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شهر مشهد 
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گران فروشی های بنزینی را گران نمی خریم
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 بخشی از ●
                        گزارش های مردمی

                         از  گران فروشی بنزینی

  باربــری .... همیشــه بســته هــا را برایم به 
قیمت 20 هزار تومان می آورد. امروز که بارم را 
بــه دســتم رســاند، بســته ای 2۸ هــزار تومــان 

حساب کرد. لطفا رسیدگی کنید.
   این همــه گفتند و وعده دادنــد که افزایش 
قیمت بنزین باعــث افزایش قیمت هــا نخواهد 
شــد. اما از دیروز قیمت یک لیتر شــیر شــتر در 

بیرجند 20 درصد افزایش یافته.
   چرا اسنپ قیمت هایش را دو برابر کرده؟

   در بازار روز شهرداری، واقـع در هنرستان، 
قیمت گوشــت گوســفند ۹0 هزار تومان شده. 
باتوجه بــه گــزارش روز قبل که رئیــس اتحادیه 
تاکیــد کــرده بــود تــا کیلویــی ۸5هزارتومان، 
مصوب و قانونی است، این جا دارد گران فروشی 

اتفاق می افتــد.
   آهن فروشی های خین عرب قیمت تیرآهن 

را ظرف یکی دو روز باال برده انــد.
   در تاریــخ 20آبــان، خودروی پــژو405 را 
بــردم گازی کنــم، گفتنــد دو میلیــون تومــان 
هزینه اش اســت. بعد از گرانی بنزین می گویند 

هفت میلیون تومان. این چه وضعی است؟
   تاکســی های خطی و تاکسی های شهری 
در یکــی دو روز اخیر، تاکســی متر نمــی زنند و 

حداقل 50درصد کشیده اند روی کرایه.
   تاکسی که هر روز مرا از شهرستان به مشهد 
می رســاند، 26هزارتومان می گرفــت. اما روز 
بعد از افزایش قیمت بنزین 40 هزارتومان و روز 
بعد 50 هزار تومان کرایــه گرفت. تازه منت هم 
گذاشت که باید بین 60 تا ۹0 هزار تومان بگیرم 

ولی چون مشتری هستی، تخفیف دادم.
   ما یک واحد تولیدی در ابتدای جاده کالت 
هستیم. چند روزی است در زمینه تهیه گاز مایع 
مشــکل داریم، چون هم کم اســت و هــم از ۱0 

هزار تومان رسیده به ۳0هزارتومان.
   آیا برای گران فروشی در روستاها هم 
فکری کردید؟ در روستاها با گران فروشی چه 

کنیم؟  
  گوشت فروشی بهشت واقع در خیابان 
بهشت، گوشت گوسفند را کیلویی ۹5 هزار 

تومان می فروشد. لطفا رسیدگی کنید.
  چرا قطعات سی ان جی گران شده؟

   باری که باربری هفته پیش با 25 هزار 
تومان برایم می آورد، امروز با 75 هزار تومان 
کرایه، به من تحویل شد. هیچ کس جواب گو 

نیست. ببینیم شما چه می کنید.
های  قصابی  در  گوشت  قیمت  سالم.    
چهارراه گاز شرقی به طرف پل فجر  ۹هزار 

تومان بود.
   قالی شویی قبل از گرانی بنزین، هر فرش 
۱2متری را با 45 هزار تومان می شست، حاال 

60هزارتومان می گیرد.
   گازسوز کردن خودرو حدود دومیلیون 
تومان هزینه داشت، بعد از گرانی بنزین، شده 

شش میلیون تومان.
   دیروز ظهر ساعت ۱2:۱5 سوارِ  پرایدی از 
تاکسی تلفنی رسا واقع در احمدآباد شدم به 
مقصد بولوار ستاری. همیشه این مسیر را در 
همین ساعت می روم و کرایه کمتر از ۱0 هزار 
تومان می شد. ولی مبلغی که راننده از من 
اعتراض  وقتی  بود.  ۱5هزارتومان  گرفت، 
کردم، راننده در جواب گفت: چون بنزین گران 

شده، کرایه ها افزایش یافته است.
   هایپرمارکت گاندی، نبش فکوری ۱7 
تر  گران  را  مرغ  تخم  تومان  هزار  دو  امروز 

می فروخت به بهانه گرانی بنزین. 

راه های ارتباطی ما و شما

آیدی تلگرام:
@khorasanerazavi

شماره تلفن:
051-37009111

گزارش از شما، پیگیری از ما

یک مطالبه عمومی و مردمی

بــا اعــام نــرخ جدیــد بنزیــن، مطالبــه 
عمومــی ایــن اســت کــه گرانــی بنزین 
اگرچه می توانــد در برخی حــوزه های 
حمــل و نقــل درون شــهری تــا حدودی 
تاثیر داشــته باشــد- که البته آن هم 
باید ضابطه منــد و قانونی باشــد- اما 
هیچ توجیه منطقی برای گران شــدن  
بی ضابطــه و بدون دلیــل دیگر کاالها  
و خدمات وجود نــدارد؛ بنابراین باید 
قاطعانــه بــا هرگونه گــران فروشــی و 

تخلف در این زمینه برخورد کرد. 

