
 مدیر کل پست استان
 اعالم کرد :

 رئیس شورای شهر مشهد در جلسه با 
شهردار و معاونان شهرداری مطرح کرد:

 تحویل 12 هزار کارت سوخت
 تا صبح دیروز 

 اولویت نخست شورا ؛
 انضباط مالی- اداری و مبارزه با فساد
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 اقرار متهم  
ردیف اول به صدور 

اظهارنامه های 
غیرواقعی

شناسایی مخدرها در 
کمتر از 10 ثانیه

 وعده حل کمبود 
گاز مایع تا پایان هفته

الیحه ایجاد منطقه آزاد 
 تجاری سرخس- دوغارون

 به مجلس رفت

تولد  هزار نوزاد نارس 
در چند ماه ابتدای 

سال

حذف سلول های 
جنینی دارای ژن بیمار 

در مشهد

14 اثر در بیست و نهمین 
جشنواره تئاتر خراسان رضوی 

روی صحنه می روند

ذخایر خونی استان 
دوباره در وضعیت 

هشدار

 صفحه۵

 صفحه۴

 صفحه۴

 صفحه۵

 صفحه۷
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دستاورد محققان شرکت 
دانش بنیان مشهدی که 
می تواند جایگزین نمونه 

آمریکایی شود

معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد خبرداد:

توسط محققان دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد انجام شد

 افتتاح »رضوان 29«  
از منزل شهید محرابی

۴
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گزارشی درباره تعدد 
استعالم ها از دستگاه های 

مختلف برای شروع فعالیت 
واحد تولیدی

دومین جلسه دادگاه  متهمان 
قاچاق ارز  و پول شویی  برگزار شد

 صفحه۷

24 خان، برای 
گرفتن مجوز 

فعالیت صنعتی!

افتتاح کتابخانه مشارکتی »موفقیت آسان است« در منطقه توس

در دومین روز هفته کتــاب، کتابخانه عمومی 
مشــارکتی »موفقیت آســان اســت« در منطقه 
توس مشــهد آغاز به کار کرد. به گزارش روابط 
عمومــی اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی 
خراســان رضــوی، مدیــرکل کتابخانــه هــای 
عمومی خراسان رضوی در مراسم افتتاح این 
کتابخانه گفت : از خیران بزرگــوار که با ایجاد 
کتابخانه عمومی و مشارکتی »موفقیت آسان 
اســت« یک اتفاق خوب فرهنگــی را در منطقه 
ای  از مشــهد مقــدس کــه کتابخانــه عمومی 
ندارد، رقم زدند تشکر می کنم. حجت االسالم 
»علــی اکبــر ســبزیان«، ادامــه داد: کاری کــه 
برای خــدا و خدمت بــه مــردم باشــد ماندگار 
اســت و حتما به لطــف و عنایــت خداوند مورد 
توجــه مــردم و عالقه منــدان به کتــاب و کتاب 
خوانی قرار خواهد گرفت. مدیرکل کتابخانه 
های عمومی خراسان رضوی گفت: این گونه 

مناطــق مشــهد مقــدس که هــم جمعیت 
زیادی دارند و هم بدون کتابخانه هستند 
به این نوع اقدامات خیر نیاز دارند. حجت 
االســالم ســبزیان افزود: این ســاختمان 
که بــه همت خانــواده خیر و نیــک اندیش 

»آدمی« و »بهبودی« در این منطقه به کتابخانه 
عمومی تبدیل شده است، می توانست کاربری 
های متفاوت دیگــری غیر از کتابخانه داشــته 
باشــد، اما این خانواده فرهنگ دوســت بنای 
خیری ایجاد کرده اند که عالقه مندان به کتاب 
و کتاب خوانی و مطالعه با حضور در آن به علم 
و آگاهی و دانایــی خود می افزاینــد و برکات و 
آثار مثبتــی خواهد داشــت کــه امیدواریم این 
برکات در زندگی دنیوی و اخروی شامل حال 
خانواده آدمــی و بهبودی باشــد. در ادامه این 
مراسم، »محمد رضا بدیع زادگان«، رئیس اداره 
کتابخانه های عمومی مشــهد نیــز ضمن ابراز 
خرسندی از افتتاح کتابخانه عمومی مشارکتی 
در یکی از مناطق بدون کتابخانه عمومی مشهد 
گفــت: ایــن منطقــه مســتعد ایجــاد کتابخانه 
عمومی است و مطمئن هستم این کتابخانه با 

استقبال عموم مردم مواجه خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان:

دستورالعملی بر کاهش سود 
سپرده ها ابالغ نشده است

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی 
گفت: پرداخت ســود ســپرده های بانکی براساس 
دســتورالعمل بانــک مرکــزی یک یــا دو ســال قبل 
ابالغ شــد که ســود کاهش پیدا کــرد اما بــه تازگی 
دســتورالعملی  مبنی بر کاهش سود ســپرده های 
بانکــی ابــالغ نشــده اســت. حســن مونســان در 
گفت وگو با ایســنا، تصریح کرد : ســود سپرده های 
بانکــی براســاس دســتورالعمل بانــک مرکــزی 
پرداخت می شده مگر این که بانک هایی که خارج از 
دستورالعمل بانک مرکزی سود پرداخت می کردند، 
میزان آن را کاهش داده باشــند اما بر اساس آخرین 
مصوبه بانک و ابالغیه بــرای پرداخت ســود، اتفاق 
خاصی رخ نداده و بر اســاس همان دستورالعمل ها 
پرداخت می شود، هم اکنون سود یک ساله بلندمدت 
15 درصد و کوتاه مدت به صورت ماه شمار 10 درصد 
است. مونسان همچنین با اشاره به تکذیب رسمی 
مسئوالن در زمینه دریافت مالیات از سود سپرده های 
بانکی اظهار کرد : با توجه به این که ســپرده گذاران 
مختلفی وجوه خود را برای توسعه اقتصادی کشور در 
بانک ها گذاشتند، امکان گرفتن مالیات وجود ندارد.
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گران فروشی های بنزینی را گران نمی خریم صفحه۲

 
به روزنامه خراسان اطالع دهید

 پرونده گران فروشی گوشت
 روی میــز تعزیرات

پیگیری گزارش یک شهروند از گران فروشی، در اولین روز اجرای  طرح »گران نخریم« 

 حمایت جدی 
دولت از روند 

سازندگی مشهد

استاندار در مراسم بهره برداری 
از ایستگاه الندشت خط ۲ 

قطارشهری مشهد مطرح کرد:

  صفحه۴

رزم حسینی: حضور مدیرکل 

اطالعات استان در این مراسم به 

منظور پشتیبانی از شورای شهر و 

شهردار جوان مشهد است

رنا
: ای

س
عک



گران نمی خریم
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی
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 گزارش های مردمی از  ●
                         گران فروشی بنزینی

   هفته قبل و پیش از گرانِی بنزین، در میدان استقالل گوشت را 60 هزار 
تومان خریدم، اما امروز ۸0 هزار تومان می فروشند.

 در خین عرب، تا پیش از گرانی بنزین، آهن شاخه ای ۸50 هزار تومان 
بود اما االن یک میلیون و 200 هزار تومان شده و فروشنده ها می گویند 

گران تر هم می شود.  
   ساکن یکی از روستاهای اطراف مشهد هستم که هفته گذشته، یک 
کپسول ۱۱ بوتان را به قیمت 40 هزار تومان خریدم اما روز گذشته که 
برای خرید کپسول به چند نمایندگی از جمله نمایندگی های تپه سالم، 
خیابان آزادی ۱4۹، شاندیز بعد از موج های خروشان و بولوار توس مراجعه 
کردم، همه اعالم کردند گاز مایع موجود نیست و االن هم همین کپسول 

گاز، به مبلغ 60 هزار تومان معامله می شود.
   قیمت گوشت 22 هزار تومان از زمان افزایش قیمت بنزین، افزایش 
یافته. در خیابان صیاد شیرازی برای خرید گوشت رفتم که با قیمت هایی 
که دیدم، پشیمان شدم. قیمت قبلی گوشت گوسفندی 77 هزار تومان بود 
و امروز که قیمت کردم، ۹2 هزار تومان. همچنین قیمت مرغ هم هرکیلو، 

سه هزار تومان افزایش داشته.
  در منطقه قاسم آباد، چهارراه ادیب، شیر تا دو روز پیش کیلویی 2500 
تومان بود، حاال شده ۳000 تومان. گوشت قرمز هم از کیلویی 64هزار 

تومان شده ۸4 هزار تومان.
  در جاده قدیم، خیابان زمان، بین زمان ۳و5 روز پنج شنبه، گوشت 

قرمز کیلویی 70 هزار تومان بود اما دیشب ۹0 هزار تومان شده.
  در یکی دو روز اخیر، تمامی کارخانجات فوالد، نرخ شمش های 

میلگرد را با ۱00 تا ۱50هزار تومان افزایش ارائه می کنند.
گوشی  ورزش  چهارراه  در  فروشی  موبایل  گذشته،  شنبه  پنج    
سامسونگ مدل ای ۱0 را یک میلیون و پانصد و هفتادهزارتومان ارائه می 
کرد اما دیشب مغازه دیگری در چهارراه مخابرات، همان گوشی را 
دومیلیون و سیصدهزارتومان می فروخت. وقتی علت را پرسیدم گفتند به 

خاطر گرانی بنزین است.

راه های ارتباطی ما و شما

آیدی تلگرام:
@khorasanerazavi

شماره تلفن:
051-37009111

گزارش از شما پیگیری از ما

یک مطالبه عمومی  و مردمی
با اعــام نرخ جدیــد بنزیــن، مطالبه عمومی این اســت کــه گرانی 
بنزیــن اگرچــه مــی توانــد در برخــی حــوزه هــای حمــل و نقــل 
درون شــهری تا حــدودی تاثیر داشــته باشــد- که البتــه آن هم 
بایــد ضابطه منــد و قانونی باشــد- اما هیــچ توجیه منطقــی برای 
گران شدن  بی ضابطه و بدون دلیل دیگر کاالها  و خدمات وجود 
ندارد؛ بنابراین باید قاطعانه با هرگونه گران فروشی و تخلف در 

این زمینه برخورد کرد. 

در کنــار نظــارت نهادهای متولــی، آن چــه اهمیت ویــژه ای دارد، 
نظــارت مســتقیم مــردم در این حــوزه اســت. بــه همیــن منظور 
روزنامه خراسان در طرحی مشترک با همکاری دادستانی، اداره 
کل تعزیرات حکومتی و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراســان رضوی، حلقــه ارتباطی مســتقیم با مــردم خواهد بود. 
در این میــان نقش اولیه و اصلــی را مردم ایفــا خواهند کرد. به 
طوری که با گزارش های گران فروشی به روزنامه خراسان، طرح 
ضربتی با نهادهای یاد شــده آغاز می شــود و پس از محرز شدن 
تخلف گران فروشــی،  برخوردهای الزم و قانونی از جمله اخطار، 
جریمه نقدی و پلمب واحدهای صنفی متخلف با گران فروشان و 
سوء استفاده کنندگان از افزایش قیمت بنزین بر اساس قانون 
صــورت خواهــد گرفــت و متعاقبــا در روزنامه خراســان با هدف 
پیشگیری از گران فروشی های بدون دلیل منتشر خواهد شد. 
بنابراین با همراهی شــما شــهروندان از امروز تا زمانی که بازار 
رنگ ثبات و آرامش بیشتر  را به خود ببیند،  طرح ضربتی مقابله 
مردمی با گران فروشــی هــای بنزینــی و جلوگیری از تخلف ســوء 
اســتفاده کننــدگان بنزینــی را با کلیــدواژه »گران نمــی  خریم« 

آغاز می کنیم. 

 حمایت استاندار از پویش
 #گران_نمی_خریم

استاندار در گفت وگو با خراسان رضوی: بنده روزنامه خراسان 
امروز)دوشــنبه( را مطالعه کردم و پیشــنهاد و طرح خیلی خوبی 

بود. بنده از این طرح کاما حمایت می کنم.

حمایت معاون وزیر صمت و دبیر ستاد 
تنظیم بازار از پویش #گران_نمی_خریم

عبادی معاون وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار درباره پیشنهاد 
روزنامه خراسان برای تشکیل پویش گران نخریم و حضور مردم 
در صحنه نظارت وبرخورد با گران فروشی ، در گفت وگو با خراسان 
هم گفت : درباره فراخوان شما هم حتما استقبال می کنیم و باید 
حتما تاکید شــود که مــردم خریــد نکنند چون مــا در انباشــت کاال 
وضعیت خوبی داریم . ما هیچ منعی را برای خرید نداریم و مشکلی 
از جهت تامین کاال نداریم . قبل از اجرای طرح هم فروش های فوق 
العاده فروشــگاه ها را داشــتیم که امــروز مصــوب کردیم همین 
تخفیف ها را بــا حداقل 15درصد ادامه دهیــم . درباره بازار هم 

روند شکایات و گزارش ها حکایت از آرامش بازار دارد . 

استاندار در جلسه ستاد تنظیم بازار استان:

قیمت بنزین تنها 2.5 درصد در هزینه های سبد کاال موثر است
مســعود حمیدی | ســتاد تنظیم بازار اســتان روز گذشــته 

با حضــور اســتاندار، فرمانده نیــروی انتظامی اســتان، 
دادستان مرکز، روسای دستگاه ها با مدیران اتحادیه ها 
و اتاق اصناف تشکیل جلســه داد تا در خصوص تدابیر و 
راهکارهای مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش مضاعف 
قیمت کاالها و فشار بر مردم، تصمیمات الزم گرفته شود.

 از همه جوانان که آبروداری کردند تشکر می کنم	 
به گزارش خراسان رضوی، استاندار در ابتدای سخنان 
خود بیــان کرد: »بنــده به عنوان خــادم مردم در اســتان 
خراســان رضوی و امام رضــا)ع( از همه جوانــان عزیز و 
خردمند، پسران و دختران این استان، به خصوص مشهد 
مقدس که آبــروداری کردنــد و بزرگ ترهــا که نصیحت 
به موقع داشــتند و امنیت اســتان را حفظ کردند، تشکر 
می کنم. خیلی ها چشم دوخته بودند که مشهد چه خبر 
می شود؛ همه این توفیقات را از امام رضا)ع( و همراهی 
و دلسوزی مردم خراسان رضوی می دانیم. اگر مراقبت 
به موقع و تدبیر شجاعانه صورت نمی گرفت، شاید مشهد 

و خراسان رضوی هم دستخوش ناامنی می شد.«

 مردم با جمع 20 -30 نفره همراهی نکردند	 
»علیرضــا رزم حســینی« گفــت: »تصاویــر و فیلم هــای 
گرفته شــده در این مدت کاماًل گویای این است که مردم 
با این جمع 20 یا ۳0 نفره هیچ جا همراهی نکردند، این 
جمع در بعضی جاها مثل پارک ملت چند ساعت منتظر 
بودند مردم با آن ها همراهی کنند ولی این طوری نشد.« 
استاندار تصریح کرد: »ما در شورای تأمین تصویب کردیم 
که سنگ بخورید ولی سنگ نزنید. نیروی انتظامی عزیز 
ما! اگر سنگ خورد روی مردم و جوانان دست بلند نکند، 
حتی این فرزندان ما که نسل دهه های 70 و ۸0 هستند 
و توســط فضــای مجــازی فریب خورده انــد.« وی افزود: 
»افزایش قیمت ها مربوط به تمام کشــورهای دنیاســت، 
گاهی حتی بازاریان بــه دولت انتقــاد می کردند که چرا 
زودتر این کار نشد و چرا سرمایه سوزی می شود. ما 6 برابر 
متوسط جهانی بنزین مصرف می کنیم و این ثروت عظیم 
نسل های آینده به دلیل ارزانی قاچاق می شد. بنده از همه 
دستگاه های امنیتی، انتظامی، دســتگاه قضا و اعضای 
شورای تأمین که شبانه روز زحمت کشیدند تشکر می کنم. 
امروز مفتخریم به برکت وجود امام رضا)ع( کوچک ترین 
خسارت مادی هم نداشتیم و خونی از دماغ کسی نیامد.«

 باید در برخی حوزه ها به طور رسمی از مردم 	 
عذرخواهی کنیم

رئیس شورای تأمین استان گفت: »نظام ما مردم پایه است 
و تا زمانی که مردم با نظام باشند انقالب اسالمی امتداد 
خواهد داشت. البته این سخنان به این معنی نیست که 
اشکال نداشته ایم. ما خیلی کاستی ها داشتیم، در بعضی 
حوزه ها باید به طور رســمی از مــردم عذرخواهی کنیم، 

باید از مردمی که در ســختی قرارگرفته اند عذرخواهی 
کنیم.« وی گفــت: »بزرگ تریــن امتیاز ما امنیــت پایدار 
ماست. کشورهای منطقه را می بینید که چه وضعی دارند 
و دشمنان ما دنبال این هستند این امنیت پایدار ما را برهم 
بزنند و ما باید به هر قیمتی با چنگ و دندان این امنیت را 

برای بقای مردم حفظ کنیم.«

 پیشنهادهایی برای کاهش فشار به بازاریان	 
رئیــس ســتاد تنظیم بــازار اســتان خطــاب بــه مدیران 
اتحادیه هــا و اصنــاف اظهار کــرد: »نیروهــای امنیتی و 
انتظامی استان و مشهد وظیفه خودشــان را برای ایجاد 
امنیت انجام دادند؛ شما باید کمک کنید و ظرف دو روز 
آینده هر اقدام و پیشــنهاد و انتظاری مانند تخفیف های 
مالیاتــی و عــوارض را کــه  می تواند بــه تثبیــت قیمت و 
جلوگیــری از افزایش قیمــت کمک کند به اســتانداری 
ارائه کنید تا مدنظر قــرار بگیرد. ما بایــد کاری کنیم که 
معیشت مردم حفظ شــود. باید توجه داشــته باشید که 
قیمت بنزین تنها 2.5 درصد در هزینه های سبد کاال مؤثر 
است. لذا شما باید به همین اندازه 2.5 درصد قیمت ها 
را افزایش دهید نه ۱5 درصد و گاهی  تا 50 درصد.« وی 
تصریح کرد: سیاست استان، بگیر و ببند و امنیتی کردن 
اقتصاد استان نیســت. روند ما تعامل است و قرار نیست 
با معترضان قانون مدار برخورد قهرآمیز داشــته باشیم. 
شورای تأمین اســتان روی این موضوع یک دل است. ما 
مدافع مردم در مقابل ناکارآمدی مســئوالن دستگاه ها 
هســتیم. هر دســتگاهی چه دولتی و چه غیردولتی که 
با ناکارآمدی باعث ایجاد نارضایتی در مردم شــود ما در 
کنار مردم خواهیم بود. اگر کارخانه ای مشکل دارد باید 
مشــکلش را حل   و حق وحقــوق مــردم را پرداخت کند. 
البته باید توجه داشته باشید که عده ای با انقالب اسالمی 
کینه دارند و به هر شکل می خواهند امنیت و ناموس مردم 
را مورد تعرض قرار دهند که قانون گذار و دستگاه قضا به 

وظیفه خود کاماًل عمل می کنند.«
رئیس شورای تأمین اســتان ادامه داد: »بنده می گویم 
حتی اگر با آمریکا هم رفاقت کنیم مشکل ما حل نخواهد 
شد، نمونه اش کشور فرانسه که نوکر آمریکاست اما یک 
ســال اســت درگیر اعتراضات است و بی شــمار کشته 
داده اند. مردم حق  دارند، مشــکل  دارند و عصبانی هم 
می شــوند. در هیچ شــهری نیروی انتظامی در مرحله 
اول قصــد مقابله نداشــته اســت اما وقتی بــه خودروی 
اورژانســی که در حال کمک اســت تعرض می شود، آیا 
شــما قبول می کنید پلیس بی تفاوت به موضوع باشد؟ 
شــما می پذیرید وقتی به خودروی یک خانــواده که در 
بولــوار وکیل آباد در حال تردد اســت تعرض می شــود، 
مجاهدان امنیتی بی تفاوت باشند؟ شما حتمًا از نیروی 
انتظامی می خواهید امنیــت خانواده ها را تأمین کند و 

با شــرورها مقابله کند. در یکی از شهرستان ها مردم به 
گرانی اعتراض داشــتند به فرمانــداری مراجعه کردند 
و پذیرایی شــدند. بنده از رســانه ها و خبرنگاران تشکر 
می کنم کــه در این مــدت بــرای امنیت اســتان نهایت 

همکاری را داشتند.«

 باید شرایط فعلی را درک کنیم و تنها دنبال سود 	 
مادی نباشیم

دادستان مرکز استان نیز در این جلســه اظهار کرد: »در 
شرایط جنگ اقتصادی دشمنان وقتی دیدند نمی توانند 
از طریق نظامی ضربه وارد کنند، اقتصاد جامعه را هدف 
قراردادند. در این شرایط حاضران در جلسه جهادگران 
و سربازان این جنگ هستند. در شــرایط جهادی بحث 
سود و زیان مادی مدنظر نیست. سود و زیان ما اعتباری و 
معنوی است و زمانی موفق هستیم که بتوانیم مردم را که 
در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی قرارگرفته اند کمک 
کنیم. بنا نیست تجار و تولید کننده در این شرایط هم تنها 

