  منابع،  بهینه  توزیع  شهرداری،  عملیاتی 
نظام عوارض، تدوین نظام جامع عملکرد، استقرار 
خزانه متمركز و حركت بودجه به سمت حاشیه شهر 
شهرداری   98 سال  بودجه  ویژگی های  دیگر  از 

مشهد است.
سهم پروژه های عمرانی دو برابر شده است

شورای  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون  ادامــه  در 
اسالمی شهر مشهد نیز در خصوص بودجه سال 98 
شهرداری مشهد گفت: سهم پروژه های عمرانی در 
برابر  امسال حدود دو  بودجه  به  بودجه نسبت  این 

افزایش یافته است.
اعتبارات  از  درصد   70 افزود:  شیخ  آل  شهریار 
هزینه ای بودجه سال 98 مربوط به بخش عمرانی 
عمرانی  بخش  در  آینده  سال  بنابراین  است.  بوده 
شهر مشهد، سال شلوغ و پركاری پیش رو خواهد 

بود.
الیحه بودجه سال 1398 شهرداری مشهد مورخ 
شورای  علنی  نشست  در   1397 ماه  بهمن  هشتم 
از  پس  و  شد  شــورا  تقدیم  مشهد  شهر  اسالمی 
بررسی در شورای اسالمی شهر مشهد و كمیسیون 
تلفیق، امروز در نشست علنی پنجاه و ششم و هفتم 

شورای اسالمی شهر مشهد به تصویب رسید.
خدمات رایگان در ایام تعطیالت نوروزی سال 98 
استفاده  ترویج  راستای  در  نشست  این  پایان  در 
و  حمل  خدمات  از  گرامی  زائرین  و  شهروندان 
و  شهری  درون  سفرهای  انجام  در  همگانی  نقل 
و  شهر  مركزی  هسته  در  ترافیک  ازدحــام  كاهش 
دوفوریتی  الیحه  محیطی،  زیست  آلودگی-های 
21/97/251972 به تاریخ 97/12/22 با موضوع 
نــوروزی  تعطیالت  ایــام  در  رایگان  خدمات  ارائــه 
 ،)  BRt(تندرو اتوبوس   3 و   1 خطوط   ،  98 سال 
زائرپذیر  )بوستان   77/2 خط   ،50 خط   ،12 خط 
لغایت    97/12/29 مورخ  از  اتوبوسرانی  غدیر( 

98/01/04 تصویب گردید.
داده  اجازه  مشهد  شهرداری  »به  اساس  این  بر 
و  شهروندان  استفاده  ترویج  راستای  در  می شود 
در  همگانی  حمل ونقل  خدمات  از  گرامی  زائــران 
و  ازدحــام  كاهش  و  درون شهری  سفرهای  انجام 
ترافیک در هسته مركزی شهر و آلودگی های زیست 
محیطی، نسبت به ارائه خدمات رایگان در خطوط 
خط  و   50 خط   ،12 خط  بی آرتی،  اتوبوس   3 و   1
72.2 )بوستان زائرپذیر غدیر( اتوبوسرانی از تاریخ 
29 اسفندماه 1397 تا چهارم فروردین ماه 1398 

اقدام كند«.
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سامانه پیامکی روزنامه صبح امروز
آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات 

شهروندان عزیز می باشد

1 0 0 0 8 0 8 8 8

سهم 75 درصدی عمرانی در بودجه 98 :

افزایش عمران،  کاهش تخلف فروشی 
خبر

شهردارمشهد:
کمکردنتخلفاتاولویتجدیماست

شهردار مشهد گفت: برنامه ریزی و تمهید مقدمات 
برای اینکه ما كمتر با تخلفات مواجه باشیم، اولویت و 

سرلوحه جدی كار ما است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدرضا كالیی 
گشت های  طــرح  افتتاحیه  مراسم  در  گذشته  روز 
حفظ  ــورای  ش عضو  دستگاه های  ــوروزی  ن مشترک 
در  ــی  اراض ویــژه  رضــوی  خراسان  بین الملل  حقوق 
سالن همایش های شهرداری منطقه 10، اظهار كرد: 
با  كمتر  ما  اینکه  برای  مقدمات  تمهید  و  برنامه ریزی 
تخلفات مواجه باشیم، اولویت و سرلوحه جدی كار ما 

است.
با  تا  كرد  خواهیم  را  خود  تالش  تمام  ما  افزود:  وی 
و  قوانین  كرده،  برخورد  مردم  با  همکاری  و  شفافیت 
راهنمایی كنیم  را  آن ها  و  آن ها روشن  برای  را  مقررات 
تا به سمتی روند كه حداكثر منافعشان با خطوطی كه 
قانون برای ما مشخص كرده تامین و رفاه بیشتری برای 

شهروندان فراهم شود.
در  گفت:  بررسی ها،  و  نظارت  خصوص  در  كالیی 
نظارت و بررسی هایی كه باید به منظور حفظ امانتی كه 
در دست ما بوده و حقوق بیت المال انجام دهیم، باید 
آموزش  ابزارهای جدیدتر،  از  برنامه دقیق تر، استفاده 
بیشتر و توجه به حوزه های حقوقی به صورت جدی تر 
داشته باشیم و به طور مشخص نیازمند كمک و یاری 
دستگاه های مرتبط شامل دستگاه قضایی، ضابطین 
آن ها و مجموعه عواملی كه شناسایی و كنترل كار را 

دارند، هستیم.
استان  قضایی  دستگاه  داد:  ادامه  مشهد  شهردار 
فضای مثبت، متعامل و مبتنی بر نتیجه ای كه به نفع 
را رقم زده و در حال حاضر فضا در استان  مردم بوده 
حقوق  احقاق  برای  هماهنگی  و  همکاری  جهت  به 
بی نظیری  فضای  مردم،  آسایش  و  رفاه  و  بیت المال 

است.
وی اضافه كرد: در نیروی انتظامی نیز فرمانده نیروی 
جمله  از  مختلف  موضوعات  در  استان  در  انتظامی 
استفاده كننده  و  برنده  بودند.  كار  پای  راهور  موضوع 
تمامی این موضوعات مردم هستند. برنامه ریزی مبنایی 
و  سفت  نظارت  و  ما  پیشگیرانه  مشترک  برنامه ریزی  و 
سخت باید بتواند به احقاق حقوق بیت المال، آسایش، 

آرامش و راحتی بیشتر مردم بینجامد.

