در مدیریت شعب خراسان رضوی محقق شده است؛

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

نیازمندان در شرایط
کنونی به حمایت بیشتری
نیاز دارند
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رشد  140درصدی پرداخت وام
ازدواج بانک قرض الحسنه مهر ایران
خراسان رضوی در سه ماه اول 97
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ادامه واکنشها به تهدیدات ترامپ ،این بار نوبت به فرمانده سپاه قدس رسید

از آنچه فکر می کنید
به شما نزدیکتریم

امامجمعهمشهد

قطع صادرات نفت عربستان
از بابالمندب پیروزی
ایران است

پدیده غریبانه باخت

2
وزیرصنعتدرتربتحیدریه:

حضور پرشور هواداران تیم پرسپولیس در مشهد صدای عوامل میزبان را در آورد

در شرایط ویژه هستیم
نه بحران

2

3

گزارش ویژه

شهردارمشهد:

مردم نشاط ،امید و اجرای
قانونمیخواهند

در آستانه روشن شدن قطار کاروان مهر؛

تعطیلی  900کالس روستایی در خراسان رضوی
رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان از تعطیلی  900کالس درس به دلیل کمبود
نیروی انسانی در سال تحصیلی جدید خبر داد .دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان در سال
 ،97روز گذشته با حضور معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس شورای اسالمی مشهد در
حالی برگزار شد که رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان از تعطیلی  900کالس
درس به دلیل کمبود نیروی انسانی در سال تحصیلی جدید خبر داد؛ موضوعی که...
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میز خبر

آیتا ...موحدیکرمانی :رئیسجمهور
برخی اختیاراتش را به استانداران
تفویض کند

4

ضدونقیضهادربارهکشف7تختهپوستو 4جمجمهببردرمشهد؛

کاهش  88درصدی بارشهای تابستانه
در ایران

سرنوشت تاریک ببرها در مشهد

 3کارشناس مالیاتی به جرم دریافت رشوه
دستگیرشدند

پیدا شدن  7تخته پوست و  4جمجمه در مشهد خبر شوکه کننده ای بود که باردیگر باغ وحش این شهر
را به سرخط خبرها آورد .ماجرا از جایی شروع شد که معاون دادستان مشهد این کشف را خبری کرد.
محمد بخشی محبی در این خصوص گفت :مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست استان منکر
پیداشدن این موارد شدند ،اما طی بازرسی که به دستور دادستانی انجام شد ،این موارد تایید شدند .وی
بیان کرد :براساس اطالعات تنها در زمستان سال گذشته هفت قالده ببر تلف شده اند که...
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 160هزار میلیارد تومان از پول بانکها
قفل شد

sobhe.emrooz.news@gmail.com

مجلسبان
باستانی مطرح کرد:

صادرات محصوالت پتروشیمی با اسم
نمک به خارج از کشور

عضو کمیسیون صنایع و معادن از صادرات مواد
پتروشیمی به خارج از کشور با اسم های مختلف
خبر داد.
سعید باستانی با اش��اره به التهابات در ب��ازار
پتروشیمی ،گفت :زمانی که بازار ارز به هم می خورد
و شرایط بازار مناسب نیست ،اگر تولیدکنندگان و یا
کسانی که در زنجیره تولید هستند بتوانند خودشان
محصوالت پتروشیمی را صادر کرده و پول آن را به
دالر گرفته و وارد کشور کنند سود بسیار زیادی کسب
می کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اسالمی ،با بیان اینکه در حال حاضر محصوالت پلی
اتیلین ترفتاالت(پت) و مابقی مواد به صورت پودر و
یا گرانول در کیسه ها به اسم های مختلف از کشور
خارج می شود ،افزود حتی گزارشی ارائه شده مبنی
بر اینکه برخی از این مواد به اسم نمک به خارج از
کشور صادر می شود و پول آن که به دالر وارد کشور
می شود.
ارز پتروشیمی با گونی وارد کشور می شود
وی ادام��ه داد :این دالره��ا می تواند خ��ارج از
چارچوب روابط بانکی وارد کشور شود و سود زیادی
برای صادرکنندگان محصوالت پتروشیمی به همراه
دارد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای
اسالمی ،با بیان اینکه سهمیه پتروشیمی اخذ
شده ،صادرات صورت گرفته و با گونی ارز وارد کشور
می شود ،یادآور شد :در حال حاضر این مسیر باز
شده است ،بنابراین از یک سو تولیدکنندگان آب
معدنی و نوشابه ها مشکل پت دارند و از سوی دیگر
پتروشیمی ها تولید کرده و صادر می کنند.
باید بر مبادی خروجی به دلیل خوداظهاری های
اشتباه دقت نظارت بیشتری شود
وی اف��زود :در حال حاضر یک راه میانبر برای
ص��ادرات محصوالت پتروشیمی به خارج از کشور
شکل گرفته است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اس�لام��ی ،ب��ا تاکید ب��ر ض���رورت ن��ظ��ارت ب��ر ب��ازار
پتروشیمی ،تصریح ک��رد :در ای��ن شرایط حوزه
بازرگانی بر نظارت بر تولیدکنندگان اصلی بیشتر
ورود کند و بر مبادی خروجی به دلیل خوداظهاری
های اشتباه دقت بیشتری داشته باشد.
سبحانیفر خبر داد:

پیامرسانی جدید عرضه خواهد شد

عضو ناظر مجلس در شورای عالی فضای مجازی از
ظهور پیامرسانی جدید خبر داد و گفت :همچنانکه
مردم خودخواسته از وایبر به تلگرام مهاجرت کردند،
در اینجا نیز چنین اتفاقی نیز میافتد.
رمضانعلی سبحانی فر درباره احتمال رفع فیلتر
تلگرام گفت :فیلتر تلگرام باعث استفاده بسیاری از
مردم از تلگرام طالیی و هاتگرام در کشور شده است.
نماینده مردم سبزوار ،جغتای ،جوین و خوشاب
در مجلس ش��ورای اسالمی از فعالیت شبکهای
اجتماعی در داخل کشور خبر داد که این پیام رسان
بتواند بستر مناسبی برای پوشش مخاطب ایرانی
باشد و اکثر مردم با میل و رغبت در این بستر قرار
گیرند.
سبحانیفر توضیح داد :این پیامرسان تقریبا
داخلی است؛ نکته مهم این است که بتوانیم شبکه
پایداری شبیه تلگرام در کشور داشته باشیم که
ظرفیت الزم را برای پوشش داشته باشد ،مردم
در داخل به آن اعتماد کنند و بستر آن پاسخگوی
نیاز م��ردم باشد؛ زمانی که این امر محقق شود
نیازی به رفع فیلتر تلگرام نیست و همچنانکه مردم
خودخواسته از وایبر به تلگرام مهاجرت کردند،
چنین اتفاقی نیز میافتد.
وی بیان کرد :زمانی که بستر مناسب در شبکه
اجتماعی دیگری برای مهاجرت مردم از تلگرام
فراهم شود انحصار این پیامرسان از بین میرود و
این موضوع دور از انتظار نیست؛ برنامههایی برای
آمادهسازی بستر الزم در حال انجام است که احتمال
آنکه مردم به سمت این شبکه اجتماعی داخلی سوق
یابند بسیار است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان
اینکه در حال حاضر پیامرسان مذکور در حال
آزمایش است ،خاطرنشان کرد :با برنامهریزیها و
ایجاد زیرساختها ،مردم دیگر خود به سراغ تلگرام
نمیروند.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی فضای مجازی
عنوان کرد :کاربرهای سابق تلگرام از پیامرسانهای
دیگر استفاده کرده و از ظرفیتهایی مانند هاتگرام،
تلگرام طالیی و سایر شبکهها استفاده میکنند.

100080888

سامانه پیام کوتاه روزنامه
صبح امروز آماده دریافت پیشنهادات و
انتقادات شهروندان عزیز می باشد
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از آنچه فکر می کنید به شما نزدیکتریم

علیروغنگران

واکنشها به توییت تهدید آمیز ترامپ و سخنان وزیر خارجه اش
مایک پمپئو ،همچنان ادامه دارد .در همین رابطه سردار سرلشکر
پاسدار قاسم سلیمانی ،فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب
اسالمی ،پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم بزرگداشت عملیات
رمضان در اجتماع مردم همدان گفت :بیانات شجاعانه و قابل
افتخار رئیس جمهور بسیار اثرگذار بود .رئیس جمهور آمریکا در
جواب رئیس جمهور عزیزمان مطالب سخیفی را در توئیت خود
بیان کرده است که در شان رئیس جمهور کشور بزرگ اسالمی
نیست ،جواب این سخنان بیارزش را بدهد.
وی با اشاره به ادبیات ترامپ گفت :ادبیات ترامپ ادبیات کابارهای
در قمارخانههاست .دولت ترامپ از هیچ تالشی در انجام جنایت
فروگذار نمیکند و بهترین دلیل آن قرار گرفتنش در کنار رژیم
صهیونیستی و ارتکاب جنایت است.
فرمانده نیروی قدس سپاه در ادامه سخنانش که از شبکه العالم
پخش شد ،تأکید کرد :دریای سرخ که امن بود ،امروز دیگر برای
حضور آمریکاییها امن نیست .نیروی قدس ،حریف نظامیان
آمریکایی است؛ به ترامپ توصیه میکنم که از روسای جمهوری
قبل از خود عبرت گرفته و از تجارب آنها استفاده کند.
وی با اشاره به سخنان سخیف ترامپ علیه ایران گفت :از آن چه
فكر كنید به شما نزدیكتریم ،یادتان باشد طرف حساب شما من
هستم و نیروی سپاه قدس نه تمام نیروهای مسلح ،شما كه می
دانید توان ایران در جنگ نامتقارن چقدر است؟
پس از این سخنان بود که وزارت خارجه آمریکا در پاسخی
روتین که قبال هم در چنین م��واردی داده ،با عبارت "ما درباره
همه اظهارنظرهای مقامهای ایرانی نظر نمیدهیم" در واقع از ابراز
واکنش به اظهارات سردار سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس ،خودداری
کرد.
انزوای ترامپ
از جنگ لفظی این روزها میان مقامات ایران و امریکا که بگذریم،
حقیقت این است که رئیس جمهور امریکا اکنون در نظام بینالملل
تنها مانده و به جز رژیم صهیونیستی و سعودیها هیچ کشوری
در حمایت از وی و عملکردش زبان به تایید نمیگشاید .ترامپ از
برجام خارج شد تا شاید بتواند با استراتژی ،مذاکره دو جانبه ایران
را پیش بگیرد و تمام مسائل را در چارچوب روابط ایران و آمریکا
مورد مذاکره قرار دهد ،اما عدم شناخت وی از ایران و فرهنگ ایرانی

موجب شد تا درک درستی از شرایط بینالمللی و رویکرد ایرانیها
نسبت به آمریکا نداشته باشد .جدای از این مسئله کنارهگیری
یکجانبه از برجام برخالف قطعنامه  2231شورای امنیت وجهه این
کشور را در میان جهانیان خدشهدار کرد .همین مسئله نیز موجب
شده تا امروز اروپاییها به جای حمایت ،در انتقاد از ترامپ سخن
بگویند .چنگ و دندان نشان دادن ترامپ نیز نشان از دست خالی
وی درسیاست عملی است.
بی تدبیری در قبال ایران
پس از گذشت بیش از  2سال از حضور دونالد ترامپ به عنوان
چهل و پنجمین رئیسجمهوری آمریکا ،هنوز کسی نمیداند که
ط بینالملل چگونه روشی را در
این بیگانه با عالم سیاست و رواب 
مقابل ایران پیش خواهد گرفت .ترامپ که همیشه از موضع باال
و زیادهطلبی به مسائل نگاه میکند همواره برای صحبت با طرف
مقابل خود اهرم فشار و زور را بهکار برده و میبرد .حال طرف مقابل
ایران باشد ،کره شمالی یا اروپاییها تفاوتی نمیکند .وی برای قرار
گرفتن در مقابل هر کدام از این کشورها یک استراتژی را به انواع
مختلف پیش میبرد .او در مقابل کره شمالی از ناحیه زور ،تهدید
و تحریم وارد شد و آنها را به میز مذاکره کشاند و در قبال اروپاییها
با وضع تعرفههای سنگین ،آنها را به کرنش وادار کرد؛ اما هنوز
مشخص نیست که چه سیاستی در برابر ایران پیش خواهد گرفت،
چراکه تا کنون چندین چهره از او را در مقابل ایران شاهد بودیم.
روزی از تحریمهای شدید و تهدید نظامی با لحن خشمآلود سخن
میگوید و روز دیگر از آمادگی برای مذاکره به اصطالح واقعی ،اما
خود نیز نمیداند که با ایران چه کند .گرچه در لفاظیهای خود
مدام بدین مسئله اش��اره میکند که این ای��ران ،ای��ران چند ماه
پیش نیست و آسیبپذیرتر است ،اما خود او نیز به قدرت ایران
در حوزه نظامی و دیپلماسی باور دارد .همین موضوع است که وی
را در دوراهی چگونگی رفتار با ایران قرار داده است .با این وجود
استراتژیستهای برجسته آمریکایی بارها به ترامپ هشدار دادهاند
که در رفتار با ایران جانب احتیاط را نگاه دارد و هوشمندانه عمل
کند ،اما ترامپ به دلیل ذات تجارت پیشه بودنش به دنبال معامله
است و چون از ساحت سیاست سر رشتهای ندارد ترجیح میدهد
که مسائل سیاسی را نیز به طرق اقتصادی و تجاری ببیند و در آن
راستا عمل کند.
ادعاهای ترامپ
دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا که چند روز پیش در جمع
کهنهسربازان کشورش به سخنرانی پرداخت؛ مدعی شد« :من
آمریکا را از توافق وحشتناک و یکطرفه هستهای ایران خارج کردم
و ایران دیگر کشور سابق نیست.
این چیزی است که میتوانم بگویم و خواهیم دید چه اتفاقی

میافتد .ترامپ ادامه داد :ما همچنین بحث خلع سالح کرهشمالی
را پیگیری میکنیم ».ای��ن در حالی اس��ت که وی از سخنان
رئیسجمهور ایران بسیار خشمگین است .البته اظهارات ترامپ نه
تنها متحدان خارجی بلکه سیاسیون داخلی آمریکا را نیز به مقابله
با رئیسجمهور آمریکا کشانده است ،تا جایی که جان برنان رئیس
سابق سازمان سیا در توئیتر خود به سیاستهای ترامپ در قبال
ایران و چین واکنش نشان داده است .وی نوشت :استفاده از تعرفهها
به عنوان ابزاری علیه متحدان و شرکا ،نه تنها کوتهبینانه است بلکه
به نفع روسیه و چین است .این مسئله درخصوص لفاظیهای پی در
پی علیه ایران نیز صدق میکند .ما باید هوشمندانهتر ،آزمودهتر و
راهبردیتر رفتار کنیم .همچنین وندی شرمن ،معاون پیشین وزیر
امورخارجه آمریکا ترامپ را به یک پسربچه پر سروصدا تشبیه کرد و
گفت که ترامپ قصد دارد ایران را وارد یک درگیری کند .وی گفت:
اکنون یک پسر بچه را میبینیم که پر سر و صدا صحبت میکند و
تظاهر میکند که چقدر قدرتمند است ،اما آنچه در واقعیت با آن
مواجهیم ضعف و ناامنی است .ایران این مسئله را میبیند ،این یک
فرهنگ است مبنی بر اینکه یا مقاومت میکنید یا تسلیم خواهید
شد و آنها(ایرانیها) تسلیم نمیشوند .انتشار یک توئیت به وی برای
حصول توافق(هستهای) بهتر با ایران کمک نخواهد کرد.
اعتمادی برای گفتگو وجود ندارد
سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان گفت :دولت آمریکا تصور
مذاکره یکسویه و از سر زیادهجویی و در سایه تهدید با ایران سرفراز
را برای همیشه فراموش کند .بهرام قاسمی در واکنش به تازهترین
سخنان مقامات مختلف آمریکا که همزمان با تهدید ،درخواست
مذاکره با ایران را مطرح میکنند ،اظهار کرد :ملت شجاع ،متمدن و
تاریخساز ایران همواره و در طول تاریخ پر افتخار خود با بهرهمندی
از فرهنگ غنی ،هوش و خرد بهنگام و در جای خود ،تهدید را با
تهدید و تکریم را با تکریم پاسخ داده است و هیچگاه در برابر
زیادهخواهی ،سلطهجویی و فشار ،لحظهای در دفاع و حفاظت از
حقوق مردم  ،تمامیت ارضی و استقالل ایران تعلل نکرده و نخواهد
کرد .قاسمی به مقامات دولت دونالد ترامپ توصیه کرد :ایاالت
متحده باید بیش از پیش بداند که جهان کنونی و عصر حاضر،
دوران سلطهجویی و تحکم و یکسویه نگری نیست .نگاهی به افکار
عمومی جهان و تصویر منفی آنان از عملکرد دولت آمریکا ،نشانی از
تغییر و تحول عمیق و کالن در عرصه بینالمللی است .آمریکا باید
حد و اندازه خود را نگه دارد و جایگاه خود را در این عصر و زمان
بازشناسد و جد و جهد بیشتری برای فهم جایگاه ،شان و نقش ایران
بزرگ نماید .قاسمی تاکید کرد :امروز همچون دیروز و پیش از آن
اعتمادی به گفتار و کردار دولتمردان آمریکا برای گفتوگو آنهم از
نوع آمریکایی آن وجود ندارد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

نیازمنداندرشرایطکنونیبهحمایتبیشترینیازدارند

رئیس کمیته ام��داد امام خمینی (ره) گفت
 :خراسان رضوی ظرفیت های زی��ادی دارد و
می توان با بهره گیری از این توان زمینه ارتقا
وضعیت معیشتی مددجویان را فراهم کرد.
پرویز فتاح در جریان دیدار با علیرضا رشیدیان
استاندار خراسان رضوی افزود  :در این میان
مشارکت ها و کمک های مردمی نقش بسیاری
در فعال سازی این ظرفیت ها دارد و باید تقویت
شود.
وی با اشاره به هجمه های اخیر دشمن به این
نهاد  ،افزود  :مردم ما هوشمند هستند و این
توطئه ها را به خوبی تشخیص داده و همواره با
هوشیاری در مقابل آنها ایستاده اند .
وی با بیان اینکه کمک های مردمی و مشارکت
ه��ای عمومی همراهی ارزشمندی در ارائ��ه
خدمات بهتر به مددجویان است و در این راستا
در کنار خدمات عمومی  ،مباحث زیربنایی هم با
جدیت پیگیری می شود.
فتاح افزود  :موضوع مسکن مددجویان را بر
اساس تعهد در استان پیگیری و به انجام می
رسانیم و در این میان از اقدامات اساسی و تالش
برای خوداتکایی این جمعیت نیز غافل نیستیم
و در این راستا اقدامات جدی را آغاز کرده ایم
که امید است با کمک استانداران و بخش های
مربوطه نتیجه مطلوب حاصل شود.
وی با اشاره به توطئه های دشمنان و تحریم
ه��ای آمریکا  ،گفت  :در ای��ن شرایط باید به
نیازمندان توجه بیشتری داشته باشیم و با
حمایت از آنها و تثبیت ب��ازار به حفظ شرایط

موجود آنان کمک کنیم .
وی وحدت رویه و همراهی وهماهنگی همه
بخش ها در کمک به این جمعیت و نیازمندان
را بسیار مهم خواند و از آمادگی این نهاد برای
توسعه طرح نیروگاه ههای خورشیدی و کمک به
ایجاد بازاری برای عرضه تولیدات زنان سرپرست
خانوار و مددجویان خبرداد.
فتاح با تاکید بر اینکه باید موضوع اشتغال و
مسکن مددجویان را تقویت کنیم  ،افزود  :برای
اشتغال مددجویان می تواند از ظرفیت استان در
حوزه دامداری و مرغداری و غیره بهره گرفت.
وی عنوان ک��رد  :در بحث توسعه روستا و
مسکن روستایی نیاز است ظرفیت آستان قدس
رضوی و دولت پای کار بیاید و ما هم تمام توان
خود را به کار می بندیم.
وی با اشاره به راه اندازی جنبش ازدواج در
کشور  ،گفت  :اعطای جهزیه به نوعروسان این
نهاد به روز است و نیمی از از آن را به صورت
ک��االی تولید داخ��ل ونیمی از آن را وجه نقد
پرداخت می شود تا بتوانند جهزیه مورد دلخواه
خود را داشت باشند .استاندار خراسان رضوی
هم در ای��ن نشست گفت  :پ��ای��داری اشتغال
مددجویان بویژه زنان سرپرست خانوار نیازمند
تکمیل چرخه ارزش افزوده و برقراری ارتباط و
اتصال آنها به بازار مصرف است.
علی رضا رشیدیان افزود  :در حوزه حمایت
از زنان سرپرست خانوار اقدامی خوبی طی سال
های اخیر بویژه پارسال انجام شد و جمعیت قابل
توجهی از زنان در قالب طرح های خوداشتغالی

فعال شده اند اما ضرورت ارتباط با بازار است که
اگر در این راستا از آن حمایت شود می توان به
رونق فعالیت و ارتقا بیشتر وضعیت معیشتی آنان
کمک موثری نمود.
وی همچنین با اشاره به نصب بیش از 700
نیروگاه خورشیدی برای مددجویان فاقد توانایی
اشتغال افزود  :این اقدام موجب استقالل و ارتقا
مالی این خانوارها شده است و آمادگی است که
با حمایت های بیشتر کمیته امداد و بخش های
مربوطه دو هزار خانوار تعهد شده استان سریعتر
به انجام رسیده و این امر در سطح گسترده تری
اجرایی شود.
وی اف��زود  :در سال گذشته ح��دود  16هزار
فرصت شغلی از محل منابع دستگاه های
حمایتی یعنی بهزیستی و کمیته امداد امام (ره)
در استان ایجاد شد و مجموع اعتبارات از محل
تبصره  16قانون بودجه سال  96و نیز منابع
اشتغال خانگی در مجموع دو هزار  672میلیارد
ریال بود که از این میزان دوهزار و  320میلیارد
ریال آن تخصیص یافت و از این میزان دو هزار و
 182میلیارد ریال آن جذب شد.
وی عنوان ک��رد  :در واق��ع  94درص��د این
اعتبارات در استان جذب شد که در مجموع 9
هزار اشتغال از محل منابع اشتغال خانگی و
 16هزار فرصت شغلی هم از محل منابع دستگاه
های حمایتی ایجاد شده است.
وی ادام��ه داد  :در سال جاری هم تا کنون
از محل اعتبارات تبصره  16قانون بودجه 97
یعنی نهادهای حمایتی و منابع اشتغال خانگی