به سود مادی خود توجه کنند.«

 در کوتاه مدت قیمت ها تثبیت شود	 
»محمدحســین درودی« افــزود: »مــا نمی خواهیــم در 
شــرایط فعلی با چماق روی ســر افــراد دخیــل در بازار 
بایســتیم؛ بلکه انتظار داریم بازاریان از شــرایط موجود 
درک درستی داشته باشند و با همدلی و همراهی همه 
باهم بــه این توفیق برســیم. بنزین گران شــده اســت و 
نگرانی مردم تنها به خاطر افزایش قیمت بنزین نیست 
بلکه نگرانــی آن ها به خاطر تأثیر ایــن گرانی روی دیگر 
کاالهاست. ما نمی گوییم که گرانی بنزین هیچ تأثیری 
ندارد اما در این شــرایط خــاص باید این افزایــش را در 
ارزاق عمومی مردم به خصوص کاالهای اساسی کنترل 
کنیم. لذا در کوتاه مدت تثبیت قیمت ها راهکاری است 
که باید به آن  توجه شود. البته ممکن است در این مسیر 
در برخــی حوزه هایی که متأثــر از افزایش قیمت بنزین 
نبوده اند هم سوءاســتفاده هایی صورت بگیرد که برابر 
قانون با آن ها برخورد خواهد شد. وی ادامه داد: انتظار 
ما این است در این شــرایط بازاریان با صرف نظر کردن 
از بخشی از سود خود و راهکارهای پیشنهادی دیگری 

شرایط قیمت کاالها و خدمات را مدیریت کنند.«

 نیروی انتظامی آماده همکاری کامل است	 
فرمانده نیروی انتظامی استان نیز در این جلسه اظهار 
کرد: »نیروی انتظامی برحســب مأموریتی کــه دارد با 
اتحادیه هــا و اصنــاف در ارتباط اســت و بــرای تعامل و 
همکاری با آن هــا در ســال رونق تولیــد آمادگی کامل 
دارد. سردار »تقوی« بابیان این که دشمنان برنامه های 
زیادی برای امنیت استان و شهر مشهد داشته اند افزود: 
بنده از تمام کسانی که در چند روز گذشته که اوج تالطم 
و تالش دشــمن برای ناامن کردن عرصه امنیت استان 

بود، زحمت کشیدند تشــکر می کنم.  برای خراسان و 
مشــهد مقدس دشــمن برنامه های زیادی داشت که با 
تالش های صورت گرفته اتفاق خاصی رخ نداد و بدون 

شک از این شرایط عبور خواهیم کرد.«

 وضعیت کاالهای اساسی استان مطلوب است	 
در این جلســه همچنین رئیس ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت اســتان   و دبیر ســتاد تنظیم بازار استان بابیان 
این که هیچ نگرانی در خصوص تأمین کاالهای اساسی 
در اســتان وجود ندارد افزود: با پیگیری های انجام شده 
برنج پاکستانی مورد نیاز استان تأمین شده و هم اکنون 
در فروشــگاه های عمومــی بــه خصوص فروشــگاه های 
شهرداری باقیمت ۱2 هزار و 500 تومان در حال توزیع 
است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد. »محمدرضا 
مس فروش« گفت: در خصوص تأمین مواد پروتئینی نیز 
با تمهیدات انجام  شده هم اینک توزیع مرغ گرم باقیمت 
۱۱ هزار و 700 تومان در حال انجام است. عالوه بر این 
در خصوص گوشــت قرمز نیز بــا تأمین انجام شــده بازار 
گوشت مدیریت شد و گوشــت تنظیم بازار که هم اکنون 
به ۳۸ هزار تومان رسیده است طی روزهای آینده به ۳5 
هزار تومان خواهد رسید. وی افزود: هم اینک بیشترین 
تالش ما نظارت و کنترل بازار است که با کمک اتحادیه ها 
در قالب طرح های مختلف این نظارت ها تشدید خواهد 
شد. در این جلسه همچنین رؤسای اتحادیه ها و اصناف 
اعالم کردند هیچ گونه مشــکلی برای تأمین کاال و مواد 
موردنیاز وجود ندارد. رئیس انجمن صنایع غذایی همگن 
نیز در این جلســه اعالم کرد، این انجمــن آمادگی دارد 
تمامی کنسروجات موردنیاز استان و کشور را با ۱0 درصد 
تخفیف عرضه کند.  البته اتحادیه تاکسیرانی نیز در این 
جلسه خواستار حمایت های ویژه توسط ستاد تنظیم بازار 
برای جلوگیری از فشار مضاعف ناشی از افزایش قیمت 
بنزین برای تاکسی ها و وانت های حمل و نقل شهری شد.

پیگیری گزارش یک شهروند از گران فروشی، در اولین روز اجرای طرح »گران نخریم« 

پرونده گران فروشی گوشت، روی میز تعزیرات
»تــا چنــد روز قبل گوشــت قرمز کــه بــه 65 هزار 
تومان رســیده بود، در طــول دو روز بــه 95هزار 
تومان رسیده. وقتی به قصاب ها اعتراض کردم، 
می گویند چون بنزین گران شــده، قیمت گوشت 
هم تغییر کرده. مگــر قرار نبــود افزایش قیمت 

بنزین در قیمت اقام تغییری ایجاد نکند.«

گزارش:محمـد بهبـودی نیـا ، عکس هـا: خراسـان | ایـن، متن 

پیامکـی اسـت کـه یکـی از شـهروندان پـس از آغـاز 
طرح »گـران نخریـم« در روز گذشـته، به همراه نشـانی 
بـه تحریریـه روزنامـه  گوشت فروشـی های مذکـور، 
خراسـان رضـوی فرسـتاده اسـت. در یـک عملیـات 
سـریع و بـه محـض دریافـت پیامـک، بـه دلیـل اهمیـت 
موضوع مطـرح شـده، بالفاصله   برای بررسـی موضوع 
بـا تیمی از بازرسـان سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
و مسـئوالن اتحادیـه گوشـت مشـهد، در قالـب گشـتی 
مشـترک به آدرس هـای اعالم شـده می رویـم. خیابان 
... مقصد ماسـت. چند قصابی که کنار هم قرار دارند، 
روی کاغـذ قیمتـی بـرای گوشـت گوسـفندی نوشـته و 
جلـوی مغـازه نصـب کرده اند کـه مغایـــر با قیمـِت درج 
شـده روی تابلوی درون مغازه اسـت و قیمـِت تابلو هم، 
مغایر بـا قیمـت مصـوب و قانونـی گوشـت گوسـفند. به 
صـورت ناشـناس قیمـت هـا را سـوال مـی کنـم؛ قیمت 
هرکیلـو گوشـت بـره نرینـه ۹2هزارتومـان. معـاون 
اتحادیـه گوشـت قرمز که بـا ما همراه شـده، مـی گوید: 
»قیمـت هایـی کـه در ایـن فروشـگاه ها نصـب و ارائـه 
شـده، بیـن پنـج تـا ۱0 هـزار تومـان باالتـر از قیمـت 
اعالمی اتحادیه که دوشـنبه قبل، ۱۳آبان اعالم شـد، 
هسـت. طـی چنـد روزگذشـته قیمـت هرکیلو گوشـت 
گوسـفند حـدود 20 هـزار تومـان بـاال رفتـه اسـت کـه 
البته بـه گرانـی بنزین مربوط نمی شـود، بلکـه دلیلش 
آزادسـازی صـادرات دام بـه اسـتان هـای دیگـر اسـت. 
منتهـا ایـن قصابی هـا، حتـی از ایـن افزایـش قیمـت 
قانونی هم عدول کرده و حدود پنـج تا ۱0هزارتومان، 
گران تـر از قیمـت مصـوب ارائـه می کننـد. هـم اکنـون 

گوشـت بـره نرینـه، بـا وجـود تمـام گرانـی هـای ایجـاد 
شـده، بایـد کیلویـی ۸۳ تـا ۸5 هـزار تومـان بـه فـروش 
برسـد، نـه ۹2 و ۹5 هـزار تومـان کـه امـروز برخـی 

فروشـندگان گوشـت اعمـال کـرده انـد«

برخورد با گران فروشی، نبود فاکتور خرید، 	 
تبلیغات دروغ و ارائه گوشت تاریخ مصرف گذشته 

»گوهری« بازرس سازمان صنعت، معدن و تجارت توضیح 
می دهد: »در بازرسی از این واحدهای فروش گوشت که 
توسط شهروندان معرفی شدند، متاسفانه  فاکتور خرید 
و فروش به دســت نیامد و بنا به اظهارات معــاون اتحادیه 
گوشت ، در این واحدها که عالوه بر  اقدام به گران فروشی 
و تبلیغات خالف و اغوای مشتری با ارائه قیمتی پایین تر 
جلوی مغازه و گران فروشی درون مغازه که با آن برخورد و 
پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد، مقادیری گوشت 
تاریخ مصرف گذشته هم یافت شــد که بازرسان سازمان 
دام پزشکی برای بررسی و اقدامات الزم، حضور یافتند.« 
»ســیدمهدی رئوف قطب الدینی« سرپرست نظارت دام 
پزشکی مشــهد که در محل حاضر شــده، بعد از بررسی 
های اولیه اعالم می کند: »در این واحد مقداری گوشت 
که یخ زدایی شده و حدود 20 کیلو گوشت تاریخ مصرف 
گذشته کشف شد که برای بررسی به آزمایشگاه منتقل و 
بعد از آزمایش، پرونده برای رسیدگی به مراجع رسیدگی 
کننده ارسال می شود. عالوه بر این  بارها تذکر داده شده 
که قطعه بندی الشه و چرخ کردن گوشت باید در حضور 

مشتری انجام شود که این فروشنده به این دستورات بی 
توجه بوده و این نکات پس از ثبــت در پرونده، به تعزیرات 
ارسال خواهد شــد. چنان چه مردم تخلفات این چنینی 

مشاهده کردند، می توانند اطالع دهند.«

مشکالت مواصالتی، برهم زننده تعادل عرضه و 	 
تقاضای دام زنده و منجر به باالرفتن قیمت 

یکی از فروشـندگان که بنا به اعالم بازرسـان سـازمان 
صمت، اقدام بـه گران فروشـی کرده مدعی می شـود: 
»چهارشـنبه دام زنـده کیلویی ۳5 هـزار تومـان بود اما 
شـنبه بـه یـک بـاره بـه کیلویـی 45 هـزار تومان رسـید. 
سـازمان هـای نظـارت کننـده زمانـی مـی تواننـد بـه ما 
قیمت بدهند کـه قیمت خرید و فروش کامال مشـخص 
باشـد، نـه در ایـن شـرایط کـه قیمـت خریـد و فـروش 
نوسانات شـدیدی دارد.« در ادامه تهیه گزارش، برای 
باخبر شـدن از دالیل گرانی دام زنده در روزهای اخیر 
بـا »سـعادت علـی نیـا« معـاون امـور دام سـازمان جهاد 
توضیـح  کـه  می کنـم  گفت وگـو  کشاورزی اسـتان 
می دهـد: »بلـه. در روزهـای اخیـر شـاهد گرانـی دام 
زنـده نسـبت بـه روزهـای گذشـته بودیـم. بـه  طـوری 
کـه روز پنج شـنبه میانگیـن قیمـت دام زنده در اسـتان 
۳۳ هـزار تومـان بـود و روز شـنبه بـه 42 تـا 44 هـزار 
تومان رسـید. دلیـل ایـن افزایش قیمـت نه آزادسـازی 
صـادرات دام بـه اسـتان هـای دیگـر بلکـه شـلوغی و 
تجمعات در برخـی نقاط اسـتان در اعتراض بـه گرانی 

بنزیـن و ترافیک های شـدید در مسـیرهای مواصالتی 
و مشـکل در جابه جایی دام زنـده و در نتیجـه باال رفتن 
سـطح تقاضـا نسـبت بـه عرضـه دام و همچنیـن ورود 

دالالن بـه بـازار گوشـت قرمـز اسـت.«

حمل و نقل در حوزه کشاورزی، ریلی و کامیونی و با 	 
سوخت گازوئیل است و قیمت بنزین، تاثیری ندارد

علی نیا مـی افزاید: »در حـال حاضر مشـکالت موجود 
در زمینـه عرضـه گوسـفند زنـده حـل شـده و در مشـهد 
قیمـت هرکیلـو دام سـنگین ۳5 هـزار تومـان و دام 
سـبک حـدود ۳۸ هـزار تومـان اسـت و طـی روزهـای 
آینده قیمت هـا متعـادل می شـود.« وی دربـاره قیمت 
واقعـی گوشـت قرمـز گوسـفندی در بـازار مـی گویـد: 
»قیمـت ایـن نـوع گوشـت همیشـه دوبرابـر قیمـت دام 
زنـده اسـت؛ بـه عنـوان مثـال اگـر قیمـت هرکیلـو دام 
زنـده ۳5 هـزار تومـان باشـد، قیمـت هرکیلـو الشـه 
بدون دنبـه بایـد حـدود 70 هـزار تومـان و گوشـت ران 
حداکثـر ۸5 هـزار تومـان باشـد. هـر فـردی قیمتـی 
باالتر از ایـن ارائه کنـــد، گران فروشـی انجـام داده و با 
این فـرد برخوردهای قانونی انجام می شـود. به شـکل 
کلی حمـل ونقـل اغلـب کاالهـا در حـوزه کشـاورزی از 
جملـه دام، بـه صـورت ریلـی و کامیونـی اسـت و از آن 
جا که سـوخت ایـن وسـایل نقلیـه گازوئیل اسـت، تاثیر 
افزایـش قیمـت بنزیـن بـر ایـن بـازار و قیمـت دام، بـه 

شـدت ناچیـز اسـت.«

گران نمی خریم
 گرانی فروشی های بنزینی را 
به روزنامه خراسان اطالع دهید

طرح ضربتی مقابله با 
گران فروشان بنزینی

گزارش های خــود از گران فروشــی های بــدون ضابطه و به 
بهانــه افزایش قیمــت بنزیــن را به شــماره 2000999 

پیامک کنید و ابتدای پیامک بنویسید: #گران نخریم



اخبار

گوناگون

 وعده حل کمبود گاز مایع
 تا پایان هفته

غروبــی - رئیــس تامیــن و توزیع  شــرکت پخش 
فراورده های نفتی منطقه خراســان رضوی وعده 
داد تــا پایان هفته جاری مشــکل کمبــود گاز مایع 
در استان رفع خواهد شــد. »بهرنگ قلی زاده« در 
گفت وگو با خراسان رضوی اظهار کرد : در چند روز 
اخیر شــاهد افزایش تقاضای شهروندان در زمینه 
مصــرف گاز مایــع بودیم کــه از صبح یک شــنبه به 
وسیله سه شرکت فرگاز، پرسی ایران گاز و شرکت 
بوتان حدود 200 تن گاز مایع تا ظهر دوشــنبه در 
سطح شهر مشهد توزیع شده تا مردم امنیت روانی 
داشته باشــند و کمبودی در زمینه گاز مایع وجود 
نــدارد. وی افــزود: کمبــود های مقطعــی در چند 
روز گذشــته را رد نمی کنیم اما به شــهروندان این 
آرامش خاطــر را می دهیم  که کمبــودی در زمینه 
گاز مایع در استان و شهر مشهد نیست و ان شاءا... 
تا پایان هفته وضعیت سیلندر گاز در شهر مشهد و 
شهرهای اطراف به حدی خواهد بود که نیازهای 
مصرف کننده واقعی برطرف شود. قلی زاده ادامه 
داد: از دو مسیر گاز مایع  برای شهر مشهد در حال 
تامین اســت،  در چند هفتــه گذشــته چندین رام 
قطار گاز مایع توزیع شــده و از ظهر روز ســه شــنبه 
)امروز(هم  یک رام قطار حاوی  120 تن گاز مایع  
برای بوتان گاز وارد مشهد می شود که تا حدودی 
مشکل را  برطرف می کند. وی افزود: فهرست تمام 
استفاده کنندگان از گاز مایع در روستاهای استان 
را به تفکیــک خانوار و کد ملــی در اختیــار داریم و 
در صورتی که گاز هــا به این مناطق تــا پایان هفته 
نرســیده باشــد با عامالن توزیع به شــدت برخورد 
می کنیم. وی همچنین گفت: اگر شــهروندان در 
زمینه کمبود گاز مایع شکایتی دارند  با شماره های 
09627 و 37672111  تمــاس بگیرنــد تا این 

موضوع را بالفاصله پیگیری کنیم و پاسخ دهیم.

مدیر کل پست استان اعالم کرد :

 تحویل 12 هزار کارت سوخت
 تا صبح دیروز

مدیرکل پســت اســتان گفــت: از روز جمعــه تا صبح 
دوشنبه تعداد 12 هزار کارت سوخت در شعب پستی 
استان به مردم تحویل داده شــده است. »سید احمد 
موسوی« با بیان این مطلب افزود:  بیش از 200 نفر 
از پرســنل اداره پست اســتان در زمینه تحویل کارت 
سوخت به مردم حضور و مشــارکت داشته اند و دفاتر 
و نواحی پستی تا ســاعت 1۸ در زمینه تحویل کارت 
ســوخت پاســخ گو هســتند. وی با اشــاره بــه حضور 
حداکثــری پرســنل اداره پســت اســتان در خدمات 
رســانی برای ارائه کارت ســوخت، خاطرنشان کرد: 
تعدادی از کارمنــدان بخش های مختلــف این اداره 
بر اســاس اولویت در محــل باجه هــای تحویل کارت 
سوخت حضور پیدا کرده اند و این موضوع تا زمانی که 
نیاز باشد، ادامه خواهد داشت تا شهروندان به سرعت 
کارت سوخت خودروی خود را دریافت کنند. موسوی 
گفت: البته شهروندان نیازی به حضور در باجه های 
پستی ندارند و می توانند با مراجعه به سامانه رهگیری 
مرســوالت پســتی در کوتاه ترین زمان ممکن کارت 
سوخت را در نشــانی محل ســکونت تحویل بگیرند. 
مدیرکل پست اســتان اظهار کرد: شــهروندان برای 
دریافت کارت سوخت از مراکز پســت، کارت خودرو 
یا برگ سبز  خودرو و مدارک شناسایی مالک خودرو 
را به همراه داشــته باشــند. وی افزود: در صورتی که 
شهروندان تاکنون برای دریافت کارت سوخت اقدام 

نکرده اند، به دفاتر پلیس+10 مراجعه کنند.

شهروندان برای بازگشایی رمز دوم کارت 	 
سوخت عجله نکنند

در همین زمینه، شــرکت پخش فــراورده های نفتی 
منطقه خراسان رضوی از مردم درخواست کرد برای 
بازگشــایی رمز دوم کارت سوخت خود عجله نکنند. 
»قائمی طلب«مســئول  روابط عمومی این شرکت با 
اعالم این خبر گفت : در چند روز اخیر با موج مراجعه 
کنندگان برای بازگشــایی رمز کارت سوخت مواجه 
شــدیم و روزانه در دو شعبه این شــرکت بیش از هزار 
کارت سوخت بازگشایی رمز می شــود. هم اکنون با 
هجوم و ازدحام شــهروندان در خصوص بازگشــایی 
رمز دوم کارت ســوخت روبه رو هســتیم کــه از آن ها 
درخواست می کنیم برای بازگشــایی رمز دوم کارت 
ســوخت ابتدا به جایگاه های سوخت مراجعه داشته 
باشند و چهار رقم آخر کد ملی شــان را که تا پایان آذر 
ماه به  عنوان پیش فرض برای رمز کارت ســوخت در 
نظر گرفته شده اســت، وارد کنند. وی ادامه داد: در 
صورتی که در جایگاه، رمز دوم کارت ســوخت شــان 
خطا داد و باز نشد برای بازگشایی آن مالک خودرو می 
تواند با در دست داشتن کارت سوخت، کارت ماشین 
و کارت شناسایی به دو شــعبه شرکت پخش فراورده 
های نفتی منطقه خراسان رضوی در خیابان صاحب 

الزمان )عج(  7 یا شعبه بولوار سجاد مراجعه کند.

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پول شویی در مشهد برگزار شد

اقرار متهم ردیف اول به صدور اظهارنامه های غیرواقعی
خبر

اقتصادی

دومین جلســه رســیدگی به اتهامــات متهمان 
پرونده قاچاق کالن ارز و پول شــویی در دادگاه 
ویژه رســیدگی به جرایــم اخاللگــران در نظام 
اقتصــادی در مشــهد برگــزار شــد. بــه گزارش 
خبرنگار  میــزان، در ابتدای این جلســه قاضی 
منصــوری  رونــد برگــزاری دادگاه و اتهامــات 
متهمــان را تشــریح کــرد. پــس از آن رئیــس 
دادگاه از دادســتان عمومی و انقالب خراسان 
رضوی خواســت به بیان مطالب خــود و دفاع از 
کیفرخواست بپردازد. قاضی »درودی« با تبیین 
اقدامــات دادســرای عمومی و انقالب مشــهد 
در مرحلــه تحقیقــات مقدماتی گفــت: تمامی 
تحقیقات نشان می دهد که اقدامات متهمان آن 
هم در شرایط موجود که دشمن با تمام امکانات 
در حال ایجاد فشار به ویژه از طریق اقتصادی به 
کشــور اســت، حتما از مصادیق اخالل در نظام 
اقتصادی است. قاضی درودی افزود: مجموعه 
قضایــی اســتان در رســیدگی بــه پرونده هــای 
گذشته از این دســت هم نشــان داده که با عزم 
راسخ و قاطعیت و با محوریت دفاع از حقوق عامه 
ان شاءا... در چارچوب قانون به اتهامات وارده 
به هفت متهم این پرونده نیز رســیدگی و قانون 
را اجرا خواهد کرد. پس از اظهارات دادســتان 
عمومی و انقالب مرکز خراسان رضوی، رئیس 
دادگاه از نماینــده مدعی العموم خواســت تا به 

قرائت کیفرخواست متهمان بپردازد.