با حضور استاندار و مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی مانور خدمت برگزار شد؛
آغاز عملیات میزبانی از زایران و گردشگران نوروز ۹۸  خبرخبر

ی
مفقود

شاسی   شماره  و   1429900 موتور  شماره    36 ایران   42 ن   276 پالک  شماره  به   1385 مدل   GTXI تیپ  پراید  سیستم  سواری  خودرو  سبز  برگ 
S1412285797900مربوط به مبینا خاکزاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

Vol.2.No.426  MAR.14.2019426 پنجشنبه 23  اسفند ماه 1397- سال دوم -  شمارهVol.2.No.426  MAR.14.2019  426 پنجشنبه 23  اسفند ماه 1397- سال دوم -  شماره

و  همکاری  ای   نامه  تفاهم 
مکرمی  بین  گردشگری  توسعه 
صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیركل  فر 
دستی و گردشگری خراسان رضوی و حجت االسالم مهدوی 
مهررئیس جامعه المصطفی العالمیه مشهد به امضا رسید تا از 
طریق طالب و دانشجویان خارجی این مركز عالوه بر تبلیغ و 
اطالع رسانی، زمینه جذب گردشگرخارجی از 73 كشور دارای 
محصل در جامعه المصطفی العالمیه  نیز فراهم شود.به گزارش 
صبح امروز، ابوالفضل مکرمی فر مدیركل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی درباره این تفاهم 
نامه گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و 
سیاست های محوری دولت تدبیرو امید با توجه به ظرفیت های 
مشترک این اداره كل و جامعه المصطفی العالمیه این تفاهم 
نامه امضا شد.وی درباره اهداف این تفاهم نامه اظهار كرد: 

برپایه این تفاهم نامه دو طرف برای ارتقاء جایگاه گردشگر تبلیغ 
و اطالع رسانی ظرفیت های مختلف گردشگری مذهبی ، 
صنایع دستی و گردشگری از طریق نمایندگان جامعه المطفی 
العالمیه در خارج كشور تالش خواهند كرد.وی با اشاره به 
فعالیت های اداره كل گفت: همکاری در تدوین منابع آموزشی 
و برگزاری دوره های آموزش راهنمای تورگردشگری ویژه طالب 
و فارغ التحصیالن با رعایت ضوابط و مقررات آئین نامه مربوط 
به راهنمایان گردشگری ، همکاری در برگزاری كالس های 
آموزشی، هنرهای سنتی، ملی و صنایع دستی، اعطای مجوز 
فعالیت های گردشگری با رعایت آئین نامه نظارت بر تاسیسات 
گردشگری، دفاتر و شركت های خدمات مسافرتی برابر مقررات ، 
استفاده از ظرفیت طالب و فارغ التحصیالن جامعه المصطفی 
العالمیه در شهرها و روستاها به منظور توسعه پایدار گردشگری ، 

فرهنگ سازی و حفظ میراث فرهنگی تفاهم شد.

و  عــمــران  كمیسیون  رییس 
شهر  اسالمی  شــورای  شهرسازی 
مشهد گفت: بالتکلیفی اراضی مشهد 

و طرقبه-شاندیز زمینه بروز تصرف غیرقانونی است. 
محمدهادی مهدی نیا در مراسم افتتاحیه مانور گشت های 
مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال كه با حضور شهردار 
مشهد در منطقه 10 مشهد گفت: سوابق گذشته نشان 
انجام  ایام تعطیل  اراضی در  می دهد بیشترین تصرفات 
می شود. با همکاری دستگاه قضا و سایر دستگاه های مرتبط 
مجموعه ای یکپارچه و هماهنگ تشکیل شده است تا جلوی 
این تخلفات را بگیرد. این دستگاه ها حاال گرد هم آمده اند و 
با همت و تالش امیدواریم در ایام پیش رو اجازه ندهند یک 

وجب از اراضی مورد سوء استفاده قرار گیرد.
مهدی  نیا ابراز امیدواری كرد سند پهنه بندی حریم شهربا 

86 هکتار به بهره برداری برسد و افزود: در سند پهنه بندی 
طریق  این  از  كه  گرفته  صورت  جانماهایی  شهر،  حریم 
دستگاه های اجرایی عالوه بر كنترل، مسیر توسعه را طی 
كنند، خوشبختانه شهر مشهد دارای طرح جامع است 
و مدیریت شهری از آبان ماه سال 96 آن را به سازمان های 
و  عمران  كمیسیون  است.رییس  كــرده  ابــالغ  مختلف 
شهرسازی شورای اسالمی شهر مشهد با بیان اینکه از همان 
زمان ابالغ طرح جامع، اختالف مبنایی در محدوده حریم 
مشهد و طرقبه و شاندیز به وجود آمده كه مشکل ساز است، 
خاطرنشان كرد: این محدوده یکی از مستعدترین اراضی 
در مرز این دو شهرستان است و خالها و اختالفات در این 
اراضی باعث افزایش حجم تخلفات را در این زمینه می شود، 
به همین دلیل از استانداری می خواهم كه در راستای تعیین 

تکلیف این اراضی بالتکلیف اقدام كنند.

مراسم  در  صادقی  غالمعلی 
مشترک  ــور  ــان م و  افــتــتــاحــیــه 
حفظ  شـــورای  عضو  دستگاه های 
حقوق بیت المال كه با حضور شهردار مشهد در منطقه 10 
مشهد برگزار شد، با اشاره به هماهنگی خوب دستگاه های 
مختلف استان بخصوص مجموعه شهرداری مشهد برای 
رفع مشکالت مردم خاطرنشان كرد: ما هم در دستگاه 
قضا با تمام توان از دستگاه های مربوطه حمایت می كنیم 
تا خدمت رسانی و حل مشکالت مردم به نحو احسن انجام 
شود.وی با بیان اینکه از هماهنگی موجود در استان و شهر 
باید نهایت استفاده را ببریم، ادامه داد: هر مدیر و دستگاهی 
موقوفه  و  دولتی  اراضی  و  عمومی  اموال  از  دارد  وظیفه 
حفاظت كند، هرجا اراضی امالک عمومی، دولتی و موقوفه 
یا حتی بسترهای رودخانه در هرزمانی تصرف شد نیازی به 

دستور قضایی نیست، باید رفع تصرف كنید و گزارش آن را 
بفرستید. دادستان مشهد افزود: از همین جا دست تک 
تک اعضای نیروی اجرایی حفاظت از حقوق بیت المال 
این  به عهده  را می بوسم چراكه سخت ترین قسمت كار 
عزیزان است. مهدی حقدادی، سرپرست دادسرای زمین 
و شهرسازی مركز خراسان رضوی نیز با اشاره به راه اندازی 
دادسرای ویژه زمین و مسکن گفت: كمیته حفاظت و صیانت 
از حریم بیت المال نزدیک به یک سال است، راه اندازی شده 
و دبیرخانه آن به عهده شهرداری مشهد است، وی ادامه داد: 
تاكنون 180 مورد تخلف در شهر شناسایی شده كه 153 
مورد از آنها تخریب شده است. در سال آینده بنا به استفاده 
از تجهیزات به روزتری مثل پهپادها، بیسیم مركزی و ... داریم 
تا حتی اجازه تعرض به یک وجب از اراضی به زمین  خواران 

داده نشود. 