سیاست

در مجموع  2هزار و  110میلیارد ریال به استان
ابالغ شده که انتظار است منجر به ایجاد  10هزار
فرصت شغلی جددید با سرانه  20میلیون تومان
در استان شود.
استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به
تعهد کمیته امداد برای کمک به اصالح و مقاوم
سازی مسکن روستایی در استان گفت  :با توجه
به اینکه این استان بر روی منطقه زلزله خیز واقع
شده و وضعیت مسکن روستایی استان نسبت به
میانگین کشور هم عقب تر است باید اقدامی
گسترده در این حوزه صورت گیرد.
وی ادامه داد  :برای اصالح و مقاوم سازی
مسکن روستایی هم مشتاق به انجام هر اقدام و
همکاری ضروری در این حوزه هستیم .
رشیدیان با اش��اره به طرح فروش سوخت و
ف��رآورده های مربوطه وی��ژه مرزنشینان گفت
 :این طرح که ویژه مناطق محروم مرزی و با
هدف حمایت از این جمعیت و اسکان آنها در
مناطق روستایی و مرزی اجرایی شده با اقبال
خوبی مواجه شده است چنانکه هم اکنون تعداد
خانوارهای مشمول این طرح از  15هزار مورد در
دوسال اخیر به  18هزار خانوار رسیده است که
به نوعی بیانگر مهاجرت معکوس جمعیت به این
مناطق است.
وی در موضوع جنبش ازدواج در این حوزه
و نیز در ادارات استان افزود  :تسهیالتی ویژه و
تخفیف هایی در برگزاری مراسم به این زوج ها
اعطا می شود وبویژه در حوزه کمیته امداد که
ضرورت حمایت این زوج ها جدی است.
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نمازجمعه
امام جمعه مشهد

قطع صادرات نفت عربستان از
بابالمندب پیروزی ایران است

امام جمعه مشهد با اشاره به قطع صادرات نفت عربستان از
بابالمندب ،گفت :این پیروزی ماست و خداوند اینگونه ما را
یاری میکند.
به گزارش ایسنا ،آیتا ...سیداحمد علمالهدی ظهر امروز
در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد که در حرم
مطهر رضوی برگزار شد ،با تبریک میالد امام رضا(ع) و تقدیر
از اقدامات ارزشمند انجام شده در بزرگداشت دهه کرامت
و میالد امام هشتم(ع) ،اظهار کرد :امروز پنجم مردادماه،
سالروز آغاز برگزاری نماز جمعه در کشور در سال 1358
توسط مرحوم آی�تا ...طالقانی است .البته مشهد قبل از
پیروزی انقالب هم سابقه انعقاد نماز جمعه به وسیله مرحوم
آیتا ...شیخ غالمحسین تبریزی را داشت.
وی ادامه داد :نماز جمعه یکی از موفقیتهای بسیار مؤثر
در انقالب و نظام مقدس اسالمی ماست که با تدبیر وحیآسای
امام خمینی(ره) ،این برنامه به عنوان فریضه الهی در این نظام
و کشور مورد اجرا و ترویج قرار گرفت.
علمالهدی تصریح کرد :از روزی که نماز جمعه تأسیس شد،
تاکنون -که در پهنه عمر این نظام  40سال است -مردم را به
نظام متصل کرد و نظام را با صبغه دینی در ذهن مردم جای
داد؛ این بزرگترین اثر نماز جمعه در این نظام و انقالب بود.
هنگامی که نظام جزو دین و صبغه دینی مردم شود ،نتیجت ًا
مردم در پای این نظام ایستادند ،چون در پای دین خود
ایستادند و پای این انقالب با همه ایثارگریها و مقاومتها
پایداری میکنند چراکه در پای دین خود ایستاده و مقاومت
میکنند .مقاومت میکنند و این دارای عزت و عظمت
فوقالعادهای است.
وی با بیان این که «افراد مقید به نماز جمعه باالترین فضیلت
و عبادت را در کنار تکالیف اجتماعی خود انجام میدهند»،
تصریح کرد :از تمام افرادی که در آفتاب گرم و سرمای زمستان
در نماز جمعه حضور پیدا میکنند تشکر میکنم.
امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد :خطیبی که در نماز
جمعه خطبه میخواند وظیفهاش این است که در خطبه دوم،
مسائل روز و مایحتاج مردم از نظر وضعیت روز را بیان کرده و
آگاهی دهد ،پای دل مردم بنشیند و درد دل مردم را بگوید و
موقعیت سیاسی و اجتماعی که مردم در آن قرار دارند را بیان
کند .خطیب جمعه اگر پای دل مردم نشست و حرف دل مردم
را گفت ،معنای آن دولتستیزی و جناحگرایی نیست.
وی اف���زد :ی��ک مشکلی ک��ه در ای��ن مملکت ب��ه دلیل
سیاستزدگی وجود دارند این است که در همه مواردی که
افراد وظیفه شرعی خود را انجام میدهند به دلیل این که
با مطامع سیاسی و منافع نفسانی عدهای درست نمیآید،
شروع به تحلیلکردن میکنند .برای نمونه  6مجتهد فقیه
عادل به انتخاب شخص مقام معظم رهبری در شورای نگهان
حضور دارند و اینها اگر تصمیمی میگیرند در یک مصوبهای
یا تصمیمی در تأیید یا ردصالحیت فردی میگیرند ،به
جناحگرایی متهم میشوند و کسی به این فکر نمیکند این
اف��رادی که به جناحگرایی متهم میشوند  6مجتهد عادل
هستند.
علمالهدی با اشاره به این که «عین این مشکل در خصوص
خطیب نماز جمعه نیز وجود دارد» ،بیان کرد :خطیب نماز
جمعه باید پای دل مردم بنشیند و درد دل مردم و مشکالت
مردم را برای مسئولین بیان کند از طرف دیگر مردم را در
موقعیتهایی که روز از نظر اجتماعی و سیاسی قرار دارند آگاه
کنند .این خطبه دوم و آگاهسازیها جای یک رکعت نماز است
و خدای ناکرده اگر جناحگرایی یا نفسانیات در این قضیه باشد،
عبادت خدا و نماز مشتمل بر فسوق میشود.
وی ادامه داد :این آقایی که به وسیله مقام معظم رهبری
انتخاب شده است تا برای شما نماز جمعه بخواند ،اگر نمازش
مشتمل بر فسوق باشد ،نماز همه باطل میشود .این تحلیلها
نابهکارانه و ناجوانمردانه نسبت به برخی مطالب است .اگر
آقای خطیب آمد و حرفی زد و با مطامع و منافع عدهای
دست نیامد ،اهانت میکند ،مسخره میکند ،فحش میدهد
یا حرفش را تقطیع میکنند و اول و آخر کالمش را میزنند
و یک جمله به نفع خود در میآورند و تهمت میزنند .اگر
شما متعقد به معاد نیستید که هیچ ما با شما حرفی نداریم،
اما اگر معتقد به معاد هستید اینها بازخواست دارد و حرام
است و حقالناس است که شما در نماز و عبادت مردم انجام
میدهید .نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی با تأکید بر این
که «خطیب بایستی مشکل مردم را بگوید» ،عنوان کرد :امروز
مشکل ما اقتصادی است و خدای ناکرده این موضوع نه نقد به
دولت است ،نه اهانت به دولت ،نه دولتستیزی و نه تخریب
مسئولی است؛ این واقعیت است .مردم از نظر اقتصادی در
فشارهستند.
وی با اشاره به مشکالت اقتصادی مردم در جامعه ،گفت:
پولی که یک فرد به عنوان حقوق در ابتدای ماه میگیرد ،این
پول نماینده یک سبد کاالست که بر اساس آن میخواهد
زندگی خود را تنظیم کند ،اگر محور سبد کاالی مردم طال و ارز
شد و آن هم در نوسان قرار گرفت ،این مسلمان چگونه با این
درآمد و حقوق زندگی خود را تنظیم کند .اگر در هر جامعهای
اقتصاد اینگونه مدیریت شد که محور سدکاال طال و ارز شد و آن
هم در نوسان ،این جامعه ساقط شده است ،این جامعه بالزده
و قحطی زده است .متأسفانه ما امروز با این مشکل مواجه
شدهایم و مسئوالن باید درمان کرده و این مشکالت را عالج
کنند تا مردم ما را از این مشکل نجات دهند.
علمالهدی با بیان این که «دنیای کفر به دلیل مسلمان بودن
با ما دشمن است» ،تصریح کرد :با همه قدرت چهل سال است
که دنیای استکباری میخواهد ما را ساقط کند ،امادر هر
عرصهای با شکست فاحش روبهرو میشود و با مشکل مواجه
میشود .با وجودی که دشمن در همه امکانات و تجهیزات
از ما جلوتر بوده و با ما قابل مقایسه نیست ،اما تفاوتی که با
دشمنان داریم این است که ما خدا را داریم و دشمنان ما
خدا ندارند ،به این دلیل در هر قدمی که علیه ما بر میدارند
شکست میخورند و بینیشان به خاک مالیده میشود.
وی با اشاره به سخنان رئیسجمهور در خصوص صادارات
نفت کشور ،خاطرنشان کرد :آمریکا خواست در برابر این
موضع رئیس جمهور ما را تهدید کند و رئیس جمهور آمریکا
گفت چنین و چنان میکنیم و نمیگذاریم تنگه هرمز کور شود
و ما از  10جای دیگر ما راه داریم .در مقابل تنگه هرمز ،تنگه
باب المندب است و اینها فکر کردند نفت عربستان را از تنگه
بابالمندب صادارات میکنند و مشکلی پیش نمیآید ،اما با
قهرمانی عزیزان ما در یمن و زدن این ناوچه عربستان اعالم
کرد دیگر نفتکشهای خود را از بابالمندب و دریای سرخ
عبور نمیدهد.
امام جمعه مشهد ادامه داد :عربستان سعودی مزدور آمریکا
به آمریکا اعالم کرد که اگر تنگه هرمز را ایثارگران قهرمان ایران
بستند ،قحطی نفت دنیا را فرا خواهد گرفت؛ این پیروزی اخیر
ماست و خداوند اینگونه ما را یاری میکند.

 3اقتصاد
خبر
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی:

 80درصد از ظرفیت برندسازی خراسان
رضوی بالاستفاده است

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی خراسان رض��وی گفت :هنوز
80درص��د از ظرفیت برندسازی این استان مورد
استفاده قرار نگرفته است.
به گ��زارش ایرنا ،محمد حسین روشنک عصر
پنجشنبه در جمع خبرنگاران اف��زود 20 :برند
شناخته شده از تولیدات داخلی خراسان رضوی
وجود دارد ولی تولیدکنندگان این استان هنوز از
ظرفیت واقعی خود در برندسازی که می تواند در
عرصه جهانی مطرح شود ،استفاده نکرده اند.
وی اظهار داشت :این در حالی است که ایده ایجاد
برند در ایران برای نخستین بار در خراسان رضوی
طراحی شد و بخش خصوصی این استان در عرصه
برندسازی در کشور پیشتاز است.
وی گفت :برند ،ظرفیت سرمایه ساز برای بنگاه
های اقتصادی است اما کاربردهای موثر آن تاکنون
از سوی صاحبان بنگاه ها ،مسئوالن و فعاالن تشکل
های خصوصی باور نشده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان
خراسان رضوی افزود :عدم موفقیت تولیدکنندگان
پوشاک در داخل کشور برای برندسازی باعث شده
اس��ت م��ردم به خرید برندهای خارجی پوشاک
ترغیب شوند.
وی اظهار کرد :هزینه کردن برای برندسازی در
تولید به نوعی یک سرمایه گذاری مهم محسوب
می شود که صاحبان بنگاه های اقتصادی می توانند
سالهای بسیار از این محل منتفع شوند.
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی توجه به
تولید بدون کارخانه برای بالفعل کردن ظرفیت های
موجود ،توجه مسئوالن به برندسازی ،اهمیت دادن
به مرغوبیت کاال و مدیریت کیفیت و هزینه تولید را
ضروری دانست.
پیش بینی موسسه تی دی اس:

دالر کاهش و طال افزایش مییابد

بر اساس پیش بینی تحلیلگران کاهش ارزش
دالر به زودی موجب تقویت تقاضا و قیمت جهانی
ط�لا خ��واه��د ش��د .همچنین ت��ازه ترین تحلیل
تکنیکال نشان می دهد که قیمت جهانی طال می
تواند طی هفته جاری تا مرز  1250دالر در هر اونس
افزایش یابد.
موسسه سرمایه گذاری تی دی اس پیش بینی
کرده است که روند صعودی ارزش دالر آمریکا به
زودی متوقف خواهد شد .به گزارش سایت طال،
موسسه تی دی اس در تازه ترین گزارش خود اعالم
کرده است که کاهش ارزش دالر به زودی موجب
تقویت تقاضا و قیمت جهانی طال خواهد شد.
بر اساس این گزارش تحلیلگران اقتصادی انتظار
دارند که روند صعودی ارزش دالر آمریکا به زودی
متوقف شود ،به خصوص پس از آنکه دونالد ترامپ
رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهارات خود
چین و اتحادیه اروپا را به دستکاری در نرخ ارز متهم
کرده است.
ترامپ همچنین به شدت از سیاست های پولی
و نرخ بهره فدرال رزرو انتقاد کرده است .اظهارات
رئیس جمهور آمریکا موجب شد تا ارزش دالر در
پایان مبادالت روز جمعه با کاهش نسبی روبرو
شود.
به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی ،ادام��ه اجرای
سیاست های انبساطی پولی از سوی بانک مرکزی
اروپا نیز موجب خواهد شد تا ارزش یورو در برابر
دالر طی ماه های آینده با کاهش روبرو شود.
تازه ترین نظرسنجی ها نشان می دهد که بانک
مرکزی اروپا تا تابستان سال آینده تصمیمی برای
افزایش نرخ بهره نخواهد داشت.
تحلیل تکنیکال قیمت هفتگی طال در بازارهای
جهانی
ت��ازه ترین تحلیل تکنیکال نشان می دهد که
قیمت جهانی طال می تواند طی هفته جاری تا مرز
 1250دالر در هر اونس افزایش یابد.
به گزارش اف ایکس امپایر ،جدیدترین تحلیل
تکنیکال حاکی است که نوسانات ارزش دالر آمریکا
و نگرانی های مربوط به تنش های تجاری در عرصه
بین المللی همچنان مهمترین عامل موثر بر قیمت
طال در روزهای آینده خواهد بود.
بر اساس این گزارش ارزش دالر آمریکا که پس
از اظهارات جرومی پاول رئیس فدرال رزرو درباره
بهبود اوضاع اقتصادی آمریکا با افزایش روبرو شده
بود ،طی روزهای اخیر پس از انتقادات شدید دونالد
ترامپ از سیاست های پولی و نرخ بهره فدرال رزرو
با کاهش نسبی همراه شده است.
تحلیل تکنیکال نشان می دهد که سطح مقاومتی
قیمت طال در کوتاه مدت  1240دالر خواهد بود و
اگر این سطح مقاومتی شکسته شود قیمت این فلز
گرانبها تا  1250دالر افزایش خواهد یافت .اگر سطح
مقاومتی  1250دالری نیز شکسته شود قیمت طال
تا  1268دالر افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر سطح حمایتی قیمت هر اونس طال
نیز  1221دالر است و اگر این سطح شکسته شود
قیمت طال تا  1210دالر کاهش خواهد یافت.
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وزیر صنعت در تربت حیدریه:

درشرایطویژههستیمنهبحران

«در شرایط ویژه و خاصی قرار گرفتیم اما این به
منزله بحران نیست بلکه با تدبیر میتوانیم از این
شرایط فرصت برای کشور ایجاد کنیم» این جمله را
محمد شریعتمداری در سفر اخیر خود به خراسان
رضوی بیان کرد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت که چهارشنبه شب به
استان سفر کرد ،در برنامه کاریاش حضور در مراسم
آغاز ساخت پروژه فوالد رخ تربت حیدریه و شورای
اداری این شهرستان را مقرر کرده بود که در ادامه به
آنها نگاهی می اندازیم.
فوالد رخ :اشتغالزایی مستقیم برای 2هزار و
800نفر
عملیات اجرایی مجتمع فوالد تربت حیدریه به
عنوان بزرگ ترین پروژه صنعتی شرق کشور عصر
چهارشنبه با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت
آغاز شد.
مجتمع فوالد این شهرستان بر اساس طرح اولیه با
ظرفیت تولید  1،4میلیون تن ورق گرم کالف شده در
فاز اول 1،45 ،میلیون تن ذوب (فوالدسازی) و 1،8
میلیون تن آهن اسفنجی ،سرمایه گذاری  36هزار و
 878میلیارد ریال و اشتغال مستقیم برای  2800نفر
ساخته میشود.
این پ��روژه با ظرفیت ساالنه  4.1میلیون تن در
زمینی به مساحت  550هکتار ساخته میشود که
برای  12هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقبم
اشتعال ایجاد خواهد کرد.
در این پروژه سه طرح آهن اسفنجی با تولید 2
میلیون تن ،ذوب و ریخته گری با یک میلیون و
 600هزار تن و تولید ورق فوالدی با  1.5میلیون تن
در سال راه اندازی میشود که بخشی از نیاز کشور را
برطرف خواهد کرد.
مجموع هزینه این پروژه یک میلیارد یورو برآورد و
بر اساس استانداردهای ایمیدرو ساخته میشود که
مرحله نخست آن که شامل احیا میباشد طی  30ماه
آینده به بهره برداری خواهد رسید.
بخشی از اعتبارات این پروژه از محل منابع صندوق
توسعه ملی و بخشی نیز از طریق فاینانس چین تامین
میشود.
هم اکنون ظرفیت گندله فوالد در منطقه هشت
میلیون تن است که در آینده نزدیک به  17میلیون
تن خواهد رسید و حجم این پروژه به بزرگی مجتمع
فوالد مبارکه خواهد بود که با ایجاد زنجیرههای پایین
دستی و صنایع وابسته میتواند اقتصاد شرق کشور را
متحول کند.
 ۴۴میلیارد دالر ثبت سفارش منتظر صدور
مجوز است
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت ۴۴ :میلیارد دالر
ثبت سفارش هم اینک در این وزارتخانه منتظر صدور

مجوز است که نشان از امید فعاالن اقتصادی به آینده
فضای کسب و کار در کشور است.
شریعتمداری در مراسم آغاز ساخت مجتمع فوالد
رخ تربت حیدریه افزود :برای حمایت از تولیدات
داخلی ،واردات  1400قلم کاال را با کمک مجلس
شورای اسالمی ممنوع کردیم.
وی اظهار داشت :در شرایطی که غربیها به دنبال
آن بودند که به دنیا القا کنند ایرانیها اهل مذاکره و
تعامل نیستند ،مذاکرات برجام و اتفاقات اخیر بوجود
آمده در زمینه دروغگویی و بی اعتمادی به غرب را
آشکار ساخت.
به ملت ایران قول میدهم که غربیها بار دیگر
مفتضح خواهند شد
وی گفت :به ملت ایران قول میدهم که غربیها
در این زمینه بار دیگر مفتضح خواهند شد و مردم
ایران از این گردنه سخت نیز عبور خواهد کرد ،کما
اینکه ملت ایران بارها ثابت کرده که اهل ایستادگی
و مقاومت است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اف��زود :هم اکنون
 110میلیون تن ظرفیت جدید در زمینه فوالد کشور
با پیشرفت فیزیکی  70درصد در حال احداث است.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید فوالد کشور 205
میلیون تن است ،اظهار داشت :با اجرای طرحهای
اخیر فوالد در کشور که با سرمایه گذاری داخلی و
خارجی در حال انجام است این ظرفیت نیز افزایش
خواهد یافت.
موقعیت منحصر به فرد «فوالد رخ»
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در باره مجتمع فوالد
رخ تربت حیدریه گفت :این پروژه از نظر دسترسی
به راههای زمینی و ریلی و همچنین نزدیک بودن به
معادن سنگان خواف که  30درصد ظرفیت سنگ آهن
کشور را به تنهایی دارد در موقعیت مناسب و منحصر
به فردی قرار دارد که با توجه به حجم سرمایه گذاری
میتواند حتی بزرگ تر از مجتمع فوالد مبارکه باشد.