در کنــار نظــارت نهادهــای متولــی، آن 
چــه اهمیــت ویــژه ای دارد، نظــارت 
مســتقیم مــردم در این حوزه اســت. 
بــه همیــن منظــور روزنامــه خراســان 
همــکاری  بــا  مشــترک  طرحــی  در 
تعزیــرات  کل  اداره  دادســتانی، 
حکومتی و بازرســی ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان رضوی، حلقه 
ارتباطــی مســتقیم بــا مــردم خواهــد 
بود. در این میــان نقش اولیه و اصلی 
را مــردم ایفــا خواهند کرد. بــه طوری 
کــه بــا گــزارش هــای گــران فروشــی 
بــه روزنامــه خراســان، طــرح ضربتــی 
بــا نهادهــای یــاد شــده آغــاز می شــود 
و پــس از محــرز شــدن تخلــف گــران 
فروشــی،  برخوردهــای الزم و قانونی 
از جمله اخطــار، جریمه نقــدی و پلمب 
گــران  بــا  واحدهای صنفی متخلــف 
فروشــان و سوء اســتفاده کنندگان از 
افزایش قیمت بنزین بر اساس قانون 
صــورت خواهــد گرفــت و متعاقبــا در 
روزنامه خراسان با هدف پیشگیری از 
گران فروشی های بدون دلیل منتشر 
خواهد شد. بنابراین با همراهی شما 
شــهروندان از امــروز تــا زمانــی کــه 
بازار رنگ ثبــات و آرامش بیشــتر  را 
به خــود ببینــد،  طــرح ضربتــی مقابله 
مردمی با گران فروشــی هــای بنزینی 
و جلوگیــری از تخلــف ســوء اســتفاده 
کنندگان بنزینی را با کلیدواژه »گران 

نمی خریم« آغاز می کنیم. 

گران نمی خریم
 گران فروشی های بنزینی را 

به روزنامه خراسان اطالع دهید

طرح ضربتی مقابله با 
گران فروشان بنزینی

گزارش های خود از گران فروشی های 
بــدون ضابطــه و بــه بهانــه افزایــش 
شــماره  بــه  را  بنزیــن  قیمــت 
2000999 پیامک کنید و ابتدای 

پیامک بنویسید: #گران نمی خریم

با پلمب 3 واحد فروش  گوشت در دومین روز طرح گران نمی خریم صورت گرفت  

 آغاز  برخورد قاطع 
با گران فروشان بنزینی

در پی گالیه های متعدد هم استانی ها از گرانی کپسول گاز مایـــع، سازمان صمت خبر داد:

 تشکیل 28 پرونده تخلف گران فروشی کپسول گاز مایع 
در روزهای اخیــر

»قیمت کپسول گاز 11 کیلویی برای گرم 
کردِن منزل مان که قبا با 20 هزار تومان 
تهیه می کردیــم، بعد از گرانــی بنزین به 
40 ، 50 و 60 هزار تومان رســیده، البته 
اگر پیدا شود. دلیل این کمبود و بعد هم 

گران فروشی چشمگیر  چیست؟«

فرزانــه غروبی| »مقدســی« مســئول بازرســی و 

رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراسان رضوی می گوید: »با جلسات 
فوق العاده ای که در چند روز گذشته داشتیم، 
2۸ پرونده تخلفاتی در خصوص داللی گاز مایع 
به ارزش   ۱۱ میلیون تومان تشکیل شده است. 
براســاس نرخ مصوب دولت، قیمــت گاز مایع 
هفت هزار و ۸00 تومان بــرای مصرف کننده 
مشخص شــده اســت که توسط شــرکت های 
امید گاز و فر گاز که مســئولیت جذب ســهمیه 
های تخصیصی را دارند، باید به دست مصرف 
کننــده واقعی با نرخ تصویب شــده برســد. هم 
اکنون شبکه توزیع و پخش فراورده های نفتی 
منطقه خراسان، مشغول توزیع و تامین گاز مایع 
در روستاهاست و بازرسان سازمان صمت، در 
چند روز اخیر با تالش بیشتری در شرکت های 
وابسته گاز مســتقر شــده اند و با کنترل توزیع 