بین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و جامعه المصطفی العالمیه مشهد: 
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میراث  كل  اداره  منابع  تامین  و  گذاری  سرمایه  معاون 
فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی گفت: طی یک ماه 
و عشایری در دو رشته  پرداخت تسهیالت روستایی  اخیر 
گردشگری و صنایع دستی  در استان خراسان رضوی 30 

درصد افزایش داشته است.
با  افــزود:  امروز  صبح  با  گو  و  گفت  در  دیناری  احمد 
عشایریشهرستان  و  روستائی  تسهیالت  پرداخت  افزایش 
دریافت  ــک"  "ی رتبه  به  آخــر  هــای  رتبه  از  جــام  تربت 
تسهیالت روستایی و عشایری در رسته های گردشگری و 
صنایع دستی ارتقا یافته است و پس از آن شهرستان های 

مشهد و تایباد در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: برخورداری شهرستان تربت جام از چند 
این  فزاینده  رشد  باعث  گردشگری  حوزه  در  كالن  پروژه 
روستایی  پایدار  اشتغال  تسهیالت  دریافت  در  شهرستان 

و عشایری شده است.
 900 و  میلیارد   17 مبلغ  تاكنون  اظهاركرد:  دیناری 
میلیون تومان برای 389 طرح كه 786 شغل ایجاد كرده 
در  و  رضوی  خراسان  استان  های  شهرستان  كل  در  اند 
دو حوزه  گردشگری و صنایع دستی پرداخت شده است 
نشان  را  توجهی  قابل  رشد  گذشته  یکماه  نسبت  به  كه 

می دهد.
حدود  پیش  ماه  یک  حدود  در  رقم  این  یادآورشد:  وی 

11 و نیم میلیارد تومان بوده است.
و  خطیر  جایگاه  از  نشان  موضوع  این  گفت:  دیناری 
ارزنده حوزه گردشگری و صنایع دستی در ایجاد اشتغال 
و  دارد  استان  شهرستان های  در  گذاری  سرمایه  و  پایدار 

بایستی بیش از پیش به آن توجه ویژه شود.
میراث  كل  اداره  منابع  تامین  و  گذاری  سرمایه  معاون 
فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی تصریح كرد: تعداد 

اشتغال تعهد شده اداره كل میراث فرهنگی و گردشگری 
سال  در  رصد  سامانه  در  ثبت  جهت  رضــوی،  خراسان 
1397،  چهار هزار و 50 نفر بوده است كه تاكنون 3809 
درصد   90 حدود  عمال  و  شده  ثبت  رصد  سامانه  در  نفر 
پایان  تا  امیدواریم  و  است  شده  محقق  كل  اداره  تعهد  از 
حوزه  در  درصدی   100 تحقق  به   98 سال  ماه  فروردین 

نیز خواهیم رسید. ثبت اشتغال در سامانه رصد 
استان  هــای  شهرستان  از  بسیاری  در  افـــزود:  وی 
اشتغال  ثبت  شاهد  گردشگری  بخش  در  رضوی  خراسان 
نیز  این حوزه  و در  باشیم  تعهد شهرستان ها می  از  بیش 
حیدریه،  تربت  بینالود،  تایباد،  مشهد،  شهرستانهای 
تربت جام و نیشابور و سبزوار در رتبه های باال قرار دارند.
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خاطرات  كه  این  اعالم  با  می گوید  پدیده  سرمربی 
دوست  تیم  دو  هر  گفت  است  داشته  تبریز  در  خوبی 

داشتند در روز جمعه به میدان بروند .
در ادامه رقابت های لیگ برتر تیم فوتبال پدیده باید 
در ورزشگاه یادگار امام به مصاف تراكتور سازی تبریز 
سرمربی  گل محمدی،  یحیی  ارتباط  همین  در  برود 
برابر  تیمش  بازی  از  قبل  خبری  نشست  در  پدیده 
تراكتورسازی گفت: »با توجه به وضعیت جدول، بازی 
فردا، یکی از بازی های مهم تیم به حساب می آید، ما 
تمرینات خوبی داشتیم و می دانیم كه فردا مقابل تیم 
خوبی  نتایج  كه  داریم  بازی  شده ای  تقویت  و  خوب 
و  تراكتور  از  خوبی  خاطرات  من  است.  كرده  كسب 
و  خوب  بازی  شاهد  فردا  امیدوارم  دارم.  تبریز  مردم 

باشیم«. جوانمردانه ای 
تراكتور  كه  ایــن  به  »باتوجه  گفت:  ــه  ادام در  او 
این  مقابل  بازی  دارد،  سرشناسی  و  خوب  بازیکنان 
به حساب می آید.  ما  بازیکنان  برای  تجربه خوبی  تیم 
فنی  لحاظ  به  خوب  بازیکنان  از  شجاعی  و  دژاگــه 
بازیکنانم  امیدوارم  و  می آیند  حساب  به  اخالقی  و 
بتوانند بهره الزم را از این مسابقه ببرند. امیدواریم این 
خوبی  كیفیت  و  هیجان  تراكتور  هواداران  برای  بازی 
داشته باشد و فکر می كنم شاهد بازی خوبی از سوی 

هر دو تیم خواهیم بود«.
گل محمدی همچنین افزود: »ما در یارگیری ابتدای 
آن ها  همه  كه  گرفتیم  یک  لیگ  از  بازیکن  چند  فصل 
برای  كه  هزینه ای  و  دادند  نشان  را  خودشان  توانایی 
تیم ما شد در مقایسه با تیم های دیگر بسیار كم تر بود 
كرده  هزینه  میلیارد  دوازده  از  بیش تر  نمی كنم  فکر  و 
باشیم. در نیم فصل اول مشکالت زیادی برای پرداخت 
هزینه داشتیم اما با اراده ای كه بازیکنان نشان دادند 
و حمایتی كه هواداران داشتند در سخت ترین شرایط 
به كمک ما آمده بودند و آن عاملی شد تا روند خود را 
حفظ كنیم و خدا را شکر در بین تیم های اول جدول 
جواب  الزم  امتیازهای  كسب  با  امیدواریم  هستیم. 