شریعتمداری اف��زود :تضمین خ��وراک اولیه این
پروژه اعالم شده و آب مورد نیاز این طرح نیز که برای
مرحله نخست  100لیتر در ثانیه است از طریق پساب
فاضالب شهر تربت حیدریه تامین خواهد شد.
یک میلیارد یورو براورد هزینه
مدیرعامل مجتمع فوالد رخ تربت حیدریه نیز
گفت :این پروژه با ظرفیت ساالنه  4.1میلیون تن
در زمینی به مساحت  550هکتار ساخته میشود که
برای  12هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقبم
اشتغال ایجاد خواهد کرد.
مسعود گل شیرازی افزود :در این پروژه سه طرح
آهن اسفنجی با تولید  2میلیون تن ،ذوب و ریخته
گری با یک میلیون و  600ه��زار تن و تولید ورق
فوالدی با  1.5میلیون تن در سال راه اندازی میشود
که بخشی از نیاز کشور را برطرف خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مجموع هزینه این پ��روژه یک
میلیارد یورو برآورد میشود اظهار داشت :این پروژه
بر اساس استانداردهای ایمیدرو ساخته میشود و
مرحله نخست آن که شامل احیا میباشد که طی 30
ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.
شرایط ویژه موجود را به فرصت تبدیل میکنیم
وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :در شرایط ویژه
و خاصی قرار گرفتیم اما این به منزله بحران نیست
بلکه با تدبیر میتوانیم از این شرایط فرصت برای
کشور ایجاد کنیم.
شریعتمداری در جلسه ش��ورای اداری تربت
حیدریه افزود :در همه دنیا تالش میشود تا با کاهش
و یا پایین نگهداشتن ارزش پول ملی ،روند صادرات
و فعالیتهای اقتصادی کشورشان را افزایش دهند،
در ایران و بخاطر اتفاقات اخیر ارزش پول ملی کاهش
یافته و باعث بروز نوسانات اخیر شده است که میتوان
ان را به فرصت تبدیل کرد.
به گفته وی حجم کل واردات کشور که  85درصد
آن کاالهای سرمایهای و واسطهای برای تولید ارزش

اف��زوده است در سه ماهه نخست امسال نسبت به
پارسال افزایش داشته و این بیانگر آینده روشن
اقتصادی برای کشور است.
شریعتمداری با بیان اینکه در سه ماهه نخست
امسال بیش از  3برابر سال قبل تقاضای ثبت سفارش
داریم ،تصریح کرد :عمده این میزان تقاضا به ارزش
 44میلیارد دالر در قالب محصوالت واسطهای و
سرمایهای است که ورود ان در داخل کشور رونق
ایجاد میکند.
وزیر صنعت همچنین با اشاره به اینکه طبیعی
است برخی بخواهند از شرایط موجود سوءاستفاده
کنند و دنبال سود بیشتر باشند تصریح ک��رد :در
تالشیم از صادرات برخی محصوالت اقتصادی که از
مزایای یارانهای دولت بهره میبرند جلوگیری کنیم تا
این محصوالت به عنوان سرمایه ملی از کشور خارج
نشوند.
دستگاههای دولتی جانب بخش خصوصی را
بگیرند
وی همچنین از برخی از دستگاهها و سازمانهای
دولتی همچون سازمان تامین اجتماعی  ،بانکها
و سازمان مالیات درخواست کرد با توجه به شرایط
حساس فعلی در اجرای قوانین و دستورالعملها
بیشتر جانب بخش خصوصی را بگیرند و به جای
آن بر سازمانهای دولتی و شبه دولتی برای کسب
درآمدهای قانونی و اخذ مالیات و دیگر موارد قانونی
سخت بگیرند.
وی همچینن با اش��اره به تمهیدات الزم برای
کمک به بخشهای خصوصی افزود :مجلس شورای
اسالمی  3200میلیارد تومان را برای کمکهای فنی
و تخصصی به صنایع در بودجه  97پیش بینی کرده
که در 6ماه دوم برای توسعه واحدهای صنعتی واگذار
میشود.
ممنوعیت 1400قلم کاال ،یک فرصت است
این عضو هیئت دولت شرایط موجود کشور و بویژه
جلوگیری از ورود واردات  1400قلم کاال را بهترین
فرصت برای بخش خصوصی برای نقش آفرینی در
فضای کسب و کار دانست و افزود :حاال نوبت بخش
خصوصی است که با خالقیت و ابتکار عمل بتواند
توانایی خود را در حوزه اقتصادی شکوفا کند و زمینه
بی نیازی به صدور نفت را فراهم آورد.
 95درصد سرمایه گذاریها در خراسان رضوی
توسط بخش خصوصی انجام میشود
ش��ری��ع��ت��م��داری ،خ��راس��ان رض���وی را دارای
پتانسیلهای فراوان برای سرمایه گذاری عنوان و
تصریح کرد :در حال حاضر  95درصد سرمایه گذاری
در این استان توسط بخش خصوصی انجام میشود و
این ویژگی باعث شده تا با حمایت از بخش خصوصی
از ابن ظرفیتها استفاده بهینه شود.

استاندار خراسان رضوی مطرح کرد:

تقویت صنعت خودرو با وجود 320واحد قطعه سازی
استاندار خراسان رضوی گفت :این استان با وجود
 ۳۲۰واحد قطعه سازی دارای ظرفیت های قابل
توجهی در حوزه خودروسازی است و راه اندازی و
فعال سازی یک واحد خودرویی و بازاریابی مناسب
می تواند به ارتقا و تقویت این واحدها کمک قابل
توجهی کند.
علی رضا رشیدیان در جریان دی��دار با معاون
وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران افزود :در حوزه
خ��ودروس��ازی هم اکنون ای��رن خ��ودرو مستقر در
استان دارای ظرفیت بسیار باالیی است و یکی از
پیشرفته ترین سیستم های رنگ خودرو کشور و
توان فعالیت بسیار بیش از شراط کنونی را داراست
 ،ضمن آنکه نیروی کار متخصص و توانمندی هم در
این حوزه در استان وجود دارد.
وی عنوان کرد :در موضوع واحد سناباد خودرو به
عنوان یکی دیگر از خودروسازها که چندین سال با
تعطیلی و توقف فعالیت مواجه شده است ،با توجه
به حجم و ظرفیت قابل توجهی که بازار داخلی به
صورت خاص در حوزه خودروهای هیبریدی دارد؛
می تواند فرصتی مناسب برای بهره گیری از این
امکان و سرمایه گ��ذاری انجام شده در مجموعه
باشد.
وی تصریح ک��رد :در ح��وزه قطعات خ��ودرو که
امروز بیش از  320واحد در استان وجود دارد ،در
پی ایجاد بازارهای جدید هستیم که به طور قطع
با راه اندازی واحد تولید یک خودرو با تقاضای باال
در سطح گسترده می تواند امکان جدیدی را برای
فعالتر شدن ورونق این حوزه فراهم کند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به نقش بخش
خصوصی در استان و همراهی و همکاری آنها با

تمامی امکانات با دولت گفت :این تعامل منجر به
پیشگامی استان در حوزه ایجاد اشتغال طی سال
گذشته با ایجاد  124هزار شغل جدید و اختصاص
 16درصد اشتغال کشور به خود شد .وی عنوان کرد:
این تالش مقدمه ای برای خودباوری این بخش بود و
همین تالش ها امسال هم تداوم یافته و با وجود همه
مشکالت و تحریم ها طی امسال صادرات استان 35
درصد و واردات  17درصد رشد یافته است .
وی با اشاره به تحریم ها :گفت :برای مقابله با این
شرایط باید از ظرفیت واحدهای کوچک و متوسط
به جای واحدهای بزرگ بهره گرفت ،بویژه در استان
های مرزی چون خراسان رضوی که امکان توسعه
تجارت و مبادله با کشورهای اطراف بیشتر است و
به راحتی می توان با کشورهای منطقه تجارت نمود.
وی در پایان از معاون وزیر خواست تا نسبت به
بررسی طرح فعال سازی سناباد خودرو و راه اندازی
واحد تولید خودروهای هیبریدی در استان توجه

ویژه داشته و در این راستا به استان کمک کنند.
برجام فرصتی طالیی بود
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم در این
نشست گفت :برجام فرصت خوب و طالیی کشور بود
و ما در حوزه صنعت خودرو اقدامات مهمی توسط
بخش دولتی  ،خصولتی و خصوصی آغاز کرده ایم که
بخشی از آن به انجام رسیده است.
منصور معظمی با بیان اینکه صنعت خودرو ،
صنعتی راهبردی با ترنول مالی باالست  ،در عین
آنکه چالش هایی هم دارد ،افزود :این توان باید
ارتقا یابد و برای حفظ آن باید از توان و ظرفیت
داخلی بهره برد چنانکه امروز از  19میلیون دستگاه
خودرو در کشور هشت میلیون دستگاه آن فرسوده
است و مصرف بنزین باالیی دارند.
وی عنوان ک��رد :به طور معمول با این میزان
مصرف و روند افزایشی باید به طور معمول هر 4

بانکداری «آستانقدس» چه تبعاتی دارد؟

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت :بانک
مرکزی باید دقت کند که مجوزهای بیحساب و بیبرنامه ندهد
به نهادهایی که امروز باید خود بانک مرکزی متولی جمع کردن
مشکالت آنها باشد.
به گزارش خبرآنالین ،طی هفتههای اخیر دو موضوع در نظام
بانکداری جریانساز ش��ده اس��ت .یک موضوع ،برمیگردد به
اظهارنظر تولیت آستانقدس رضوی که در مصاحبهای اعالم کرد
نهاد متبوعش یکسالی است درخواست تاسیس بانک کرده ،اما
بانک مرکزی هنوز با این درخواست موافقت نکرده است.
موضوع دوم ،ادغ��ام بانکهای نظامی در بانک سپه است؛ به
طوری که بانک انصار ،مهر اقتصاد ،حکمت ایرانیان ،قوامین و کوثر
در بانک سپه ادغام شوند .این موضوع باعث شده که مدیران عامل
بانکهای منتسب به نهادهای نظامی در جلساتی ادغام با یکدیگر
را بررسی میکنند.

در این خصوص ،علی قنبری ،عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه
تربیت مدرس در واکنش به توضیح تازه حجتاالسالم رئیسی در
این خصوص که بانک قرضالحسنه آستان قدس در انتظار مجوز
بانک مرکزی است ،اظهار داشت :من کال موافق تشکیل پروندههای
جدید برای اعطای مجوز بانک به بخشهای اقتصادی که خیلی
سابقه بانکداری ندارند ،نیستم.
وی افزود :ما باید از تجارب گذشته درس بگیریم .خیلی از بانکها
که بیحساب و کتاب و بیضابطه تشکیل شدند ،امروز معضالت و
مشکالت عجیبی در کشور بهوجود آوردند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد :بانک مرکزی باید دقت
کند که مجوزهای بیحساب و بیبرنامه ندهد به نهادهایی که امروز
باید خود بانک مرکزی متولی جمع کردن مشکالت آنها باشد.
قنبری متذکر شد :ما در حال حاضر به اندازه کافی بانک داریم؛
هم بانک دولتی و هم بانک غیردولتی که در حال حاضر خیلی از این

سال یکبار یک پاالیشگاه جدید به ظرفیت تولید
کشور اف��زوده شود و در این میان صنعت خودرو
می تواند نقش مهمی در کاهش این مصرف داشته
باشد و باید بر روی این صنعت و ارتقا آن کاری جدی
صورت گیرد.
سناباد خودرو نیازمند سرمایهگذاری
وی با اش��اره به ظرفیت های خراسان رضوی
در حوزه صنعت خودرو گفت :سناباد خودرو اگر
در قالب یک مجموعه جدید دیده و طراحی شود
پتانسیلی بسیار ارزشمندی است اما به تنهایی
چیزی که قابلیت عرضه در بازار داشته باشد  ،ندارد .
وی با تاکید بر اینکه این مجموعه نیازمند سرمایه
گذاری است و باید به این حوزه ورود یافت و ما آماده
مشارکت در این پروژه هستیم .
معظمی طرح تولید خودروهای هیبریدی را
طرحی در خور بررسی جدی دانست و گفت :در
حوزه تولید خودروهای هیبریدی می توانیم مطابق
با صنعت و دانش روز تولید این نوع خودروها در
جهان حرکت کنیم .
وی در ادامه افزود :طرح پیشنهادی استان در
حوزه تولید خودروهای هیبریدی در سناباد خودرو
و ایران خودرو ارائه شود و بعد از بررسی ظرف یک
ماه نتیجه آن به استان اعالم می شود.
وی در ادام��ه با اش��اره به شرایط کنونی کشور
و تحریم ها اف��زود :هم اکنون ثبت سفارش برای
کاالهای اساسی برای شش ماه تا یکسال انجام شده
و هیچ مشکلی در تامین و واردات آنها نداریم.
وی تصریح کرد :در بخش مواد اولیه هم اقداماتی
صورت گرفته و جای نگرانی جدی وجود ندارد فقط
باید به خوبی مدیریت نموده تا از این شرایط که
گذراست و دراز مدت نخواهد بود عبور نماییم.

بانکها مشکل دارند.
وی تاکید کرد :در شرایط کنونی اقتصاد کشور به صالح نمیدانم
که این کار انجام شود و مشکلی بر مشکالت کشور افزوده شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره ادغام بانکهای نظامی
در بانک سپه نیز گفت :بانک مرکزی باید دقت الزم را داشته باشد
که مشکلی که امروز برای بانکها ایجاد شده ،گریبانگیر بانک سپه
نشود.
قنبری افزود :بانک مرکزی باید دقت کند و در عین حال ،بانکی که
دارای اسم و رسم و اعتبار است ،درگیر مشکالت تازهای نشود .این
کار هیچ مزایایی ندارد.
وی تصریح کرد :من فکر میکنم دقت و بررسی و نظارت کافی
انجام شود که مشکلی بهوجود نیاید .شاید اگر این بانکها در
یکدیگر ادغام شوند ،بهتر باشد و شفافیت بیشتری خواهیم داشت
تا اینکه در بانک دیگری ادغام شوند.

خبر
دستورالعمل بانک مرکزی به بانکها ابالغ
شد؛

اعطای تسهیالت با اولویتهای جدید

بانک م��رک��زی در راس��ت��ای حمایت مالی از
بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در سالهای
 ۹۵-۹۶به  ۵۲.۴هزار بنگاه اقتصادی معادل ۳۶۲.۹
هزار میلیارد ریال تسهیالت اختصاص داده است.
مدیریت کل اعتبارات این بانک ضمن ابالغ
دستورالعمل جدید تامین مالی بنگاههای اقتصادی
در نامه ای به مدیران عامل بانکها و موسسات
اعتباری اعالم کرد :سالهای  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶در
راستای تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و
متوسط که از ابتدای سال  ۱۳۹۵متعاقب تاکیدات
رهبر انقالب در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت
و پیرو ابالغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای
کوچک و متوسط در دو س��ال گذشته و اتخاذ
رویکرد مساعدت مقرراتی ،زمینه مناسبتری
به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم
شد .براساس اطالعات دریافتی از سامانه ثبتنام
واح��ده��ای تولیدی ،آم��ار عملکرد اج��رای این
طرح طی سالهای  ،۱۳۹۵-۱۳۹۶حاکی از تامین
مالی تعداد  ۵۲.۴هزار بنگاه کوچک و متوسط با
تخصیص مبلغی معادل  ۳۶۲.۹هزار میلیارد ریال
توسط شبکه بانکی است که به بنگاههای اقتصادی
اختصاص داشته است .عملکرد مزبور نشان از
همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات
معظمله و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه
بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد
تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع
مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و
رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
سالجاری نیز برای هموارسازی مسیر تولید ملی
و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق
شعار حمایت از کاالی ایرانی ،هدایت نقدینگی
جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی
تولیدکنندگان داخلی مقرر شد تأمینسرمایه در
ی اقتصادی ،تأمین تسهیالت مورد
گردش بنگاهها 
نیاز طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی حداقل
 ۶۰درصد ،تامینمالی طرحهای بازسازی و نوسازی
و تامین مالی اصناف در اولویت شبکه بانکی کشور
قرار گیرد که پیشبینی گردیده اهداف معنونه با
تخصیص حدود ۳۰۰هزارمیلیارد ریال تسهیالت در
سال جاری تحقق خواهد یافت.
تامین مالی واحدهای صنفی همانند دو سال
گذشته اجرای طرح در چارچوب ضوابط و مقررات
جاری در اولویت تامین مالی قرار داشته لیکن
شامل استثنائات در نظر گرفته شده در تصویب نامه
شماره /۱۸۵۴۹ت۵۳۰۹۷ه��ـ مورخ ٥٩٣١/٢/٩١
هیئت محترم وزیران نیست.
در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با
بهرهگیری از نتایج طرح مذکور در دو سال گذشته،
نظرداشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی
کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود
نظام بانکی ،نواقص اجرایی طرح رونق تولید در
سالهای گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور
اصالح شود .بر این اساس عمده تغییرات صورت
گرفته در دستورالعمل سال ج��اری بدین شرح
است:
 .۱تبصره  ۱ماده - ۳مبلغ بدهیهای غیرجاری
ب��ن��گ��اهه��ای ک��وچ��ک و متوسط نباید بیش از
تسهیالت/تعهدات درخواستی و سقف چک(های)
برگشتی بنگاههای موردنظر نباید از  ۲۵درصد
تسهیالت/تعهدات درخواستی بیشتر باشد.
درخصوص مبالغ بدهیهای غیرجاری بیشتر از
تسهیالت/تعهدات( حداکثر تا سقف  ۱۵۰درصد
تسهیالت /تعهدات) و همچنین چکهای برگشتی
بیش از ۲۵درصد تسهیالت/تعهدات(حداکثر تا
سقف ۵۰درصد تسهیالت/تعهدات) تصمیمگیری
در اختیار ستاد مرکزی بانکهای عامل در استان
تهران میباشد .شایان ذکر است این شرایط صرف ًا
مربوط به متقاضیانی است که تاکنون از تسهیالت
طرح رونق تولید استفاده نکرده اند.
 .۲ماده  -۱۳چنانچه متقاضی از طریق یکی از
کارگروه های دولت (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیالت
در سالجاری گردد ،بانک عامل مکلف است نسبت
به بررسی موضوع از طریق استعالم از سامانه های
اطالعاتی مرتبط و عدم پرداخت تسهیالت جدید
(از طریق معرفی از سایر کارگروهها) به متقاضی
اقدام کند.
 .۳ماده  -۱۴اعطای تسهیالت و ایجاد تعهدات
برای شرکتهای مشمول ماده ( )۱۴۱قانون تجارت
(به موجب بخشنامه شماره  ۹۵/۳۷۴۲۵۸مورخ
 ۱۳۹۵/۱۱/۲۳بانک مرکزی ج.ا.ا) با رعایت کلیه
ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق
به شخص ثالث امکانپذیر میباشد.
شایان ذکر است ،بهمنظور مساعدت با تسهیالت
گیرندگان ،درباره برخی معدود واحدهای تولیدی
که دوره بازگشت سرمایه در گ��ردش آنها بیش
از یک سال اس��ت ،بانکها اختیار دارن��د بنا به
تشخیص مدیرعامل و یا اعضای هیئتمدیره ،مدت
بازپرداخت تسهیالت را از ابتدای تصویب تسهیالت
و انعقاد قرارداد با مشتری از یک سال به دوسال
افزایش دهند و در پایان سال اول چنانچه بنگاه
اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیالت خود نبود،
تسهیالت با حفظ منافع بانک ،حداکثر تا یکسال
دیگر راس ًا تمدید شود.
نکته دیگر اینکه بانکها و مؤسسات اعتباری باید
ضمن درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیالت و
اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تأمین کافی ،نسبت
به اعطای تسهیالت اقدام کنند و نظارت بر مصرف
تسهیالت را نیز در دستور کار خود قرار دهند.
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جشنواره کتابخوانی رضوی:

طنین نام امام رضا(ع) در کتابخانه حسنه
جاریه خیران کتابخانه ساز است

خ��ان��واده م��رح��وم دوزن���ده در پیامی ب��رگ��زاری
جشنواره ای به نام امام رضا(ع) درکتابخانه ای که به
نام پدر خانواده تاسیس شده است را باعث شادی
روح و صدقه جاریه عنوان کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های
عمومی خراسان رض��وی ،خ��ان��واده دوزن��ده خیر
کتابخانه ساز خراسان رضوی در پیامی به هشتمین
جشنواره کتابخوانی رضوی برگزاری این جشنواره را
باعث یمن برکت در کتابخانه ها و شادی روح خیران
کتابخانه ساز دانستند.
خانواده دوزنده که کتابخانه روستای عبدل آباد مه
والت را به یاد پدر بزرگوارشان ساخته و زینت داده
اند در متن این پیام آورده اند:
کتاب خواندن گریزی است عاقالنه به ژرفای
کلمات ،تا فراموش کنی هرآنچه را که پیرامونت
میگذرد؛ و این آسانترین مسیری است که انسان می
ک آن سرنوشت خود را تغییر دهد.
تواند به کم 
و وقتی این گریزگاه به ساحت قدسی امام معصوم
منتهی می ش��ود می تواند سعادت و آرام��ش را
همزمان به انسان تقدیم کند و قدم نهادن در مسیر
کتاب خوانی رضوی همین مسیر روشن است.
مطمئنا وقتی نام و یاد امام معصوم(ع) در کتابخانه
ای که به نام پدر بزرگوارمان تاسیس شده است
طنین ان��داز می شود رو ح وی را قرین ش��ادی و
مرحمت قرار می دهد و هر یاد و نام امام ،حسنه ای
ایست که نصیب ایشان می شود.
و اینجا در محضر عالم آل محمد(ص) و برای
ادا دین به ساحت قدسی آن هشتمین خورشید،
جشنواره کتابخوانی رضوی در استان تدبیر شده
است و خادمان عرصه فرهنگ مکتوب در نهاد
کتابخانه های عمومی ،دلسوزانه قامت به اجرایش
بسته اند.
ضمن تقدیر از همه تالشها دراین مسیر شایسته،
از دست اندرکاران برگزاری این جشنواره معنوی
صمیمانه سپاسگزاریم و حضور همه عالقه مندان به
فرهنگ کتابخوانی را در این جشنواره مغتنم دانسته
و قدردانی می نماییم و اجر معنوی همه عزیزان
شرکت کننده ،مجریان و برنامه ر یزان این جشنواره
را از محضر خداوند منان و در پناه عنایات حضرت
علی بن موسی الرضا خواهانیم.
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 -1بامدال طالی خوددرلندن به انتظار  40ساله كشتی فرنگی كشورمان برای كسب
مدال المپیك پایان داد -قربانگاه  -2پولك ماهی -نومید -تدارك دیده شده  -3دربست
كارخانه ای» -همنشین خار » «+سبیل « -ظرف سركه -ارتش جمهوری اسالمی ایران -4
حرارت -عددروستا! -تردیدوسخت گیری بسیاردرانجام كاری  -5خیس -زبان گنجشك-
بلندی -ازپرتوهای سه گانه  -6روان شدن -اشكاالت  -7كمیته بین المللی ضددوپینگ-
رایگان -موی گردن شیر -بدی  -8انتها -تكلیف بچه مدرسه ای -جشن وسرور -بدل  -9لبه
شمشیر -میوه دوسره! -بعضی ها ازآن كوه می سازند! -خجالتی  - 10یكی ازدوره های
دوران دیرینه زیستی زمین -سوغات نطنز  - 11كفالت -بدگویی ادبی -حرف  22الفبای
یونانی -عالمت مفعول بی واسطه  - 12بیماری گشادشدن سیاهرگ ها -ضمیراتحاد!-
وسایل  - 13سنگ زینتی سبزرنگ -تكیه دادن -چندین نغمه -نت منفی!  - 14ازنمازهای
مستحبی -ذره باردارشیمیایی -توخالی  - 15طارمی -لسان الغیب
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 23فروشنده مواد مخدر در مشهد دستگیر شدند
فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت 23 :عامل توزیع
مواد مخدر در حاشیه شهر مشهد دستگیر شدند.
سردار قادر کریمی افزود :در اجرای طرح پاکسازی مناطق

 2قاچاقچی در مرز شرقی خراسان رضوی به هالکت
رسیدند
فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت 2 :قاچاقچی در
مرز شرقی این استان طی درگیری با ماموران به هالکت
رسیدند.
سردار ماشاء ا ...جان نثار افزود :در پی رصد شبانه روزی
مرزهای استان ماموران هنگ مرزی تایباد با گروهی از
قاچاقچیان در این مرز درگیر شدند.
وی اظهار داشت :در این عملیات  2قاچاقچی به هالکت

یک روباه در مشهد زنده گیری شد
معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت :یک
قالده روباه در بلوار بهارستان این شهر زنده گیری شد.
آتشپاد دوم مهدی رضایی افزود :این روباه امروز با جوالن
در کوچه های بلوار بهارستان حوالی الماس شرق موجب
رعب و وحشت مردم شده بود.
وی بیان کرد :نجاتگران سازمان روباه را پیش از آسیب
رساندن به کسی ،با استفاده از تجهیزات نجات و بدون هیچ
آسیبی زنده گیری کرده و به مسئوالن محیط زیست تحویل
دادند.
 23تیرماه گذشته نیز یک بهله عقاب عظیم الجثه در بلوار
پیروزی مشهد زنده گیری شده بود.