اضرار قابل توجه به کشور از طریق قاچاق 	 
ارز و پول شویی

پس از آن، محمود میرشــکار فرزند شاه جهان به 
عنوان اولین متهم به جایگاه فراخوانده شد. طبق 
اعالم نماینده مدعی العموم، نامبرده به مشارکت 
در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق 

شبکه ای و سازمان یافته، متهم و در محضر دادگاه 
حاضر است. نماینده دادســتان گفت: اقدامات 
خالف قانون نامبرده در کنار دیگر تخلفات سایر 
متهمان موجب برهم زدن تعادل بازار و در برخی 
موارد خنثی شــدن اقدامــات مقامات مســئول 
شده اســت. قاضی منصوری با تشکر از اقدامات 
دادســرای عمومی و انقــالب مشــهد و ضابطان 
دستگاه قضایی، گفت: اقدامات شبکه ای متهم 
ردیــف اول و ســایر متهمــان در شــرایط تحریم و 
جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت مظلوم ایران، 
متضمن اضرار قابل توجه به کشور از طریق قاچاق 
ارز و پول شــویی به مبلغ بیش از 9 هــزار میلیارد 

تومان شده است.

 صدور اظهارنامه غیرواقعی	 
 توسط رئیس بانک

متهم محمود میرشکار فرزند شاه جهان گفت: 
اقــرار می کنــم کــه اظهارنامه های موصــوف را 
من صادر و خالف قانــون رفتار کــرده ام و قبول 
دارم. قاضــی منصــوری خطاب به متهــم اظهار 
کرد: مستندات تخلفات به همراه اقاریر شما در 
پرونده وجود دارد. نماینده دادســتان در ادامه 
بیان کــرد: نامبــرده رئیس یکی از شــعب بانک 
ملی در یکی از اســتان های جنوب کشور بوده و 
با صدور اظهارنامه هــای غیرواقعی ارزی، نقش 
موثری در مجموع این اقدامات سازمان یافته با 
هدف قاچاق ارز و پول شویی داشته است. متهم 
ردیف اول در ادامــه دادگاه گفت: اظهارنامه ها 
تحت نظارت خودم بود. رئیس صندوق اقدامات 
الزم را انجام می داد و مــن اظهارنامه ها را امضا 
می کــردم. وی ادامــه داد: افــراد دیگــری نیز با 
اســتفاده از همیــن اظهارنامه هــای غیرواقعی 
صادر شــده، ارزهای موجود در بــازار داخلی را 
جمــع و در طول ســال هــای متمادی از کشــور 
خارج می کردند. ایــن متهم گفــت: طبق روال 
معمــول بایــد ارزهــای اظهــاری بــرای ورود به 

کشور، شمارش شود؛ اما عمال نزد ما این اتفاق 
نمی افتــاد. پول ها از خــارج نمی آمــد و ارزهای 
داخلی را جمع می کردند. متهم میرشکار افزود: 
اشــتباهم را قبــول دارم و تخلفات محرز اســت. 
نماینــده دادســتان گفــت: نامبــرده طــی چند 
مرحله بابت اقداماتی که انجام می داده مبالغی 
را دریافت می کرده است. وی از متهمان خواست 
تمــام واقعیت ها را بگوینــد و افزود: مســتندات 
پرونــده کامــل اســت. پــس از دفاعیــات متهم، 
قاضی منصــوری از وکیــل مدافع متهــم ردیف 
اول خواســت تا به دفاع از موکل خــود بپردازد. 
وکیــل مدافع متهــم ردیــف اول پرونــده گفت: 
من به دنبال بیان این نکته کــه موکلم کامال بی 
گناه اســت، نیســتم. همه ما در برابر اعمالمان 
در پیشــگاه قانون و خداونــد متعال باید پاســخ 
گو باشــیم. وی افزود: باید دید چه مقامات و چه 
کســانی مســئولیت نظارت داشــته اند و چرا به 
مســئولیت خود عمل نکرده اند که این اتفاقات 
روی دهد؟ چــرا باید حلقه های مفقوده داشــته 
باشیم؟ باید ابعاد مسائل روشن شود. موکل من 
خودش صادقانه می گوید که اشتباه کرده است، 

ما از دادگاه تقاضای اجــرای عدالت داریم. پس 
از دفاعیات وکیل این متهم، نماینده دادســتان 
گفت: متهم میرشــکار به عنوان یک عامل مهم، 
زمینه ســاز این حجــم از تخلفات شــده اســت. 
رئیس دادگاه پس از آن از نماینده بانک مرکزی 
خواست تا به بیان مطالب خود بپردازد. نماینده 
بانک مرکزی افزود: متهم ردیف اول شــاغل در 
شبکه بانکی بوده و از شــرایط ارزی و اقتصادی 
مطلع بوده، بنابراین نمی تــوان ادعا کرد که وی 
جهل به اقدامات خود داشــته است. این افراد با 
سوءاستفاده از موقعیت خود با همکاری تعدادی 
دیگر از افراد، از شــهرهای مختلــف ارز را جمع 
آوری و از کشور خارج می کردند. نماینده گمرک 
نیز گفت: از دادگاه انتظار اجرای قانون و عدالت 
را داریــم. رئیــس دادگاه اعالم کرد: بــا توجه به 
اتهامات و دفاعیات متهم ردیف اول، قرار کیفری 

وی تشدید و به نامبرده تفهیم می شود.

خارج کردن اظهارنامه های سفید از بانک 	 
توسط متهم ردیف دوم

با فراخوانده شــدن متهم ردیف دوم به جایگاه، 

کیفرخواست »غالمحسین سنگچولی« فرزند 
فداحســین توســط نماینــده دادســتان قرائت 
شد. سنگچولی متهم به پول شویی، اخذ رشوه 
و مشــارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی 
کشور از طریق قاچاق شبکه ای و سازمان یافته 

ارز است.
 نماینده دادســتان هنگام قرائت کیفرخواست 
گفــت: نامبرده بــا افــراد داخلــی و خارجی در 
زمینه تخلفــات مطرح شــده همکاری داشــته 
اســت، مســتندات پرونــده مشــخص کننــده 
تخلفات نامبرده است. متهم سنگچولی افزود: 
اظهارنامه هــا در اختیــار مــن و تحــت نظــارت 
رئیس شــعبه بود. وی ادامــه داد: بــا اقداماتی 
کــه انجــام می دادنــد توجــه مــن به همــکاری 
جلــب شــد و اظهارنامه هــای ســفید را از بانک 
خارج و در مشهد استفاده می کردم. این متهم 
گفت: اشتباه کردم. در این هنگام مستندی از 
اظهارات متهم در صحن علنی دادگاه مبنی بر 

اقاریر صریح متهم پخش شد.
پس از دفاعیات متهم سنگچولی، وکیل مدافع 
وی به دفاع از نامبرده پرداخــت و گفت: چنان 
چه مســئوالن متولی امور بانکی در زمان خود 
نظارت مناسبی می داشتند چه بسا شاهد وقوع 
این تخلفات نمی بودیــم. بنابراین تقاضا داریم 

تصمیمات متناسب با قصور موکل اتخاذ شود.
رئیــس دادگاه نیز از وکالی مدافع خواســت تا 
ضمن دفــاع از موکالن خــود در صحــن علنی 
دادگاه، لوایح دفاعیه خود را بــه دادگاه تقدیم 
کنند.نماینــده بانک مرکزی نیــز در واکنش به 
اظهــارات وکالی مدافــع گفت: خروج اســناد 
رسمی بانکی از شعبه مذکور، غیرقانونی بوده 
و تخلف صورت گرفته توســط متهمان روشــن 
اســت. پس از اتمــام اظهــارات نماینــده بانک 
مرکــزی و گمــرک جمهــوری اســالمی ایران، 
رئیس دادگاه ادامه رســیدگی را بــه صبح فردا 

)امروز( موکول کرد.
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برگزاری نشست فرصت های
 سرمایه گذاری و تجاری ایران و سوریه

نشســت فرصت های ســرمایه گذاری و تجاری 
ایران و سوریه در مشــهد برگزار شد. به گزارش 
ایســنا، معاون امــور بازرگانی و توســعه تجارت 
سازمان صمت استان در این نشست گفت: هم 
اکنون بخش عمده ای از تعرفه هــای کاالهای 

توافق شده بین دو کشور ۴ درصد است. 
غفوری مقدم در خصوص آمار 
صادرات استان به سوریه در 
ســال 97  نیز گفت: میزان 
صادرات اســتان به ســوریه 
حدود 6۵00 تن بــه ارزش 
1/۵ میلیون دالر بوده و عمــده کاالها الیاف، 
مخمــر، فراورده هــای غذایــی، کاغذ گــراف، 
سیب زمینی آماده و موارد مشابه بوده است. وی  
ادامــه داد: اولویت های توســعه همکاری های 
اقتصادی، امکان تهاتر کاال و فعال کردن شورای 
بازرگانی مشترک است . همچنین  از موارد در 
دســت اقدام تاســیس مرکز تجــاری ایــران در 
دمشق و راه اندازی شرکت حمل و نقل مشترک 

بین دو کشور بوده است.

 برنامه ریزی برای رفع محدودیت ها 	 
وی بیــان کــرد: بــا همــه ایــن شــرایط هنــوز 
محدودیت ها و مشکالتی برای توسعه ارتباطات 
تجاری بین دو کشــور از جمله مشکالت بانکی 
و مســائل ناشــی از تحریم وجود دارد، با همین 
هدف چنــد اولویــت از جملــه ترک تشــریفات 
رسانی  مناقصات، تسهیل صدور روادید و اطالع 
قوانین تجاری دو کشور در دست پیگیری است. 
یکی از مــوارد مهمی کــه فعاالن اقتصــادی دو 
کشــور مدنظرشــان بوده، مســئله تبادل پول و 
مســائل مالی اســت. در همین زمینه به تازگی 
تفاهمی بین بانک های مرکزی دو کشور امضا 
شد که گشایش بانک ها در دو کشور و تاسیس 

بانک مشترک در این تفاهم وجود دارد.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق 
بازرگانی اســتان نیز گفت: 
اتــاق بازرگانــی به طــور جد 
برنامه ریزی دارد که بتواند با 
ســوریه همکاری اقتصادی 
فراوانی داشته باشد. ایران و سوریه از هر جهت 
برای گســترش فعالیت های تجــاری آماده تر و 
ذی حق تر هســتند. »محمدحســین روشنک« 
ادامه داد: برای این که به این موارد برسیم دنبال 
چند حرکت هستیم. یکی این که به عنوان اولین 
اقدام تالش می کنیم تا پرواز بین مشهد و دمشق 

را برقــرار کنیــم، دوم ایــن کــه نمایشــگاه های 
اختصاصی کاالهای تولیدی و کشاورزی در دو 
کشور برگزار شود. وی خاطرنشان کرد: تالش 
خواهیم کرد با کسب مجوزها در تهران و استان، 
تا پایــان امســال هیئت تجــاری از خراســان به 

ریاست معاون استاندار به دمشق اعزام شود.
عمومــی  اتحادیــه  رئیــس 
کشاورزان سوریه نیز در این 
نشســت گفــت: متاســفانه 
رسانه های بین المللی باعث 
شــدند دو شــرکت بزرگ ما 
پروازهای  خود به ایران را لغو کنند چون به دلیل  
اعتراضات، تبلیغات منفی شــده اما مــا به ایران 
آمدیــم و در تهران و مشــهد موردی را مشــاهده 
نکردیم. »نــزار ســعدالدین« افزود: ما از ســوریه 
سربلند و پیروز بر داعش به ایران آمدیم که به برکت 
رئیس جمهوری بشار اسد و ارتش سوری مقاوم که 
شهادت ها و رشادت های زیادی تقدیم کردند، 
تمام وضعیت کشور سوریه از دست آن ها خارج 
شد که با همکاری کشورهای دوست و در راس آن 
ها ایران و رهبــری حکیمانه مقام معظم رهبری 
اتفــاق افتــاد. وی گفــت: مــا نیــاز به بازســازی 
کشــورمان داریم و بازســازی ســوریه به دســت 
کشورهای دوست انجام می شــود که در کنار ما 
ایستادند و از ما دفاع کردند و در راس آن ها ایران 

قرار دارد.

جذب 200 میلیون دالر سرمایه  خارجی 	 
در استان طی 6 ماه 98

مدیــرکل امــور اقتصــادی و 
دارایی استان نیز با اشاره به 
این کــه اقتصــاد اســتان در 
شش ماه ابتدای سال باالی 
7 درصد مثبت بوده اســت، 
جــذب  باالتریــن  کشــور  کل  در   : گفــت 
ســرمایه گذاری خارجی را در استان داشتیم و 
توانســتیم بــا 20 طــرح مصــوب حــدود 200 
میلیون دالر جذب کنیم. »حسین امیررحیمی« 
افزود: بــا وجود ایــن که ما ســوریه را بــه عنوان 
دوســت و شــریک تجــاری و اقتصــادی ایــران 
می دانیم اما در این 20 طرح که از آلمان، عراق، 
افغانســتان، ترکمنســتان و امــارات حضــور 
داشتند، طرح مصوبی از کشور سوریه نداشتیم. 
وی تصریــح کــرد: در حــال انجــام مطالعــه ای 
هستیم تا بر اساس آن اولویت های استان برای 

سرمایه گذاری را جدا  کنیم. 



اخبار

اجتماعی

قائم مقام تولیت آستان قدس تاکید کرد:

لزوم صیانت و استیفای حقوق 
موقوفات آستان قدس رضوی

قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی بر لزوم صیانت 
و استیفای حقوق موقوفات آســتان قدس تاکید کرد. 
به گزارش آســتان نیوز، مصطفی خاکسار قهرودی در 
مراســم تکریم و معارفه مدیرعامل ســازمان موقوفات 
آســتان قدس در اســتان تهران با بیان این کــه یکی از 
رسالت های خطیر آستان قدس رضوی در دوره جدید، 
اســتیفای حقــوق و تثبیت مالکیــت اراضــی و امالک 
موقوفه حضــرت رضــا)ع( اســت، اظهارکــرد: رعایت 
غبطه وقف و موازین شرعی در برنامه ریزی برای اراضی 
موقوفه از مهم ترین رســالت های آستان قدس رضوی 
اســت که ماموریتی ذاتی، ســنگین و موثر به شمار می 
آید. وی افزود: در سال های پس از شهادت امام رضا)ع( 
واقفان نیک اندیــش اموال و دارایی هــای خود را وقف 
این آســتان مقدس کرده اند که نگهداری و مراقبت از 
این موقوفات و ایجاد منابع پایدار، از مهم ترین اولویت 
های ما حسب تاکید تولیت آستان قدس رضوی است. 
وی با اشاره به اهمیت ســازمان موقوفات آستان قدس 
رضوی در تهران گفت: افزایش بهره وری از موقوفات با 
استفاده از امکانات بالقوه و بالفعل و دریافت مطالبات 
معوقه از اشــخاص حقیقی و حقوقــی و اجرای دقیق 
نیات واقفان گزینــه های مورد انتظــار از این مجموعه 
است.شایان ذکر است، در این مراسم از زحمات و تالش 
های ســید صولت مرتضوی مدیرعامل سابق سازمان 
موقوفات آستان قدس رضوی در استان تهران تقدیر و 
سعید جعفری به عنوان مدیرعامل جدید این مجموعه 
معرفی شد. جعفری با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت 
اجرایی از دانشگاه علم و صنعت، دارای 25 سال سابقه 
مدیریت در دستگاه های دولتی و ستاد اجرایی فرمان 
امام خمینی)ره( است. وی پیش از این مدیرعامل بنیاد 

برکت بوده است.

برگزاری اردوی جهادی فیزیوتراپی 
در مناطق محروم مشهد

به همت بسیج دانشگاه علوم پزشکی مشهد، »اردوی 
جهادی فیزیوتراپی« در مناطق محروم مشهد آغاز شد.به 
گزارش تســنیم، این اردوی جهادی با هــدف کمک و 
یاری به افراد کم تــوان مناطق محروم مشــهد در حال 
برگزاری است و طی آن گروهی از جوانان و دانشجویان 
فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشــهد به این افراد 
خدمت رسانی می کنند، همچنین این اردو هم اکنون 
در منطقه گلشهر به صورت تخصصی در حال برگزاری 

است و تا 30 آبان ماه نیز خدمت رسانی ادامه دارد.

اخبار

سالمت

 ذخایر خونی استان 
دوباره در وضعیت هشدار

مدیرکل انتقال خون استان گفت: ذخایر خونی استان 
به دلیل کاهش مراجعات مردم به پایگاه های اهدای 
خون در وضعیت هشــدار قرار دارد. به گــزارش ایرنا، 
دکتر حمیدرضا اسالمی اظهار کرد: به دلیل سردی و 
برودت هوا، ذخایر خونی استان رو به کاهش است که با 
ادامه این روند در روزهای آینده، پاسخگویی به بیماران 

نیازمند و مراکز درمانی با چالش مواجه خواهد شد. 

 فعالیت 5 مرکز دولتی طب کار 
در مشهد

کارشناس مســئول حوزه طب کار دانشــگاه علوم 
پزشکی مشــهد گفت: در مشــهد پنج مرکز دولتی 
آماده ارائــه خدمت به نیــروی کار در حوزه طب کار 
هســتند. به گــزارش وب دا، »فحول« اظهــار کرد: 
کلینیک های طب کار با ارزیابی سالمت کارگران، 
صدماتی را کــه کار یا فضای کار بر نیروی انســانی 

وارد می کند، ارزیابی می کنند.

خبر

پزشکی

توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
انجام شد

 حذف سلول های جنینی 
دارای ژن بیمار در مشهد

مدیر گروه ژنتیک دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد 
اظهار کــرد: هــم اکنــون، کار حذف ســلول های 
جنینی اولیه  که دچار ژن بیمار هستند، از پروسه 
انتقال بــه رحم مادر، در مشــهد امکان پذیر شــده 
و دیگــر نیــاز بــه ارســال نمونه ها بــه تهــران برای 
تشــخیص بســیاری از بیماری هــای ژنتیکــی در 

مرحله قبل از النه گزینی جنین نیست. 
دکتر مجید مجرد در گفت و گو با وب دا با بیان این 
که این طرح با همــکاری بنیاد ژنتیک خراســان و 
اعضای هیئت علمی گروه ژنتیک پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد انجام شده است، اظهار کرد: 
پیشگیری از بروز بیماری های ژنتیک و مادرزادی 
و تشــخیص جنســیت کودک، قبــل از النه گزینی 
جنین در رحم مــادر، با تالش محققان در مشــهد 

ممکن شد.
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گزارش جلسه

محمد حسام مسلمی

روز گذشته طی مراسمی ایستگاه الندشت خط 
2 قطار شــهری مشــهد با اعتباری بیش از ۱20 
میلیارد تومان به بهره برداری رســید و ایســتگاه 
باقی مانده این خط که ایستگاه کوهسنگی است، 
به گفته شهردار مشهد در دو هفته آینده در مدار 
قرار می گیرد. امــا  آن چه در اجرای پــروژه های 
قطار شهری اهمیت دارد، حمایت دولت است که 
استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده دولت 
از اجرای پروژه قطار شهری حمایت و اختصاص 
سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه 
قطار شهری را نیز از جمله موارد حمایت دولت در 

این زمینه بیان کرد.