حمایت هواداران خود را بدهیم«.
مهاجری  های  زحمت  به  اشاره  با  پدیده  سرمربی 
گفت:» افراد زیادی برای تیم پدیده زحمت كشیده اند 
پدیده  برای  زیادی  زحمات  نیز  مهاجری  آقای  خود  و 
كشیده است و برای او در تیم جدیدش آرزوی موفقیت 

می كنم.«
اظهار  ادامــه  در  پدیده  فصل  این  موفق  سرمربی 
داشت:» ما با توجه به نتایجی كه گرفته ایم، توقع مان 
و  باشیم  داشته  اختیار  در  خوبی  امکانات  كه  بود  این 
اتفاق خوبی كه در باشگاه افتاد آمدن آقای حمیداوی 

او  اگر  و  شد  حل  ما  مشکالت  عمده  او  حضور  با  بود. 
مشکل  به  ما  كار  نمی كرد  حمایت  ما  از  مقطع  آن  در 
بر می خورد و شاید این تیم تاكنون منحل شده بود و 

جا دارد از طرف خودم و بازیکنان از او تشکر كنم«.
دوم  نیم فصل  در  تیم ها  »كار  افــزود:  گل محمدی 
خوبی  شناخت  تیم ها  كه  چــرا  می شود  سخت تر 
نسبت به هم دیگر پیدا می كنند و ما هم در تعطیالت 
حال  بازیکنان  اما  گرفتیم  خوبی  بازیکنان  نیم فصل 

داده اند.  نشان  خودشان  از  خوبی  كیفیت  تیم  حاضر 
و  هدف  با  و  داشتیم  سختی  تمرینات  هفته  طول  در 
تالش بیش تر امیدوارم به هدف مان كه كسب سهمیه 

آسیا است برسیم«.
اظهار  برتر  لیگ  بازی های  زمان  درباره  ادامه  در  او 
ما  و  نبود  خوب  بازی ها  برنامه ریزی  »متأسفانه  كرد: 
نه تنها این بازی بلکه هفته های گذشته نمی دانستیم 
این  داریـــم.  ــازی  ب زمانی  چه  در  ذوب آهـــن  تیم  با 

این  و  نیست  خوب  اصالً  ما  فوتبال  برای  برنامه ریزی 
تغییر  برنامه ها  تا شروع مسابقه  خوب نیست چند روز 
لغو  را  بلیت مان  این فصل حدود چهارصد  در  ما  كند. 
سر  پشت  بابت  این  از  را  بدی  سال  متأسفانه  كردیم. 
به  كه  را  پخش  حق  و  محیطی  تبلیغات  گذاشتیم. 
هم  این گونه  باشگاه ها  به  نباید  نمی دهند  باشگاه ها 
ضربه بزنند. من مربی را سراغ ندارم كه از برنامه راضی 
فتاحی  آقای  و  است  شده  زیاد  مشکالت  این  باشد. 
باید فکری به حال این موضوع كند و برنامه ریزی ها را 
و  ماهیت  به  این موضوع  كه  انجام دهد؛ چرا  دقیق تر 

كیفیت لیگ ضربه می زند«.
دوست  تیم  دو  »هــر  گفت:  گل محمدی  یحیی 
داشتند این بازی روز جمعه برگزار شود و این موضوع 
مربیان  خواسته  موضوع  این  شد.  تیم  دو  هر  ضرر  به 
برگزار شود.  زودتر  روز  بازی یک  این  كه  بود  ملی  تیم 
و  است  سخت  تراكتور  هــواداران  مقابل  كردن  بازی 
و  دست  تیم  ما  تیم  است.  امتیاز  سه  گرفتن  ما  هدف 
اگر  و  می كنیم  بازی  امتیاز  برای  و  نیست  بسته ای  پا 
یک امتیاز هم از تیم تراكتور بگیریم یک برد به حساب 
می آید. با توجه به كیفیت خوبی كه تراكتور دارد بازی 
سختی در پیش داریم اما ما هم از پیش بازنده نیستیم 

و تمام تالش خود را انجام می دهیم«.

در تبریز خاطرات خوبی دارم
گل محمدی: فتاحی باید فکری به حال برنامه ریزی ها بکند

کوتاه از ورزش استان
عازم رضــوی خراسان نوجوانان

مسابقاتآسیاییدوومیدانیشدند
رئیس هیات دو و میدانی خراسان رضوی گفت: تیم 
ملی دو و میدانی نوجوانان ایران با حضور چهار نوجوان 
اهل خراسان رضوی شامگاه سه شنبه عازم مسابقات 

قهرمانی آسیا در هنگ    كنگ چین شد.
افزود: حدیثه  امیر علی سعادتمند  ایرنا،  گزارش  به 
متر،  و 500  هزار  و  مانع  با  متر  هزار  دوی 2  در  رئوف 
سیده فاطمه سیما شادكام در رشته 2هزار متر بامانع ، 
مهال محروقی در پرتاب دیسک و امیرحسین ماماقانی 
در رشته پرتاب وزنه چهار نوجوانی هستند كه از استان 
خراسان رضوی به سومین دوره مسابقات دو و میدانی 
داد:  ادامه  وی  شدند.  اعزام  آسیا  نوجوانان  قهرمانی 
خراسان رضوی بیشترین شمار ورزشکار را در تركیب 20 
نفره تیم ملی دو ومیدانی نوجوانان ایران اعزامی به این 
مسابقات را دارد یعنی استان تهران با سه ورزشکار و سایر 

استانها با 2 یا یک ورزشکار در این تیم حضور دارند. 

آزادکارانخراسانرضویدرانتخابی
تیمملیکشتیخوشدرخشیدند

گفت:  رضوی  خراسان  كشتی  هیات  رئیس  نایب 
كشتی گیران آزاد كار نوجوان این استان در مسابقات 
انتخابی تیم ملی خوش درخشیدند و دو مقام نخست و 

سه مقام سومی به دست آوردند.
این  در  افــزود:  طهماسبی  حسین  ایرنا،  گزارش  به 
در  و  یوسفی  سهیل  كیلوگرم   92 وزن  در  و  مسابقات 
وزن 110 كیلوگرم، مصطفی طغانی از خراسان رضوی 

حریفان خود را شکست دادند و قهرمان شدند.
وی ادامه داد: در اوزان 45، 51 و 65 كیلو گرم نیز 
مقدسی  رضا  و  توكلی  مهدی  جوان،  احمد  ترتیب  به 
با شکست حرفان خود به مقام سوم انتخابی تیم ملی 
كشتی  هیات  رئیس  یافتند.نایب  دست  نوجوانان 
تیم ملی  آزاد  خراسان رضوی گفت: مسابقات كشتی 
نوجوانان انتخابی تیم ملی دیروز و امروز در سالن شش 

هزار نفری شهدای رشت برگزار شد.