3

واژگونی خودروی پراید در جاده کالت
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مشهد
از واژگونی خودروی پراید در جاده کالت خبر داد.
وی تصریح کرد :بر اثر واژگونی خودرو پراید در محور ته
شوری ۳تن مجروح شدند که با امبوالنس و تحویل به بالگرد

دعوای خلبان و کمک خلبان در آسمان مشهد
اختالف شخصی دو خلبان موجب شد آنها حین پرواز از
مشهد با یکدیگر درگیر و جان مسافران هواپیما را با خطر
جدی مواجه سازند.
خلبان و کمک خلبان هواپیمای عراق در پرواز مشهد در
حین پرواز و بر سر یک وعده غدا دعوا و کتککاری کردند.
این دو خلبان حین پ��رواز در ارتفاع  ۳۷هزار پایی با
هواپیمای مسافربری بوئینگ  ۷۳۷با هم در کابین خلبان
بشدت درگیر شده و جان همه سرنشینان این هواپیما را در
خطر جدی مرگ قرار دادند.
کمک خلبان پرواز بغداد  -مشهد در نامه ای به مافوق خود
ماجرا را اینگونه توضیح داده است :هنگام پرواز در لحظه
ای مشاجره صورت گرفت که خلبان به یکی از مهماندارها
اجازه نداد برای من غذا بیاورد .بهانه خلبان این بود که من
پیشتر از او برای درخواست غذا اجازه نگرفته بودم

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

6

پاکسازی  32مرکز توزیع مواد مخدر در مشهد
فرمانده انتظامی خراسان رضوی از پاکسازی  32خانه
مسکونی مرکز توزیع مواد مخدر با هماهنگی مقام قضایی
خبر داد.
قادر کریمی گفت :تیمهای پلیس مبارزه با مواد مخدر
خراسان رضوی در عملیات ضربتی  32خانه مسکونی را
که مرکز توزیع موادمخدر بود ،با هماهنگی مقام قضایی
پاکسازی کردند .فرمانده انتظامی خراسان رضوی افزود:در
این عملیات  23عامل اصلی توزیع مواد مخدر دستگیر و
یک دستگاه خودروی پارس که به صورت سیار مواد مخدر
توزیع میکرد ،توقیف شد.

اورژانس به مراکز درمانی مشهد اعزام شدند.

خلبان پس از خوردن غذا با عباراتی نامناسب من را مورد
خطاب قرار داد و سپس ضمن توهین کتکم زد .این مسئله
سبب شد تا یکی از اعضای تیم امنیتی وارد کابین شود
خلبان و کمکش با این وجود موفق می شوند هواپیما را
سالم در فرودگاه بغداد به زمین بنشانند اما به محض فرود
در فرودگاه ،خلبان بار دیگر کمک خلبان را مورد توهین و
ضرب و شتم قرار می دهد .کمک خلبان در باره این وضیعت
می گوید که چاره ای جز دفاع از خود نداشته است.
شرکت هواپیمایی عراق اعالم کرده که خلبان و کمک
خلبان این پرواز در حال حاضر از کار معلق شده اند و باید
در انتظار مجازات های سنگینی همچون ممنوعیت پرواز
تا ابد باشند.

حاشیه شهر مشهد طی  24ساعت گذشته پلیس مبارزه با
مواد مخدر طی عملیات ضربتی با هماهنگی مراجع قضایی
32خانه مسکونی را که مرکز توزیع مواد مخدر بود پاکسازی
کردند .وی اظهار داشت :در این عملیات  23عامل اصلی
توزیع مواد مخدر دستگیر و یک دستگاه خودرو آنان توقیف
شد .تحقیقات از متهمان دستگیر شده ادامه دارد.

4

7
رسیدند و  19کیلو و  900گرم هروئین از آنان کشف شد.
مرزبانان استان در حراست و حفاظت از مرزها تالش کرده و
قاطعانه با قاچاقچیان برخورد می کنند.
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اعداد  1تا  9را طوری در جدول قرار دهید که در ستون های
عمودی و افقی و نیز جداول کوچک  9خانه ای ،یک عدد 2بار
تکرار نشده باشد.
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گردشگری را شاهد باشیم.
هم چنین در ادامه «جمشید حمزه زاده» رئیس جامعه هتل
داران ایران گفت  :در بحث هتل داری و مراکز اقامت  ،خراسان
رضوی و شهر مشهد پرچمدار است و امروز شاهدیم که بیشتر
مراکز اقامتی کشور در شهر مشهد واقع شده و این امر باعث شده
که شاهد ارتقاء کیفیت و وجود هتل هایی با استاندارد های جهانی
در مشهد باشیم.
وی افزود  :مشهد یکی از ارکان اصلی هتلداری کشور است و
سیاست جامعه هتلداران ایران نیز این است که از نمایشگاه های
گردشگری حمایت کند و در مشهد نیز تاکنون به نحو احسن این گونه
نمایشگاه ها برگزار شده است.
حمزه زاده تاکید کرد  :معتقدم در طول حدود  30سال گذشته
مشهد در ارتقاء خدمات هتلداری و دانش هتلداری و اقامتی کشور
پرچمدار بوده است.
وی افزود  :برگزاری این نمایشگاه ها باعث آشنایی هتل ها با بحث
های روز هتلداری و تجهیزات این صنعت آشنا می شوند.
وی یادآورشد  90:درصد تجهیزات هتلداری در داخل کشور
تولید می شود و با توجه به این که برگزاری نمایشگاه زمینه آشنایی
هتلداران و تولید کنندگان تجهیزات هتلداری را فراهم می کند ،
امیدواریم بتوانیم تولید تجهیزات هتلداری در داخل ایران را به
 100درصد برسانیم .
حمزه زاده گفت  :جامعه هتل داری در کنار این نمایشگاه نشست
های تخصصی برگزار خواهد کرد و مجمع هتلداران کل کشور را در
مشهد برگزار خواهد کرد.
وی افزود  :برگزاری جلسه هتل داران سراسر کشور و سه ورکشاپ
آموزشی  ،جلسه آشنایی برای مدیران هتل ها و تولیدکنندگان
تجهیزات هتلداری که روبروی هم می نشینند و هتلداران نیازها را
بیان کرده و تولید کنندگان درخواست های آن ها را خواهند شنید ،
از دیگر برنامه های این نمایشگاه است.
هم چنین «کمری» مدیر گروه هتل های کوثر نیز در این نشست
از حضور این گروه هتلداری در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی
گردشگری و صنایع وابسته مشهد خبرداد و گفت  :برگزاری این
رویداد نقش مهمی در توسعه صنعت و رونق گردشگری خواهد
داشت.
هم چنین «حامد ایرانی» مدیرعامل برساز رویداد پارس و مجری
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته مشهد
گفت  :این نمایشگاه در فضایی به مساحت به مساحت  25هزار متر
مربع برگزار می شود.
وی افزود  :در کنار این نمایشگاه برگزاری دوره های آموزشی و
همایش های اقتصاد گردشگری  ،فرهنگ میزبانی ایرانی اسالمی و
فرصت های سرمایه گذاری برنامه ریزی شده است.
ایرانی ادامه داد  :عالوه بر بخش های تجهیزات هتلداری  ،صنایع
دستی  ،جشنواره غذا و روزهای فرهنگی شهرستان های خراسان
رضوی در این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
گفتنی است  :پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و
صنایع وابسته مشهد و نهمین نمایشگاه صنایع دستی از  ۱۱تا ۱۵
شهریورماه در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

خ��ان��واده کتابخانه س��از در پیامی به هشتمین

جدول کلمات متقاطع
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مدیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی
گفت 64 :درصد نوآموزانی که تا کنون زیر پوشش
طرح سنجش سالمت بدو ورود به دبستان قرار گرفته
اند ،شناسنامه سالمت دریافت کردند.
مریم توکلی افزود :از اواخر خرداد امسال تا پایان
سوم مرداد جاری  44هزار و  586نوآموز استان در
 64پایگاه زیر پوشش سنجش سالمت قرار گرفتند.
وی بیان کرد :از این تعداد  38هزار و  860نفر
معادل  87درصد بدون مشکل تشخیص داده شده
و با صدور شناسنامه سالمت الکترونیکی ،برای
نامنویسی قطعی به مدارس عادی معرفی شدند.
وی اف��زود 13 :درصد نوآموزان سنجش شده با
جمعیتی معادل پنج هزار و  726نفر ،مشکوک به
داشتن مشکالت سالمت و آمادگی تحصیلی بوده
اند .وی ادامه داد :از این شمار  2هزار و  561نفر
در زمینه های آمادگی تحصیلی ،هزار و  964نفر در
خصوص بینایی ،هزار و  890نفر در زمینه شنوایی
و بقیه دارای مشکالت جسمی  -حرکتی بوده اند که
برای ارزیابی به پایگاه های تخصصی ارجاع شده
اند.
مدیر آموزش و پرورش استثنایی خراسان رضوی
گفت :معموال  1.5درصد نوآموزان زیر پوشش طرح
مذکور به عنوان دان��ش آم��وزان با نیازهای ویژه
شناسایی می شوند.
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 87درصد نوآموزان خراسان رضوی
شناسنامهسالمتگرفتند

مدیرکل میراث فرنگی خراسان رض��وی درب��اره برگزاری این
نمایشگاه در شهریور ماه اظهار کرد  :در دهه دوم شهریور ماه شاهد
موجی از سفرهای تابستانی را خواهیم بود و با توجه به حضور زائران
زیادی در مشهد این نمایشگاه نقطه اتصال و معرفی گردشگری
کشور خواهد بود.
مکرمی فر در پاسخ به سوال خبرنگاران به برنامه ریزی برای ارتقاء
کیفیت برگزاری این نمایشگاه اشاره کرد و گفت  :عالوه بر برنامه
های جانبی تالش می کنیم که تجهیزات روزآمد هتلداری در این
نمایشگاه به نمایش گذاشته شود.
وی با بیان این که روستاهایی که از منظر صنایع دستی ملی اعالم
شده اند در این نمایشگاه حضور دارند  ،گفت  :صنایع دستی که مهر
اصالت گرفته و در هر استان اصالت دارند و شاخص محسوب می
شوند در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
مدیر کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی در پاسخ به سوالی یکی از خبرنگاران درباره تاثیر نوسانات
بازار ارز اظهار کرد  :بازار ارز در ورود گردشگر به مشهد تاثیر منفی
نداشته است.
وی گفت  :طبق آمار اعالم شده در روزگذشته  2.5میلیون نفر
برای ایام والدت حضرت رضا(ع) وارد مشهد شده اند و اشغال تخت
هتل های مشهد به بیش از 90درصد رسیده است.
وی به برنامه ریزی های خراسان رضوی برای جذب گردشگران
خارجی اش��اره کرد و اف��زود  :اولویت ما کشورهای مسلمان به
خصوص کشورهای آسیای میانه است  .رایزنی های را با کشورهای
عراق  ،تاتارستان  ،پاکستان  ،ترکیه  ،عمان و کویت انجام داده ایم

و تاکنون تفاهم نامه تبادل گردشگری با تاتارستان به امضا رسیده
است.
وی با بیان این که تفاهم نامه با پاکستان در حال نهایی شدن است
 ،افزود  :در استان خراسان رضوی تفاهماتی با عبدالغفورخان وزیر
گردشگری کشور پاکستان انجام شده تا تبادل گردشگر انجام شود.
وی با بیان این که گام بعدی ما هندوستان خواهد بود و با ترکیه
نیز مقدمات تبادل مسافر انجام شده است  ،یادآورشد  :می خواهیم
چرخ گردشگری با محوریت گردشگری مذهبی را به حرکت درآوریم.
مدیرکل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی در پاسخ به سوالی یکی از خبرنگاران مبنی بر برگزاری چند
نمایشگاه در نیمه اول شهریور در کشور اظهار کرد  :با توجه به این
که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال حمایت از کاالی ایرانی
نامگذاری شده است  ،نمایشگاه های متعدد می تواند در معرفی
صنایع دستی به عنوان کاالی ایرانی نقش مهمی داشته باشد.
وی گفت  :نمایشگاه کیش و تهران اختالفی چند روزه با یکدیگر
دارند و نمایشگاه گردشگری مشهد با دیگر نمایشگاه های گردشگری
و صنایع دستی تالقی ندارد.
هم چنین در نشست «علی دژبد» مشاور معاون گردشگری و مدیر
رویدادهای سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری
کشور گفت  :رویدادها جدی گرفته شده و تا پایان سال چندین
نمایشگاه بزرگ را برگزار خواهیم کرد که نمایشگاه مشهد یکی از این
نمایشگاه هاست.
وی به حضور چندین کشور در ای��ن نمایشگاه اظهار ک��رد :
امیداوریم با توجه به هجمه هایی که علیه کشور ماست رشد و رونق
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کفشکنان بیان کرد :بایستی توجه داشت که
کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش تبعاتی
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی دربر خواهد داشت.
اول مهر مشکالت ما به بار خواهد نشست ،مسائل
اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و تبعات امنیتی
را بهوجود میآورد .بنابراین با مشکالت موجود
ب��رای م��ردم اگر دان �شآم��وزان اول مهر آموزگار
نداشته باشند مشکالت اجتماعی ناگواری را بهبار
خواهد آورد.

مدیر آموزش و پرورش استثنایی استان؛

مدیر کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی از اعالم آمادگی  10کشور برای حضور در نمایشگاه بین
المللی گردشگری و صنایع وابسته مشهد خبرداد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی  ،صنایع دستی
و گردشگری خراسان رضوی « ،ابوالفضل مکرمی فر» در نشست
خبری آئین رونمایی از پوستر پانزدهمین نمایشگاه بین المللی
گردشگری و صنایع وابسته مشهد که در هتل هویزه تهران برگزار شد
 ،با بیان این مطلب افزود  :پیش بینی ما این است که از  20کشور در
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته مشهد
شرکت کننده داشته باشیم که با توجه به اعالم آمادگی ها  ،میزبانی
از  10کشور در حال نهایی شدن است .
او ادام��ه داد  :در این نمایشگاه گردشگری ع�لاوه بر معرفی
توانمندی ها و ظرفیت های گردشگری و تاریخی خراسان رضوی
 ،جلوه ای از حوزه گردشگری و صنایع وابسته کشور نیز به نمایش
گذاشته خواهد شد.
وی با بیان این که از  10کشور آمادگی خود را برای حضور در این
نمایشگاه اعالم کرده اند  ،تصریح کرد  :هم چنین با توجه به نقش
فضای مجازی در توسعه گردشگری استارت آپ ها و اسنپ تریپ
ها نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و فضای مجازی برای
توسعه گردشگری به کار گرفته خواهد شد.
مکرمی فر ادامه داد  :درکنار این نمایشگاه جشنواره آواها  ،نواها
و موسیقی های سنتی و آئینی استان و سراسر کشور حضور خواهند
داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی به برگزاری نهمین نمایشگاه صنایع
دستی همزمان با نمایشگاه گردشگری اشاره کرد و گفت  :صنایع
دستی سراسر کشور برای نمایش و فروش عرضه خواهد شد.
مکرمی فریادآورشد  :دو بخش دیگر نمایشگاه بین المللی
گردشگری و صنایع وابسته مشهد «غذا» و «کودک» است که بخش
کودک برای اولین بار حضور پر رنگی خواهند داشت و موزه صلح در
این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
وی با بیان این که سیاه چادرهای عشایری در فضای باز این
نمایشگاه پر خواهد شد  ،تصریح کرد  :دست اندرکاران تجهیزات
هتلداری و دفاتر خدمات مسافرتی و واحدهای اقامتی کشور به ویژه
هتل های زنجیره ای نیز برای حضورشان آمادگی خود را اعالم کرده
اند.
وی درباره دیگر بخش های این نمایشگاه گفت  :درکنار نمایشگاه
همایش ها و کارگاه های تخصصی برگزار خواهد شد و به صورت ویژه
سرمایه گذاران به گفت وگو خواهند نشست.
وی به اختصاص بخشی از این نمایشگاه به اقامتگاه های بوم
گردی خبرداد و گفت  :ایجاد  113اقامتگاه بوم در خراسان رضوی
در دستور کار قرار دارد که تاکنون موافقت اولیه  65اقامتگاه صادر و
 24اقامتگاه بوم گردی به بهره برداری رسیده است.
مکرمی فر با بیان این که پانزدهیمن نمایشگاه بین المللی
گردشگری و صنایع وابسته مشهد یکی از برترین نمایشگاه های
گردشگری در  5دوره اول بوده است ،تصریح کرد  :تالش می کنیم
شکوه تمدن ایران را از  11تا  15شهریور ماه در پانزدهیمن نمایشگاه
گردشگری و صنایع وابسته مشهد به نمایش بگذاریم.
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مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت :طبق
بررسی صورت گرفته در سالیان اخیر  14درصد
طالقهای این استان در سالهای نخست زندگی
مشترک زوجین رخ می دهد.
حمیدرضا پوریوسف روز پنجشنبه در نشست اتاق
فکر اندیشه ورزان تحکیم بنیان خانواده خراسان
رضوی در مشهد افزود :مهمترین علت این طالق
ها ،عدم آشنایی با مهارتهای ارتباطی از جانب زوجه
و مسئولیت ناپذیری زوج بوده است.
وی گفت :نکته مهم این است که تنها درصد اندکی
از زوجین مواجه با خطر باالی جدایی ،خواهان و
طالب مشاوره برای بقای رابطه ازدواج هستند.
در این نشست ،مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده
استانداری خراسان رضوی نیز گفت :طی سه ماهه
نخست امسال 14 ،هزار و  246فقره ازدواج در استان
ثبت شده که نسبت به مقطع مشابه پارسال ،که 13
هزار و  291نفر بوده 7.2 ،درصد افزایش یافته است.
فرشته سلجوقی گفت :آمار طالق خراسان رضوی
نیز در بهار امسال سه هزار و  970فقره بوده که نسبت
به پارسال ،که این رقم سه هزار و  919فقره بوده،
 1.3درصد افزایش دیده می شود.