از رسانه ها و همه مردم شریف استان تشکر 	 
می کنم

بــه گــزارش »خراســان رضــوی«، علیرضــا رزم 
حسینی اســتاندار خراســان رضوی روز گذشته 
در مراســم بهره برداری از ایستگاه الندشت خط 
2 قطار شــهری که با حضور مدیــر کل اطالعات 
استان، شــهردار، رئیس و اعضای شــورای شهر 
مشــهد و معاون عمرانی اســتاندار برگزار شــد، 
اظهار کرد: باید شکرگزار باشــیم، مردم نجیب، 
خــوب، عاقــل و فهیم مشــهد و خراســان رضوی 
در این روزها الگوی کشور شــدند. وی افزود: در 
روزهایی که همه دشمنان خارجی و گاه عده ای 
در داخل به دنبال این بودند که انسجام، وحدت، 
امنیت، سازندگی و آبادانی کشور را به هم بزنند، 
خراسان رضوی با مشــارکت مردم فهیم و رسانه 
های عزیز در کمال امنیت و نظم قرار دارد، واقعا 
یکی از دالیل حضورم در این جــا، این بود که می 
خواستم از رســانه های عزیز تشــکر کنم ، انصافا 
رســانه های نوشــتاری و مجــازی و صدا و ســیما 

همراهی بسیار خوبی داشــتند و جا دارد از همه 
مردم شــریف خراســان رضوی تشــکر کنم.وی 
تصریح کــرد: حضور مدیرکل محتــرم اطالعات 
اســتان در این جا با وجــودی که کمتــر در جایی 
حضور پیــدا می کننــد، به منظــور پشــتیبانی از 
شورای محترم شهر و شهردار جوان مشهد است. 
ما آماده ایــم برای پشــتیبانی از روند ســازندگی 
این شــهر بزرگ و مهم ملی و جهانی، بدون نگاه 
به گرایش های سیاســی، حمایت جدی و جانانه 
ای داشته باشیم. وی افزود: البته حتما شهردار 
مشهد و شورای محترم خودشان پیشگام مبارزه 
با فساد بودند، هستند و خواهند بود، بنابراین ما 
به عنوان خدمت گزار و نماینده دولت و ایشان به 
عنوان مسئول امنیت استان، پشتیبان و خدمت 
گزار واقعی مردم هستیم و خواهیم بود.استاندار 
تصریح کرد: اگر امنیت داشته باشیم می توانیم 
آهنگ آبادانی و سازندگی استان را ادامه دهیم اما 
اگر ناامنی و خرابکاری باشد یا به اموال عمومی و 
بیت المال ضربه و خسارت وارد شود و مردم کوچه 

و بازار امنیت نداشته باشند، نمی توانیم حرکتی 
در راستای آبادانی انجام دهیم.

 سال آینده بخشی از حاشیه مشهد 	 
به مناطق برخوردار تبدیل می شود

رزم حســینی تاکید کــرد: در سیاســت هایی که 
دولت اعالم کرده و ما هم در استان اعالم کردیم، 
به طور جدی در حوزه مسائل حاشیه شهر مشهد 
وارد شدیم و به دنبال این هستیم تا جایی که امکان 
دارد و در بضاعت مسئوالن استان است، مشکالت 
حاشیه شهر مشــهد رفع شــود تا بتوانیم زندگی 
و امکانات خوبــی برای مردم ایــن مناطق فراهم 
کنیم. وی افزود: ان شاءا... سال آینده بخشی از 
حواشی شهر مشــهد به مناطق برخوردار تبدیل 
خواهد شــد،  ما حتما هر ماه و هــر از چند گاهی 
پروژه هایی را در استان افتتاح می کنیم، امیدواریم 
این صــدای وحدت و همدلی و ســازندگی که در 
استان وجود دارد ادامه داشته باشد. وی تصریح 
کرد: از همه نیروهای انتظامی، اعضای شورای 

تامین و مردم شــریف که کمک کردند امنیت در 
استان برقرار باشد تشکر می کنم، ضمن این که 
این آرامش، نظم و امنیتی که در خراسان رضوی 
وجود دارد حتما به برکت پشتیبانی حضرت امام 

رضا )ع( بوده است.

اختصاص 3 هزار میلیارد تومان اوراق 	 
مشارکت برای توسعه قطار شهری مشهد 

استاندار همچنین در حاشیه این مراسم و در جمع 
خبرنگاران گفت: خوشبختانه شــهردار محترم 
اجرای خطوط 3 و 4 قطار شهری مشهد را تسریع 
و دولت امســال در برنامه های خــود پیش بینی 
کرده است که حدود سه هزار میلیارد تومان اوراق 
مشارکت در اختیار شهرداری قرار دهد، ضمن این 
که پروژه قطار شهری مشــهد از جمله پروژه های 
فعال کشور است. رزم حسینی همچنین در پاسخ 
به ســوال یکی از خبرنگاران که آیا با گران شدن 
بنزین تمهیداتی دارید که تعــداد زائران کاهش 
پیدا نکند، گفت: تعداد زائران کم نمی شود چون 
قیمت حمل و نقل عمومی افزایش نیافته و به نظرم 
مردم بیشتر به سمت حمل و نقل عمومی خواهند 
رفت. وی همچنین درباره قطع اینترنت و اقدامات 
برای رفع این مشکل نیز گفت: ان شاءا... به زودی 

رفع می شود.

تالش بیشتر برای خدمت به مردم 	 
محمدرضا کالیی شهردار مشهد نیز طی سخنان 
کوتاهــی در این مراســم گفــت: امیــدوارم پروژه 
ای که به بهره برداری رســید بــرای مردم مبارک 
باشد و تالش کنیم به مردم بیشتر خدمت کنیم. 
وی همچنین در حاشیه این مراسم گفت: بعد از 
افتتاح ایستگاه الندشت در خط 2 قطار شهری،  
هدف بعدی بهره داری ایســتگاه کوهسنگی در 
دو هفته آینده اســت، هدف بعدی نیز ان شاءا... 
۱5 دی ماه رســیدن دســتگاه تی بی ام حفاری 

قطار شهری در خط 3 به پایانه امام رضا )ع( است.
در بخش دیگری از این مراسم خلیل ا... کاظمی 
معاون عمران، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
مشــهد نیز به جزئیات افتتاح ایســتگاه الندشت 
خط 2 قطار شــهری مشــهد اشــاره کرد و گفت: 
ایستگاه الندشــت در خط 2 قطارشهری با طول 
۱35 متر و عرض ۱6 متر، به طور تقریبی 23 متر 
زیِر زمین احداث و برای بهره بــرداری از آن ۱20 
میلیارد تومان هزینه شده است. وی با بیان این که 
در مسیر احداث خط 2 قطارشهری حدود 500 
میلیارد تومان کمبود اعتبار داشتیم، افزود: مجبور 
شدیم از شورای شهر مشهد درخواست وام کنیم 
تا بتوانیم پروژه را سریع تر به بهره برداری برسانیم. 
وی در ادامه به آخرین وضعیت خط 3 قطارشهری 
مشــهد اشــاره کــرد و گفــت: طبــق برنامه ریزی 
انجام شــده، قرار است مسیر خط 3 قطارشهری 
مشهد از میدان شهدا تا پایانه مسافربری به طول 
5.2 کیلومتــر تا ســال ۱400 بــه  بهره برداری 
برســد تــا بتوانیم خطوط یــک و 2 قطارشــهری 
مشهد را به حرم مطهر رضوی وصل کنیم.  وی به 
کاهش سرفاصله زمانی در خط یک قطار شهری 
مشهد اشاره کرد و گفت: با اضافه شدن دو واگن 
جدید به خط یک قطار شهری، سرفاصله زمانی 
رسیدن قطار به ایستگاه از 5 دقیقه به 4.5 دقیقه 
کاهش یافته اســت. معاون عمران، حمل و نقل 
و ترافیک شــهرداری مشــهد در خصوص ایجاد 
مســیر ویژه برای ناوگان اتوبوســرانی نیز گفت: 
در این راستا پروژه ایجاد مســیر ویژه برای خط 3 
بی.آر.تی آغاز و اولین مرحله آن از میدان شــهدا 
تا میدان توحید اجرایی شده است؛ خوشبختانه 
بازخورد این اقدام مثبت بود و سبب شد تا سرعت 
اتوبوس از ۱0 کیلومتر بــه 20 کیلومتر افزایش 
یابد.مهــدی نیــا رئیس کمیســیون معمــاری و 
شهرسازی شورای شهر نیز در این مراسم گفت: 
یکی از اولویت های اصلی شورای شهر از ابتدای 
فعالیت خود، ادامــه اجرای پــروژه های بزرگی 
است که منجر به زیست پذیری مشهد خواهد شد 
و حمایت از اجرای پروژه قطار شهری فارغ از هر 
گونه نگاه سیاسی و صرفا با نگاه فنی بوده است، 
با وجود این که یک شوک ارزی در سال ۹6 اتفاق 
افتاد که باعث شــد هزینه اجرای یــک کیلومتر 

قطار شهری تقریبا بیش از سه برابر شود.

استاندار در مراسم بهره برداری از ایستگاه الندشت خط 2 قطارشهری مشهد مطرح کرد:

حمایت جدی دولت از روند سازندگی مشهد
رزم حسینی: حضور مدیرکل اطالعات استان در این مراسم به منظور پشتیبانی از شورای شهر و شهردار جوان مشهد است

مدیرکل بیمه سالمت استان اعالم کرد:

۶5۰۰ نفر متقاضی حمایت مالی بیمه سالمت
مدیر بهره برداری شــرکت گاز اســتان گفت: دو هزار و ۹00 انشــعاب رایگان گاز 
در اختیار مددجویان کمیته امداد و ســازمان بهزیستی اســتان قرار گرفته است. 
افتخاری در گفت وگو با ایرنا، مجموع انشعاب های گاز رایگان در این استان را سه 
هزار و 303 مورد اعالم و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ارائه رایگان سوخت گاز 

مربوط به اقشار آسیب پذیر بوده و بقیه انشعاب های گاز رایگان به اماکن مذهبی و خانواده معزز شهدا 
واگذار شده  است. وی افزود: بر اساس قانون، اماکن مذهبی، جانبازان باالی 25 درصد، خانواده شهدا، 
خانوارهای زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی برای یک بار از پرداخت حق انشعاب گاز معاف هستند. 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهدگفت: در چندماه ابتدای سال حدود 
هزار  تولد نوزاد نارس ثبت شده که مراقبت های الزم از این نوزادان به خوبی انجام 
شده است. به گزارش ایسنا، شاپور بدیعی در همایش روز جهانی نوزاد نارس که 
در بیمارستان قائم )عج( مشهد برگزار شد، اظهار کرد:  یکی از اولویت های بسیار 

مهم در کشور و دانشگاه علوم پزشکی، مادران  باردار وکودکان هستند. دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
به عنوان یکی از دانشگاه های قطب کشور در منطقه شمال شرق و شرق کشور، از لحاظ خدماتی 

همچون آموزش و درمان برای نوزادان نارس اقدامات شایسته ای انجام داده است.

مدیرکل بیمه سالمت اســتان گفت: حدود شــش هزار و 500 نفر در خراسان 
رضوی از آغاز طرح پوشش اجباری بیمه سالمت تاکنون، متقاضی دریافت حمایت 
های مالی این بیمه شده اند. سید مرتضی وجدان در گفت وگو با ایرنا افزود: طرح 
پوشش بیمه اجباری از ۱4 آبان در استان همزمان با سراسر کشور آغاز شد که در 

قالب این طرح افراد فاقد پوشش بیمه ای باید به دفاتر بیمه مراجعه کنند و حق بیمه آن ها بر اساس 
آزمون ُوسع یا استطاعت مالی دریافت می شود. وی تصریح کرد: حدود هشت میلیون نفر در کشور 

زیر پوشش طرح بیمه اجباری همگانی قرار می گیرند که ۱0 درصد آن ها از اهالی استان هستند.

مدیر بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی:معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبرداد:

۲۹۰۰ انشعاب گاز رایگان به مددجویان استان واگذار شدتولد هزار نوزاد نارس در چند ماه ابتدای سال

چهره ها و خبرها

رئیس شورای شهر مشهد در جلسه با شهردار و معاونان شهرداری مطرح کرد: 

اولویت نخست شورا؛ انضباط مالی- اداری و مبارزه با فساد 
رئیس شورای شهر مشــهد با بیان این که هیچ 
فعالیــت و اقدامــی واالتر از خدمــت  بی منت و 
خالصانــه به مردم غیور نیســت چراکــه در این 
شرایط دشوار، صبوری کرده و دولت و مدیریت 
شهری را همراهی می کنند، گفت: امیدواریم 
در باقی مانده زمان ماموریت شورای پنجم شهر 
مشهد، با توجه  به نیازها، پرداختن به اولویت ها 
بیش از پیش در دستورکار قرار گیرد؛ مهم ترین 
بحث در مدیریت شهری، تشخیص اولویت ها 
از نگاه مــردم و تالش برای ارائــه خدمات مورد 
نیاز آن هاست. همچنین انضباط مالی- اداری 
و مبارزه با فســاد نیز اولویت نخســت شــورای 
پنجم اســت. به گــزارش پایگاه اطالع رســانی 
شورا، محمدرضا حیدری در نشست جمعی از 
اعضای شورای شهر مشهد با شهردار و معاونان 
شهرداری، اظهارکرد: بیست و هفتم آبان ماه، 
یک سالگی آغاز مدیریت »محمدرضا کالیی« 
در شــهرداری مشهد اســت؛ روزی که اعضای 
شورای شهر ایشان را به عنوان شهردار منتخب 
شورای پنجم، برگزیدند. وی در ادامه با تقدیر 

از خدمات »تقی زاده خامســی« شهردار سابق 
مشــهد، گفت: طی یک ســال اخیر، برخالف 
انتظارات و با توجه به شرایط دشوار اقتصادی 
حاکم بر کشــور، خدمات مانــدگار و زیربنایی 
در حوزه هــای مختلــف به مــردم ارائه شــده و 
خالقیت ها و ابتکارات جدیدی توسط مدیریت 
شــهری در شــهر به وقوع پیوســته که به برکت 
انسجام، همراهی، همدلی، تعامل و هم افزایی 
در شهر، به ویژه در مدیریت شهری میان شورای 
شهر و شهرداری است که در کسب موفقیت ها 
بســیار تاثیرگذار بوده اســت. حیدری، نیروی 
جوانی، انگیزه و خالقیت ها را دیگر عامل موثر 
در موفقیت های مدیریت شهری بیان و تصریح 
کرد: شــرایط بــه نحوی رقــم خورده کــه امروز 
مشــهد در بین کالن شهرهای کشــور و حوزه 
های مختلف، حرف های بسیاری برای گفتن 
دارد. رئیس شورای شهر مشهد با بیان این که 
در کنار کارهای بزرگ و خدمات ارزنده ای که 
ارائه شــده، نقایص و کاســتی هایی نیــز وجود 
دارد، افزود: برای رفع این مشکالت باید تالش 

کرد تا آن ها را برطرف کنیم. وی افزود: با حفظ 
شان و جایگاه نظارتی خود، پیوسته پشتیبان و 
حامی تیم شهرداری، شهردار محترم و معاونان 
و حوزه مدیریت شهری بوده و خواهیم بود.وی 
در ادامه گفت: امیدواریم این تعامل و هم افزایی 
و اولویت  دادن به توسعه و آبادانی شهر، توسط 
تمامی دســتگاه ها و نهادهــا و چهره های موثر 
نیز مــورد توجه قرار گیــرد، تجربه نشــان داده 
که هم افزایی، تعامــل و ترجیح منافــع مردم و 
شهر به هر مقوله دیگری، آثار و برکات بسیاری 
دارد که مــردم ثمــرات آن را به عینه مشــاهده 
می کنند و لذا برای خدمــت به مردم، همه باید 
در کنــار یکدیگــر قــرار گیریم. رئیس شــورای 
شــهر گفت: باید با همــت و جدیت، شــرایط را 
به نحوی رقــم بزنیم کــه مردم احســاس کنند 
مدیریت شهری تمام عزم خود را برای خدمت 
به شهروندان جزم کرده است. حیدری تاکید 
کرد: شهرداری مشــهد با همکاری و همراهی 
تمامی دســتگاه های نظارتــی بایــد در زمینه 
مقابله با فساد پیشقدم شــود، شورای شهر نیز 

در امر مراقبت، کنترل و نظارت، با شــهرداری 
تعامل خواهد داشت. وی افزود: انضباط مالی 
و اداری و مبارزه با فساد و شفافیت، درخصوص 
تمامی مسائل دیگر، برای شورای شهر مشهد 
ارجحیــت دارد و در این خصوص بــا هیچ فرد، 
در هرجایگاه و ســمتی تعارف نداریم.حیدری 
با بیــان این که اگر کســی از مدار قانــون خارج 
شود، قطعا شورای شهر به وظیفه نظارتی خود 
عمل خواهد کــرد، افزود: از شــهردار محترم، 
معاونــان شــهرداری و مدیــران ســازمان ها و 
تمامی بخش های وابســته به مدیریت شهری 
انتظــار داریــم، همچون گذشــته بــا جدیت به 
مقابله بــا چنیــن رویکردهایی بپردازنــد. وی 
اظهارکرد: نظارت ها باید با جدیت صورت گیرد 
تا همان گونه که در تبیین و تدوین آیین نامه ها، 
برنامه ها، نرم  افزارها و مصوبات تالش کرده ایم، 
در بعــد اجرایــی نیــز گام هــای تاثیرگــذاری 
برداشــته شــود تــا بــا همراهــی و همــکاری، 
ارزش ها و برنامه  ها و جهت گیری هایی که قول 
پیگیــری آن ها را به مــردم دادیــم، تحقق یابد.
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گفت و گو

مریم ترسول

اعضای شــرکت دانش بنیان »ریز زیست تراشه 
فنــاوران« که یکــی از پنج گــروه برتر جهــان در 
حوزه طراحی شناســاگرهای زیســتی هستند، 
شناساگر ایرانی مواد مخدر ساخته اند که قادر 
است در کمتر از ۱0 ثانیه و با دقت باالتر از نمونه 
های خارجی، هر نوع ماده مخدری را تشخیص 
دهد. به گزارش خراســان رضوی، این شــرکت 
دانش بنیان که در دانشــگاه فردوســی مشــهد 
مســتقر اســت، به همت تعــدادی از اســتادان و 
دانش آموختگان دانشکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد از سال ۸۸، با چاپ مقاالتی 
در معتبرتریــن مجــات علمــی دنیــا شــروع به 
فعالیــت کــرد و بــر اســاس آمارســنجی پایــگاه 
اطاعاتی اسکوپوس، جزو پنج گروه برتر دنیا در 
زمینه شناساگرهای زیستی مبتنی بر آپتامرها 
معرفی شده است. آپتامرها، در واقع می توانند 
به صورت اختصاصــی به اهدافی مانند ســلول 
های ســرطانی، مــواد مخدر یــا ســموم غذایی 
متصل شــوند و عملکردهایی مانند دارورسانی 
یا شناســایی ســموم و مخدرها داشــته باشــند. 
شرکت ریز زیست تراشه فناوران نیز فعالیت های 
گســترده ای در همین زمینه داشــته و در حوزه 
شناسایی موادمخدر و ســموم غذایی به مرحله 

کاربردی رسیده است.

قابلیت استفاده در پایانه های مرزی و 	 
فرودگاه ها

دکتر »ســید محمد تقدیســی حیدریان«، مدیر 
عامل جوان این شرکت دانش بنیان می گوید: 
ما بیش از پنج مورد ثبــت اختراع داریم که یکی 
از آن هــا، کیت شناســایی مــواد مخدر اســت. 
این کیت ها، ســرعت شناســایی باالیــی دارند 
و به همین دلیــل در پایانــه های مــرزی و گیت 
های فرودگاه ها، کاربرد و ارزش خود را نشــان 
می دهند. کیت های ما، هر نــوع پودر مخدر از 
کوکائین، مورفیــن، تریاک و هروئیــن گرفته تا 
حتی شیشــه را در کمتر از ۱0 ثانیه کشــف می 

کنند.

یک محصول کامال ایرانی	 
دانشــیار گروه بیوتکنولوژی دارویی دانشکده 
داروســازی خاطر نشــان مــی کند: تولیــد این 
کیت، از صفر تا صــد در داخل ایــران انجام می 
شــود و معادل مبنایــی آن در خارج از کشــور به 
صورت تجــاری وجــود نــدارد. نکتــه کاربردی 
دیگر این اســت که کار بــا این کیت شناســایی 
مواد مخدر، بســیار ساده اســت و یک سرباز هم 
می تواند به راحتی از عهده آن برآید، تجهیزات 

و شرایط نگهداری ویژه ای هم ندارد و قیمت آن 
بسیار مناسب است.

کیت های آمریکایی، رقیب سرسخت 	 
نمونه برتر ایرانی

به گفته او، در این زمینــه نیروی انتظامی در حال 
اســتفاده از نمونه آمریکایی این کیت هاســت و با 
وجود معرفی نمونه ایرانی به مســئوالن مربوط، 
هنوز تصمیمی بــرای اســتفاده از نمونــه ایرانی 
گرفته نشده است. تقدیسی حیدریان می گوید: 
ما تمام برتری های نمونه ایرانی و نواقص تشخیص 
نمونه آمریکایی را برای دوستان نیروی انتظامی 
تشــریح کردیم و نامه نگاری های بسیاری انجام 
دادیم، اما تا امروز نتیجه ای ندیدیم. به ما گفته اند 
کیتی که فعا در نیروی انتظامی در حال استفاده 
است، یک نمونه آمریکایی است. وی می افزاید : 
به همین دلیل برای بررسی این نمونه آمریکایی، 
به سختی توانســتیم آن را تهیه و با کیت خودمان 
مقایسه کنیم که در این بررسی متوجه شدیم کیت 
ایرانی ما به مراتب دقت باالتر، کاربری راحت تر و 

هزینه کمتری دارد.تقدیسی حیدریان می گوید: 
دوســتان به صورت غیر مستقیم به ما می گویند 
»اگر محصول شما به میدان بیاید، باید واردات 
این کیت های آمریکایی قطع بشود. در حالی که 
سازمان جهانی بهداشت، کیت های آمریکایی 
را به طور رایــگان به ما می دهــد« در صورتی که 
ظاهــرا ماجــرا به این شــکل اســت که ســازمان 
جهانی بهداشــت بــه دلیل فعالیت کشــورهای 
فروشــنده مواد مخــدر در مرزهای ایــران، باید 
ســاالنه مبلغی کمک مالی به ما بکنــد و به جای 
بخشی از این مبلغ، کیت های آمریکایی را به ما 
می دهد. متاسفانه با این شیوه در واقع به جای 
جوانان ایرانــی، برای جوان آمریکایی اشــتغال 

ایجاد می شود.