لغودیدارردهبندیلیگبرتروالیبال
لیگ  سازمان  سرپرست  پورحسن  منوچهر  اعالم  با 

والیبال ایران دیدار رده بندی لیگ برتر والیبال لغو شد.
پورحسین با اعالم این خبر گفت: با توجه به درخواست 
اینکه  بر  مبنی  مازندران  كاله  و  خراسان  پیام  تیم های 
و  ندارد  وجود  انگیزه ای  هیچ گونه  سوم  بازی  انجام  در 
هزینه های سنگینی برای دو تیم در بر خواهد داشت و 
احتمال صدمه دیدن بازیکنان دعوت شده به تیم ملی 
بسیار زیاد است، لذا مسابقات این دو تیم برگزار نخواهد 
شد. به این ترتیب دو تیم كاله مازندران و پیام خراسان 
عنوان سوم مشترک لیگ برتر سال 1397 را كسب كردند.

واکنش قوچان نژاد به خبر دبیری اش در فدراسیون والیبال:

 حکمی صادر نشده است
در  ــری اش  ــی دب خبر  خصوص  در  قــوچــان نــژاد 
شدن  دبیر  از  خبری  فعال  گفت:  والیبال  فدراسیون  

من نیست چون حکمی صادر نشده است.
به گزارش ایسنا، جبار قوچان نژاد، در مورد اخبار 
دبیر  عنوان  به  او  انتخاب  بر  مبنی  شده  منتشر 
به  هم  قبالً  كه  همانطور  گفت:  والیبال  فدراسیون 
را  موضوع  این  شود  ابالغ  حکمی  اگر  گفتم،  شما 

اما فعالً خبری نیست. شخصًا اعالم می كنم 
دبیر  كه  نگفته ام  جایی  به  شخصًا  افـــزود:  او 
در  لیگ  مسابقات  فعالً  چون  شــده ام  فدراسیون 
به  حکمی  هم  فدراسیون  سوی  از  و  است  جریان 
كه  گفته ام  بنده  است.  نشده  صادر  رسمی  صورت 
تهران  به  فینال  از  بعد  اگر چنین حکمی صادر شود 
فدراسیون  رسمی  سایت  جز  به  جا  همه  اما  می آیم 

انتصاب بنده را كار كرده اند. والیبال خبر 
بدون  مشترک  سومی  رتبه  قبول  خصوص  در  وی 
آنکه  از  نیز چنین گفت: پس  بازی در لیگ  برگزاری 

مذاكرات  در  رسید  ما  دست  به  عطایی  آقای  نامه 
سوم  مقام  كه  رسیدیم  تصمیم  این  به  باشگاه  دو 
مشترک را قبول كنیم چون بازی در این دیدار برای 
قرار  اگر  و  ندارد  خاصی  نتیجه  تیم ها  از  هیچکدام 
ایجاد  كار  بهترین  شود  برگزار  رده بندی  بازی  است 

تیم ها است. برای  انگیزه 
موسوی  محمد  ــدن  ش مــحــروم  خصوص  در  او 
اما  بود  انصافانه  بی  واقعًا  تصمیم  این  گفت:  نیز 
گزارش  در  ریشه  تصمیمات  این  همه  كه  می دانیم 
ناجوانمردانه گزارش داده  بازی دارد كه كامالً  ناظر 
است. اینکه هواداران ورامین از ابتدای بازی تا آخر 
جریمه اش  دادند  شعار  موسوی  و  من  علیه  بر  بازی 
هواداران  چون  باشد  تومان  میلیون   5 نمی كنم  فکر 
زمین  به  را  تخمه  بسته  یک  تنها  خاتم  با  بازی  در  ما 
محرومیت  جلسه  یــک  آن  نتیجه  كــه  انداختند 
هم  دادند  فحش  هم  كه  ورامین  در  بود.  هــواداران 
كردند  جمع  را  كار  میلیون   5 با  كردند  پرت  وسایل 

كه عجیب است.
طبق  ــزود:  اف مشهد  پیام  والیبال  تیم  سرمربی 
قانون پس از اتمام بازی ناظر حق ندارد تا آن منطقه 

را نشناخته  او  و موسوی هم چون  بیاد  از زمین جلو 
نمی كنم  فکر  كه  ــد  ران عقب  به  را  او  اندكی  بــود 
باشد.  بازی  از  پیش  روز  در  محرومیت  جریمه اش 

هر  امیدوارم  اما  است  كجا  از  مسائل  این  نمی دانم 
رسیدگی  حرفه ای  غیر  حركات  این  به  سریع تر  چه 

ایران نیست. والیبال  شود چون زیبنده 
شرایط  مورد  در  والیبال  فدراسیون  دبیری  گزینه 
گفت:  نیز  آینده  سال  در  موفقیت  برای  ملی  تیم 
تالش  باید  و  است  شده  سخت تر  ملی  تیم  برای  كار 
شود.  حاصل  خوبی  نتایج  تا  دهیم  انجام  را  زیادی 
شاید دیر شده باشد اما همانطور كه قبالً كه گفته ام 
با اندكی تالش بیشتر  هیچ چیز غیر ممکن نیست و 

باشد. موفق  والیبال می توان 
فدراسیون  آینده  رئیس  مــورد  در  همچنین  او 
كه  رئیسی  من  نظر  از  داد:  توضیح  نیر  والیبال 
شرایط  مدیریت  یعنی  موضوع  مهم ترین  باید  می آید 
دیگری  بحث  باشد.  بلد  را خوب  و خصوصًا حواشی 
هم كه باید به آن توجه كند بحث اسپانسرینگ است 
به  والیبال  بازگشت  برای  موضوعات  مهم ترین  از  كه 

روزهای اوج است.