اول مهر مشکالت بیشتر میشود
معاون پژوهش و برنامهریزی نیروی انسانی
آموزش و پرورش گفت :کمبود نیروی انسانی در
آم��وزش و پ��رورش تبعاتی اجتماعی ،فرهنگی و
سیاسی در بر خواهد داشت.
حمید کفشکنان در ادام����ه گ��ف��ت :مشکل
ساماندهی نیروی انسانی تبدیل به بحران شده
است ،بنابراین بایستی بهطوری جدی بدان توجه
کرد .وی افزود :اوج خروجی نیروی انسانی آموزش
و پرورش از سال جدید تحصیلی آغاز خواهد شد؛
چراکه اوج استخدام نیروی انسانی در زمان جنگ
بوده است و همگی این افراد به سن بازنشستگی
رسیدهاند .بایستی توجه داشت که آموزش و پرورش
هر کشوری رکن اساسی در زمینه توسعه است.
کفشکنان ادامه داد :در تمام ساختارها و نظامها
انسان بهعنوان یک عامل اصلی در حوزه توسعه
است .آموزش و پرورش استان ۱۰ ،درصد آموزش و
پرورش کشور را به خود اختصاص داده است .باید
توجه داشت که مسائل و مشکالت ما در سال جاری
در طی  ۴سال آینده به صورت افزایشی خواهد بود.
طرح شهاب در هاله ابهام
وی خاطرنشان کرد :توسعه سنواتی ممکن است
باعث شود در اول مهر کالسی بیمعلم نباشد،
اما توسعه متوازن تحصیلی را تحت پوشش خود
قرار میدهد .همچنین این کمبود نیرو ،پوشش
تحصیلی را تحت تاثیر ق��رار میدهد؛ مناطق
محروم ما بهشدت محرومتر خواهند شد و طرح
شهاب نادیده گرفته خواهد شد.
معاون پژوهش و برنامهریزی نیروی انسانی
آم���وزش و پ���رورش تصریح ک��رد :نبود نیروی
انسانی عدالت آموزشی را بیمعنا خواهد کرد.
امور پرورشی ،سالمت و تربیتبدنی بیاهمیت
خواهد شد و بهطورکلی براساس آنچه که سند
راهبردی تحول بیان میکند ،حیات طیبه را برای
دانشآموزان به مبحثی آرمانی تبدیل خواهد کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
گفت :صنعت و بازارکار ،دانشگاه فردوسی را قبول
ندارد و معتقد است که دانشگاه توانایی پیاده کردن
ایدهها را ندارد.
احمدرضا بهرامی شامگاه گذشته در نشست
شرکتهای فناور پارک علم و فناوری خراسان و
دانشگاه فردوسی مشهد که در این دانشگاه برگزار
شد ،با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان و فناوران
اقتصادی ما میتوانیم را ثابت کردهاند ،اف��زود:
توسعه و پیشرفت کشور تنها یک مدل دارد که با
حمایت دولت از بخش خصوصی و مراکز علمی و
دانشگاهی کامل خواهد شد
وی با تاکید براینکه توسعه و پیشرفت کشور به
حمایت دول��ت نیاز دارد ،اف��زود :مسیر توسعه و
پیشرفت کشور تنها یک مدل دارد 50 .سال است
که همچنان دورخودمان میچرخیم و دنبال مدلی
ب��رای پیشرقت میگردیم .مراکز علمی حرفهای
هستند ولی مراکز علمی بدون بخش خصوصی نمی
توانند پیشرفت کنند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
تصریح کرد :مدلی که برای پیشرفت وجود دارد یک
مثلث طالیی است .مثلثی که سه ضلع آن را بخش
خصوصی ،دولت و بخش علمی و دانشگاهها تشکیل
دادهان��د .اگر این مثلث طالیی را قبول نکنیم حق
پذیرش عبور از دانشگاههای نسل سوم و توسعه
در دانش بنیان را نداریم .در واقع دیگر نمیتوانیم
صحبنی از توسعهیافتگی کشور کنیم.
بهرامی خاطرنشان ک��رد :با ای �نوج��ود بسیار
خرسندیم ک��ه بخش خصوصی و دانشگاهیان
وابستگی به یکدیگر را پذیرفتهاند .امیدواریم بخش
دولتی نیز حضور خود را در کنار این دو مهم بداند.
وی عنوان ک��رد :صنعت و ب��ازارک��ار ،دانشگاه
فردوسی را قبول ندارد و معتقد است که دانشگاه
توانایی پیاده کردن ایدهها را ندارد .مدل دانشگاه
فردوسی قرار دادن زیرساختهای الزم در اختیار
صنایع کار است ،مشروط بر اینکه این زیرساختها
به دانش فنی ترجمه شده باشد.
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مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی خبرداد؛

 14درصد طالق های زوجین خراسانی
در آغاز زندگی مشترک

رئیس گروه طرح و برنامه اداره کل آم��وزش و
پرورش استان از تعطیلی  900کالس درس به دلیل
کمبود نیروی انسانی در سال تحصیلی جدید خبر
داد.
دومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان
در سال  ،97روز گذشته با حضور معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار و رئیس شورای
اسالمی مشهد در حالی برگزار شد که رئیس گروه
طرح و برنامه اداره کل آموزش و پرورش استان
از تعطیلی  900ک�لاس درس به دلیل کمبود
نیروی انسانی در سال تحصیلی جدید خبر داد؛
موضوعی که زن��گ خطر بحران کمبود نیروی
انسانی در آموزش و پرورش استان را به صدا در
آورده است.
مهدی نبوی رئیس گروه طرح و برنامه آموزش و
پرورش استان در این جلسه افزود :سال تحصیلی
 98 - 97در حالی آغاز می شود که استان خراسان
رضوی در آموزش و پرورش با پنج هزار و  200نفر
کمبود نیروی انسانی روبه روست؛ از پنج هزار نفر
مشمول بازنشستگی ،امسال هزار نفر درخواست
استمرار خدمت دارند و استقرار پایه دوازدهم در
متوسطه دوم و متوسطه فنی و حرفه ای ،معادل
سه هزار نفر کمبود نیروی انسانی را بر ما تحمیل
می کند و برایند همه این ها حدود  13هزار نفر
کمبود نیروی انسانی است.
کمبود  12هزار نفری نیروی انسانی
وی بیان ک��رد :این در حالی است که فقط از
محل دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان و ماده
 ، 28سال  96از کل  13هزار کمبود نیروی انسانی
ما فقط  808نفر تامین شد و ما همچنان با کمبود
 12هزارنفر نیروی انسانی در شروع سال تحصیلی
جدید مواجه ایم.
نبوی خاطرنشان کرد :با استناد به چارچوب
توسعه سنواتی ابالغیه وزیر محترم درباره سامان
دهی نیروی انسانی سال  98 - 97سیاست هایی
اب�لاغ ش��ده اس��ت که به ص��ورت خالصه وار این
پیامدها را برای استان خواهد داشت؛ در زمینه
تشکیل کالس ها ،تخصیص کارکنان تخصصی
یعنی کادر اجرایی مدارس ،مشاور ،مراقب سالمت
و مربی پرورشی و همچنین تخصیص ساعت حق
التدریس برای جبران کمبود نیروی انسانی کالس
ها ،سهمیه ای تخصیص می یابد و هرکدام از این
موارد ،بدین صورت محاسبه می شود که بر اساس
شاخص هایی که وزارتخانه به استان ما ابالغ کرده،
امسال برای تشکیل کالس ها در دوره ابتدایی به

ان��دازه سهمیه کالس های سال قبل می توانیم
کالس تشکیل دهیم یعنی توسعه ای را در مدارس
روستایی نخواهیم داشت.
منحل شدن  600کالس روستایی
وی تصریح کرد :در مقطع متوسطه اول ،عالوه بر
این که امکان توسعه نداریم ،تکلیف شده که 600
کالس روستایی معادل  200آموزشگاه روستایی
منحل شود ،دانش آموزان این آموزشگاه ها باید در
مدارس شبانه روزی یا در روستا مرکزی ها سامان
دهی شوند ،همچنین در مقطع متوسطه دوم ،بر
اساس شاخصی که ابالغ شده امکان تخصیص هیچ
کد جدیدی را به آن نداریم و تکلیف به حذف 300
کالس روستایی داریم که معادل  100آموزشگاه
متوسطه دوم نظری در روستاهای استان است.
حذف این  900کالس باید به کمبود نیروی انسانی
کمک کند.
رئیس گروه طرح و برنامه آموزش و پرورش استان
تاکید کرد :همچنین براساس سیاست هایی که
امسال برای استان ما و همه استان ها ابالغ شده،
ما فقط در دوره ابتدایی براساس شاخص ،تکلیف
داریم که  999نفر از کادر اجرایی مدارس ابتدایی
را کاهش دهیم ،اجرای این قضیه منجر به این می
شود که در مدارس دارای بیش از  400دانش آموز،
معاون پرورشی دوم و معاون اجرایی دوم نداشته
باشیم و در تمامی مدارسی که سال قبل ،معاون
اجرایی و فناوری داشتند ،امسال هر سه مدرسه
یک معاون اجرایی و فناوری خواهد داشت.
تخلفی در زمان ثبت نام نداشته ایم!
همچنین در ابتدای این جلسه ،مدیرکل آموزش
و پرورش خراسان رضوی نیز با اشاره به این که
دانش آموزان خراسان رضوی رتبه دوم کشور در
پرسش مهر ریاست جمهوری را کسب کردند،
گفت :طی دو ماه گذشته با برگزاری امتحانات
نهایی دانش آموزان و شایعه انتشار برخی سواالت
رو به رو بودیم که به ناچار در روند طرح سواالت
تغییر ایجاد کردیم .خدابنده به برخی موفقیت
های کسب شده دانش آموزان اشاره کرد و یادآور
شد :در بخش دانش آموزی مسابقات قرآن وعترت
و نماز ،حائز مقام اول دختران و پسران در کشور
شدیم.
خدابنده همچنین در پاسخ به س��وال میزان
تخلفات ثبت نام در م��دارس نیز اظهار کرد :ما
تخلفی در ثبت نام ها نداشته ایم و ثبت نام از
طریق سامانه انجام می شود ،مشخصات دانش
آموز با ثبت شماره ملی و شماره دانش آموزی اش

در سامانه موجود است و دانش آموز ثبت نام می
کند و جایی برای تخلف وجود ندارد.
کالس باالی  36نفر نداریم
خدابنده همچنین درباره تراکم کالس های درس
گفت :سقف تراکم کالسها  36نفر و کف آن  25نفر
است ،بنابراین کالس کمتر از  25نفر و باالی  36نفر
نداریم .اما بنا بر شرایط اضطرار ،ممکن است در
یک کالس مجبور شویم دو نفر بیشتر ثبت نام کنیم
که این موضوع با مصوبه شورای هماهنگی و برنامه
ریزی ناحیه به کمیته برنامه ریزی استان می آید
و مصوب می شود و سقف کالس بنا به درخواست
باز می شود.
مدیرکل آم��وزش و پ��رورش خراسان رضوی با
تاکید بر این که کمبود نیروی انسانی در کل کشور
و استان است و مختص مشهد نیست ،تصریح کرد:
قطعا جای نگرانی نیست و در ابتدای مهر ماه ،همه
کالس های ما دارای معلم و دبیر خواهند بود.
ای��ن کمبود نیرو ،فشار مضاعفی را به دیگر
همکاران وارد می کند ،ولی کالسی خالی نخواهد
بود و ما مجبوریم برای مثال دبیر و معاون مدرسه را
ملزم کنیم تا شش ساعت تدریس کنند یا مجبوریم
در برخی مدارس ،از تعداد معاونت ها بکاهیم که
این ها فشار را بر بقیه همکاران ما بیشتر می کند
البته معنایش این نیست که کیفیت را کاهش می
دهد و باتوجه به این کمبودها ،سعی می کنیم به
کیفیت لطمه ای وارد نشود.
نیازمند برنامه ریزی برای خروج از بحران
در ادامه شورای آموزش و پرورش استان ،معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری با تاکید بر
این که همه مسئوالن استان به مسائل و مشکالت
آموزش و پرورش آگاهی دارند ،گفت :حل مشکالت
آموزش و پرورش ،اولویت اصلی استان است.
محمد رحیم ن��وروزی��ان اف���زود :از آن جا که
با استقرار پایه دوازده���م ،آم��وزش و پ��رورش با
کمبود نیروی انسانی مواجه است ،این قضیه باید
به درستی برای مردم و خانواده ها تبیین شود
چراکه با برنامه ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت
های موجود ،می توان از بحران نیروی انسانی در
آموزش و پرورش عبور کرد.
وی تاکید کرد پیشنهادهای اجرایی و راهکارهای
حل مشکالت آموزش و پرورش به ویژه در حوزه
نیروی انسانی برای تصویب به شورای آموزش و
پرورش استان ارائه شود که یکی از راه های برون
رفت از وضعیت موجود ،توجه به مدارس غیردولتی
است.

صنعت ،دانشگاه را قبول ندارد
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تعطیلی  900کالس روستایی در خراسان رضوی
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در آستانه روشن شدن قطار کاروان مهر؛

بیمهها  100هزار میلیارد ریال به
بیمارستانهابدهکارند

معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی گفت :سازمانها و مراکز بیمه  100هزار
میلیارد ریال به بیمارستانها و مراکز درمانی کشور
بدهکارند.
قاسم جان بابایی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید
از مراکز درمانی قوچان افزود :بیمه سالمت  60تا 70
درصد بدهی های خود را بهصورت ماهیانه پرداخت
ی کند و بیمه تأمین اجتماعی نیز متعهد شده
م 
است  60درصد بدهی های خود را ب ه صورت ماهانه
پرداخت کند .وی در باره توسعه مراکز درمانی کشور
اظهار کرد :ساخت  249کلینیک ویژه در اجرای طرح
تحول نظام سالمت آغاز شد که تاکنون حدود 140
کلینیک از این تعداد به بهرهبرداری رسیده است.
وی گفت :ساخت  40بیمارستان در کشور نیز در
حال انجام است که انتظار داریم تا پایان سال به اتمام
برسد.
معاون وزیر بهداشت اف��زود :نظام ارج��اع نیز در
برخی استان ها آغاز شده و به تدریج در تمام کشور
اجرایی می شود .طرح پزشک خانواده نیز در روستاها
اجرایی شده و در حاشیه شهرها هم با توجه به
گسترده بودن آن به تدریج اجرا می شود.
وی در پاسخ به سؤالی در باره شیوع بیماری وبا
گفت :هیچ آم��اری در زمینه بیماری وبا در کشور
گزارش نشده و فقط گزارش هایی از عفونت ویروسی
دریافت شده که اغلب مربوط به مشکالت حوزه آب و
فاضالب شهری بوده است.
جان بابایی با اشاره به شیوع نوعی اسهال در یکی
از استانها به دلیل مصرف آب آلوده افزود :در نوشهر
استان مازندران به دلیل سهل انگاری ،آب آلوده به
فاضالب در دسترس مردم قرار گرفته بود که موجب
شد تعدادی از شهروندان آن شهر مبتال به اسهال
خونی شوند.
وی اظهار داشت :این بیماری  100نفر را راهی
گ و میر
بیمارستان کرد اما خوشبختانه موجب مر 
نشد.
وی با بیان اینکه قوچان برای تبدیلشدن به یکی از
سه قطب درمانی خراسان رضوی نیاز به توسعه مراکز
درمانی دارد گفت :بلوک زنان و زایمان بیمارستان
این شهرستان رو به اتمام است و وزارت بهداشت
برای تجهیز آن اقدام خواهد کرد.
جان بابایی افزود :بخش دیالیز و شیمی درمانی
قوچان نیز در حال احداث است و کلینیک ویژه آن هم
در حال استفاده می باشد اما بخشهای ویژه همچون
 NICUنیازمند توسعه است.
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 ::عمودی

 -1ن��گ��ه��دارن��ده -ب��ازی��گ��رج��وان فیلم های
طنزباهنرمندی درمجموعه «كسی خوابه؟ »
درن��وروزام��س��ال  -2سرزمین -ازبیماری های
دستگاه بینایی -ازحبوبات  -3قلب قرآن -ازماشین
آالت راه��س��ازی -اداره جاتی!  -4مخفف اگر-
یازده! -درنگ كردن -سودای ناله!  -5نوعی ماهی
باگوشت نارنجی رنگ كم كالری ومقدارچربی
های اشباع شده ناچیز ولی سرشاراز پروتئین
و اسیدهای چرب ضروری امگا  -3مظهرنرمی-
پیشینیان  -6خ��راب ش��ده -دراش��ت��ب��اه -نمك
 -7بلیغ -كرانه -راندن وطردكردن -نشان جمع
فارسی  -8ارشادگری -سیاره زحل  -9صوت نفرت-
خورشید -پسوندمحافظت -خشم  - 10بهاوقیمت-
پ���اداش -ب��ی ص��دا  - 11جیحون -گستردنی
صیاد -اهل استانی درخطه سرسبزشمال است
 - 12ابرزمینی -اندیشه -بزكوهی -گوشت آذری 13
 آسمان ها -ساختمان -ستون بدن!  - 14ظرفقهرمانی -آبگوشت ساده -بادام  - 15ازاستان های
تازه تاسیس كشورمان -ازهیچی بهتراست!

داستانک

مشاجره بیراهحل
این پیراهن مرا كه از ابر آویختی ،هرگز خشك نمیشود.
چرا! آفتاب میخوره ،خشك میشه.
اما این ابر باران دارد و امشب میبارد و پیراهنم دوباره خیس میشه.

خب فردا دوباره آفتاب میخوره و خشك میشه.
مشاجره زن و شوهر همچنان ادامه داشت .بیآنكه راهحلی ارایه دهند .پیراهن خیس نیز همچنان از ابر آویخته بود .نه خورشید از پشت ابر بیرون میآمد و نور آفتاب
برآن میخورد و نه از ابر باران میبارید.
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 3.4میلیون مسافر در دهه کرامت به
خراسانرضویسفرکردند

مشهد -ای��رن��ا -مدیرکل ام��ور رف��اه��ی زائ��ران
استانداری خراسان رض��وی گفت :در ای��ام دهه
کرامت امسال سه میلیون و  451هزار و  296زائر و
گردشگر وارد استان شده اند.
مهدی فروزان اظهار کرد :این تعداد مسافر از 23
تیر تا سوم مردادماه به این استان سفر کرده اند.
وی بیان کرد :سهم حمل و نقل جاده ای از این
سفرها  373هزار و  328نفر ،راه آهن  213هزار و 336
نفر و فرودگاه  174هزار و  744نفر بوده است .وی بیان
کرد 2 :میلیون و  689هزار و  888نفر نیز توسط وسیله
نقلیه شخصی وارد استان خراسان رضوی شده اند.
مدیرکل ام��ور رفاهی زائ��ران استانداری خراسان
رضوی گفت :این میزان ورود مسافر در مقایسه با
مدت مشابه پارسال  1.6درصد رشد داشته است.

افزایش  2هکتاری فضای سبز پیرامون
حرم رضوی تا پایان سال جاری

شهردار منطقه ثامن گغت :فضای سبز اطراف
حرم رضوی  2هکتار افزایش می یابد.
سید مصطفی نعمتی در نشست مردمی اعضای
کمیته نظارتی شماره 4شورای اسالمی شهر مشهد
مقدس با شهروندان محله دریادل(هاتف) ضمن
ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه نهاد مجری طرح
بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهررضوی
اظهار کرد :به دنبال این امر هستیم که با اصالح رویه
و عملکرد موجبات ماندگاری شهروندان در بافت را
فراهم کنیم.
وی در ادامه به جلسهای ستاد بازآفرینی شهری
ایران پیرامون موضوع اجرای طرح بازآفرینی پایدار
محالت منطقه ثامن اشاره کرد و افزود :با توجه به
تاکید مسئوالن ستاد مذکور بر احیای محالت،
برنامه هایی از جمله استقرار مدیریت تسهیل گری
در منطقه به جهت افزایش مشارکت های مردمی
در روند اجرای طرح ملی بهسازی و نوسازی بافت
پیرامون حرم مطهر رض��وی ،با هدف ماندگاری
مجاوران و بلکه مهاجرت معکوس شهروندان منطقه
ثامن در دست اجرا داریم .وی همچنین ماحصل
پیگیریهای شهردار مشهد مقدس در آن جلسه را
مطلوب عنوان کرد و گفت :به زودی شاهد خبرهای
خوشی برای شهروندان منطقه خواهیم بود که کام
همسایگان امام رضا(ع) را شیرین خواهد کرد.
شهردار منطقه ثامن در پایان با تاکید بر اینکه
در افق طرح  67هکتار فضای سبز پیش بینی شده
است ،تصریح کرد :در حال حاضر فضای سبز منطقه
ثامن پس از افزایش یک هکتاری طی سال گذشته،
بالغ بر 9.5هکتار میباشد که با بهرهبرداری از پروژه
های در دست احداث فضای سبز از جمله ره باغ
ها ،تا پایان سال جاری با افزایش تقریبا 20هزار
مترمربع به حدود 12هکتار خواهد رسید.
پژمانفر:

مشهدزیرساختالزمراباتوجهبهافزایش
زائرندارد

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به شهر مشهد گفت که این شهر نتوانسته با
توجه به این توسعه استقبال زائر زیرساختهای الزم
را فراهم کند .توسعه مشهد با اعتبارات خود استان
امکانپذیر نیست.
نصرا ...پژمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس
شورای اسالمی در تذکر شفاهی جلسه علنی امروز
مجلس ضمن تبریک والدت امام رضا (ع) گفت:
مشهد امروزه با توجه به اقبالی که از سوی زائران
داخلی و خارجی وجود دارد ،ولی این شهر نتوانسته
با توجه به این توسعه استقبال زیرساخت های الزم
را فراهم کند .توسعه مشهد با اعتبارات خود استان
امکانپذیر نیست .وی ادامه داد :اگر قرار باشد بخش
خصوصی هم این کار را انجام دهد ،زمان زیادی می
برد و همچنین هزینه اقامت برای زائران افزایش
خواهد داشت این موضوع مغایر سیاست نظام که
ایجاد امکان زیارت را وظیفه حاکمیتی می داند
است .باید کاری کنیم که اقامت برای همه گروهها
به صورت عادی و طبیعی انجام شود.
پژمانفر اضافه کرد :در حوزه آب و حمل و نقل
در مشهد مشکل وجود دارد ،تجمیع این مشکالت
موجب شده نتوانیم به زائران خدمات مناسبی ارائه
کنیم ،محدوده فرودگاه بین المللی شهید هاشمی
نژاد و خیابان امام رضا (ع) تمام مشهد نیست،
محرومیت و حاشیه نشینی در این شهر وجود دارد.