توان تولید یک میلیون کیت در سال را 	 
داریم

وی مــی افزایــد: ما بــه راحتــی تــوان تولید یک 
میلیون کیت در ســال را داریم کــه از میزان نیاز 
ساالنه کشور هم بیشتر است و در صورت اجرایی 

شدن آن، برای حدود40 نفر به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم، شغل ایجاد می شود. ما برای این 
محصول، نیازی به سرمایه گذار نداریم و فقط با 
اعام درخواست خرید از سوی نیروی انتظامی، 

کار را انجام خواهیم داد.

دیگر طرح ها و برنامه های محققان	 
دکتر نورمحمد دانش، رئیس هیئــت مدیره این 
شــرکت  نیز می گوید: یکی دیگــر از موضوعاتی 
که به ســراغ آن رفتیم، ســاخت کیت شناســایی 
آلودگی و ســموم در مواد غذایی به شکل ساده و 
قابل مصرف برای مردم بــود. عضو هیئت علمی 
دانشــکده داروســازی اضافه می کند: به عنوان 
مثال، کیت شناســایی فلزات ســنگین، ســموم 
قارچــی و کشــاورزی و آنتی بیوتیک هــای باقی 
مانده در مرغ، گوشت و ماهی مصرفی، طراحی 
شده است، اما متاســفانه هنوز نتوانســته ایم آن 
ها را در بازار عرضه کنیم. تاش ما بر این بوده که 
این کیت ها در سبد مصرفی خانوار قرار بگیرد تا 
مردم بتوانند مواد غذایــی مصرفی خود را از نظر 
ســامت، کنترل و ســپس مصرف کننــد و مواد 
ناسالم را به مرور از سبد غذایی خود حذف کنند. 
وی بیان مــی کند: این که صرفا مــا به عنوان یک 
شرکت دانش بنیان، وسیله ای را به مردم بدهیم 
که به آن ها بگویــد در برخی مواد غذایی آلودگی 
وجود دارد، کارساز نیست و اصاح این موضوع، 
نیــاز به یــک عــزم ملــی دارد، باید همه ســازمان 
ها و مســئوالن، پای کار بیایند تــا الگوها اصاح 
شــود.  وی همچنین درباره رونــد تحقیقاتی این 
شــرکت در درمان سلول های ســرطانی توضیح 
می دهــد: مــا در این خصــوص به ســراغ خیران 
سامت رفتیم تا در پیشرفت پژوهشی این حوزه 
که می تواند در آینده موجب نجات هزاران بیمار 
سرطانی شود، کمک کنند. دکتر »خلیل آبنوس« 
از اعضای شــرکت دانش بنیان ریز زیست تراشه 
فناوران و عضو یک درصد دانشمندان برتر جهان، 
با اشــاره به جایگاه کار پژوهشی و کاهش بودجه 
هــای مربوط بــه آن در شــرایط اقتصــادی فعلی 
کشــور می گوید: گروه ما، پس از ۱0 سال تاش 
پژوهشــی، توانســت کار را بــه جایی برســاند که 
برای مردم مفید باشد، اما وقتی بودجه پژوهشی 
یک دانشگاه کم می شود، بســیاری از طرح ها و 
ایده ها انجام نمی شود، به مرحله کاربردی نمی 
رسد و ما مدام از شــرایط جهانی عقب می افتیم. 
وی می افزایــد: جایگاه فعلی خراســان رضوی و 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد در جهان و ایران، 
ثمره تاش هــا و حمایت هایی بــوده که از طریق 
ریاست محترم دانشگاه، معاونان و فعاالن عرصه 
پژوهش از گذشــته تا کنون، انجام شده است اما 
نگاه مســئوالن ملی بــه کار پژوهشــی و اهمیت 

اقتصاد دانش بنیان باید تغییر کند.

دستاورد محققان شرکت دانش بنیان مشهدی که می تواند جایگزین نمونه آمریکایی شود 

شناسایی مخدرها در کمتر از 10 ثانیه 
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نمایشگاه آبرنگ با موضوع آثار تاریخی و فرهنگی خراسان بزرگ در مشهد برپا شده است 

جست و جوی هویت گم شده در »میراث نیاکان« 
ترسول- نمایشگاه »میراث نیاکان«، این شب ها مشعل دار هویت و فرهنگ 
خراســانی به پهنای تاجیکستان، افغانســتان، ترکمنســتان، ازبکستان و 
خراسان ایران است. نمایشگاهی که اگر سری به آن بزنید، بخشی از هویت 
گم شده خود را پیدا خواهید کرد، هویتی فاخر و درخشان که در میان هرج و 
مرج دنیای مدرن و مشکات اقتصادی و روزمرگی ها، شاید گم شده و خاک 
خورده اســت. به گزارش خراســان رضوی، »الهه عامــری« هنرمند خوش 
ذوقی است که در این نمایشگاه انفرادی،  ۱۹ اثر نقاشی آبرنگ از بناهای 
تاریخی خراسان بزرگ را در نگارخانه رادین مشهد به نمایش گذاشته است. 
آثار تکیه زده بر دیوار نمایشگاه میراث نیاکان، هر یک رنگ و لعابی از گنبد و 
مناره های فیروزه فام مساجد و بناهایی مانند مسجد گوهرشاد و حرم مطهر 
رضوی و بناهایی در افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان دارند 
که در کنار الجورد آسمان و خنکای درختان در نقاشی ها، لحظات خوشی 
را برای بازدیدکنندگان رقم می زنند. عامری به خبرنگار ما می گوید: این 
سومین نمایشگاه انفرادی من است، در نمایشــگاه های پیشین در دو سه 
روز ابتدایی، حتی تا یک ســوم آثار هم به فروش می رســید و این مهر تایید 
مردم و هنردوستان بر تاش های من بود که باعث خوشحالی ام می شود، 

در افتتاحیه این نمایشگاه نیز با استقبال بسیار 
خوبی روبه رو شدم. وی همچنین درباره انگیزه 
خود از برپایی این نمایشگاه، ادامه می دهد: در 
نمایشــگاه میراث نیاکان، بیشــتر از هر چیزی 
می خواستم به همه یادآوری کنم که ریشه های 
ما در کجا بوده و فکر می کنم فرهنگ ما در این 
نقاشی ها نمایان اســت، این موضوع دغدغه من بود که احساس می کردم 
همه ما با فرهنگ مان بیگانه شده ایم. عامری از کم مهری برخی مسئوالن 
به هنرمندان هم گایه می کند و می گوید: با توجه به موضوع مهم فرهنگی 
و تاریخی این نمایشگاه، بســیاری از مســئوالن را برای بازدید از نمایشگاه 
دعوت کــرده بــودم اما آن هــا نیامدنــد، در حالی کــه حضورشــان در کنار 
هنرمندان باعث دلگرمی آن هاست و سبب می شود احساس تنهایی نکنند 
و برای ادامه راه، انرژی بیشتری داشــته باشند.شایان ذکر است نگارخانه 
رادین مشــهد در بولوار سجاد، حامد جنوبی ۱2 واقع شــده است و امروز و 
فردا نیز از ساعت ۱7 تا 2۱ میزبان عاقه مندان به تماشای آثار نمایشگاه 

»میراث نیاکان« خواهد بود.

افتتاح »رضوان 29 « از منزل شهید محرابی 
۱4 اثر در بیست و نهمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی روی صحنه می روند 

 بیست و نهمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی 
صبح دیروز به طور رســمی افتتاح شــد و آغازگر 
این رویداد هنــری حضور جمعــی از هنرمندان 
و پیش کســوتان تئاتر خراســان در منزل شهید 
مدافع حرم، »حســین محرابی« بود. به گزارش 
خراســان رضوی، در بیســت و نهمین جشنواره 
تئاتر خراســان رضوی، طی دیروز، امروز و فردا 
۱4 نمایــش از مشــهد و شهرســتان هــا در پنج 
سالن نمایش مشهد )اشراق، بهار، سالن اصلی، 
خورشــید، هنرســتان هنرهــای زیبا( بــا هم به 
رقابــت خواهند پرداخــت و روز پنج شــنبه، ۳0 
آبان نیز اختتامیه این دوره از جشــنواره با تقدیر 
از برگزیدگان و انتخاب دو  اثر برای رقابت های 

تهران، پایان می یابد.
به گــزارش خراســان رضوی، مراســم افتتاحیه 
این جشــنواره، روز گذشــته با حضــور مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان در منزل شهید 
مدافع حرم حســین محرابی برگزار شــد. دکتر 
»جعفر مروارید« در این نشســت گفــت: با توجه 
به تاکیداتی کــه رهبر انقاب بر ســبک زندگی 
ایرانی اسامی دارند و با توجه به بیانیه گام دوم 
انقاب اســامی، نمایــش نامه یکــی از بهترین 
رسانه ها برای نشــان دادن زیبایی های معارف 
اهــل بیــت )ع(، مفاهیــم اجتماعــی و انقابی، 
ایجاد خودآگاهی اجتماعی و سیاسی است که 
جوانان ما نیازمند آن هستند. وی افزود: نمایش 
نامــه، در فضای مشــهد، با روحیــات فرهنگی و 
اقلیمی که وجود دارد، می تواند بسیاری از نقش 
ها و وظایفــی که نهادهــای مختلــف از قدیم در 
زمینه های مختلف بر عهده داشــتند، به صورت 
عمومی و مردمی بیان کند. مروارید در خصوص 
جایــگاه واالی شــهید محرابــی نیز گفــت: این 
شــهید برای دفاع از مرزهای عقیدتی، هویتی و 
جغرافیایی کشور به شهادت رسید و امیدواریم 
جامعه فرهنگی و هنری استان، بتواند دین خود 
را در حفظ دین و معارف معرفتی به این شــهید، 

ادا کند.

سوژه های ناتمام گنجینه مقاومت و ایثار	 
»محمد حسین زاده« معاون فرهنگی 

سپاه امام رضا)ع( نیز در این نشست 
اظهار کرد: حــوزه مقاومــت و ایثار، 

ماننــد گنجی اســت که ســوژه ها و 
داســتان هــای عجیب، جــذاب و 

ناتمامی دارد و وظیفه ماست که 
به دنبــال این ســوژه هــا برویم. 

حســین زاده افــزود: وظیفــه 
مــا مدیــران و اعتقــادات خود 

هنرمنــدان ایــن اســت که به 

ســراغ این ســوژه ها بروند. رفتن به خانه شهدا 
و نشســتن پای حرف هــای همســران، مادران 
و دختران شــهدا، این ســوژه ها و گوهرهــا را به 
دســت هنرمندان می دهــد و می تواننــد آثاری 
خلق کنند که هم مورد اقبال مخاطب باشد و هم 
راه شــهدا را که مبتنی بر عقیده، غیرت و اعتقاد 
بــوده اســت، ادامــه داده باشــند. وی همچنین 
تصریح کرد: هر هنرمندی در هــر عرصه ای که 
هســت، به خصوص هنرمندان عرصه هنرهای 
نمایشی با نشست و برخاست با خانواده شهدا، 
می توانند این خط را بگیرند و این مسیر را تبلیغ 
کنند. همچنیــن »بی بی مرضیه بلدیه« همســر 
شهید محرابی با خوانش وصیت نامه این شهید 
گران قــدر به عاقــه و ارادت وی بــه والیت فقیه 
اشاره کرد و گفت: همســرم با دیدن فیلم دیدار 
حضرت آقا با جانبازان ویلچری و قطع نخاع، می 
گفت »ارزش دارد که یک عمر روی تخت بخوابی 
اما نایب امام زمان)عج( برایت دعای خیر کند«، 
او اعتقاد داشــت که ایــن مرزهــای جغرافیایی 
معنایی ندارند و دفاع از مظلوم تا آخرین خانه ای 
که صدای ا... اکبر از آن شنیده شود، ادامه دارد.

زمان اجراها و نحوه تهیه بلیت	 
»محمدرضا محمدی« دبیر جشنواره تئاتر استان 
نیز با اعام این که ۸۸ اثر به دبیرخانه جشنواره 
رســید که از این میان ۳7 اثر از شهرســتان ها و 
5۱ اثر از مشــهد بود، گفت: پس از بازبینی این 
آثار به ۱4 اثر رسیدیم و در نهایت دو اثر به عنوان 
آثار راه یافته به جشــنواره کشوری، به دبیرخانه 
ملی معرفی می شود. وی همچنین محل اجرای 
نمایش ها را پنج ســالن تماشــاخانه خورشــید، 
تماشاخانه اشراق، تماشــاخانه بهار، هنرستان 
هنرهای زیبا و سالن اصلی تئاتر شهر اعام کرد.
بر اساس اعام دبیرخانه جشنواره رضوان، نمایش 
های ایــن دوره از روز گذشــته روی صحنــه رفته و 
امروز و فردا نیز بــرای عاقه منــدان اجرا خواهد 
شد. بر این اساس، اجراهای عمومی تماشاخانه 
خورشــید )بین چهارراه دانش آمــوز و معلم 2۸( 
ساعت ۱2 تعیین شده است. همچنین اجراهای 
عمومــی در تماشــاخانه اشــراق )بین هاشــمیه 
20و22( و تماشــاخانه بهــار 
)پارک ملت، تئاتر شهر( ساعت 
۱7 خواهد بــود. اجرای نمایش 
های دیگر در ســالن هــای اعام 
شــده، ویــژه داوران خواهــد بــود. 
عاقه مندان به تماشای این آثار می 
توانند در ساعات اعام شده با مراجعه 
به سالن ها، بلیت نمایش ها را از گیشه 

تهیه کنند.
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 از میان خبرها

 فوتسال - وزنه برداری - فوتبال

با حضور 3 تیم خارجی

 مسابقات فوتسال در مشهد 
برگزار می شود

با پیگیری های کمیته فوتسال، مسابقات چهار جانبه 
فوتســال مشــهد طبق برنامه قبلــی با حضــور 3 تیم 
خارجی برگزار می شود.  با توجه به برگزاری مسابقات 
مرحله نهایی فوتسال قهرمانی آسیا در اسفند امسال، 
کمیته فوتســال برای آماده  سازی مناســب تیم ملی 
فوتسال ایران مسابقات چهار جانبه ای را از 1۰  تا 13 
آذرماه  به میزبانی شهر مشهد برگزار می کند.پیش از 
این  قرار بود تیم  اوکراین به همراه اسلواکی و بالروس 
در این مســابقات حضور یابد که با انصراف این تیم و 
تالش و پیگیری کمیته فوتسال برای جایگزین کردن 
تیم دیگری، در نهایت حضور تیم ملی فوتسال کویت 

در این مسابقات قطعی شد.

نایب قهرمانی وزنه برداران فریمانی
اصغــری- رئیس هیئــت وزنــه بــرداری فریمــان از 
نایب قهرمانی این شهرســتان در مسابقات قهرمانی 
اســتان خبر داد و گفت: تیــم وزنه بــرداری فریمان با 
11 وزنــه بردار پــس از تیم مشــهد بــا 238 امتیاز بر 
سکوی دوم استان تکیه زد و تربت جام مقام سومی را 
از آن خود کرد. حسین توکلی افزود: این مسابقات به 
مدت دو روز در چناران برگزار شد. وی اظهار کرد: در 
پایان این مسابقات، سعید محسنی ومحمداصغری 
مقام اول ، حسام فتاحی مقدم،امین قربانی،مهدی 
جهــان جــام و عرفــان عبدالهی مقــام دوم را کســب 
کردند. همچنین در بخش نونهاالن مرتضی قاسمی 
سلیمانی و یاسرشادکامی به همراه عرفان قائمی فرد 
و ابوالفضل شکری به اجرای نمایش تکنیک یک ضرب 

و دوضرب پرداختند.

 قضاوت خراسانی ها 
در لیگ دسته اول

دیدارهای هفته چهاردهم رقابت های فوتبال قهرمانی 
دسته اول باشگاه های کشور شنبه و یک شنبه آینده در 
شهرهای مختلف برگزار می شــود.با این که خراسان 
رضوی در این سطح از مسابقات نماینده ای ندارد، اما 
داوران  خراسانی هر هفته یک بازی از این رقابت ها را 
قضاوت می کنند. با اعالم کمیته داوران در این هفته از 
بازی ها ، مرتضی منصوریان از خراسان رضوی قضاوت 
دیدار سپیدرود رشــت با مس کرمان را بر عهده دارد. 
یعقوب سخندان و جعفر مهاجر از استان نیز به عنوان 

کمک داور در این بازی حضور دارند.

  گفت و گو

فوتبال

مربی تیم شهرخودرو: هر بازی 
برای ما فینال است

تیم فوتبال شــهرخودرو با بازی های درخشــان خود 
موفق شد به صدر جدول برسد و باالتر از مدعیان دیگر 
یعنی سپاهان و پرسپولیس باشد.این تیم که در ادامه 
مسابقات چند بازی حساس  و مهم را هم پیش رو دارد، 
جمعه ایــن هفته باید بــه مصاف تراکتــور، یکی دیگر 
از مدعیان لیگ امســال برود. مربی تیم شهرخودرو 
درباره نتایج این تیم و حضور در صدر جدول گفت: ما 
بازی به بازی نگاه می کنیــم و هر بازی برای ما فینال 
اســت. واقعیت این اســت که همه تیم ها یک ســری 
مشکالت دارند و ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم، 
اما روی نقاط ضعف مان کار می کنیم تا تبدیل به تیمی 
کامل شویم. نکته مهم روحیه و شخصیت تیمی است 
که ما داریم و برنامه های تاکتیکی مان را تا حد مقدور 
در زمیــن اجرا می کنیم.در مســابقات خــود همواره 

بازی مالکانه  مدنظرمان را اجرا می کنیم .
حمید مطهری درباره رقابت برای کسب قهرمانی در 
این فصل تصریح کــرد: همه بازی های لیگ ســخت 
است و هیچ تیمی نمی تواند خودش را از پیش برنده 
بداند. ضمن ایــن که در این فصل شــرایط تیــم ما به 
گونه ای است که رقبا با یک نگاه و تفکر دیگر به زمین 
می آیند و ســعی می کنند کــه کار را برایمان ســخت 
کنند. با این حال رقابت ســخت اســت و چهار رقیب 
ما از نظر امکانات بهتر هستند. ما هم تیم قدرتمندی 
هستیم و در تمام بازی ها برای برد و حضور در بهترین 
رتبه به زمین می رویم. سپاهان با امیر قلعه نویی تیم 
قدری است، پرسپولیس و استقالل بزرگ هستند و 
تراکتور بازیکن و امکانات خیلی خوبی دارد. با وجود 
این فکر می کنم شــهرخودرو حتــی در بین مدعیان 

نیــز فوتبــال قابــل احترامــی بــازی 
می کند.او درباره بازی حســاس 
هفته یازدهم شــهرخودرو برابر 
تراکتور خاطرنشــان کرد: بازی 

ســختی پیش رو داریــم و بچه ها 
باید در ایــن هفته بــا تمرکز 

بســیار باالیــی تمرین و 
کار کنند. ما تا به حال 
از میــان مدعیــان با 
بــازی  پرســپولیس 
ســه  و  ایــم  کــرده 

بازی دیگرمــان برابر 
اســتقالل  تراکتــور، 

بایــد در  را  و ســپاهان 
هفته هــای بعــد انجــام 

بدهیم.

اخبار  

هندبال - فوتبال

مسابقه هندبال سربداران لغو شد
دیدار تیم های هندبال نیروی شهید شاملی کازرون 
و ســربداران ســبزوار لغو و بــه زمان دیگــری موکول 
شــد. با اعالم کمیته مسابقات فدراســیون هندبال، 
بازی تیم های نیروی زمینی شــهید شــاملی کازرون 
و سربداران ســبزوار از ســری دیدارهای هفته ششم 
لیگ برتر باشگاه های کشور لغو شــد. این بازی قرار 
بود امروز )سه شنبه( ساعت 16 در شیراز برگزار شود 
که لغو و به زمان دیگری موکول شد. این در حالی است 
که تیم هندبال سربداران سبزوار این روزها وضعیت 
خوبی از نظر مالی ندارد و حتی برای پرداخت هزینه 

سفر به محل مسابقات هم با مشکل روبه رو است.

مربی مشهدی:

باشگاه با ادامه همکاری با مهاجری 
موافق است

مربی مشــهدی تیم فوتبال نســاجی مازندران گفت: 
باشگاه نســاجی به شــدت با ادامه کار سرمربی یعنی 
رضا مهاجری موافق اســت .لذا منتظر هستیم، آقای 
مهاجری تا دو روز آینده به تمرینات اضافه شود. حسن 
بادامکی در واکنش به این که در زمان غیبت محمدرضا 
مهاجری شایعاتی مبنی بر حضور محمد تقوی به عنوان 
سرمربی جدید مطرح شــده اســت، اظهار کرد: آقای 
تقوی یکی از دوســتان خوب ماست که مدتی با هم در 
پدیده مشــهد همکار بودیم و آن زمــان آقای مهاجری 
سرمربی بودند. ما دســتیار آقای مهاجری بودیم و من 
چنین چیزی نشنیدم که این فرد بخواهد سرمربی شود 

و آقای مهاجری را کنار بگذارند.