یادداشت

در روزهای اخیرانتصاب حضرت آیت ا... رییسی به ریاست قوه 
و عمدتا  گردیده  واقع  تحلیل  مورد  ازدیدگاههای مختلف  قضاییه 
مورد  جامعه  عموم  و  نظران  صاحب  اتفاق  به  قریب  اكثر  ازسوی 

استقبال بی نظیری واقع شده است . 
بر لزوم تحول در قوه  تاكید  با  این حکم  مقام معظم رهبری در 
قضاییه  و آغاز پرقدرت دوران جدیدی كه زیبنده گام دوم انقالب 
باشد به سند تحول قضایی پیشنهادی آیت ا... رییسی اشاره كرده 
و ضمن تایید،مفید و كارساز دانستن آن بر اساس مشورتها و  نظر 
كارشناسان نکاتی را سفارش كرده اند كه اولین آن زمان بندی دقیق 

اجرای آن سندو پایبندی به اجرای آن است.  
اصوال از همه كسانی كه قرار است به سمتی منصوب شوند بدوا 
امر جدیدی  این موضوع  برنامه كاری مطالبه میشود و فی نفسه 
نیست اما اینکه این برنامه یک سند تحولی باشد و مقام معظم رهبری 
در انشای حکم به آن اشاره و تاكید نمایند ظاهرا امر بدیعی است. هر 
چند شنیده ام این برنامه با ساعتها كار كارشناسی جمعی از خبرگان 
حقوقی و قضایی و در هفده سرفصل مختلف تنظیم شده و به مسایل 
مختلف قضایی توجه كرده است اما به نظر الزم است به فوریت سند 
تحول قضایی مورد اشاره رسما ابالغ و اعالن شود تا هم فرآیند اجرای 

آن آغاز شود و هم در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد . 
در  میشود  اشاره  ادامه  در  كه  نکاتی  به  است  امیدوار  نگارنده 
ازباب وظیفه  این وجود  امابا  باشد  توجه شده  سندتحول قضایی 
برخی ازضرورتهای تحول در سیستم قضایی را اجماال بیان میکنم: 

انقالب  گام دوم  بیانیه  در  مقام معظم رهبری  انکه چانچه  یکم 
تصریح كردند طهارت اقتصادی شرط مشروعیت مقامات در حکومت 
جمهوری اسالمی است. و چون قوه قضاییه ضامن تحقق این شرط 
است به طریق اولی خود باید ذاتا از طهارت اقتصادی برخوردار باشد 
.مقابله با فساد درون قوه قضاییه ضرورت اولیه و بدیهی تحول در این 
قوه است .در این راستابرخورد با قضات و كارمندان  متخلف الزم اما 
اصال كافی نیست . برای پاكسازی سیستم داخلی قوه باید از اصالح 
ساختار اداری قوه شروع كرد، توجه به چابک سازی ، كوچک سازی 
بدنه فربه اداری، و به طبع عنایت به معیشت قضات و كاركنان از 
ضروریات است . سپس آیین دادرسی در جهت شفافیت و ساده 
سازی و همه فهم بودن اصالح اصولی گردد. اصالح قوانین مختلف 
كه از شفافیت مناسب برخوردار نیستند و امکان تفسیر های مختلف 
از انها وجود دارد و اصالح فرایندهای اجرایی سیستم نقش اصلی را 

در كاهش فساد درونی سیستم دارد. 
روبرو  با مقاومتهایی  و تحول در هر سیستمی  آنکه اصالح  دوم 
خواهد شد. عبور از این مقاومتها و رسیدن به هدف قاطعیت ویژه 
ای میطلبد. وقتی امکان قاطعیت در تصمیم گیری وجود دارد كه 
طهارت و سالمت، شناخت و شجاعت وجود داشته باشد . وهمه 
اینها از خصوصیات بارز شخص جناب رییسی است. او جزء پاک 
و  اخالقی  سالمت  است  اسالمی  جمهوری  مدیران  ترین  دست 

سیاسی ایشان اظهر من الشمس است . اولین رییس قوه قضاییه 
است كه از درون قوه برخواسته و مناسبات حاكم بر قوه و ایضا افراد 
را به خوبی میشناسد و البته او نشان داده است كه شجاعت تصمیم 
گیریهای بزرگ و بموقع را هم دارد . پس شرایط مهیاست كه او با 
مقاومتهای احتمالی درون سیستمی در مقابله با تحول مقابله كرده و 

مسیر را با قاطعیت پیش ببرد  
سوم انکه برای توفیق ایجاد تحول در قوه قضاییه نیاز به تعامل 
منطقی ومناسب و دقیق با سایر قوا وجود دارد . ایجاد تحول قضایی 
ممکن است در بسیاری از موارد نیاز به مجوزات قانونی و البته اعتبار 
داشته باشد. آیت ا... رییسی باید خصوصیت خود برتر بینی فعلی 
حاكم بر قوه قضاییه را به كنار نهد.ووارد دوره جدید و طالیی تعامل 
با سایر قوا گردد. حل مشکالت و پركردن خال های قانونی فعلی و 
توجه به معیشت قضات و كاركنان نیاز به همکاری دولت و مجلس 
موجود  جدی  آسیبهای  از  یکی  اخیر  سالهای  در  .متاسفانه  دارد 
بر سرنوشت مردم  به دلیل ماهیت حاكمیتی و حکمرانی  در قوه 
،  نهادینه شدن نگاه از باال به پایین در اركان قوه نسبت به مردم و 
نگاه  نوع  این   . است  تقنینی  و  اجرایی  اداری  سایر دستگاههای 
تقابل جدی دیگران را برانگیخته و موجب كم شدن تعامل و حتی 
بعضا كارشکنی در حل مشکالت عدلیه شده است . تا جایی كه قوه 
قضاییه خود را در انبوه مشکالت تنها دیده و متاسفانه بعضا به سمت 
اقداماتی برای خلق پول ، فعالیت اقتصادی و سود سازی شده است 
كه خود از آسیبهای بسیار جدی قوه قضاییه است و جناب رییسی 

باید به شدت از آن پرهیز كند. 
از اول  با بررسی وضعیت شخصیتی روسای عدلیه  آنکه  چهارم 
انقالب تا كنون مالحظه میشود كه در تمامی آنها جنبه فقهی و 
علمایی بر جنبه اجرایی و عملیاتی برتری داشته است . آنها قبل از 
آنکه به عنوان رییس یک قوه اجرایی كه بار اصلی اجرای عدالت را 
بر دوش دارد ظاهر شوند در قامت یک عالم جلیل القدر وجیه المله 
ظاهر شده اند و در نتیجه عموما مهار اداره امور عدالتخانه در دست 
دیگران بوده است وارتباط مردم با قاضی القضات در حداقل ممکن 