تنها یک شهرستان خراسان رضوی کاهش
بارندگیندارد

مدیرکل هواشناسی خ��راس��ان رض��وی گفت:
میانگین بارندگی در خراسان رضوی از ابتدای سال
زراعی جاری تاکنون به جز شهرستان فریمان در
تمام شهرستان های این استان کاهش دارد.
محسن عراقی زاده افزود :در این مدت  195میلی
متر باران در فریمان باریده است که نسبت به مدت
مشابه دوره آماری بلندمدت افزایش یک درصدی
دارد.
وی بیان کرد :میانگین بارندگی در سایر شهرستان
های استان خراسان رضوی از ابتدای سال زراعی
جاری تاکنون نسبت به دوره آماری بلندمدت و سال
گذشته منفی بوده است.
وی خاطرنشان ک��رد :در این میان شهرستان
های تایباد و سبزوار به ترتیب با کاهش  61و 58
درصدی بیشترین کاهش بارندگی را نسبت به دوره
آماری بلندمدت داشته اند .عراقی زاده افزود :از
ابتدای سال زراع��ی جاری تاکنون  134میلیمتر
باران در خراسان رضوی باریده است که نسبت به
دوره آماری  35درصد و نسبت به مدت مشابه سال
گذشته  29درصد کاهش داشته است.
مدیرکل هواشناسی خراسان رضوی افزود :در این
مدت حدود  182میلی متر باران در مشهد باریده
است که نسبت به مدت مشابه دوره آماری  27درصد
و نسبت به سال گذشته  28درصد کاهش دارد.
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شهردار مشهد:

مردمنشاط،امیدواجرایقانونمیخواهند

شهردار مشهد با بیان این که امروزه انتظارات
مردم از شهرداری ها تغییر کرده است ،گفت :مردم
از ما میخواهند در شهرشان نشاط ،امید و اجرای
قانون را برقرار کنیم.
به گزارش ایسنا -منطقه خراسان قاسم تقی زاده
خامسی در گردهمایی مدیران رسانه های کشوری
که در خانه تاریخی داروغه مشهد برگزار شد ،اظهار
کرد :در دهه هفتاد که معاون شهردار تهران بودم،
اولین اقدام من برداشتن دیوار پارک ها بود .این
اقدام برای ما آسان و کم هزینه اما برای مردم جذاب
بود .در اقدامی دیگر ،با برداشتن پلهای مقابل
نمایشگاه های اتومبیل ،مانع پارک خودروها در
پیادهروها شدیم که این اقدام یک َشبه نیز به مذاق
مردم خوش آمد.
وی ادام��ه داد :در آن دوران بیش از  208پل
و  ۱۰۰۰پ��ارک در تهران ساختیم که همه مورد
استقبال مردم قرار گرفت اما امروز هیچکدام از
این اقدامات ،برای مردم جذابیت ندارد و همه جزو
وظایف ما شده است.
شهردار مشهد تاکید کرد :ام��روزه دیگر مردم
از شهرداری انتظارات دیگری دارن��د .آنها از ما
میخواهند در شهرشان نشاط و امید برقرار سازیم
که در هر شهری و در هر نقطه از شهر نیز نشاط به
گونهای دیگر حاکم میشود؛ جایی با اجرای یک
برنامه فرهنگی و جایی نیز با اجرای یک پروژه.
حال وظیفه شهرداری شناسایی این راههاست.
تقیزاده خامسی با بیان این که «مردم امروز بیش
از این که توسعه خیابان بخواهند ،افزایش پیادهرو
و پیادهراه میخواهند» ،عنوان کرد :مهمتر از همه
اینکه مردم از ما اجرای قانون میخواهند .آنها از
این که هی مراجعه کنند و پاسخ مناسبی دریافت
نکنند ،خسته شدهاند .ما باید این مشکل را با
آی تی و هوشمندسازی حل کنیم .دیگر نباید
مردم برای یک امضاء به شهرداری بیایند و بروند.
براساس آمار گرفته شده ،انتظار مردم برای گرفتن
پروانه ساختمانی در شهرداری حتی به سه سال
هم میرسید که این مسیر با اصالحاتی ،بسیار کوتاه
شد.
وی افرود :حال دیگر مطالبات مردم از شهرداری
ها عوض شده است .ما باید به عنوان شهرداری
های کالن شهرها این مطالبات را شناسایی کنیم
مطالبات مردم از ما متفاوت شده است لذا ما هم
باید متفاوت باشیم.
شهردار مشهد یادآور شد :بهترین دوران زندگیام
وقتی بود که به عنوان یک روزنامه نگار ،پس از رد
کردن همه صفحات روزنامه ،صفحه یک آن را نیز
می بستیم و روزنامه زیر چاپ میرفت.
وی افزود :کار روزنامه نگاری مخصوصا در حوزه
مکتوب ،بسیار لذت بخش است زی��را در رسانه
مکتوب مدیر مشخصی وجود دارد ،پاسخگویی هم
هست ،اما در دنیای مجازی هنوز کسی پاسخگوی
اخبار منتشره نیست.
آماده معرفی مشهد به ایرانیان و جهانیان هستیم
مدیرعامل خبرگزاری ایسنا برای معرفی شهر
مشهد و اقدامات خوب مدیریت شهری به همه
ایرانیان و جهانیان اعالم آمادگی کرد.
علی متقیان در گردهمایی مدیران رسانه های

کشوری در مشهد که با همت شهرداری این شهر
در خانه داروغه برگزار شد ،ابراز کرد :مشهد ،قلب
ای��ران است و شهردار مشهد ،توفیق شهرداری
ایران را دارد.
وی افزود :امروز هم همه رسانه های ایران در
این مکان جمع شدهاند و اعالم آمادگی میکنند که
مشهد را نه به ایران بلکه به همه جهان معرفی کنند
که این نشانی از همدلی و ارادت ما به ولی نعمتمان
امام رضا(ع) دارد.
متقیان اذعان داشت :ما آمادهایم اما نیازمند
آن هستیم تا از فردا و بعد از بازگشتمان به تهران،
با رسیدن سوژه ها و محتواهای مناسب ،نسبت به
انعکاس آن در رسانه هایمان اقدام نماییم.
وی بیان داشت :معتقدیم شهر مشهد شهر همه
ماست و دل همه ما هر لحظه در این شهر میتپد و
به یاد اما هشتم هستیم لذا آماده همه نوع همکاری
و همراهی با مدیریت شهری مشهد هستیم.
***مردم را با دادن خبرهای خوب امیدوار کنیم
مدیرعامل خبرگزاری ایسنا خطاب به شهردار
مشهد مقدس گفت :کارهایی که انجام میشود
را به م��ردم بگویید .الزم اس��ت م��ردم از آنچه
انجام میشود مطلع ش��ود زی��را اخبار منفی به
سرعت منتشر می شوند اما اخبار خوب را کتمان
میکنیم ،پس بیایید مردم را با دادن خبرهای
خوب ،امیدوار کنیم.
متقیان خاطرنشان ساخت :بارها به مشهد
آمدهام ،اما تاکنون خانه داروغه برایم جلب توجه
نکرده بود ،الزم است اینگونه مکان ها به مردم
معرفی شوند .اقدام شهرداری در احیای خانه ها و
بافت ها تاریخی نیز ،کمک به میراث ایران و ایرانی

ها میباشد .شهرداری در این حوزه ،در دیوارهای
کشیده شده بین سازمان ها ،خود را محسور نکرده
است و پایش را فراتر گذاشته است که جای تشکر
دارد.
یاری گرفتن از رسانهها برای برندسازی مشهد در
سطحملیوبینالمللی
مدیرکل رواب���ط عمومی و ام��ور بین الملل
شهرداری مشهد مقدس گفت :قصد داریم برای
برندسازی مشهد در سطح ملی و بین المللی از
رسانه ها ی��اری بگیریم که برگزاری گردهمایی
مدیران رسانه های کشوری در همین راستا بوده
است.
محمدرضا فرهادی نیا با اش��اره به برگزاری
گردهمایی مدیران رسانه های کشوری در مشهد
اظهار داش��ت :هدف از برگزاری این ضیافت و
گردهمایی رسانه ای ،از آن سو است که مشهد
شهری ملی و فراملی میباشد با مسائل ملی که
برای حل این مسایل ،نگاهی ملی و فراملی را نیز
می طلبد.
وی افزود :این دغدغه ها باعث میشود تا نگاه ما
به رسانه های سراسری و کشوری ،نگاه متفاوتی
باشد که این تفاوت نگاه ناشی از نوع انعکاس
فعالیت هایی است که در شهر مشهد اتفاق میافتد.
فرهادی نیا تصریح کرد :به نظر میرسد که باید
ضریب نفوذ اخبار ح��وزه های مختلف مدیریت
شهری مشهد را در سطح ملی افزایش دهیم تا این
شهر ملی ،زمانی که زائران زیادی را در مناسبت ها
و تعطیالت مختلف به خود می پذیرد ،با مشکالت
کمتری مواجه شود.
وی خاطرنشان میسازد :ما نمی توانیم هر ساله

با اعدای در حوزه تعداد زائر ورودی به مشهد بازی
کنیم و بگوییم  25تا  30میلیون زائر به این شهر
وارد شده است اما ظرفیت های ناشی از ورود این
تعداد زائر به مشهد را نادیده بگیریم ،لذا دست
یاری به سمت رسانه های تاثیرگذار و با ضریب
نفوذ باال دراز کرده ایم که در مشهد حضور یافته و
طی بازدید بخشی از فعالیت های مدیریت شهری
و آشنایی با گستردگی فعالیت های شهرداری
مشهد ،ما را یاری نمایند.
مدیرکل رواب���ط عمومی و ام��ور بین الملل
شهرداری مشهد مقدس ابراز کرد :معموال شهری
که ساالنه حدود  6تا  7برابر جمعیت ساکن خود
را به عنوان زائر و مسافر می پذیرد ،مشکالت و
مسائل خاص خود را نیز دارد که این مسائل و
مشکالت بدون نگاه ملی قابل حل نیست .رسانه
ها ب��رای جلب نگاه های ملی به سمت مشهد و
مسائلش میتوانند بسیار تاثیرگذار باشند.
فرهادی نیا گفت :ما دوست داریم رسانه ها در
برندسازی ملی و بین المللی مشهد به ما کمک کنند
تا بتوانیم این شهر را آن گونه که هست و باید باشد
در سطح کشور و جهان معرفی کنیم .رسانه هایی که
در این گردهمایی حضور یافته اند نقش پررنگی در
تحقق این هدف ما میتوانند داشته باشند و ثمره این
نشست ها نصیب مردم مشهد خواهد شد.
وی افزود :اگر ما بخواهیم در شبکه اطالع رسانی
ملی جایگاه مناسبی داشته باشیم این مهم نیازمند
تعامل با رسانه هاست .پس باید در حوزه رسانه ای
به شبکه سازی بپردازیم که برگزاری این گردهمایی
مدیران رسانه های کشوری ،یکی از اقدامات در
همین راستا است.

ضدونقیض ها درباره کشف 7تخته پوست و  4جمجمه ببر در مشهد؛

پیدا شدن  7تخته پوست و  4جمجمه در مشهد
خبر شوکه کننده ای بود که باردیگر باغ وحش این
شهر را به سرخط خبرها آورد.
ماجرا از جایی ش��روع شد که معاون دادستان
مشهد این کشف را خبری کرد.
محمد بخشی محبی در ای��ن خصوص گفت:
مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست استان
منکر پیداشدن این موارد شدند ،اما طی بازرسی
که به دستور دادستانی انجام شد ،این موارد تایید
شدند.
وی بیان کرد :براساس اطالعات تنها در زمستان
سال گذشته هفت قالده ببر تلف شدهاند که این
به تنهایی آمار نگران کننده ایست و برخالف نظر
مسئوالن باغ وحش که ببرها بر اثر کهولت سن
تلف شدهاند نظر کارشناس دادستانی جمجمه
های پیداشده جوان بودهاند .انتقاد دیگری که به
مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران
باغ وحش وجود داشت ،این بود که اعالم شد یک
ببر در خردادماه بر اثر عفونت دام تلف شده است که
جای تعجب دارد با این همه امکانات و متخصص
آیا امکان جلوگیری از تلفشدن این حیوانات وجود
داشته یا خیر.
بخشی محبی اف��زود :دستور داده شد سازمان
حفاظت محیط زیست استان به عنوان سازمان
مسئول پیگیر تلف شدن ببرها باشد.
وی از پیگیری این ماجرا از تهران خبر داد و اضافه
کرد :این باغ وحش متعلق به همه مردم مشهد و
حتی کشور است و به همین دلیل برای دادستانی
دارای اهمیت است؛ فعال با توجه به اینکه قصور
متوجه س��ازم��ان حفاظت محیط زیست استان
نیست ،ما نظر کارشناسی آن را میپذیریم اما این
منافاتی با پیگیری دادستانی ندارد.
معاون دادس��ت��ان مشهد اظهارکرد :متاسفانه
باوجود این اتفاق اق��دام درخ��ور توجهی از سوی
سازمان حفاظت محیط زیست انجام نشده است.
از دیروز اعالم شده است که این موارد به سازمان
حفاظت محیط زیست منتقل شوند که تا امروز این
اتفاق نیفتاده و اگر تا روز شنبه از بین بروند سازمان
حفاظت محیط زیست هم باید برای قصور پاسخگو
باشند.

سرنوشتتاریکببرهادرمشهد

پوستهای ببر بانظارت اداره محیط زیست در
باغ وحش مشهد نگهداری می شد
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خراسان
رضوی گفت :هشت تخته پوست و چهار جمجمه ببر
کشف شده توسط کارشناسان دادستانی با اطالع و
نظارت این اداره کل در باغ وحش مشهد نگهداری
می شده است.
ت��ورج همتی اف���زود :ای��ن پوست ها متعلق به
ببرهایی است که هفت قالده آن سال های گذشته
و یک قالده نیز فروردین ماه امسال تلف شده اند.
وی با بیان اینکه شرایط نگهداری گونه های
مختلف در این باغ وحش به دلیل قدیمی بودن
مکان آن مورد تائید کامل نیست و با نواقصی همراه
می باشد ،اظهار داشت :تلف شدن ببرهای مزبور در
این باغ وحش بنا به دالیلی از جمله کهولت سن،
درگیری های درون قفس و عفونت زخم ناشی از
درگیری و مرگ در سن کمتر از یک ماهگی رخ داده
است که این موارد به اطالع اداره محیط زیست و
تائید دامپزشک باغ وحش رسیده است.
وی گفت 22 :تیر ماه امسال نیز طی نامه ای از
مدیریت باغ وحش خواسته شد که با رعایت ضوابط
آئین نامه و دستور العمل ها نسبت به کاهش شمار
گونه ها به منظور فضاسازی مناسب برای نکهداری
آنها اقدام شود.
همتی اف��زود :حیات گونه های مختلف در باغ

وحش مشهد تحت نظارت و کنترل دقیق این اداره
کل قرار دارد.
دالیل مرگ ببرها را از نماینده دامپزشکی بپرسید
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت از محیط
زیست خراسان رضوی پیرامون این موضوع واکنش
نشان داد.
عرفانی در این خصوص گفت :تکذیب های انجام
شده ،به ادعای کشتار ببرهای باغ وحش وکیل آباد
بوده و این هفت تخته پوست چیزی خارج از اطالع
سازمان حفاظت از محیط زیست نبوده است .تخته
پوستهای پیدا شده چیز گمشدهای نبوده است.
اجزاء تلف شده و موجودات زنده در باغ وحش اگر
تلف شود ،پوست آن دباغی و تاکسیدرمی شده و
برای موارد آموزشی آینده استفاده میشود .ببر هم
به عنوان یکی از موجودات شامل همین موضوع
است.
وی افزود :ما گفتیم در سال  97یک تلفات ببر به
دلیل عفونت زخمی وجود داشته اما با تلفات در بازه
زمانی سال  96به هشت قالده میرسد .دلیل تلفات
هم بحث بیماری ،کهولت و توله های زیر یک ماه
بوده که دوام نیاوردهاند.
عرفانی ادامه داد :در حال حاضر  15قالده ببر بالغ
در باغ وحش وکیل آباد وجود دارد .ما دقیقا روی
بحث مرگ و میر ببرها گفت وگو میکنیم و نه کشتار
ببر .خیر تناقضی وجود ن��دارد .ما از این پوستها

مطلع بودیم.
وی اضافه کرد :ما براساس مستندات خودمان
صحبت میکنیم و ک��اری به آمارهای غیررسمی
نداریم.طبق آمار ما تعداد  8قالده ببر از آبان  96تا
امروز به دالیل مختلف مانند کهولت یا بیماری تلف
شدهاند.
عرفانی در خصوص این مرگ و میرها بیان کرد:
نماینده سازمان نظام دامپزشکی در باغ وحش
مستقر بوده و ایشان به عنوان مرجع رسمی پس از
مرگ ببرها؛ دلیل مرگ را کهولت سن عنوان کرده
اند .پیرامون این موضوع باید از ایشان بپرسید.
شرایط نگهداری در باغ وحشها به دلیل تهدیدهای
بیشتر مانند تغذیه و ...متوسط عمر ببر را ممکن
است کاهش دهد و آمار همیشه مطابق بر آنچه در
واقعیت اتفاق میافتد نیست.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت از محیط
زیست خراسان رضوی خاطرنشان کرد :باغ وحش
مشهد در خاطرات مردم مشهد عجین شده است.
این باغ وحش سابقهای  40ساله دارد و  30سال قبل
در وکیل آباد مستقر شده است .استانداردها روز به
روز سختتر شده و با استانداردهای امروز فضای 3.5
هکتاری باغ وحش مطابقت ندارد .طبق وظیفه از
مسئوالن باغ وحش درخواست کردهایم فضاها را
گسترش دهند .در این مدت هزار متر مربع افزایش
فضا دادهاند و تغییرات ادامه دارد.

در شهر
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شهردار کاشمر:

پارک بانوان کاشمر تا پایان امسال به
بهرهبرداریمیرسد

شهردار کاشمر گفت :اگر پروژه های شهری را به
فراموشی بسپارم علی رغم محدودیت مالی ولی
پروژه پارک بانوان را به جد دنبال میکنم.
ب���ه گ�����زارش ای��س��ن��ا -م��ن��ط��ق��ه خ���راس���ان،
جعفرسلیمانی در جمع بانوان بازدید کننده از
روند پیشرفت پروژه بزرگ پارک بانوان با اعالم
اینکه ت�لاش می کنیم ای��ن پ��روژه ت��ا  7اسفند
سال جاری به اتمام برسد ،عنوان کرد :بانوان در
پویایی و سر زندگی و شادابی شهر بسیار تأثیر گذار
هستند.
وی ادامه داد :باسیاست گذاری خوب شورای
شهر در دور پنجم تالش میکنیم گوش های از
مشکالت جمعت  52هزار نفری بانوان را در حوزه
مدیریت شهری رفع کنیم.
شهردار کاشمر با تاکید براینکه در همه کالن
شهرهای کشور ب��ان��وان دارای پ��ارک مشخص
هستند و در محیطی حفاظت ش��ده میتوانند
حجاب خود را بردارند و در یک فضایی آرام و با
طراوت به ورزش و تفریح بپردازند ،اظهارکرد :در
این راستا سه و نیم هکتار از فضای شهری را برای
پارک بانوان اختصاص دادیم.
سلیمانی با اع�لام اینکه 20میلیارد تومان
مبلغ ارزش عرصه زمین است ،اف��زود :در هیچ
جای شهر شهرداری چنین امکاناتی که قابلیت
دسترسی مناسبی داشته باشد نداشته است.
وی همچنین عنوان کرد :محل این پ��روژه به
گونه ای است که با توجه به وجود درختان کاج
از سه طرف از دید خانه های اطراف حصار شده
است.
شهردار کاشمر با بیان اینکه در این پارک حصار
کشی بسیار زیبا و توأم با هنرمندی های خاصی
که با ذوق بانوان سازگار باشد و محیط را محافظت
کند پیش بینی شده است ،تصریح کرد :سالن
مدیریت بحران که هم اکنون در این مکان استفاده
می شود توسط دولت جانمایی شده و اعتباراتی
برای احداث آن انجام شده است.
وی گفت :از این سالن به عنوان سالن چند
منظوره و سالن سرپوشیده اختصاصی بانوان
استفاده خواهد شد.
سلیمانی ادامه داد :طی چهار ماه گذشته و با
همکاری شورای اسالمی شهر قول داده ایم هفتم
اسفند این پروژه را به بهره برداری کامل برسانیم.
وی از فضای  30هزار متر مربعی پارک بانوان
به عنوان مجموعه ای کامال فاخر و طراحی شده
نام برد اظهار کرد :از امکانات این پروژه میتوان
به ساختمان ورودی و نگهبانی (نگهداری وسایل،
فضای نگهداری کودکان ،کمد و رختکن و،)...
کتابخانه شمال شرق پارک با فضاهای نشیمن و
گفتمان (برگزاری دورهمی بانوان) اشاره کرد.
شهردار کاشمر سالن مطالعه بانوان ،زمین بازی
کودکان ،زمین والیبال و بسکتبال ،زمین هندبال،
زمین تنیس ،زمین اسکیت ،دی���واره صخره
نوردی ،سالن ورزشی چندمنظوره  ،فضای بازی
شطرنج ،فضای بازی فوتبال دستی ،و بخشهایی
برای نابینایان را از دیگر بخش های پارک بانوان
دانست.
وی با بیان اینکه در شهرهای خراسان رضوی به
جز مشهد این چنین سایتی دیده نشده و کاشمر
پیشگام در ای��ن عرصه اس��ت ،گفت :در جهت
سرعت بخشیدن به این پروژه نیازمند همیاری و
کمک خیرین هستیم.
سلیمانی با بیان اینکه برای این پ��روزه محل
اج��اره دوچ��رخ��ه ب��ه ت��ع��داد  25دوچ��رخ��ه ب��رای
بزرگساالن و تعداد  10دستگاه دوچرخه جهت
استفاده کودکان ،ایجاد پیست دو چرخه به طول
هزار مترطولی پیشبینی شده است ،گفت :ایجاد
فضای بازی کودکان به متراژ 750مترمربع ،آمفی
تئاتر روباز برای جشنهای خاص بانوان ،زمین
بازی مینی گلف به متراژ  400مترمربع ،سالن
تجهیزات ورزشی بامحیط پیرامون 170مترمربع،
ب��ازی شطرنج با  6میز در متراژ 100مترمربع،
ف��وت��ب��ال دس��ت��ی ب��ا میز م���ورد ن��ی��از ب��ه متراژ
100مترمربع ،اتاق تجهیزات ورزشی،کافه تریا با
متراژ 320مترمربع با محیط پیرامون ،گالری برای
ارائه هنرهای بانوان به متراژ 300مترمربع ،زمین
فوتبال با چمن مصنوعی با متراژ 1400مترمربع،
گلخانه با متراژ 300مترمربع ،زمین بازی اسکیت
به متراژ 600مترمربع ،تنیس روی میز با  6میز
به متراژ 240مترمربع ،کتابخانه با متراژ 50
مترمربع ،زمین بازی تنیس با متراژ 560مترمربع
ب��ا محیط پیرامون و زمین هندبال ب��ا متراژ
670مترمربع بامحیط پیرامون ،نمازخانه ،ورودی
سواره(آمبوالنس–آتش نشانی) ،ح��وض آب و
آتش( ،آبنما ها و سرایداری ،سرویس بهداشتی
پارکینگ مجموعه ،پ��ارک خطی محلی بیرون
سایت از قسمتهای پیشبینی شده در این پروژه
است.
وی با تاکید براینکه برای این پروژه پنج میلیارد
تومان هزینه پیش بینی شده اس��ت ،گفت :با
کمک نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
پیگیراعتبارات دولتی هستیم.
سلیمانی با تأکید براینکه قطعا آنچه شهرداری و
شورای شهر برنامه ریزی کرده است هزار میلیارد
تومان کار زیر ساختی برای شهر است ،گفت:
تاالر بزرگ در این پارک برای دورهمی بانوان به
جمعیت  52هزار نفر پیشبینی شده است.
شهردار کاشمر با تاکید براینکه تمام تالش
م���ردان بخش ع��م��ران ،تاسیسات و خدمات
شهرداری در این است تا هرچه سریعتر پروژهای
که برای بانوان پیش بینی شده است را به اتمام
برسانند ،گفت :شهرداری وشورای شهر نیز از هیچ
تالشی برای این امر فروگذار نخواهند داشت.
سلیمانی گفت :همیشه امید میتواند ما را
در فعالیتهای عمرانی کمک کند و در مدیریت
شهری بانوان پشتیبان همیشگی فعالیت های
ما بودهاند.
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سالمت