خبر  

ورزشی

 با وجود گذشت 8 ماه از جاری شدن 
سیالب

 زمین چمن کالت همچنان 
غیرقابل استفاده است

رئیــس اداره ورزش و جوانــان کالت گفت: بــا این که 
ســیالب ابتدای امســال به تنها زمین چمن ورزشــی 
ایــن شهرســتان خســارت های جــدی وارد کــرد، اما 
تاکنون هیچ اعتبــاری بــرای بازســازی آن تخصیص 
نیافته است.  حسن پورافشار افزود: تخصیص نیافتن 
هیچ گونــه اعتباری برای بازســازی تنهــا زمین چمن 
شهرستان کالت موجب شده است که فوتبالیست های 
این شهرستان از داشــتن همان یک زمین هم محروم 
باشــند.وی بیان کرد: اگرچه همیشــه در ورزشگاه ها 
همایش های چندیــن هزارنفری برگزار می شــود و از 
ســویی تمام قشــرهای جامعه و ادارات دولتــی از این 
مکان ها استفاده می کنند، اما اکنون امکان استفاده از 
ورزشگاه شهید بختیاری کالت به دلیل تخریب چمن 
آن بر اثر خسارت های ســیالب وجود ندارد.پورافشار 
افزود: اگرچه مسئول فنی و مهندسی وزارت ورزش و 
جوانان از این ورزشگاه بازدید داشته و برای بازسازی آن 
برآورد اعتبار 3 میلیارد تومانی شده و در سامانه سجاد 
»ستاد بحران« به ثبت رسیده، ولی هنوز مشخص نشده 
اســت که امســال اعتباری برای این ورزشــگاه درنظر 
گرفته می شود یا نه؛ در صورتی که برای احیای زمین 
چمن ورزشگاه شهید بختیاری نیازمند اعتبارات فوری 
هستیم.وی گفت: سیالب ابتدای امســال گل و الی 
بســیاری را وارد زمین چمن کرد و موجب شد، پستی 
و بلندی بســیاری به وجود بیاید و دیگر قابل استفاده 
نباشــد؛ از ســویی خارهایی که در آن روییده است که 

موجب آسیب دیدگی ورزشکاران می شود.

ــدادی قهرمان  ــ ــان ح ــس اح
پرتاب دیسک ایران وعده 
داده است که ستاره های  
بزرگ دوومیدانی جهان 
را بـــرای یــک مسابقه 
جایزه بزرگ به ایران 
بــیــاورد. ایــن قهرمان 
پرتاب دیسک آسیا که 
هفته قبل به خراسان رضوی 
ــود، بــا مسئوالن  ــرده ب سفر ک
آستان قدس مذاکراتی داشت 

تا در سال 99 رویدادی بزرگ برای دوومیدانی ایران رقم بخورد.
حدادی که در این سفر برای اولین بار در ورزشگاه امام رضا)ع( 
تمرینات پرتاب دیسک را انجام داد، با روی خوش مسئوالن 
شهر مشهد مواجه شده است تا به زودی پای بزرگان دوومیدانی 
جهان را به این شهر باز کند و در ورزشگاه امام رضا)ع( که پیست 
تخصصی دوومیدانی دارد، به رقابت بپردازند.این ورزشکار 
وعده داده است در صورتی که مسئوالن آستان قدس پا پیش 
بگذارند، ستاره های دوومیدانی همچون »یوسین بولت« و 
»جاستین گاتلین« را به ایران بیاورد تا از این طریق هم باعث توسعه 
دوومیدانی در ایران شود و هم این که یک مسابقه سطح باال را به 

میزبانی مشهد برگزار کند.

احسان حدادی درباره جزئیات این ماجرا می گوید: در سفری 
که به مشهد داشتم، امکانات ورزشگاه امام رضا)ع( را دیدم که 
کامال برای برگزاری یک مسابقه سطح باالی دوومیدانی شرایط 
الزم را دارد. به همین دلیل این پیشنهاد مطرح شد که بعد از 
مرحله اول لیگ الماس در سال 2۰2۰ که اردیبهشت ماه سال 
99 در دوحه برگزار می شود، 1۰ تا 15 ورزشکار بزرگ دنیا را 
به ایران بیاوریم. با ارتباطاتی که دارم، این ظرفیت وجود دارد 
که ورزشکاران بزرگی همچون یوسین بولت و جاستین گاتلین 
را به ایران بیاورم. وی می افزاید:  حضور بولت در ایران می تواند 
اتفاقات مثبتی را برای دوومیدانی رقم بزند. او می تواند به 
صورت نمادین در پیست دوومیدانی ورزشگاه امام رضا)ع( 

بدود و با نوجوانان دیدار کند؛ اتفاقی که بدون شک مورد توجه 
همه اهالی ورزش در دنیا قرار می گیرد.احسان حدادی در 
پاسخ به این سوال که ستاره های دوومیدانی دنیا برای حضور 
در ایران پولی هم دریافت می کنند، اظهار می کند: قطعا همین 
طور است. آن ها برای سفر به ایران پول می گیرند. یادم می آید 
سال قبل برای لیگ الماس به میزبانی چک، وقتی از »یوسین 
بولت« دعوت شد، او حدود 3۰۰ تا 4۰۰ هزار دالر گرفت و در 
آن مسابقات شرکت کرد. البته این را بگویم اگر آن ها 4۰۰ 
هزار دالر هزینه می کنند، از کنار این اتفاق دو میلیون دالر پول 
درمی آورند. بلیت فروشی و فروش حق پخش به شبکه های 

خارجی، درآمدهای زیادی را به همراه دارد.

جزئیات حضور 
 »بولت« 
در مشهد 

احسان حدادی از ورود 
ستاره های دوومیدانی 
جهان به ایران خبر می دهد 

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش 
و پرورش استان خراســان رضوی گفت: سرانه 
فضــای دانش آموزی در این اســتان نســبت به 

پارسال افزایش یافته است.
صفدر سلطانی دیروز در نشست خبری 

به مناســبت برگزاری ششــمین دوره 
المپیــاد ورزشــی درون مدرســه ای 

خراســان رضوی، افــزود: بــا افتتاح و 
بهره بــرداری از 18 ســالن ورزشــی و دو 

استخر دانش آموزی در این استان طی امسال 
دو صــدم متــر مربع بــه ســرانه فضای ورزشــی 
دانش آموزی اســتان افزوده شــده است.وی با 
اشــاره به میانگین ســرانه ورزش دانش آموزی 
افزود: هم اکنون میانگین این سرانه در خراسان 
رضــوی 15 صــدم مترمربع  و میانگین ســرانه 
فضای ورزشی دانش آموزان کشور  17 صدم متر 
مربع است.معاون تربیت بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان خراســان رضوی 
گفت: پارســال رتبه خراســان رضوی در زمینه 
سرانه فضای ورزشی ویژه دانش آموزان 22  بود 

که امسال به رتبه 2۰ ارتقا یافته است.

مدرسه محوری	 
ســلطانی در ادامــه ســخنان خــود بــه اهمیت 
درس تربیت بدنی اشــاره کرد و افزود: با توجه 
به اهمیت درس تربیت بدنــی و ضرورت توجه 
تخصصی به این حوزه و تربیت دانش آموزان تمام 
ســاحتی، برنامه ریزی ها در استان معطوف به 

این حوزه شده  است. وی درباره میزان استقبال 
دانش آموزان از برنامه های تربیت بدنی اظهار 
کرد: رویکرد برنامه های تربیت بدنی و ورزشی 
دانش آموزان، مدرسه محوری و مشارکت 
محوری است؛ به همین دلیل میزان 
حضور دانش آموزان در این فعالیت 
ها با اســتقبال آنان رو به روســت.
معاون تربیت بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش و پرورش استان خراسان 
رضوی گفت: در حاشیه کالس درس تربیت 
بدنی برنامه هایی از جمله المپیاد درون مدرسه 
ای، حیاط پویا و ورزش صبحگاهی و در خارج از 
ساعات مدرسه نیز برگزاری مسابقات ورزشی، 
مسابقات مدرسه قهرمان و فعالیت کانون های 

مدرسه مورد توجه قرار دارد.

آغاز المپیاد	 
ســلطانی به برگزاری المپیاد ورزشــی درون 
مدرســه ای اشــاره و اظهــار کــرد: المپیــاد 
ورزشی درون مدرسه ای در مدارس استان از 
امروز)سه شنبه(  به صورت همزمان در سراسر 
استان آغاز می شــود.وی افزود: سال گذشته 
بیش از 5۰ درصد دانش آموزان استان معادل 
7۰۰ هزار نفر در این المپیاد شــرکت کردند 
کــه از این تعــداد 13۰ هزار نفر در مســابقات 
منطقه ای حضور یافتند و هشت هزار و 5۰۰  
نفر نیز به مسابقات استانی راه پیدا کردند. وی 
ادامه داد: برگزاری این المپیاد موجب افزایش 

فعالیــت  و  مشــارکت 
دانش آموزان در حوزه 
ورزش و نیز راهی برای 
اســتعدایابی ورزشی 
شــده   مــدارس  در 
اســت.معاون تربیــت 
بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش و پرورش 
خراســان  اســتان 
رضوی گفت: امسال 
هــزار  ســه  تعــداد 

کاروان تجهیزات ورزشی به همین 
تعداد مدرســه در اســتان اهدا شد 
که با توجه به وجود 9 هزار مدرســه 
در اســتان تنهــا موفــق به پوشــش 
حــدود 3۰ درصد مــدارس در این 

زمینه شده ایم ، اما همچنان به دنبال 
تامین تجهیزات برای دانش آموزان 

هستیم.سلطانی افزود: ورزش دانش آموزی 
ســه رکن نیروی انســانی، فضا و تجهیــزات و 
محتوای آموزشــی دارد کــه در هر ســه زمینه 
تالش شده اســت تا با برنامه ریزی مشخص و 
هدفمند فعالیت کنیم.وی  همچنین گفت:  با 
توجه بــه آمار مدارس در ســال های گذشــته، 
آموزش های بسیار زیادی را درخصوص وجود 
شــپش در مــدارس شــروع کرده ایــم. کمبود 
مراقب ســالمت در مدارس از کمبــود مربیان 
تربیت  بدنی بیشتر است و مجبوریم با سفیران 

سالمت این نقیصه را جبران 
کنیــم.وی افــزود: تاکنــون 
علوم پزشــکی  دانشــگاه 
خوبــی  همراهی هــای 
داشته، اما پشتیبانی مالی 
دانشگاه علوم پزشکی نسبت به سال گذشته 
مقداری کم شــده که این موضوع بــا توجه به 
کمبود منابع محــدود اتفاق افتاده اســت. اما 
هنوز هم اعتقــاد داریم بــا آمــوزش می توانیم 
فعالیت هایمان را بهتر پیش ببریم.ســلطانی 
با بیان این که 2۰ اســتخر و 29 ســالن ناتمام 
در سطح آموزش وپرورش داریم که با سازمان 
نوسازی در حال پیشبرد آن ها هستیم، افزود: 
درصدد راه  اندازی 6 چمن مصنوعی با اولویت 
مدارس هستیم. سال گذشته 12 زمین چمن 
با وسعت هزار و 24 متر افتتاح شد که در ناحیه 

4، ویژه دختران را داشتیم. 

 رویکرد برنامه ها 
 مدرسه محوری 

 و مشارکت محوری
 است

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش خبر داد 

افزایش سرانه فضای ورزش دانش آموزی در استان 
ششمین دوره المپیاد ورزش درون مدرسه ای از امروز در استان آغاز می شود 

نوید زنده روحیــان - با برگزاری 
مجمــع انتخاباتی هیئــت والیبال 
خراسان رضوی، جبار قوچان نژاد 
به مدت چهار ســال سکان هدایت 
ایــن رشــته ورزشــی را برعهــده 
گرفت.  به گزارش خراسان رضوی، 
روز گذشــته مجمــع انتخاباتــی 

هیئت والیبال خراسان رضوی با شرکت تمامی 
اعضای مجمــع و با حضــور دو نامزد برگزار شــد 
که در نهایت  »جبار قوچــان نژاد« بــا 1۰ رای در 
مقابل »حیدر خوش نیت« کــه 7 رای این مجمع 
را دریافت کرده بود، به مدت چهار ســال ســکان 
هدایت والیبال خراسان رضوی را بر عهده گرفت.

ماجرای سرپرســتی در هیئت والیبال خراسان 
رضوی به 14 ماه قبــل بازمی گردد که از ســوی 
رئیس فدراســیون وقت، حکم عزل حسین زاده 
رئیــس آن زمان هیئــت پس از دوســال صــادر و 
مهدی نیکویی به عنوان سرپرســت معرفی شد. 
از آن زمان حــدود 14 ماه می گــذرد.  والیبال در 
خراسان رضوی  با مدیریت سرپرست خود حال و 
روز خوشی نداشت و همین بالتکلیفی در تمامی 
ارکان آن خودنمایی می کرد تا جایی که حواشی 
مدیریت تیم لیگ برتری تا فدراسیون هم کشیده 
شد و حتی پای مدیریت شهری را هم به میان آورد .

بدهی 45 میلیونی	 
 نیکویی به عنوان سرپرســت این هیئــت در این 
جلســه به عملکرد خود اشــاره کرد و گفــت: در 
مدت این 14 ماه هفته ای دو تا سه ساعت برای 

والیبال زمان گذاشتم که همین 
مقدار به نظرم کافی بود و بیش از 
این کاری در این هیئت نداشتم.
وی با اشــاره به کارنامــه خود در 
مدت سرپرســتی تصریــح کــرد: در این 
مدت تمام تیم های ما در تمام سطوح به 
مسابقات کشوری اعزام شدند که کارنامه 
خوبی است اما در این مسابقات به توفیق خوبی 
نرسیدیم و به جز دو مورد در تمامی این مسابقات 
حذف شدیم. سرپرست هیئت والیبال ادامه داد: 
هیئت والیبال امروز 45 میلیون تومان بدهکاری 
دارد که 25 میلیــون آن مربوط بــه داوران و 2۰ 
میلیون تومان آن نیز بدهی هیئت به من)نیکویی( 

است.

جلوگیری از درآمدزایی کاذب	 
در ادامه مراســم جبار قوچان نژاد کــه به عنوان 
رئیس جدید معرفی شده است، گفت: دانشگاه، 
آمــوزش و پــرورش و شهرســتان ها، ســه بازوی 
اجرایی مهم و بستر فعالیت ما خواهد بود و تنها 
راه برون رفت ما از مشکالت موجود همکاری با 
این سه نهاد است که می توانند پشتوانه علمی و 
تخصصی، استعدادیابی و بستر مردمی ما باشند.
وی دربــاره اختالفاتــش با مدیران باشــگاه پیام 
ســبزجامگان گفت: اگر چه اختالفی بین من و 
باشــگاه پیام بود ولی رئیس هیئت هرکسی که 
باشــد، وظیفــه دارد از نماینده والیبال اســتان 
حمایت کند و قطعا ما نیز به همین وظیفه عمل 
خواهیم کــرد . مربــی ادوار لیگ برتر خراســان 

رضــوی ادامــه داد: قطعا اگــر حمایت شــوم، از 
درآمدزایــی هــای کاذب کانــون هــای مختلف 
والیبال که بدون هیچ ضابطه ای در حال فعالیت 
هســتند، جلوگیری می کنم .  ایجاد یک کمیته 
اقتصادی قوی برای حمایت و پشتیبانی والیبال 
موضوع مهمی اســت که انجام خواهیــم داد.در 
ادامه جلسه حیدر خوش نیت ، یکی از نامزدهای 
ایــن مجمــع کــه ســابقه سرپرســتی و معاونــت 
فرمانداری مشــهد را نیز در کارنامه دارد، گفت: 
حضور مــن در عرصــه ورزش به دلیل خواســت 
بزرگان این ورزش از جمله خود جبارقوچان نژاد 
بوده است و من برای ارتقای خودم نیازی به این 
پســت نداشــتم و برای ارتقای والیبال به میدان 
آمده ام.  وی افزود: حال والیبال امروز به هیچ وجه 
خوب نیست و ما ضعف های بســیاری در زمینه 

مدیریت و مسائل اقتصادی داریم .

انتظار  تغییر در والیبال	 
علی فتاحی سرپرست فدراسیون والیبال نیز در 
این جلســه گفت: برای قوچان نژاد که از ارکان 
مهم والیبال خراسان و فردی شناخته شده است، 
آرزوی موفقیت دارم و مطمئنم با شناخت چندین 
ساله او از والیبال استان اتفاقات خوبی در انتظار 
این رشته ورزشی اســت.وی افزود: بدون شک 
حضور تمام پیش کسوتان و ارکان مختلف هیئت 
می تواند به رشــد و افزایش شیب موفقیت های 
استان خراســان رضوی در رشته والیبال کمک 
کند و امیدوارم همه دســت به دست هم دهند و 
کمک کنند تا والیبال خراسان رضوی به جایگاه 

خوب خود بازگردد.همچنین کوروش فتاحی، 
مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان در این مجمع 
بیان کرد: حضور تیم پیام در لیگ برتر و کســب 
نتایــج درخشــان آن در ســال گذشــته و حضور 
امسال آن مایه افتخار ما بوده و نشان داده است 
اگر ما در کنار یکدیگر باشیم و همه پیش کسوتان 
والیبال دست به دست هم دهند، می توان شرایط 
خوبی را رقم زد .  امیدوارم رئیس جدید والیبال 

استان بتواند یک دوره خوب را رقم بزند.

باالخره پس از گذشت 14 ماه بالتکلیفی سکاندار والیبال معرفی شد 

  پلن جدید 
والیبال در هیئـــت 

  خوش نیت در صحبت های خود به این 
موضوع اشاره کرد که با اصرار و درخواست 
پیش کســوتانی همچــون قوچــان نــژاد به  
انتخابات والیبال وارد شده که قوچان نژاد 
در پاســخ او  بیان کــرد: آن زمانی کــه ما از 
آقای خوش نیت درخواســت کرده بودیم، 
معاون فرماندار مشهد و پس از آن سرپرست 
فرمانداری بود، اما االن هیچ سمتی ندارد .
  یکــی از نمایندگان شهرســتان ها چند 
بار درخواست صحبت در مجمع را داشت 
که با ممانعت برگزارکنندگان مواجه شد. 
وی گفت: هنوز نمی دانم باید به چه کسی 
رای بدهم و از نامزدها سوال دارم. فتاحی 
مدیــرکل ورزش و جوانــان هم در پاســخ او 
گفت: سواالت را باید قبال می پرسیدید و اگر 

نمی دانید چرا در مجمع حاضر شده اید.
  در جریان رای گیــری چندبار در خالل 
صحبــت نامزد هــا و مدیــرکل برق ســالن 

مجمع قطع و وصل شد. 

 حال والیبال امروز
  به هیچ وجه 
خوب نیست
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شهرستان ها

الیحه ایجاد منطقه آزاد تجاری 
سرخس - دوغارون به مجلس رفت 
رئیــس جمهــور الیحــه ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری 
-صنعتی ســرخس-دوغارون در خراسان رضوی را 
برای طی تشــریفات قانونی به مجلس ارســال کرد.
به گزارش فارس، یکی از ابزار های الزم برای توسعه 
صــادرات و ایجاد اشــتغال در کشــور کاهــش موانع 
قانونی است که این امر از طریق تاسیس مناطق آزاد 
تجــاریـ  صنعتــی و ویژه اقتصادی میســر اســت. در 
همین راســتا و به منظور رفع موانع رشــد و توســعه و 
ایجاد رونــق اقتصــادی، رئیس جمهور الیحــه ایجاد 
منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس ـ دوغارون را برای 
اجرا به مجلس ارسال کرد.الیحه مذکور در جلسه ۱۰ 

شهریور ۹۸ هیئت وزیران به تصویب رسید.

منطقه ویژه اقتصادی دوغارون	 
شــایان ذکراســت، منطقه ویژه  اقتصادی  دوغارون 
در زمینی به مساحت ۸۷۰۰ هکتار با هدف تسهیل 
ســرمایه گذاری و با رویکرد بازار هدف )افغانستان( 
در ســال ۸۷ در هیئــت  وزیــران و در ســال ۸۹ در 
مجلس به تصویب رســید و شرکت توســعه و عمران 
دوغــارون با بیــش از ۱۰۰هــزار ســهامدار در قالب 
شرکت های تعاونی مرزنشین و شش مجموعه فعال 
اقتصادی اســتان به عنوان ســازمان مسئول تعیین 
شد. این منطقه با توجه به همجواری با کشور جنگ 
زده افغانستان ظرفیت  بســیار مناسبی  برای تولید 
وصادرات کاال به افغانستان وهمچنین ایجاداشتغال 

در منطقه مرزی تایبادبرای  جوانان  ایرانی دارد. 