قرار داشته است .
.او  است  متفاوت  اوضاع  گفت  باید  رییسی  ا...  آیت  امادرمورد 
در عین حال كه مجتهدی مسلم است و بر مسایل فقهی تسلط 
را  خود  حقوق  و  فقه  ودكترای  است  دانشگاه  كرده  تحصیل  دارد 
دركرسیهای دانشگاه دریافت كرده است. و از همه مهمتر مرد میدان 
اجراست . عملکرد موفق او در مدیریت 1100 روزه بر آستان مقدس 
رضوی نشان داد رییسی مدیری عملگرا و نتیجه محور است و بعضا 
امورات را شخصا تا حصول نتیجه پیگیری میکند ودر عین حال كه 
اهل تفویض اختیار است، مسیولیت پذیری حساس و هماهنگ 
كننده ای مسلط است . عملیاتی بودن ضرورت الزم مدیریت این 
روزهای قوه قضاییه است . او باید از گرفتار شدن در دام ساختار بسته 
و خاص قوه به شدت پرهیز كند و اجازه ندهد حلقه بسته ای اورا 
كانالیزه كند و در محدوده ساختمانهای قوه قضاییه حبس نماید. 
مردم انتظار دارند در دوران تحول بتوانند به راحتی با قاضی القضات 

ارتباط برقرار كنند او را در میان خود ببینند و بی واسطه درد دل كنند 
.سیستم اداری قوه باید حضور رییس را تا دورترین نقاط كشور لمس 
كند. رییسی باید برای خود برنامه عملیاتی تدوین كند او باید بیش از 
هر حوزه دیگری خودش را از جهت بقای روحیه عملیاتی و جهادی 
بودن كنترل و پاالیش كند. رییسی میتواند چهره و مفهوم دیگری از 

رییس قوه قضاییه را به جامعه عرضه كند.  
پنجم آنکه متاسفانه به دالیل مختلف در فضای اجتماع قباحت 
حضور در دادگاه شکسته است و بخش عمده ای از جمعیت كشور 

به صورت دوره ای با محاكم سرو كار دارند. 
وجود هفده میلیون پرونده قضایی، دوازده هزار قاضی و قریب 
دویست و چهل هزار زندانی آمار خوبی برای نظام جمهوری اسالمی 
نیست . در گذشته نه چندان دور در فرهنگ عامیانه از افتخارات 
مردم این بود كه تا كنون گذرشان به دادگاه و پاسگاه نیفتاده است 
و امروز كمتر كسی را میتوان یافت كه گذرش به دادگاه وپاسگاه 
نیفتاده باشد حفظ قبح عدم مراجعه به دادگاه و حل و فصل مصالحه 
محافل  سایر  و  سفیدی  ریش  و  خانوادگی  محافل  در  امور  آمیز 
اجتماعی باید در دستور كار قرار گیرد . شوراهای حل اختالف كه 
كامال از مسیر اولیه و هدف خود منحرف شده اند و تبدیل به محاكم 
قضایی و البته بدون تخصص! شده اند باید با بازخوانی مجدد به 
مسیر خود برگردند. نگاه جرم انگارانه حاكم بر محاكم باید اصالح 
گردد وضابطین قضایی و  قضات به راحتی به هر حركت و رفتاری 
وصف مجرمانه ندهند و در صورت تطبیق فعل و جرم به حداقل 
مجازات و خاصه مجازاتهای جایگزین تادیبی و فرهنگی با حفظ 
شان و ابروی مردم روی آورند. در امور مدنی بسیاری از موارد میتواند 
به دستگاههای غیر قضایی محول شود مثال مسایلی مثل انحصار 
وراثت و ... و كال بسیاری از امور حسبی و ...قابل خروج از چرخه 
قضایی اند  . قوانین كشور هم به شدت جرم انگار است و انقدر دایره 
جرایم وسیع دیده شده كه گاه همه آحاد كشور را در بر میگیرد!  و 
قبح جرم  كامال از بین رفته است   فرآیندجرم زدایی از قوانین با همت 
حقوقدانان برجسته مسلط به مسایل اجتماعی و با كمک مجلس 
باید به فوریت آغاز شود ودر حجم و نوع جرایم و حتی نوع مجازاتها 

تجدید نظر جدی صورت گیرد.  
باید  اینکه رسیدن به امنیت قضایی و اجرای عدالت  نکته آخر 
هدف اصلی قوه قضاییه باشد و كل برنامه ها در جهت نیل به این 
هدف طراحی و اجرا شود متاسفانه در مقاطعی صرفا فصل خصومت 
هدف دستگاه قضایی بود و شاید آثار همان هدفگذاری غلط است 
كه امروز اعتماد مردم به سیستم قضایی در كمترین حد خود است 
و با وجود تالشهای بسیار قضات خدوم وكارمندان تالشگر اقناع 
قضایی در جامعه وجود ندارد امنیت قضایی محقق نشده است و 
مردم احساس عدالت قضایی ندارند. هدف گذاری درست و برنامه 
ریزی متناسب با هدف وپیگیری عملیات تا نیل به هدف سیستم را 

به سمت شکوفایی و رضایت مندی مردمی سوق خواهد داد  
رییسی  ا...  آیت  حضرت  شخصیت  از  كه  شناختی  با  پایان  در 
دارم معتقدم دوران تحول قضایی با مدیریت جهادی ایشان دوران 
بازگشت اعتماد به عدالتخانه جمهوری اسالمی خواهد بود انشا...  

مالحظاتیدربابتحولقضایی
علی اصغر عنابستانی  
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 درخواست محمود صادقی از رئیسی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در توییتی از رئیس 
زیست  محیط  فعاالن  بازداشت  موضوع  به  تا  خواست  قضائیه  قوه 
ورود كند. »محمود صادقی« نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اسالمی در حساب توییتری خود و در پاسخ به توییت حجت االسالم 
در  »لطفا  نوشت:  قضاییه  قوه  رییسی  ابراهیم  سید  المسلمین  و 
از  یکی  بفرمایید؛  ورود  هم  زیستی  محیط  فعاالن  بازداشت  قضیه 
آن ها در جریان بازداشت موقت جانش را از دست داد. با فرض اینکه 
خودكشی هم كرده باشد آیا مسئوالن ذی ربط مسئولیت ندارند؟ به 

جای پاسخگویی همسرش را ممنوع الخروج كرده اند!«.