دوچرخهثابت

وحید داودی
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی
دوچرخه ثابت نیز همانند تردمیل مزایای زیادی
برای ورزش در منزل دارد .به گفته متخصصان
گرچه میزان حداکثر اکسیژن مصرفی که شاخص
مناسبی از استقامت قلبی  -عروقی است هنگام
استفاده از دوچرخه ثابت به اندازه تردمیل افزایش
نمییابد ،اما این وسیله ورزش��ی به علت نیاز به
فضای کمتر و همچنین تولید صدای کمتر گزینه
مناسبی برای بسیاری از افراد است.
افزون بر این ،توصیه میشود مبتالیان به آرتروز
زانو و دردهای اسکلتی  -عضالنی برای شروع یک
برنامه ورزشی هوازی از این وسیله استفاده کنند.
استفاده از دوچرخه ثابت ،یکی از روشه��ای
رایج در ورزشهای هوازی است که در مقایسه با
راهپیمایی و تند راه رفتن ،ویژگی خاصی ندارد و
حتی به نسبت کمتری ،ظرفیت هوازی را افزایش
میدهد و به علت استفاده از عضلههای چهار سر
رانی ،با خستگی زودتری همراه است.
استفاده از این دوچرخهها تنها به عنوان یک نوع
ورزش هوازی به افراد توصیه نمیشود؛ بلکه باید
همراه با پیادهروی تند یا دویدن آهسته باشد .به
عالوه ،افرادی که قصد دارند عضلههای چهار سر
ران و عضلههای لگن و ساق شان را تقویت کنند
میتوانند از این نوع دوچرخهها استفاده کنند.
در عین حال ،استفاده از دوچرخههای دستی
ب��رای تقویت ان��دام فوقانی به خصوص عضالت
شانه و قفسه سینه توصیه میشود .از طرفی این
دوچرخهها مجهز به سیستم تنظیم مقاومت
هستند که میتوان با افزایش مقاومت ،ورزشهای
هوازی را شدت داد و به تبع آن ،قدرت عضالنی
خود را باال برد.
البته بسته به شدت برنامه ورزشی ،زمان و دور
چرخ مقاومت تعیین میشود .بنابراین برنامه
ورزش��ی در اف��راد مسنی که قصد دارن��د از این
دوچرخهها استفاده کنند ،بهتر است در ابتدا به
مدت نیم ساعت دوچرخه سواری و زمان بین  2یا
 3ست  10تا  15دقیق ه ای تقسیم شود.
دوچرخـه ثابـت بـهتـر اسـت یا متـحرک؟
در اکثر موارد استفاده از دوچرخه ثابت بیشتر
توصیه میشود به خصوص افرادی که وزن باالیی
دارند ،خانمهای باردار ،افرادی که مشکالت حس
عصبی پا دارن��د یا به نوعی راه رفتن ب��رای شان
مشکل است.
مبتالیان به پوکی استخوان یا کسانی که دچار
مشکالت بینایی یا تعادلی هستند بهتر است
از دوچرخه ثابت استفاده کنند .اکثر این افراد
نمیتوانند از دوچرخه متحرک استفاده کنند زیرا به
دلیل مشکالتی که دارند ،ممکن است تعادل خود
را از دست بدهند و دچار شکستگی و صدمههای
جسمانی شوند .در حالی که دوچرخه ثابت از
ثبات بیشتری برخوردار است ،تعادل آنها را حفظ
میکند و میتوانند از فواید این ورزش بهره ببرند.
برای افرادی که درد جلوی زانو دارند ،استفاده از
دوچرخه چه ثابت و چه متحرک توصیه نمیشود.
البته این موضوع مطلق نیست و با تنظیم زین
دوچرخه ،به نحوی که زانو زیاد خم نشود ،می توان
از درد زانو جلوگیری کرد ولی به هر حال به این افراد
توصیه می شود به جای دوچرخه سواری ،پیاده
روی یا شنا انجام دهند .برای استفاده از دوچرخه
متحرک فرد باید از لحاظ بینایی ،حسی و تعادلی
کامال سالم باشد.
ادامه دارد ...

برگزاری یک دوره مسابقات ووشو
انتخابی تیم استان در نیشابور

پدیده
غریبانهباخت

حضورپرشورهوادارانتیمپرسپولیسدرمشهدصدایعواملمیزبانرادرآورد

دی��دار افتتاحیه هجدهمین دوره مسابقات
لیگ برتر فوتبال ایران پس از طی سری حواشی
مختلف سرانجام با حضور پرشور هواداران و فوتبال
دوستان خراسانی بین دو تیم پدیده خراسان
و پرسپولیس تهران مدافع عنوان قهرمانی در
ورزشگاه فوق مدرن و زیبا امام رضا(ع) برگزار شد.
شاگردان گل محمدی که در اولین گام لیگ برتر
به مصاف پرسپولیس تهران رفتند و نتوانستند به
پیروزی در این مسابقه دست پیدا کنند.
بازیکنان جوان یحیی گل محمدی توانستند
به خوبی جریان بازی را به سود خود در بیاورند و
موقعیتهای فراوانی را نصیب خود کردند اما این
پرسپولیسیها بودند که با استفاده از تجربه از دام
گریختند و یک پیروزی شیرین خارج از خانه نصیب
خود کردند.
پرسپولیس و پدیده با ترکیبی جالب توجه در
هفته اول برابر یکدیگر در افتتاحیه لیگ قرار
گرفتهاند و در این بین علی علیپور همانند فصل
گذشته موفق شد با گلزنی کار را آغاز کند.
در شرایطی که هنوز پرسپولیس موفق نشده بود
با فضای زمین کامال آشنا شود و پدیدهای به گردش
توپ میپرداختند ،سیامک نعمتی بهترین سود را
از اشتباه مدافع حریف برد و با توپربایی جالب توجه
خود توانست یک ضربه پنالتی بگیرد و علیپور آن را
تبدیل به گل کرد .در ادامه بار دیگر پدیده جریان
بازی را در اختیار گرفت و با بازیگردانی جالب توجه
صادقی در میانه میدان و طراحی حمالت به رهبری
خلعتبری فرصت هایی نصفه و نیمه روی دروازه
پرسپولیس شکل دادند اما موفق به ثمر رساندن آن
نشدند .بازی درگیرانه دو تیم در میانه زمین مانع از
ایجاد موقعیتهای زیادی در  45دقیقه ابتدایی شد
و در نهایت پرسپولیس با همان یک گل برنده نیمه
اول را راهی رختکن شد.
پدیده با توجه به گلی که دریافت کرده بود با
اشتیاق دستیابی به گل و کسب نتیجه نیمه دوم را
شروع کرد .خط میانی این تیم به خوبی توانستند
توپ را به نفع خودشان بگرداند و موقعیتهای
خوبی نیز نصیب سرخپوشان مشهدی شد اما در
نهایت راهی به دروازه بوژیدار نیافتند.
پرسپولیس اما چشم به ضد حمله دوخته بود
و سعی داشتند از دو کانال سمت چپ و راست به
دروازه پدیده نزدیک شوند .بشار رسن به خوبی
رهبری خط میانی تیم را برعهده گرفته بود و هر
زمان که توپ به این هافبک عراقی میرسید با
حفظ ت��وپ و ایجاد شرایط حمله ب��رای تیمش
وظیفه خود را به بهترین شکل به انجام رساند.
شاید بزرگترین مشکل برانکو نیمکت این تیم
بود ،جایی که او فرصتی برای تغییر الزم در تیمش
را نداشت و تغییرات او کامال شناخته شده بودند.
یحیی اما نشان داد با تیم جوانش میتواند در
هفتههای آینده لیگ را به تحسین خود وادارد و
باید در انتظار آینده و شکل گیری نتیجه تالش او
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بود.
پیش از برگزاری مسابقه یکی از اصلیترین
حواشی موجود ،احتمال عدم حضور تیم پدیده
در میدان مسابقه به دلیل کمبود بازیکن بود
زیرا پدیدهایها بدهی حدود  900میلیون تومان
داشتند که این بدهی سبب شده بود تا پنجره
نقل و انتقاالتی این تیم معلق شود و کارتهای
بازیکن تازه به خدمت گرفته شده صادر نشود،
ساعتی پیش از برگزاری مسابقه خبری در فضای
مجازی منتشر شد که با مساعدت شهردار مشهد
مسئله بدهی باشگاه پدیده برطرف شده و این
تیم میتواند از خریدهای جدید خود در مقابل
پرسپولیس استفاده کند اما درلیست شاگردان
یحیی گل محمدی تنها  16بازیکن دیده میشد.
درحالیکه چند خرید تازه این تیم اعم از محمد
ناصری و مسعود ریگی در ترکیب اصلی قرار داشتند
و بازیکنانی چون یونس شاکری ،امیر منصوریان و
 ...نیز در این لیست حاضر نبودند.
سرمربی پ��دی��ده پ��س از ای��ن ب��ازی در جمع
خبرنگاران حاضر شد و گفت :در شروع بازی تمرکز
خوبی نداشتیم ،به این دلیل که به ما گفته بودند
چند بازیکنمان نمیتوانند بازی کنند و تأکید کرده
بودند یک ذخیره بیشتر نمیتوانید داشته باشید.
همین مسئله تمرکز ما را به هم ریخته بود که به
دلیل عدم تمرکز پنالتی دادیم و گل خوردیم.
در این بازی حق ما باخت نبود و میتوانستیم
حداقل یک امتیاز بگیریم .به پرسپولیس تبریک
میگویم و جا دارد از مسئوالن بازی هم تشکر کنم
که در شرایط خوبی بازی را برگزار کردند .ناراحتی
من از این است که بچهها زحمت زیادی کشیدند
تا بتوانند امتیاز بگیرند ،اما زحمات آنها به ثمر
ننشست .از همه بچهها بابت زحمت و تالششان
راضیام و با تمام مشکالتی که قبل از بازی به وجود
آمد ،از بازیکنانم رضایت دارم.
سعید جاللی ،دروازهب��ان اصلی تیم ماست که
وقتی سر تمرین آمد ،گفتند مشکل مدارک دارد
و سرباز است که اکنون باید به سربازی برود.
حاال ماندهایم که چه کار کنیم و باید به دنبال
یک دروازهب��ان دیگر باشیم.دیدید که امروز روی
نیمکت ما سه چهار نفر بیشتر نبودند و اگر مشکلی
برای دروازهبانمان پیش میآمد ،یک دروازهبان
از تیمهای پایه آورده بودیم و باید او را جایگزین
میکردیم .دس��ت ما روی نیمکت خیلی خالی
بود و کسی را برای تغییر نداشتیم .با این حال
شرایطمان برای تغییر نتیجه خوب بازی کردیم و
میتوانستیم بازی را ببریم که این اتفاق رخ نداد.
انشاءا ...در بازیهای آینده نتیجه این بازی را
جبران خواهیم کرد.
میگفتند ام��ک��ان��ات پ��دی��ده ضعیف اس��ت،
زیرساخت وجود ندارد ،اما وقتی به اینجا آمدیم،
دیدم این صحبتها درست نیست .ما کارمان را با
اعتقاد شروع کردیم و بعد از مدتی دیدیم اوضاع

بهتر هم شده است .ما بازیکنان بزرگ و آیندهداری
را جذب کردهایم .این تیم فصل قبل مشکالت
زیادی داشته ،اما دلیل نمیشود از پدیده قطع
امید کنیم .شاید با نتایجی که بگیریم ،نظر شما
عوض شود .مشکالت مالی هم به امید خدا حل
میشود .من به کار خودم ،تیمم و بازیکنانم امید
دارم و از مسئوالن میخواهم که حمایت کنند .یک
حمایت همه جانبه شرایط را تغییر میدهد .ما با
پدیده میخواهیم از حیثیت فوتبال مشهد دفاع
کنیم.
سرمربی تیم فوتبال پدیده در خصوص اینکه
مشکالت تیمش چ��ه ب���وده اس���ت ،گ��ف��ت :این
مشکالت دست من نبود.در ادامه طاریبخش،
مدیر رسانهای تیم پدیده به این سؤال پاسخ داد و
گفت :مهدی تاج (رئیس فدراسیون فوتبال) اینجا
بود .او گفته بود که مجوز را صادر کنید ،اما سازمان
لیگ راضی نمیشد .با اینکه رئیس فدراسیون
گفته بود مجوز بدهند ،اما سازمان لیگ این کار
را نمیکرد .همین مسئله باعث شد مشکل ما در
دقیقه  90حل شود .اما نکته قابل توجه در این
بازی حضور پرشور عالقه مندان به تیم پرسپولیس
در ورزشگاه بود که پدیده میزبان را در این شهر
غریب کرده بود و بازیکنان پدیده نیز به این موضوع
واکنش نشان دادند.
رضا ناصحی مدافع تیم فوتبال پدیده در مورد
بازی مقابل پرسپولیس میگوید :بازی فکر میکنم
خوب بود ولی چیزهایی که آقای گل محمدی گفت
را نتوانستیم در زمین اجرایی کنیم و به نظرم ما اگر
 70درصد آن چیزی که بودیم را انجام میدادیم
میتوانستیم پرسپولیس را ببریم .فقط روی دقایق
ابتدایی که آقای گل محمدی پیش از بازی به آن
تاکید داشت تمرکز کافی نگذاشتیم و همین عدم
تمرکز باعث باز شدن دروازه ما شد .بازی تا دقایق
آخر در اختیار ما بود اما متاسفانه توپهایمان گل
نشد .به شخصه خیلی به تیم امیدوار هستم و فکر
میکنم بتوانیم در هفته آینده در اهواز این باخت را
جبران کنیم.
او در ادامه به گالیه از هواداران مشهدی میپردازد
و میگوید :بحث دیگری که باید در این بازی به آن
اشاره کنم تبریک گفتن به مشهدیهاست که با
خوشحالی شکست تیم شهرشان ورزشگاه را ترک
کردند و این باعث افتخار است که این همه خراسانی
یک پارچه تیم پرسپولیس را مقابل پدیده تشویق
میکرد .به نظرم بهتر است پرسپولیس بازیهای
آتیاش را هم در ورزشگاه امام رضا(ع) برگزار کنند
چون واقعا هواداران بیشتری برای تشویق این تیم
تمایل به تماشای بازیشان دارد .ما واقعا در این
بازی یک هوادار پدیدهای ندیدم و فکر میکنم اگر
در آزادی بازی میکردیم راحت تر بودیم.
وی افزود :خیلی از کسانی که سالی یک بار هم به
ما زنگ نمیزنند سر بازی پرسپولیس با ما تماس
میگیرند و از ما درخواست بلیت جایگاه دارند و ما

باز هم میگوییم که اشکال ندارد .این را مشهدیها
بدانند که اگر تیمی در لیگ برتر نباشد مطمئنا
پرسپولیسیها نمیتوانند به مشهد بیایند .خیلی
دلمان در ورزشگاه امام رضا(ع) شکست .من به
شخصه فکر میکردم حداقل جایگاه که مختص
هواداران ما است طرفداران ما حضور میداشتند
که اینطور نبود .واقعا خیلی احساس غربت کردیم
و امیدوارم در بازیهای بعدی آنقدر معرفت داشته
باشند و بیایند ما را تشویق کنند.
او در مورد شرایط و عملکرد خودش در بازی
مقابل پرسپولیس هم اینطور میگوید :من پیش از
بازی دچار مصدومیت از ناحیه کمر شدم و با سوزن
و آمپول برای پدیده به میدان رفتم چون چند تا
از بچه هایمان در اردوی تیم امید بودند و شرایط
نیمکت مان خوب نبود باالجبار و با سختی خودم
را آماده این مسابقه کردم.
ناصحی اضافه ک��رد :البته این ب��ازی چیزهای
مثبتی هم داشت و اینکه ما مقابل تیم قهرمان لیگ
بازی کردم و خوب هم کار کردیم .در نیمه دوم کامال
بازی در دست ما بود و تمامی نقاط نفوذی را تحت
پوشش قرار دادیم و به جز آن پنالتی و یک موقعیت
خطرناکی که منشا روی دروازه ما خلق کرد دیگر
موقعیتی به حریف ندادیم .به نظرم اگر کمی خوش
شانستر بودم میتوانستیم بازی را مساوی کنیم اما
متاسفانه عدم تمرکز و شرایطی که گفتم باعث شد
نتوانیم نتیجه بازی را به سود خود کنیم.
محمدرضا خلعتبری نیز بعد از شکست مقابل
پرسپولیس ،درباره حل شدن مشکلش و حضور در
این دیدار اظهار کرد :از دیروز مشکلم حل بود اما
وقتی به کسی زیادی خوبی کنید کار دست خودت
میدهد .وی به غیبت چندین بازیکن جدید پدیده
اشاره کرد و افزود :متاسفم در روزی که فوق العاده
بودیم بازی را نبردیم .چند بازیکن جدید تیم
نتوانستند در این بازی شرکت کنند.
او با اش��اره به حضور چندین ه��زار ه��وادار در
ورزشگاه اما رضا (ع) گفت :متاسفم برای خودم
که در شهر مشهد که واقعا از فوتبال بازی کردن در
آن لذت میبرم ۱۸ ،هزار نفر پرسپولیسی هستند.
بازیکنان ما از ای��ن اتفاق ناراحت هستند .در
استادیوم خانگی که همه تیمها از پتانسیل هوادار
استفاده میکنند ،ه��واداران به جای حمیت از
پدیده ،از پرسپولیس حمایت کردند .مگر در رشت،
قائم شهر ،انزلی و آبادان ه��واداران پرسپولیسی
هستند؟ همه از تیمهای شهر خودشان حمایت
میکنند.
او در پایان حرفهایش گفت  :انشاءا ...مشکالت
حل شود و بازیکنان اضافه شوند .امروز مسئوالن
تالش کردند و بازیکنان جدید اضافه میشوند.
دلیل نمیشود به خاطر باخت در ب��ازی اول بد
باشیم .تیم ما تالش کرد و بازی خوبی را ارائه
دادی��م .تیم ما دوره بدنسازی خوبی داش��ت و
حقمان باخت نبود.

در مراسم با حضور نمایندگان فدارسیون جودو،
جوجیستو و ک���وراش کشور از زح��م��ات یکی از
پیشکسوتان جودو خراسان رضوی تجلیل شد.
مراسم تجلیل از استاد غالمرضا اسدی پیشکسوت
ارزنده جودو استان با حضور نمایندگان فدراسیون
و جمعی از پیشکسوتان ،مربیان ،داوران و اعضای

خانواده بزرگ این رشته در خراسان رضوی برگزار
شد.
در این مراسم حکم دان  ۸جودو این پیشکسوت
زحمتکش جودو استان به عنوان باالترین درجه
کمربند در خراسان رضوی به وی اهدا شد.
اس��دی ه��م اک��ن��ون عضو کمیته پیشکسوتان

فدراسیون ،رئیس کمیته پیشکسوتان هیئت استان
است و سابقه مربیگری تیم های استان و ریاست
هیئت ج��ودو خراسان ب��زرگ را در سالهای اوایل
انقالب اسالمی در کارنامه دارد.
شایان ذکر است ،اساتید داوود میقانی رئیس
کمیته فنی فدراسیون ،بهرام کشوریان دبیر این

کمیته و بهروز منوچهری از پیشکسوتان ارزنده کشور
به همراه مسئوالن هیئت جودو ،جوجیستو و کوراش
خراسان رضوی در این مراسم حضور داشتند.
گفتنی است ،استاد غالمرضا اسدی در سال گذشته
به علت عارضه مغزی در بستر بیماری قرار گرفت و
خوشبختانه هم اکنون در حال بهبودی است.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور از برگزاری
یک دوره مسابقات ووشو ساندا انتخابی تیم استان
جهت اعزام به مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی در
این شهرستان خبر داد.
رضا ترشیزیان در رابطه با برگزاری این مسابقات
گفت :یک دوره مسابقات ووشو ساندا انتخابی تیم
استان جهت اعزام به مسابقات کشوری انتخابی تیم
ملی در مورخ ۵مرداد ماه به میزبانی نیشابور برگزار
میگردد.
وی خاطر نشان کرد :در این دوره از رقابتها در ۴
رده سنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن
و با حضور بیش از  ۱۰۰ورزشکار طی یک روز در
مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور با هم
به رقابت میپردازند.
الزم بذکر است در این مسابقات تیمهایی از
مشهد ،تربت جام ،سبزوار ،تربت حیدریه ،چناران،
سرخس ،کاشمر و نیشابور حضور خواهد داشت.