منطقه ویژه اقتصادی سرخس 	 
منطقه ویژه اقتصادی ســرخس با محدوده قانونی 
52۹۰ هکتــار در ســال ۷5 بــه تصویــب هیئــت 
وزیــران رســید و آســتان قدس بــه عنوان ســازمان 
مســئول منطقه تعیین شــد .این منطقه کوتاه ترین 
راه ارتباطی به کشورهای آســیای مرکزی ،روسیه 
و چیــن  و کوتــاه ترین مســیر ترانزیتی محور شــرق 
کشوراست. تقویت شــبکه های زیربنایی و رفاهی 
مرتبط با ترانزیت در طول محورشــرق تا رسیدن به 
ظرفیت ترانزیت به صورت ساالنه چهار میلیون تن 
کاال و تجهیز ناوگان و زمینه ســازی برای گسترش 
خدمات حمل و نقل در منطقه و استفاده از امکانات 
منطقه ویــژه اقتصادی برای تبدیل شــدن به بزرگ 
ترین قطب تجاری و صنعتی شــمال و شــرق کشور 
و همچنین تبدیل شــدن به هــاب انــرژی منطقه با 
توجه به همجواری با پاالیشگاه گاز سرخس  از  جمله 

اهداف  تاسیس این منطقه ویژه اقتصادی است. 

گزارش

باقری

 پیگیری مشکالت و رفع موانع تولید وهمچنین 
بررســی فرایند طوالنی کســب مجوزهای آغاز 
فعالیت یک واحد تولیدی، یکــی از موضوعات 
گزارش های پیگیرانه خراسان رضوی در مشهد 

وشهرستان های خراسان رضوی است.
رهبــر معظم انقالب  اوایل شــهریور امســال در 
دیــدار با اعضای هیئــت دولــت فرمودند: »یک 
تولیدکننده بــرای این کــه یــک کاری را انجام 
بدهد و شروع کند، از هفت خان باید عبور بکند؛ 
حال من می گویــم هفت خــان، در واقع گاهی 
از هفتاد خان باید عبــور بکند؛ قوانین،مقررات 
این دســتگاه مــی آید یــک چیــزی مــی گوید، 
آن  دســتگاه می آید یک چیزی می خواهد، آن 
دســتگاه می آید یــک مجوزی مــی خواهد؛ چه 

لزومی دارد؟ این ها را جدی باید وارد شد.«

24مجوز برای آغاز فعالیت یک واحد صنعتی 	 
شرایط خاص اقتصادی فعلی کشــور که توام با 
اعمال تحریم های ظالمانه از ســوی دشــمنان 
نظام اســت، ایجاب مــی کند تمام مســئوالن و 
متولیان امور کشــور اعم از قوای مجریه، مقننه 
و قضاییه با تعامل و همدلی و تشریک مساعی با 
درک شرایط خاص برای حل مشکالت پیچیده 
اقتصادی کشــور گام بردارند.تحقق این هدف 
هم  درگرو کاســتن از موانع تولیــد و به عبارتی 
خان هاست. به رغم اذعان همه کارشناسان  آن 
چــه در عمل مشــاهده مــی شــود  تعدادحدود 
24 فقره مجــوز برای  آغــاز فعالیت یــک واحد 
صنعتی اســت.  مدیــر عامل یک شــرکت فعال 
در زمینــه تولیدات دارویی مســتقر در شــهرک 
صنعتی چناران می گویــد: بانک ها در دریافت 
ضمانت نامه ها سخت گیری های بسیار زیادی 

دارنــد به گونــه ای کــه مثــاًل در ابتــدای کار که 
متقاضی هنــوز در مرحله ســاخت و ســاز واحد 
صنعتی اســت، پایان کار واحد را برای ضمانت 
مطالبه می کنند یا اســناد مالکیــت واحدهای 
مســکونی شــهری را می خواهنــد و تنها نصف 
بهای کارشناســی را برای ضمانت می پذیرند. 
مدیرعامل  یک واحــد تولیدی در عرصه صنایع 
غذایــی  می گویــد: اصوال بــه ثمر نشســتن یک 
فعالیت تولیدی نیازمند اتحاد و همدلی و تعامل 
و همکاری جمعی اســت، اما متاســفانه در این 
موضوع هر دستگاه و ســازمانی فقط به منفعت 
خود می اندیشد. براتیان می افزاید: متاسفانه 
قوانین و مقررات حاکم بر این امر بین ادارات و 
نهادهایی نظیر بیمه و تامیــن اجتماعی و اداره 
کار و نظیر آن نه تنها ناقص بلکه بسیاری از مواقع 
در تعارض و تقابل با یکدیگر است. وی ضرورت 
تمرکز زدایــی را یادآور می شــود و می گوید: در 
شهرستان های کوچک، مدیران متولی صدور 
مجوز از خود اختیار چندانی ندارند به گونه ای 
که متقاضی برای دریافت بسیاری از استعالم ها 
باید چندین نوبت بین شهرستان،مرکز استان 
و تهران رفت و آمد داشــته باشــد؛ بنابراین باید 
در اختیــارات تمرکــز زدایــی شــود. مدیریــک 
واحد صنعتی دیگــر کثرت اســتعالم ها و زمان 
بر بودن آن ها را موجب خســتگی و ضرر و زیان 
متقاضیان دریافت مجوز می دانــد و می گوید: 
برای اخذ مجوز فعالیت صنعتی استعالم های 
زیادی باید گرفته شود که از طریق سامانه هایی 
تعریف شــده ولی با یکدیگر ارتبــاط ندارند و به 
اصطالح لینــک نیســتند و دسترســی ندارند. 
از ســوی دیگر در بســیاری مــوارد نظــام اداری 
هنوزسنتی است همچنین هنوز سامانه جامعی 
طراحــی و تعریف نشــده که بتواند پاســخ گوی 
تمام نیازهای دریافت مجوز باشد. این موضوع 
فرایند دریافت مجوز را آن قدر طوالنی می کند 
که تمام محاسبات سرمایه گذار دچار اخالل می 

شــود و ضرر و زیان های زیــادی را به صنعت گر 
تحمیل می کند به ویــژه اگر این فرایند طوالنی 
با مســائل و مشــکالت دیگری نظیر تــورم های 
افسارگســیخته و تنش های پولــی و اقتصادی 

پیش بینی ناپذیر هم مواجه شود.

استعالم های 24 گانه	 
رئیــس اداره صنعت،معــدن و تجــارت چناران 
نیز گفت: هــم اکنون بــرای گرفتــن مجوز یک 
فعالیت صنعتــی در خارج از شــهرک صنعتی، 
دریافت استعالم های 24 گانه ضروری است، 
اما در شهرک های صنعتی کمتر از 2۰ استعالم 
کافی است. بیاتی قله زو افزود: در شهرک های 
صنعتی نظیــر شــهرک صنعتی چنــاران چون 
برخی زیرســاخت ها قبال از ســوی دولت تهیه 
و کاربــری هــا تعریف شــده اســت محدودیت و 
ممنوعیت زیادی درخصوص صدور مجوز برای 
سرمایه گذاران صنعتی تا رده 4 محیط زیستی 
وجود نــدارد. وی مــی  افزایــد: اســتقرار از رده 
چهارم محیط زیستی تا ششم در فاز دوم ممنوع 
بوده ولــی در فاز یــک بالمانــع اســت بنابراین 
بهتر اســت  ســرمایه گذاران بخــش صنعت در 
شــهرک های صنعتی اقدام به ســرمایه گذاری 
کنند که مشــکالت کمتری دارد. وی  ضرورت 
کاســتن از موانع و محدودیت ها بــرای دریافت 
مجــوز در ســرمایه گــذاری را یادآور می شــود و 
می گوید: بایــد دســتگاه های متولــی و مرتبط 
به ایــن امر، زیر ســاخت هــای الزم برای پاســخ 
گویی ســریع تر به اســتعالم ها را فراهم کنند و 
این سامانه های تعریف شــده در دستگاه ها نیز 
ضروری اســت به یکدیگر متصل و لینک شوند. 
بیاتی با اشاره به فعالیت سه شهرک صنعتی در 
حوزه چناران و اســتقبال خوب سرمایه گذاران 
افزود: در ســه مــاه اول امســال ۳۱ فقــره جواز 
تاســیس یا توسعه با ســرمایه گذاری حدود ۱۳ 
میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال برای 5۹۷ 

نفــر در حــوزه شهرســتان صــادر شــده اســت. 
وی همچنیــن افزود:طــی این مــدت در حوزه 
شهرستان پنج فقره پروانه فعالیت واحد صنعتی 
بــا ۱2 میلیارد تومــان و اشــتغال 52 نفر صادر 

شده و این واحدها به بهره برداری رسیده اند.

معافیت مالیاتی 13 ساله	 
مدیرعامل شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی 
چناران از آماده بودن بسیاری از زیرساخت های 
الزم برای فعالیت صنعتی در شــهرک صنعتی 
چنــاران خبر داد و گفــت:  برای کمــک به رفع 
مرحلــه  در  صنعتــی  واحدهــای  مشــکالت 
راه اندازی،توســعه و ســرمایه گذاری و فعالیت 
تعامل خوبی با دستگاه ها و ادارات و نهادهای 
شهرســتان و استان و دادگســتری برقرار شده 
بــه گونــه ای کــه تمــام مســائل و مشــکالت به 
صورت موردی و کلی تا حصول نتیجه پیگیری 
می شود. دهقان زاده به استقرار برخی امکانات 
خدمات رسان در فاز خدماتی شهرک صنعتی 
چناران اشاره کرد و افزود: هم اکنون عالوه بر 
اســتقرار واحدهای صنفــی و خدمات صنعتی 
مورد نیاز صنعت گران، شعبه های بانکی،مرکز 
مشاوره حقوقی و مرکز خدمات درمانی و طب 
کار با استقرار یک پزشک عمومی و یک پزشک 
متخصص و کادر درمانی برای خدمات رسانی 
در شهرک صنعتی فعالیت دارد. وی همچنین 
افزود:به منظــور کاهش مشــکالت واحدهای 
صنعتی و تعامل قوی با دادگستری و دادستان 
شهرســتان بــرای حــل مشــکالت و اختالفات 

حقوقــی بین واحدهــا بــا دســتگاه ها و نهادها 
خارج از نوبــت تمهیداتی اندیشــیده و نیز طی 
برگزاری جلســات متعدد با ادارات امور شعب 
بانــک هــای عامــل امــکان اســتمهال وام ها یا 
تقســیط مجــدد و تزریق وام هــا بــه واحدهای 

صنعتی فراهم شده است.

ضرورت اصالح و به روز رسانی قوانین	 
فرماندار چناران مشکل اصلی و مهم در سرمایه 
گذاری هــای صنعتــی را قوانین ناقــص وکهنه 
دانســت و گفــت: در موضــوع ســرمایه گــذاری 
های صنعتی مهــم ترین عامــل و  مانع، موضوع 
قانون گذاری است که شــفافیت الزم را نداشته 
و در بســیاری از مــوارد قدیمــی و مــوازی کاری 
و در تقابــل و تعارض بــا دیگر قوانیــن و مقررات 
اســت.انصاری کاســتن از زمان صدور مجوز را 
یک ضرورت مهم دانســت و گفت:مشکل دیگر 
ایــن بخش نداشــتن یــک متولــی خــاص و یک 
دستگاه اجرایی اســت که بتواند تمام استعالم 
های الزم صدور یک مجوز فعالیت صنعتی را از 
صفر تا صد پیگیری و دریافت کنــد تا از طوالنی 
شــدن فرایند صدور پروانه و مجوز کاســته شود 
زیرا در یک فعالیت اقتصادی زمان عامل مهمی 
در ســود و زیان و از اصــول موفقیت یا شکســت 
است.  انصاری  گفت: ستادرفع موانع تولید در 
شهرستان به طور مستمر تشکیل جلسه می دهد 
و مصوبات جلســه کار گــروه هم به صــورت ویژه 
پیگیری مــی شــود و واحدهای تولیــدی دارای 

مشکل بررسی میدانی و موردی می شوند. 

گزارشی درباره تعدد استعالم ها از دستگاه های مختلف برای شروع فعالیت واحد تولیدی 

24 خان،برای گرفتن مجوزفعالیت صنعتی!

اخبار

شهرستان ها

رئیس اداره ایثارگران ستاد کل نیروهای مسلح: 

ایجاد پردیس معراج شهدا برای 
بازشناسی معارف دفاع مقدس 

ضروری است 
 رئیس اداره ایثارگران ســتاد کل نیروهای مســلح 
گفت: باید از ظرفیت های مختلف از جمله پردیس 
معــراج شــهدا بــرای تبیین رشــادت های شــهدا و 
رزمندگان دوران دفاع مقدس بهره گرفت.سردار 
ســرتیپ دوم پاســدار ناصر ســعیدی در نخســتین 
نشســت هیئــت امنــای پردیــس معــراج شــهدای 
کشــور در گناباد گفت: انتقال ارزش هــای دوران 
دفاع مقدس ضرورت دفاع از دســتاوردهای نظام 
جمهوری اســالمی اســت و ایجــاد پردیــس معراج 
شهدا عالوه بر توسعه گردشــگری نقش مهمی در 

انتقال فرهنگ و باورهای معنوی در جامعه دارد.

رئیس دادگستری نیشابور: 

مطبوعات می توانند به سالمت 
انتخابات کمک کنند 

شــجاعی مهــر/ رئیــس دادگســتری نیشــابور گفــت: 

مطبوعات نقش مهمــی در روند برگــزاری انتخابات 
دارند و می توانند به ســالمت انتخابات کمک کنند. 
حجت االسالم حکمتی فر در جلسه شورای پیشگیری 
از وقوع جرم نیشــابور افزود: مردم به نظام عالقه مند 
هستند  و امیدوارم در این دوره نیز با کمک رسانه ها 
با ایجاد هیجان و انگیزه مثبت مشارکت حداکثری را 
داشته باشیم. وی افزود: به منظور جلوگیری از ایجاد 
مشکالت احتمالی، برای سخنرانی افراد مسئله دار 

محدودیت قائل خواهیم شد. 

 ۱۷ تُن زعفران به روش حمایتی
 در خراسان رضوی خریداری شد

 رئیس نظام مهندسی معدن استان گفت: هم اکنون ۸4 معدن در منطقه 
ترشیز شامل شهرستان ها ی کاشــمر، خلیل آباد و بردسکن شامل ۱5 
معدن مس، دو معدن طال و دیگر معادن فعال هستند.به گزارش ایسنا،  
ترشیزیان در همایش یک روزه بررسی مشــکالت و چالش های بخش 

معدن و صنعت منطقه ترشیز که با محوریت معرفی طرح احیا و فعال سازی معادن کوچک و متوسط 
مقیاس به منظور اشتغال زایی برگزار شد، بیان کرد: بخش معدن و صنایع می تواند در ایجاد فرصت های 
شغلی نقش مهمی را ایفا کند.وی افزود: استفاده از این ظرفیت عظیم برای رشد و توسعه اقتصادی 

کشور مستلزم پرداختن با نگاهی تخصصی به مسائل فراروی این عرصه خواهد بود.

علی نوری/ رئیس کمیته امداد امام خمینی بردسکن گفت: با جذب 

6۱ درصد تسهیالت اشتغال، این نهاد در هفت ماهه امسال توانست 
رتبه اول را در استان کسب کند. سید کاظم حسینی به خبرنگار ما 

گفت:سهمیه ابالغی تسهیالت اشتغال کمیته امداد امام خمینی بردسکن طی امسال از محل 
تبصره ۱6 بیش از هفت میلیارد تومان است که تاکنون 6۱ درصد آن جذب شده. وی ادامه داد: 
سهم این نهاد از تسهیالت صندوق امداد والیت در حوزه اشتغال نیز ۳۰۰ میلیون تومان است 
که طی هفت ماه گذشته برای تشکیل ۸۸ پرونده متقاضیان اقدام شده است  و 56 نفر موفق به 

دریافت تسهیالت از بانک های عامل شده اند. 

 ۱۷ هزار کیلوگرم زعفران در قالب طرح خرید حمایتی توسط شبکه 
تعاون روستایی خراســان رضوی ظرف دو هفته اخیر از کشاورزان 
استان خریداری شد.مدیر سازمان تعاون روستایی استان  در این 

خصوص به  ایرنا گفت: خریــد حمایتی زعفران در این اســتان موجب تعــادل قیمت محصول 
در بازار و رضایت کشاورزان زعفران کار شده  اســت.مهدی ناصری مقدم با بیان این که خرید 
حمایتی زعفران از ۱۰ آبان   آغاز شده  است، افزود: هم اکنون ۱۸ مرکز خرید حمایتی زعفران 
در شهرستان های استان فعال اند و خرید محصول از کشاورزان را انجام می دهند و طبق اعالم 

قبلی، خرید زعفران در اجرای این طرح تا پایان آذر ماه ادامه دارد.

جذب 6۱ درصدی تسهیالت اشتغال 
کمیته امداد بردسکن

  84 معدن در منطقه ترشیز 
فعال است

سوژه ها و خبرها

اخبار

گوناگون

 رئیس اتاق اصناف سبزوار با 
اشاره به آمار 18ماه گذشته خبرداد: 

جریمه 5 میلیارد تومانی متخلفان 
برای کاالی قاچاق و گران فروشی 

ملکی- رئیس اتاق اصناف ســبزوار گفت: با تشکیل 

حدود هزار پرونــده ، طی ۱۸ ماه گذشــته صاحبان 
اصناف مختلف به علت فروش کاالی قاچاق و گران 
فروشــی در سه شهرســتان دیار ســربداران بیش از 
پنج میلیارد تومــان جریمه شــدند. کیانــی، رئیس 
اتاق اصناف سبزوار در گفت وگو با خراسان رضوی 
با بیان این کــه در ۱۸ ماه گذشــته از طریــق مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و گران فروشــی در شهرســتان های 
سبزوار، خوشــاب و داورزن برخی بازاریان متخلف 
برای فــروش کاالهای قاچــاق بیش از پنــج میلیارد 
تومان جریمه شدند که این مبلغ به خزانه دولت واریز 
شد، افزود: در طرح مبارزه با کاالهای قاچاق ۱۰۰ 
قلم کاالی اساسی مردم از طرف دولت قاچاق اعالم 
شده که با پیگیری و صدور حکم حدود ۸۰۰ پرونده 

در سال ۹۷ برای اصناف متخلف به نتیجه رسید.

افتتاح درمانگاه دیابت در تربت حیدریه 
درمانگاه دیابت دانشگاه علوم پزشکی شهرستان 
تربت حیدریه با حضورتعدادی از مسئوالن در این 
شــهر افتتاح و راه اندازی شــد. محمدرضــا بهروز 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
در مراســم افتتاح ایــن درمانگاه گفــت: درمانگاه 
دیابت با اهدافی از جمله مقابله با افزایش مبتالیان 
به این بیماری، شناســایی افــراد در معرض خطر، 
پیگیری افراد با قند خون بــاال و ارائه آموزش های 
سبک زندگی سالم به اقشــار مختلف مردم افتتاح 

و راه اندازی شد.

شــجاعی مهر-با  حضور وزیر میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 

و گردشــگری ،نمایشــگاه صنایع دستی نیشــابور در مجلس 
شورای اسالمی گشایش یافت. شهر نیشابور یکی از شهرهای 
تاریخی و فرهنگــی ایران اســت و صنایع دســتی  مختلفی را 
در دل خــود جــای داده که می توانــد به یکــی از ظرفیت های 
اقتصــادی نیشــابور تبدیل شــود. به همیــن منظور بــا  حضور 
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری نمایشگاه 
صنایع دستی و گردشگری نیشابور در مجلس گشایش یافت.  
به گزارش خبرگزاری خانه ملت وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشــگری در حاشــیه افتتاح این نمایشگاه گفت: 
نیشابور شهر هنر و هنرمندان اســت و این نمایشگاه به خوبی 
برگزار شد. علی اصغر مونســان افزود: اعالم آمادگی کردیم 

کــه مکان های پررونــق را بــه صورت رایــگان بــرای برگزاری 
نمایشــگاه در اختیار هنرمندان قرار دهیم تــا فروش خوبی را 
داشته باشند. هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه 
نیز در حاشــیه برگزاری این نمایشگاه گفت: آثار هنری بسیار 
ارزشمندی در این نمایشگاه ارائه شــده و هنرمندان زحمات 

زیادی را صرف تولید آن ها کرده اند. 
وی با بیان ایــن که در ایــن نمایشــگاه قطعه ای از بــوم گردی 
نیشــابور به تصویر کشیده شــده اســت، افزود: این آثار نتیجه 
تالش شبانه روزی هنرمندان شهری و روستایی است. شایان 
ذکر است، در این نمایشگاه بخشی از صنعت فیروزه نیشابور، 
صنایع دســتی مختلف نظیر ســفال، قالی، گلیــم و همچنین 
قســمتی از ظرفیت هــای گردشــگری و جاذبه هــای طبیعی 

نیشابور به همراه آثار هنرمندان رشــته های مختلف نیشابور 
به تصویر کشیده شده است.