 روایت سایت آیت ا...سیستانی از دیدار روحانی با او

 

آیت ا... سیستانی پیش از ظهر امروز جناب آقای دكتر حسن روحانی 
مالقات  را  ایشان  همراه  هیئت  و  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس 
نمودند. در این دیدار آقای رئیس جمهور گوشه ای از نتایج مذاكرات 
دوستی  روابط  تقویت  چارچوب  در  وآنچه  عراقی  مسئوالن  با  خود 
كردند.  تشریح  را  آمده  بدست  كشور  دو  میان  همجواری  وحسن 
آیت ا... سیستانی نیز از هر گونه اقدامی در راستای تقویت روابط 
عراق با همسایگان خود بر اساس منافع طرفین واحترام به حاكمیت 
امور داخلی آن ها استقبال نمودند. آیت  كشور ها وعدم دخالت در 
ا... سیستانی همچنین با اشاره به جنگ سرنوشت ساز ملت عراق 
بزرگ  یادآوری جانفشانی های  با  تجاوز گروه داعش،  برای شکست 
مردم قهرمان عراق در پیروزی بر این گروه تروریستی ودور ساختن 
خطر آن از كل منطقه، از نقش دوستان عراق در به تحقق رسیدن 
این پیروزی تقدیر نمودند. ایشان همچنان به مهمترین چالش های 
بهبود خدمات  با فساد،  مبارزه  برهه كنونی كه  پیش روی عراق در 
امنیتی  وسرویس های  دولت  دست  در  سالح  وانحصار  عمومی، 
است اشاره كرده وابراز امیدواری نمودند دولت عراق در این زمینه ها 
پیشرفت قابل قبولی داشته باشد. ایشان همچنین ضرورت رعایت 
توازن واعتدال در سیاست های منطقه ای وبین المللی در این منطقه 
حّساس را مورد تأكید قرار دادند تا مّلت های منطقه بیش از گذشته 

متحّمل رنج وآسیب نشوند.

 خبرهای عارف از حصر

 

رئیس فراكسیون امید مجلس شورای اسالمی درباره حصر و وضعیت 
در  گذشته  روز  عارف  كرد.محمدرضا  اظهارنظر  كروبی  و  موسوی 
مجلس  نمایندگان  و  دولتی  مسئوالن  مطبوعاتی  نشست  سومین 
این  به  پاسخ  در  دانشجویی  نشریات  فعاالن  با  اسالمی  شــورای 
پرسش كه دستاورد اصالح طلبان برای رفع حصر چه بوده است؟ 
گفت: زمانی نیروهای امنیتی در منزل آقای كروبی بودند اما اكنون 
نداشت.  هم  روزنامه  حتی  باشد.زمانی  داشته  جلسه  می تواند  او 
هستیم. پیگیر  همچنان  ما  اما  است  یافته  كاهش  محدودیت ها 

گفت:  نیز  موسوی  میرحسین  محدودیت های  كاهش  درباره  وی 
تصمیمات گرفته شده برای كروبی و موسوی یکی است اما ظاهرًا 

مهندس موسوی از این تصمیمات جدید استفاده نمی كند.

 یک جاسوس از زندان اوین نامزد انتخابات لبنان شد!
نزار زاكا، شهروند لبنانی كه به جرم جاسوسی در تهران بازداشت شده 

است و هم اكنون دوره محکومیت خود را در زندان اوین می گذراند، 
كشورش  پارلمانی  انتخابات  برای  را  خود  كاندیداتوری  نامه ای  در 
اعالم كرد. به گزارش روزنامه الحیات، با نزدیک شدن موعد انتخابات 
پارلمانی لبنان نزار زاكا، شهروند لبنانی بازداشت شده در تهران در 
را  انتخابات  این  در  كاندیداتوری خود  اوین  زندان  از داخل  نامه ای 
اعالم كرد. وی كه شعار" آزادی لبنان" را برای كمپین انتخاباتی خود 
منطقه  اهل سنت  نامزد كرسی  كه  كرد  اعالم  انتخاب كرده است، 
طرابلس در پارلمان لبنان شده است. براساس این گزارش، مهی زاكا 
الیافی، خواهر نزار زاكا كه ریاست كمپین انتخاباتی او را نیز برعهده 
دارد، قرار است دوشنبه آینده یک نشست خبری در این باره برگزار 

كند.

 مجلس خبرگان به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد بود؟
سخنگوی مجلس خبرگان، گفت: هرگز دعوت از یک وزیر به مجلس 
خبرگان جهت سخنرانی را نباید به عنوان استیضاح آن فرد دانست. 
آیت ا... سید احمد خاتمی، در پایان اجالسیه ششم مجلس خبرگان 
در دوره پنجم، با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: ما در این اجالس 
وزیر محترم دارایی را به عنوان میهمان ویژه داشتیم. دعوت از وزیر 
نیست.  مقام  آن  استیضاح  عنوان  به  هرگز  دیگر  فرد  هر  و  اقتصاد 
اشخاص  كنون  تا  داشت:  بیان  رهبری  خبرگان  مجلس  سخنگوی 
بسیاری به عنوان میهمان در این مجلس حضور پیدا كرده اند. برای 
بوده اند.  ما  میهمان  دوره هــا  برخی  در  هم  سلیمانی  سردار  مثال 
آیت ا... خاتمی با اشاره به ضیافت شام شب گذشته خبرگان، گفت: 
در ضیافت شام دیشب هم رئیس قوه قضاییه سخنان ارزشمندی را 
بیان كردند و راهکار های مختلفی را ارائه دادند. به طور كل در این 
از سوی  كارشناسی  كامال  به صورت  مباحث  كه  بودیم  دوره شاهد 
اعضاء مطرح می شد. وی اظهار داشت: در این دوره اعضای مجلس 
خبرگان  مجلس  آتی  انتخابات  كه  كردند  تصویب  رهبری  خبرگان 
رهبری با یکی دیگر از انتخابات در دوره بعد ادغام شود. سخنگوی 
مجلس خبرگان ادامه داد: در دو روز برگزاری جلسات مباحث در یک 

فضای صمیمی بین اعضای خبرگان مطرح شد.

اروپایی ها برای راه اندازی اینستکس مصمم هستند
مطهری نایب رییس مجلس، با بیان اینکه اروپایی ها برای راه اندازی 
اینستکس مصمم هستند، گفت: نمی توان گفت كه اینستکس آثار 
فوق العاده ای دارد، بلکه كمکی برای كم كردن آثار تحریم ها است. 
پر فیشر، رییس اینستکس به ایران سفر كرده تا با طرف های ایرانی 
مذاكره و سازوكار اینستکس را بررسی كنند. یکی از اهداف این سفر 
روشن شدن ابهامات اینستکس است، پر فیشر به ایران سفر كرده تا 
با توافقاتی كه انجام می شود سامانه را راه اندازی كنند. اروپایی ها 
برای راه اندازی اینستکس مصمم هستند و این سامانه برای كشور ما 
نیز مفید است كه ان شاء ا... در آینده راه اندازی می شود. نمی توان 
كم  برای  بلکه كمکی  دارد،  العاده ای  فوق  آثار  اینستکس  كه  گفت 

كردن آثار تحریم ها است.
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یک جاسوس از زندان اوین نامزد انتخابات لبنان شد!