برگزاریمجمعانتخابرئیسهیئت
ورزشهایبیمارانخاصخراسانرضوی

بنا بر اع�لام معاونت ورزش��ی اداره کل ورزش
وجوانان استان مجمع انتخاب رئیس هیئت بیماران
خاص و پیوند اعضا ششم مراد ماه ساعت  ۱۰صبح
در محل سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان
خراسان رض��وی برگزار ش��ود .حجت ا..اس��دی،
محمد دامادی و آرزو حیدریان به عنوان کاندیدا در
این مجمع حضور دارند همچنین فاطمه هاشمی،
رئیس فدراسیون غایب خواهد بود.
گناباد میزبان مسابقات موتورکراس قهرمانی کشور
از سه ماه پیش پیشنهاد مسابقه موتور سواری
کشوری بین چند استان در گناباد داده شد که مورد
استقبال اداره ورزش و جوانان شهرستان و استان
قرار گرفت .این مسابقات در روز جمعه  ۵مرداد ماه
سال جاری در گناباد برگزار شد و استانهای تهران،
البرز ،قم ،یزد ،گلستان ،خراسان رضوی ،خراسان
جنوبی و منطقه آزاد چابهار برای حضور در مسابقات
گناباد اعالم آمادگی کردهاند.
پیست موتورسواری گناباد از نظر استاندارد
پیست ،طول و عرض مسیر هیچ مشکلی نداشته و با
پیست ثامن مشهد برابری کرده و بین مسیرها برای
رفت و آمد آمبوالنس نیز آماده است .قاسم علیزاده،
امین جلیلی ،محمد ندایی و برادران قطبی اعضای
تیم موتورسواری گناباد در این مسابقات خواهند
بود و نیز محمدرضا دانایی و مهدی رشیدی در رده
پیشکسوتان برای گناباد مسابقه خواهند داد.
مسابقه در  ۶کالس بر گزار خواهد شد که هر استان
میتواند در هرکدام دو نفر شرکت کنند و تیم میزبان
نیز میتواند در هر کالس چهار نفر شرکت کننده
داشته باشد.

آغاز دهمین اردوی آمادگی تیم ملی
کوراش بانوان کشور در مشهد

دهمین اردوی آمادگی تیم ملی کوراش بانوان
کشور جهت حضور در مسابقات آسیایی جاکارتا
صبح امروز در مشهد آغاز شد.
در ای��ن اردوی  ۱۰روزه هفت ک���وراش ک��ار از
استانهای همدان ،لرستان ،چهار محال بختیاری،
کهگیلویه و بویراحمد ،خراسان رضوی و شمالی
حضور دارند.
فاطمه شبانی و الهام ذوالفقاری به عنوان ورزشکار
و مهری مهرپور سرمربی تیم از خراسان رضوی در
این اردو حاضر هستند .گفتنی است این اردو از
امروز آغاز و تا ۱۳مرداد ادامه دارد.

مجوزپدیدهموقتیبود

شکایت محمودزاده از مدیر رسانهای پدیده

مسئول کمیته نقل و انتقاالت می گوید که قطعا از مدیر رسانه
ای تیم پدیده شکایت خواهد کرد.
عدم صدور کارت بازی برای بازیکنان پدیده با واکنش تند
مسئوالن این باشگاه همراه شد .فریبرز محمود زاده در باره این
اتفاقات و واکنش باشگاه پدیده به این موضوع گفت :متاسفانه
باشگاه پدیده اراده محکمی برای حل و فصل پرونده های خود

در کمیته تعیین وضعیت و انضباطی نشان نداد و هیچ اراده
قوی در مدیران این مجموعه نبود .ما مدت ها از طریق مکاتبه
و اطالع رسانی به باشگاه هایی که مشکل دارند ،گفتیم زودتر
مراجعه کنند اما بعضی از باشگاه نه در دقیقه  90که بلکه در وقت
های اضافه به ما مراجعه کردند.
مسئول کمیته نقل وانتقاالت افزود :همکاران من در کمیته

تعیین وضعیت و نقل و انتقاالت و انضباطی تا ساعت یازده شب
در محل کار بودیم و مدیران پدیده نتوانستند مجوز بگیرند با
پیگیری های انجام شده و دستور آقای حسن زاده در آخرین
لحظات مجوز دو بازیکن پدیده برای یک مسابقه صادر شد.
وی در ادامه در واکنش به صحبت های مدیر رسانه ای پدیده
تصریح کرد :متاسفانه مدیر رسانه ای این تیم گفتند آقای

تاج دستور صادر کرده اما سازمان لیگ اجرا نکرده است .این
موضوع را قویا تکذیب می کنیم و الزم است اضافه کنم که آقای
تاج به ما همواره گفتند قانون را اجرا کنید و ما نیز قانون را اجرا
کردیم و این دو بازیکن نیز برای یک مسابقه است .دستورات
آقای تاج و بهاروند مطاع است اما همواره آنها به ما یک موضوع
را گوشزد می کنند و آن هم حرکت در مسیر قانون مداری است.

اگر برای بقیه بازیکنان کارت صادر نشد ما پاسخگو نیستیم و
خود آنها باید پاسخگو باشند.
محمودزاده در پایان با اعالم اینکه قطعا از مدیر رسانه پدیده
شکایت خواهد کرد ،گفت :باشگاه پدیده باید مشکل بازیکنان
خود را حل کند و در هفته دوم نیز مشکل خواهند داشت زیرا
مجوز بازیکنان این تیم موقتی و برای یک بازی بود.

آیتا ...موحدیکرمانی :رئیسجمهور برخی اختیاراتش را به استانداران تفویض کند

خطی��ب نم��از جمعه این هفته تهران در خطبههای دوم این نماز در س��خنانی بازنگری در س��اختار مدیریت متمرکز را
امری ضروری برای حل مشکالت اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود :تفویض اختیارات به استانداران کشور برای رونق
اقتصاد منطقه ضرروت است ،از رئیسجمهور انتظار میرود ،طبق اصول  127و  128قانون اساسی بخشی از اختیارات
خود را به استانداران تفویض کند .به گزارش تسنیم آیتا ...محمدعلی موحدیکرمانی با اشاره به مشکالت اقتصادی
و معیشتی مردم ،توجه به آن از سوی قوای سهگانه را امری ضروری دانست و تصریح کرد :تمامی قوای سهگانه در حل
مشکالت اقتصادی وظیفه سنگینی به عهده دارند و باید به این مسئله حیاتی توجه شود.
وی در بیان توجه قوای سهگانه به مشکالت اقتصادی گفت :پیشنهاد اول این است که کاالهای اساسی فقط باید با نرخ
ارز ترجیحی  4200تومان تهیه ش��وند که اینها ش��امل مواد اولیه دارو ،مواد غذایی ،نهادههای دامی و کشاورزی و سایر
مایحتاج عمومی مردم اس��ت؛ متأس��فانه طبق اطالعات واصله ،از اواخر فرودین امس��ال تا اواس��ط خرداد ،کاهای غیر
ضروری با ارز  4200تومانی وارد کشور شده است ،نمیدانم که تأسف و نگرانی خود را چطور عنوان کنم.
خطیب نماز جمعه این هفته تهران ،واردات کاالهای غیر ضروری به کش��ور با ارز  4200تومانی را موجب ایجاد فس��اد و
رانت در اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود :از دولت انتظار میرود که بازار ثانویه ارز را بهطور جدی پیگیری کند.آیتا...
موحدیکرمانی ادامه داد :اختصاص ارز  4200تومانی به سفرهای غیر ضروری خیانت به کشور است ،البته به سفرهای
ضروری نظیر سفرهای دانشجویی باید این ارز اختصاص یابد.
طی��ب نم��از جمعه این هفته ته��ران تأکید کرد :همچنی��ن راهکارهای دولت برای جهتدهی ب��ه حجم عظیم نقدینگی
باید به س��مت بازارهای مولد اقتصادی هر چه سریعتر مشخص شود؛ عدم استقالل بانک مرکزی از دولت ،ریشه اصلی
مشکالت اقتصادی کشور است که راهحل آن ،استقالل بانک مرکزی از قوهمجریه است.
آی��تا ...موحدیکرمان��ی پیش��نهاد ب��ه دولت برای حل مش��کالت اقتص��ادی را در ترمیم تی��م اقتصادی را برش��مرد و
خاطرنش��ان کرد :بعضی از اعضای تیم اقتصادی دولت ،سیاس��تهای اقتصادی دولت را قبول ندارند ،چند صدایی در
تصمیمات اقتصادی از دولت پس��ندیده نیس��ت ،دولت باید صدای واحد اقتصادی داش��ته باشد ،الزم است از نیروهای
ج��وان ،فعال و همراه در تیم اقتصادی اس��تفاده ش��ود .خطیب نماز جمعه این هفته ته��ران همچنین ضمن تبریک به
مناس��بت والت امام رضا(ع) ،اظهار داش��ت به س��الگرد اقامه اولین نماز اشاره کرد و گفت :س��الگرد اقامه نماز جمعه به
امام��ت مرح��وم آیتا ...طالقانی را در این هفته داریم که باید از این نماز جمع��ه تجلیل که مردم را به اقامه نماز جمعه
تشویق کرد.

درسی از امام

اسرا
قرآن و عترت یعنی همان دو اصل وزینی که وجود مبارک رسول ا(...ص)
فرمود«:انی تارک فیکم الثقلین ،کتاب ا ...و عترتی» آن دو اصل وزین بود
که این کشور را حفظ کرد .اما آنها یک سخنگو طلب میکردند و رهبر کبیر
انقالب اسلامی حضرت امام خمینی(قدس س�ره) س�خنگوی قرآن کریم،
س�نت و عترت ش�د و در مرحله عمل ،آنها را از غربت و هجرت بدر آورده
پی�اده نم�ود و در این راه براب�ر تکلیف الهی گفتند و خ�ون دادند و تبعید
شدند تا اسالم از غربت وطنش بازگرداندند.
امام خمینی بنیان مرصوص ص34
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میز خبر
کاه�ش  ۸۸درصدی بارشهای تابس�تانه
در ایران

میزان بارشهای تیرماه س��ال جاری نس��بت به مدت
مش��ابه س��ال گذش��ته کاهش��ی  ۸۸درص��دی داش��ت.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ،بر اس��اس آمار
رس��می دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت
منابع آب ایران ،از ابتدای تیرماه  97تا پایان نخستین
ماه تابستان 0.5 ،میلمتر بارش در ایران ثبت شد.
ثب��ت  0.5میلیمتر بارش در تیرماه  97در حالی اس��ت
که در تیرماه  96میزان بارش های ثبت ش��ده در کشور
 4.1میلیمت��ر ب��ود .در واقع میزان ب��ارش های تیرماه
سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی
 88درصدی داشت.
در پایان تیرماه  ،97مجموع بارش های ایران در سال
آبی جاری به  167.2میلیمتر رسید که نسبت به مدت
مش��ابه س��ال قبل کاهش��ی  27.4درصدی و نسبت به
متوسط درازمدت کاهشی  30.7درصدی داشت.

 3کارش�ناس مالیات�ی ب�ه ج�رم دریافت
رشوه دستگیر شدند

دادس��تان عموم��ی و انق�لاب مرک��ز اس��تان الب��رز از
دس��تگیری  3کارش��ناس مالیات��ی در شهرس��تان کرج
خب��ر داد .حاج��ی رض��ا ش��اکرمی روز جمعه ب��ه ایرنا،
افزود 3 :نفر از کارشناس��ان ام��ور مالیاتی به علت اخذ
رش��وه در کرج دس��تگیر ش��دند .وی اضافه کرد :افراد
دس��تگیر ش��ده مالیات برخ��ی مودیان و ش��رکت ها را
کاهش داده و همچنین از تعدادی ش��رکت در اس��تان
البرز وجوهی را دریافت می کردند.
دادس��تان عمومی و انقالب کرج در ادامه خاطر نش��ان

کرد :پس از رصد اطالعاتی و تحقیقات انجام شده این
افراد دستگیر شدند.

ترامپ هم ترکیه را تهدید به تحریم کرد

س��اعتی پس از آنکه مع��اون رئیس جمه��وری آمریکا
ترکی��ه را به دلیل آزاد نکردن کش��یش آمریکایی متهم
ب��ه جاسوس��ی در ای��ن کش��ور به تحری��م تهدی��د کرد،
ترامپ نیز با تهدید به «تحریم های گسترده» خواستار
آزادی این کشیش شد.
به گزارش ایرنا ،دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
در پیام��ی توئیتری تهدی��د کرد که به دلیل بازداش��ت
طوالن��ی مدت «ان��درو برونس��ون» کش��یش آمریکایی
متهم به جاسوسی در ترکیه ،این کشور را هدف تحریم
های سنگین قرار می دهد.
ترامپ با بیان اینکه برونسون از مشکالت سالمتی رنج
می برد ،افزود :این روحانی بیگناه باید فورا آزاد شود.

 ۱۶۰ه�زار میلیارد توم�ان از پول بانکها
قفل شد

ح��دود  ۱۶۰ه��زار میلی��ارد توم��ان از مناب��ع بانکه��ا
ب��رای س��پرده قانون��ی در بان��ک مرک��زی بلوک��ه ش��ده
اس��ت .به گزارش ایس��نا ،س��پردههایی ک��ه بانکها به
عنوان س��پرده قانونی و دی��داری در بانک مرکزی قرار
میدهند یک��ی از ابزارهای بانک مرک��زی برای کنترل
سیاس��تهای پولی اس��ت .این س��پردهها از محل ۱۰
ت��ا  ۱۳درص��د س��پردههایی که م��ردم در بانکه��ا قرار
میدهند تامین شده و در بانک مرکزی قرار میگیرند.
آخری��ن وضعی��ت صورته��ای مال��ی بانکه��ا از ای��ن
حکایت دارد که مجموع سپردههایی که در بانک مرکز
توزی��ع کردهاند به ح��دود  ۱۶۰هزار میلی��ارد تومان در

پایان س��ال  ۱۳۹۶میرسد .این رقم در مقایسه با سال
 ۱۳۹۵حدود  ۲۲.۲درص��د افزایش دارد .این در حالی
است که حجم س��پردههای بانکها در بانک مرکزی از
س��ال  ۱۳۹۲که ح��دود  ۷۹هزار میلی��ارد تومان بوده تا
پایان سال گذشته حدود دو برابر شده است.

رهایی  ۶۰اعدامی از چوبه دار

مدیر ندامتگاه کرج گفت :طی چهارس��ال گذش��ته 60
اعدام��ی با تالشهای کمیته صلح و س��ازش و رضایت
اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند.
به گزارش ایس��نا،ایرج فتاحی گفت :اخیر ًا یک زندانی
محک��وم به اع��دام که هفت س��ال از زندانی ش��دن وی
میگذشت با گذشت شاکی و اولیای دم از اعدام نجات
یاف��ت .فتاحی اف��زود :این زندانی زمانی که  51س��ال
داشت به دلیل اختالفات شخصی و به بیان خودش در
یک حادثه و به صورت ناخواسته مرتکب قتل میشود.
وی ادامه داد :این فرد در این مدت زیر فش��ار روحی و
روانی زیادی قرار داش��ت به همین دلیل توس��ط گروه
مددکاران اجتماعی زندان پذیرش شده بود و از همان
چهارس��ال پیش این گروه تعامل با اولیای دم را شروع
کرد و خوش��بختانه پس از هفت سال با رضایت شکات
به آغوش خانواده خود بازگش��ت .فتاحی خاطرنش��ان
کرد :از چهارس��ال پیش تاکنون کمیته صلح و س��ازش
در اس��تان به ریاست مدیرکل زندانهای البرز تشکیل
ش��ده و در ای��ن م��دت  60نفر ب��ا رضایت اولی��ای دم از
چوبه دار رهایی یافتهاند.

فرمانده کل سپاه :تجاوز نظامی هزینه
سنگینی برای دشمن دارد

فرمان��ده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی با بیان

اینکه «دروغ پراکنی های دش��من با هوشمندی مردم
و مس��ئوالن نتیجه ای جز شکس��ت ندارد» تأکید کرد:
اگ��ر دش��منان بخواهند ب��ه تجاوز نظامی دس��ت بزنند
هزینه های بس��یار سنگینی برای آنها به دنبال خواهد
داش��ت .به گ��زارش ایرنا س��ردار محمدعل��ی جعفری
در جمع دانش��جویان بس��یجی ش��رکت کننده در دوره
معرفت��ی «اس�لام ن��اب» پس از ش��نیدن دی��دگاه های
نمایندگان دانشجویان ،به عملکرد سپاه در سال های
اخیر اشاره کرد و افزود :این نهاد تا  10سال پیش فقط
رویکرد امنیتی و نظامی داشت اما با تدبیر رهبر معظم
انق�لاب به عرص��ه های جنگ ن��رم و تهاج��م فرهنگی
ورود ک��رده اس��ت« .تهدید های نظام��ی خارجی که از
س��وی دشمنان اعمال می شود نیز خیلی جدی گرفته
نمی ش��ود زیرا ما قدرت پاس��خگویی داریم ،اما ضعف
ها و تهدیدات داخلی جدی تر است».
وی با برش��ماری تفاوت بین اقش��ار بس��یج و س��پاه ،با
یادآوری فرمایش��ات رهبری که «اتکای اقشار بسیج به
س��پاه است اما بس��یج تحت امر سپاه نیست و در اقدام
و عمل مس��تقل اس��ت» افزود :دغدغه مشترک سپاه و
بسیج حفظ و ارتقاء انقالب اسالمی است.

مبادله تهدید با ترامپ صحیح نیست

بع��د از س��خنان رئیسجمه��ور و پاس��خهای ترام��پ
و پمپئ��و ب��ه ای��ن اظه��ارات ،ش��اهد موج جدی��دی از
تحلیلهای مختلف داخلی و خارجی بودیم .مهمترین
نکته در این میان لحن شدیدی بود که رؤسای جمهور
ایران و آمریکا در قبال هم به کار بردند .در این راس��تا
حس��ین وال��ه اس��تاد دانش��گاه و معاون سیاس��ی دفتر
رئیسجمه��ور اصالح��ات مبادل��ه تهدید ب��ا ترامپ را

صحی��ح نمیداند و میگوید جنگ روان��ی آمریکا علیه
ایران اهداف عینی همچون ملتهبتر س��اختن بازار و
س��لب اعتماد از مردم به دنب��ال دارد و به خاطر همین
هم واکنش مقامات داخل��ی نباید به این اهداف کمک
کند.

وضعیت پرونده فعاالن محیط زیست
بازداشتی

محمد حسین آقاسی ،وکیل مدافع سام رجبی و طاهر
قدیری��ان از فع��االن محیط زیس��ت بازداش��تی درباره
وضعی��ت موکالن��ش گفت :م��وکالن من بی��ش از  6ماه
اس��ت ک��ه در بازداش��ت هس��تند و بازپ��رس پرونده در
یازده��م تیر ماه ،بازداش��ت موقت آنه��ا را که مدت آن
به پایان رس��یده بود ،ابقا کرد .محمد حسین آقاسی،
وکی��ل مدافع س��ام رجب��ی و طاهر قدیری��ان از فعاالن
محیط زیس��ت بازداش��تی درب��اره وضعی��ت موکالنش
گفت :موکالن من بیش از  6ماه اس��ت که در بازداش��ت
هستند و بازپرس پرونده در یازدهم تیر ماه ،بازداشت
موق��ت آنها را ک��ه مدت آن به پایان رس��یده ب��ود ،ابقا
ک��رد .وی افزود :خانواده بازداش��تیها نس��بت به قرار
موق��ت اعتراض کردند .پرونده بازداش��تیهای محیط
زیس��ت برای رسیدگی به شعبه  28دادگاه انقالب رفت
و به احتمال بس��یار زیاد اعتراض آنان رد شود و مدتی
دیگر در بازداشت موقت بمانند.

انتقاد شدید عارف از سیاستهای
ارزی دولت

رئی��س فراکس��یون امی��د مجل��س گف��ت :اظهرم��ن
الش��مس ب��ود ک��ه سیاس��ت ارزی دولت برای کش��ور
مش��کالتی را ب��ه وج��ود م��یآورد .محمدرض��ا عارف

رئی��س فراکس��یون امید مجلس ش��ورای اس�لامی در
نشس��ت هم اندیش��ی دبیران کانون صنفی اس��تادان
دانش��گاهی ایران ب��ا بی��ان اینکه برای کان��ون صنفی
اس��تادان دانش��گاهی ایران جای��گاه راهب��ردی قائل
هستیم ،گفت :کمیس��یونهای شورای مرکزی کانون
باید فعال ش��وند و نقد مش��فقانه قبل از تصمیمات را
ش��کل دهند .مث�لا در سیاس��ت ارزی بان��ک مرکزی
هی��چ واکنش��ی از ای��ن کان��ون ندیدیم ،الزم ب��ود این
سیاس��ت مورد نق��ادی قرار گرفته و نظ��رات کانون در
قال��ب نامهای ب��ه رئیس جمهور اعالم میش��د .وی با
اظه��ار نگرانی از وضعیت آس��یب ه��ای اجتماعی در
کش��ور از اعض��ای کانون صنفی اس��تادان دانش��گاهی
ایران خواست نسبت به این مضوع حس��اس باش��ند.

پیشنهادهای اتحادیه اروپا در مورد
برجام در سطح کالن معقول است

رئیس مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره به مذاکرات
صورت گرفت��ه در مورد برج��ام با کش��ورهای اروپایی
گف��ت :ای��ن مذاک��رات از طری��ق وزارت ام��ور خارجه
در ح��ال پیگی��ری اس��ت ،پیش��نهادهایی از س��وی
اروپاییها برای تسهیل در امر تجارت و خریدوفروش
مطرحش��ده ک��ه عمدت�� ًا راج��ع ب��ه س��اماندهی ام��ور
بانک��ی ،ف��روش نفت و ص��ادرات هس��تند .اروپاییها
در ای��ن پیش��نهادات مط��رح کردهان��د ک��ه قوانی��ن و
مقرارت��ی در داخ��ل اتحادیه اروپا وضع ش��ود تا تجار
راحتت��ر بتوانن��د خریدوفروش داش��ته باش��ند ،این
پیش��نهادها در س��طح کالن معقول اس��ت اما در حال
پیگیری هس��تیم تا جزئیات این پیشنهادها تبدیل به
دس��تورالعملش��ود.