 سواری های بین شهری خراسان رضوی
 به پیمایش سنج مجهز می شود

 هیچ گونه افزایش نرخ برای ناوگان

 حمل و نقل عمومی نخواهیم داشت

نمایشگاه صنایع دستی نیشابوردرمجلس گشایش یافت 

هفتاد خان تولید

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
خراســان رضوی گفت: تا ماه آینده همه ناوگان 
سواری، به منظور تعیین کرایه های عمومی بین 
شهری در استان به سامانه پیمایش سنج متصل 
خواهد شــد. »ابراهیــم نصــری« در گفت وگو با 
ایرنا افزود: ســهمیه سوخت ســواری های کرایه 
عمومی بین شهری با پالک »ع« به میزان ماهانه 
۷5۰ لیتر بــرای نــاوگان تک ســوز و 45۰ لیتر 
برای نــاوگان دوگانه ســوز اختصاص مــی یابد. 
ســهمیه بنزین شــش روز پایانی آبان  و همچنین 
آذر این ناوگان نیز تا ابتدای آذر امسال در کارت 
ســوخت آن ها شــارژ می شــود. وی گفــت: این 
سهمیه، سهمیه پایه است و متناسب با مسافتی 
که ســواری های عمومی بین شــهری در استان 
طــی خواهند کــرد و بــا ســامانه پیمایش ســنج 
مشخص می شــود ســهمیه نهایی ســوخت این 

ناوگان در کارت ســوخت آن ها شــارژ می شود. 
نصری افزود: سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی 
کاال و مسافر، گازوئیل اســت و  با توجه به این که 
قیمت این سوخت افزایش نداشته بنابراین هیچ 
افزایش قیمتی در هزینه حمل کاال و مسافر نباید 
وجود داشــته باشــد از ایــن رو هر گونــه افزایش 
قیمت در این خصوص تخلف اســت. وی اضافه 
کرد: شــهروندان مــی تواننــد هرگونــه تخلف و 
افزایش قیمت در حمل و نقل عمومی بار و مسافر 
جاده ای را به سامانه مدیریت ارتباط شهروندی 
shahrah.وزارت راه و شهرســازی بــه آدرس
mrud.ir، سامانه »سامد« با تلفن ۱۱۱، سامانه 
پیامکــی ۱۰۰۰525 و  تلفــن ۳۸5۱۹5۰2 
برای حمل و نقل مسافری،تلفن ۳۳۱5۸54۱ 
برای حمــل و نقــل کاال و تلفــن ۳۳4۱۱۰۰۰ 

برای موضوعات راهداری گزارش کنند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی شهرداری مشهد گفت: در 
زمینه افزایش قیمت بنزین، در ناوگان 
حمل و نقل اعم از تاکســی ها، ون ها، 
آژانــس هــا و ســرویس های مــدارس 
هیچ گونه افزایش نرخ کرایه نخواهیم 
داشت. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشهد، احمد محبی اظهار 
کرد: تاکسی متر در مشــهد اجباری و 
راننده ملزم به اســتفاده از آن است که 
نرخ ورودی ثابتی هم دارد و بر اســاس 
هر 2۰۰ متر مبلغی مشخص می شود 
که البته نرخ در شب هم متفاوت است. 
وی با بیــان این که آژانــس های درون 
شــهری هم بــا افزایش قیمــت بنزین، 
نباید هیچ گونه افزایش نرخی داشــته 

باشند، افزود: سهمیه خودروهای تک 
سوزی که در آژانس ها فعالیت دارند، 
2۰۰ لیتر و دوگانه سوزها ۱2۰ لیتر 

خواهد بود.  

مردم تخلفات را گزارش دهند	 
مدیر عامل ســازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شهرداری مشهد تصریح 
کــرد: تاکســیران هــا نگــران کمبــود 
جایگاه CNG در شهر نباشند، چرا که 
پیگیر مــکان های مخصوص تاکســی 
هــا در جایــگاه هــای CNG خواهیــم 
بــود. وی افــزود: شــهروندان محتــرم 
می توانند در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف با سامانه ۱۳۷ یا با شماره تلفن 

۳۳44۸۱5۰ تماس بگیرند. 



بریده کتاب

تنهایــی را به خودی خــود نبایــد یــک بیمــاری 
انگاشت. هرچه باشد همه آدم ها گاهی احساس 
تنهایی می کننــد، و می توان تنهایــی را جزئی 
طبیعی از سیستم دفاع احساسی ما تلقی کرد. 
عالوه بر این، همان گونــه که ترس یک بیماری 
نیســت، تنهایی هم به خودی خود بیمــاری به 
حســاب نمی آیــد. امــا درســت همان طــور که 
احساس ترس می تواند رشد کند، به  حد بیماری 
برســد و بیش از انــدازه شــدید و افراطی شــود 
به نحوی که زندگی و قدرت عمل را مختل کند، 
تنهایی هم می تواند همین گونه باشد. تنهایی، 
در این حالت شدید و افراطی، می تواند عواقب 
وحشتناکی برای سالمتی جسمی و روحی فرد 
داشته باشد. اگر یاد بگیریم به خودمان متکی 
باشیم به نحوی که دیگر وابســته تایید دیگران 
نباشیم می توانیم از شدت احساس تنهایی مان 
بکاهیم. درعین حال باید یاد بگیریم که با دیگران 
ارتبــاط برقرار کنیــم و قلب خودمــان را به روی 
آنان بگشــاییم. اما بــاز با همه این ها احســاس 
تنهایی به ناگزیر گهگاه ســربرخواهد آورد. این 

همــان احســاس تنهایــی 
است که باید مسئولیتش 
را بپذیریم زیرا هرچه باشد 
این تنهایی، تنهایی خود 

ماست.
فلسفه تنهایی

نوشته: الرس اسونسن

ترجمه: خشایار دیهیمی

دیالوگ ماندگار
همه   آن چه باید درباره اش تصمیم بگیریم این 
است که با وقتی که به ما داده شده، می خواهیم 

چه کار کنیم.
ارباب حلقه ها، یاران حلقه

کارگردان: پیتر جکسون

ضرب المثل فارسی

ُدمش را گذاشت روی کولش!
وقتی کســی در انجام کاری شکســت بخورد و 
ناامید شــود یا از تهدید دیگری بترســد و دست 
از ادعاهای خودش بــردارد و بــرود پی کارش، 
می گویند »فالنی ُدمش را گذاشت روی کولش 

« و رفت.

آب و هوا

امروز

تفسیر نـور

در آیه 11 سوره ابراهیم می خوانیم:

ْثُلُكْم َوَلِكنَّ  ْحُن ِإالَّ َبَشٌر مِّ َقاَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم ِإن نَّ
ا... َیُمــنُّ َعَلی َمن َیَشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه  َوَما َكاَن 
ْأِتَیُكم ِبُســْلَطاٍن ِإالَّ ِبِإْذِن ا... َوَعَلی ا...  َلَنا َأن نَّ

ِل اْلُمْؤِمُنوَن    َفْلَیَتَوكَّ
پیامبران شان در جواب شان گفتند: )آری( 
ما جز بشری مثل شما نیستیم، ولی خداوند 
بــر هركــس از بندگانش كــه بخواهــد مّنت 
می گذارد )و او را بر مردم مبعوث می كند( و 
ما را نرســد كه جز با اذن خداوند، برای شما 
معجزه ای بیاوریم، پس مؤمنــان باید تنها بر 

خداوند توّكل کنند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

  گرچــه انســان ها همــه در شــكل و ظاهــر 
یكسانند، اما دلیل بر این نیست كه در باطن و 

معنویت نیز یكسانند.
 پیامبــران، دربــاره خــود غلــّو نمی كردند و 

می گفتند: ما انسانی مثل شما هستیم.
 معجزه به امر خداســت، نه خواســت مردم. 
)حّتی اگر مردم توقع معجزه نداشــته باشند، 

انبیا آن را می آورند(

ضرب المثل خارجی

  آلمانی: امید، غذای بیچارگان است.
   ایتالیایی: عاقل به عملش تکیه می کند و 

نادان به آرزویش.
  شــیلی: به زبانت اجازه نده قبل از فکرت 

کار کند.
  آفریقایی: برای کشتن پشه شمشیر الزم 

نیست.

سه شنبه
28 آبان 1398

21 ربیع االول1441
8 صفحه  |    شماره 4275

19 نوامبر|سالروز درگذشت فرانتس شوبرت آهنگ ساز نامی اتریشی28 آبان 1320 | عزل امیركبیر، صدراعظم ناصرالدین شاه
پس از مرگ محمدشاه قاجار و آغاز سلطنت ناصرالدین شاه، میرزا محمدتقی خان امیركبیر به 
صدارت عظما دست یافت و به رتق و فتق امور همت ورزید اما رجال و شاهزادگان و وابستگان و حقوق 

بگیران بیگانه، برای متوقف كردن او توطئه کردند و پس از مدتی فرمان قتل امیركبیر صادر شد.

نبوغ واقعی شوبرت در زمان حیاتش، چنان كه باید شناخته نشد و كسی مقام و شخصیت واقعی او را 
درك نكرد. شوبرت در دوران زندگی كوتاه خود، بیش از 600 ترانه ساخت ولی هیچ كدام از آن ها، 
با استقبال مردمی مواجه نشد. این آثار بعدها در سطح بین المللی با احترام و ستایش روبه رو شدند.

حضرت فاطمه )علیها الّسالم( در دعایی می فرمایند:
ضا َوالَغَضِب َوالَقصَد  َتَک ِفی الِرّ َالّلُهمَّ إنی َاسئلَک َکِلَمَة اإلخالِص َو َخشــیَ

ِفی الِغنی َوالفقِر؛
خداوندا! از تو اعتقاد خالص و توحید را می خواهم، و این که در حالِت خشم و رضا 

از تو بترسم و در حالت فقر و غنا اعتدال را رعایت کنم.
حجت االسالم محدثی در شرح این روایت می گوید: خواسته های آن حضرت 
اعتقادی، قلبی، اخالقی و رفتاری است. خواســته اول عقیده به توحید است 

که اگر نباشد، عمل تباه و اندیشه منحرف می شود. خواسته دوم خداترسی در 
حال غضب و رضاست؛ بعضی وقتی عصبانی می شوند، از مرز حق می گذرند و 
قضاوت نادرست می کنند و تصمیم نابه جا می گیرند و خواسته سوم میانه روی 
در حال ثروتمندی و تنگدستی است. حرکت در راه »اعتدال« مطلوب شرع و عقل 
است. میانه روی هم در دوران فقر و تنگدستی هم در دوره توانگری، فضیلتی 

اخالقی است.

بحاراالنوار | حکمت های فاطمی
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مطالعه این صفحه

خاطرات سرخ

نگی فالنی نفهمید!
 رفتیم بــرای آمــوزش. لباس که مــی دادند، 
گفتم کوچک باشد. کوچک ترین سایز را دادند. 
آستین هایش آویزان بود. گفتم اشکالی ندارد، تا 
می زنم باال. پوتین هم همین طور، کوچک ترین 
سایز، گشاد بود. گفتم جلویش پنبه می گذارم. 
مســئول تدارکات خندیــد و به شــوخی گفت: 
»مترسک! نری بگی فالنی خر بود نفهمید ها! 

تو زیاد باشی، سیزده سالته نه هجده سال!« 
روزی روزگاری جنگی   

حکمت روز

بالها، شوینده آلودگی هاست
 قدیــم ها وقتــی می خواســتند جامــه ای را 
بشویند، آن را خیس کرده و قدری مواد شوینده 
به آن مــی زدند، آن گاه بر ســنگی می نهادند و 
پیوســته با ســنگی دیگر بر آن می کوبیدند و با 
این کار، چرک و آلودگی ها از جامه جدا شــده 
و پاک و تمیز می شد. گناه، چیزی شبیه همان 
آلودگی جامه است و بسیاری از بالها و رنج ها 
شــبیه کوبیدِن ســنگ که نتیجه اش می تواند 

پاکی و صفای آدمی باشد.
حجت االسالم رنجبر | سلوک باران

در محضر بزرگان

حق توهین نداریم
یکی از نزدیکان شــهید بهشــتی نقل می کند: 
در لندن به همراه یکی دیگر از دوســتان با آقای 
بهشــتی از کنار قبرســتان می گذشــتیم که به 
طور اتفاقی به قبر مارکس رسیدیم. چند سگ، 
اطراف قبر پرســه مــی زدند. آن آقا، ســگ های 
اطراف قبر را نشــان داد و با کنایــه گفت: دارند 
فاتحه مــی خوانند! آقای بهشــتی بــا ناراحتی 
به ایشــان تشــر زد که »حق توهیــن نداریم؛ چه 

مسلمان باشد چه کافر.«
صد دقیقه تا بهشت

حکایت

  یكی از حكیمان گفت: »دوستی، سه گونه 
اســت: یكی، دوســتی خدای تعالی كه نه به 
امیدی است و نه از بیمی و خیانت و بی وفایی 
نیز آن را آلوده نمی كند. دیگر، آن دوستی كه 
از روی عشــق و محبت و در جهت همزیستی 
باشد. سوم، دوســتی كه به ســابقه رغبتی یا 
بیمی اســت و آن، بدترین دوســتی هاست و 

زود از بین می رود.«
کشکول

  در زمــان رســول خــدا صلــی ا... علیــه و 
آلــه، مــردی از اصحــاب آن حضرت ســخت 
تهی دست شــده بود. كار به جایی رسید كه 
به ناچار، همسرش به او گفت: »برو به حضور 
پیامبر و جریان را بگو تا ایشان كمكی كند.« 
آن مرد چنین كرد. پیامبر به او فرمود: »كسی 
كــه از ما تقاضا كنــد، به او می بخشــیم، ولی 
اگر خصلــت بی نیازی را پیشــه خود ســازد، 
خداونــد، او را بی نیــاز می كنــد.« آن مرد از 
ســخن رســول خدا صلی ا... علیه و آله جان 
گرفت و با همتــی قهرمانانه و تــوكل به خدا 
كمر همت بست و زندگی اش را سامان داد.
سفینة البحار

تقویم

تاریخ

تفأل

حافظ

معرفی کتاب

شب های روشن
ایــن رمــان کوتــاه هــم ماننــد بیشــتر 

داستان های داستایوفسکی از زندگی 
خــود او مایه گرفته اســت. داســتانی که 

اگر زندگی نامه داستایوفسکی را خوانده 
باشید، می دانید به نحوی زندگی اش کرده 

اســت. عنوان کتاب به یک پدیده فیزیکی 
اشاره دارد. در تابستان، در نواحی شمالی 

کره زمیــن نزدیک به قطب شــمال، به علت 
زیادِی عرض جغرافیایی، شــب تا صبــح هوا مثل 
آغاز غروب روشن است. داستان کتاب شب های 
روشن درباره جوان رویاپردازی است که تنهایی را 
به خوبی درک می کند. کسی که سال هاست تنها 
زندگی می کند و مانند دیگر شخصیت های اصلی 
داستایوفسکی با مردم عادی متفاوت است و یک 
روز، وقتی با دلی خوش آواز می خواند و به ســمت 
خانه می رفت، متوجه چیزی می شود: »زنی کنار 
راهم ایســتاده، به جان پناه آبراه تکیه داده بود. بر 
طارمــِی جان پناه آرنج نهــاده بود و پیــدا بود که به 
آب تیره خیره شــده اســت. کاله زردرنگ بســیار 

قشنگی بر سر داشت با روسرِی 
توری سیاه دلفریبی روی آن.« 
در ادامــه متوجه می شــود که 
زن در حال گریه کردن است 
و به هیچ وجــه متوجه حضور 
او نیســت. جوان ناخودآگاه 
بــه ســمت دختــر کشــیده 
می شــود و طی یک اتفاق با او آشنا می شود. آن ها 
برای روز بعد قــرار مالقات می گذارند و داســتان 
زندگی خــود را بــرای همدیگر تعریــف می کنند 
وجوانی کــه در عمــر خود با هیــچ زنــی رابطه ای 
دوستانه و عاشقانه نداشــته، ناگهان با یک دختر 
رویایی آشــنا می شــود که حاضر اســت بــا او وقت 
بگذراند. شب ها به راستی برای او روشن می شود 
و جوان با همه وجود عاشق دختر می شود و تصور 
کنید چه حالی پیدا می کند وقتی بعد از ســال ها 
همصحبتی بــا در و دیـــوار شــهر، ناگهــان دختر 
بی نظیری کنار خود می بینــد، اما این همه ماجرا 

نیست.

مرگور 
  دهستان مرگور از توابع بخش سیلوانای ارومیه، یکی از مناطق خاص ایران از نظر شرایط اقلیمی و موقعیت 
جغرافیایی و تنوع زیستی و گونه های مختلف گیاهی است که در بین رشته کوه های زاگرس محصور بوده و 
امتداد سلسله کوه های زاگرس مانند حصاری این منطقه را در برگرفته است. دهستان مرگور از نظر وجود 
قله های بلند، دره های عمیق و سرســبز، چشــمه های آب گرم، دریاچه های مرتفع، بــاغ های زیبا، رودهای 
کوچک و بزرگ، آبشــارهای طبیعی، روســتاهای زیبای کوهپایه ای و صدها منظره طبیعی دیگر، نه تنها در 

شمال غرب کشور بلکه در تمام کشور کم نظیر است.

علم به زبان ساده

زیست تابی چیست؟
زیســت تابی یا نورتابی زیســتی، عبارت اســت 
از تولیــد نور به وســیله یــک موجود زنــده نظیر 
سوســک های شــب تاب، کرم های شــب تاب 
و بســیاری از جانورانــی کــه در دریــا زندگــی 
می کنند. نور بر اثر واکنش های شــیمیایی در 
قسمت های مختلف بدن جانور تولید می شود. 
طی این واکنش ها اکســیژن با مــاده ای به نام 
لوســیفرین ترکیب می شــود و انرژی به شکل 
نور بیرون می آید. برخالف نورهای الکتریکی، 
این نــور تقریبًا هیــچ گرمایی تولیــد نمی کند. 
جانوران، بــا تغییــر دادن مقدار اکســیژنی که 

به آن ها می رســد، نورهای شــان را خاموش و 
روشــن می کنند. بعضی قارچ ها و باکتری ها 
نیز نور درخشان تولید می کنند. دانشمندان با 
تقلید فرایندی شیمیایی که جانوران به کمک 
آن نورتابی زیســتی دارند، رنگ های ســردی 
تولید مــی کنند که در چراغ هــای اضطراری و 
همچنین برای تولید زیورآالت درخشان مورد 
اســتفاده قرار می گیرند. این نورهــا آن قدر به 
درخشــش ادامه می دهنــد تا مواد شــیمیایی 

درون وسیله، کاماًل مصرف شوند.
رازیک

زنگ تفریح

بسته بندی های خالقانه

4 گوشه ایران

مهارت یک دقیقه ای

چطور یک خانه رنگی و شاد داشته باشیم؟
  

وسایل چوبی را، خام و ارزان بخرید و رنگ بزنید
اول باید سطح کارتان را کامل »سنباده« بکشید و 
بعد اگر قسمتی از سطح صاف نبود، »بتونه« بزنید 
و بعد از خشــک شــدن، دوباره روی آن را سنباده 
بکشید. حاال کارتان آماده رنگ شدن است. برای 
رنگ کردن وسایل چوبی بزرگ مثل میز و صندلی 

بهتر است از »رنگ روغن« استفاده کنید.
وســایل کهنه بــا رنگ های پوسته پوســته را 

دوباره رنگ کنید
 برای رنگ کردن وســایل قدیمــی که معموال 
قهــوه ای هســتند، دیگر نیاز بــه ســنباده و بتونه 
ندارید. چون سطح کار صاف اســت و می توانید 
مســتقیم رنگ روغن بزنیــد. برای ایــن کار هم، 
رنگتان را با تینر معمولی یا فوری رقیق کنید و بعد 

با قلم موی پهن و بزرگ، سطحتان را رنگ کنید.
تشکچه و کوسن رنگی بدوزید

 بخش مهمی از پروژه رنگ پاشیدن به خانه، 

مربوط به دوخت و دوز است. مثال دوختن یک 
رومیــزی گلدار با حاشــیه تور یا درســت کردن 
یک تشــکچه و تعدادی کوســن رنگارنگ برای 
روی تخت و مبل. برای درســت کردن تشکچه 
در هر انــدازه ای مــی توانید به فروشــگاه های 
تولید ابر برای مبل و تشــک مراجعه کنید و بعد 
هم برای روی تشکچه از پارچه های »رومبلی« 

استفاده کنید.
منگوله و ریسه های نورانی آویزان کنید

 یکی از کارهای ارزان و زیبا برای زیباتر کردِن 
خانه، درست کردن منگوله های کاموایی با تکه 
کامواهای موجود در خانه است. روش کار ساده 
است: منگوله های کاموایی را با برش و گره، آماده 
می کنیــد روی هر کــدام یک مهره بــزرِگ رنگی 
می چسبانید. ســپس همه منگوله ها را با فاصله 
منظم روی یک کاموای دیگر می چســبانید و به 
همین آسانی یک ریسه کاموایی رنگارنگ دارید.

یک روایت، یک درس
 طلب خلقیات نیکو
 و شایسته

در زنگ تفریح امروز، با هم تعدادی اثرخالقانه که در 
قالِب بسته بندی های بدیــع و فضاسازی های بامزه 

ظاهر شده را می بینیم.
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