و پخش فــراورده هــای نفتی، جلــوی هر گونه 
تخلفی را می گیرند. با توافقی که صورت گرفته 
و با کمک فرمانداری و بخشداری ها، فهرستی 
از روستاهای نیازمند کپســول گاز مایع تهیه و 
کل مسیر و رونــــد گازرسانی، از مبدا تا مقصد 
کنترل می شود تا این محصول با نرخ مصوب به 
دست مصرف کننده واقعی برسد. عالوه بر این، 
واحد های صنعتی مثل ایزوگام، سماورسازی و 
کسانی که کارشان با گاز مایع در ارتباط است، 
با معرفی نامه ای که از اتحادیه گاز دریافت می 
کنند، می توانند گاز مایع با قیمت هفت هزار و 
۸00  تومان دریافت کنند و همچنین درحوزه 
صنعت کسانی که کپســول های 50 کیلویی 
مصرف می کنند نیز می توانند با نرخ مصوب آن 
را دریافت و استفاده کنند. روزانه بیش از ۱00 
تن گاز مایع برای کســانی که از ســیلندرهای 
گاز مایــع اســتفاده می کننــد، در حــال توزیع 
اســت و 200 تن ســهمیه فوق العاده هم برای 
توزیع گاز مایع در اســتان در نظر گرفته شده و 
هیچ کمبودی در این زمینه نخواهیم داشت. با 
متخلفان و گران فروشان نیز برخورد خواهد شد 
و عالوه بر تشکیل پرونده گران فروشی از طریق 
دادســرای انقالب اســالمی مشــهد، تعطیلی 

واحد صنفی متخلف را در دستور کار داریم.«

رئیس اتاق اصناف مشهد خبر داد:

بازار دچار رکود است، افزایش قیمت به نفع کسی نیست
رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: اکنون در بازار 
رکود داریم و وقتی قیمت ها بــاال می رود، توان 
خرید افرادی کــه درآمد و حقوق ثابــت دارند، 
ثابــت می مانــد و خرید کمتــر می شــود که این 
ضعف است و مشــکالتی برای خود بازار نیز به 
وجود می آید، بنابراین ما چندان به دنبال گران 
کردن کاالها و خدمات نیســتیم، هرچه قیمت 
پایین تر باشــد، به نفع بازار نیز اســت. »محمود 
بنانــژاد« در گفت وگــو بــا ایســنا در خصــوص 
وضعیت بازارهای مشهد پس از گرانی بنزین، 
اظهار کرد: در شــرایط کنونی ممکن اســت در 
بخش هایی تخلفاتی اتفاق بیفتد اما همکاران 
ما در بازار طی دو ســال گذشته که نوسانات در 
قیمت ارز و افزایــش قیمت ها اتفــاق افتاد، در 
بســیاری موارد همکاری کردند. اگر همکاری 
بازار و اصناف نبود در بسیاری موارد به مشکل 
برمی خوردیم اما در تأمین و توزیع مشکل خاص 
و چندانــی نداشــتیم. وی افــزود: در مــواردی 
تخلفاتی داشتیم که قاعدتًا در هر قشری ممکن 
است وجود داشته باشد اما تخلفات عمده ای که 

بازار را به هم بریزد، وجود نداشت.

افزایش قیمت بنزین تاثیری روی قیمت 	 
عمده کاالها ندارد 

بنانژاد ادامه داد: در بین عامه مردم جا افتاده 
که وقتی بنزین گران شود، همه کاالها گران 

می شود، در حالی که این گونه نیست. ممکن 
است در چند قلم خاص مانند کرایه و این گونه 
مسائل تاثیر داشته باشد که آن را نیز مشخص 
می کنیم اما روی کاالهای دیگر به صورت عام 
تاثیر مســتقیمی ندارد. وی با بیــان این که از 
روز شنبه بازرسی های خود را تشدید کردیم، 
تصریح کرد: خود بازار و اصناف همیشه پای 
کار بودند و اکنون نیز برای کنترل بیشــتر به 
ما کمــک می کنند زیــرا افزایــش قیمت ها به 
نفع بازار نیســت. بنانژاد اضافه کرد: بیشــتر 

شکایت ها در حوزه حمل و نقل بوده است. 
رئیس اتاق اصناف مشــهد با اشــاره به این که 
بیشــتر شــکایت ها در حوزه حمــل و نقل بوده 
اســت، تصریح کرد: مــا از بازار و خــود اصناف 
تماس هایی برای تعیین تکلیف قیمت داشتیم 
که به آن ها گفتیم نگران این موارد نباشند، ما 
تالش می کنیم که خســارت و ضرری به آن ها 
وارد نشود اما بهتر است کمک کنند تا التهاب 
در بازار کم شود. وی خاطرنشان کرد: افزایش 
قیمت بنزین تصمیم مهمی است، نمی توانیم 
منابع کشور خود را به این راحتی هدر دهیم و 
از بین ببریم، این تصمیم در مجموع خوب است 
اما التهابی را در جامعه ایجاد می کند که باید آن 
را رد کنیم و هزینه ها نیز مدیریت شود، در این 

مدت اصال تعطیلی در بازار مشهد نداشتیم.

 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
در گفت وگو با روزنامه خراسان رضوی:

 در طرح ضربتی 
مقابله با  گران فروشی 

 برخورد با متخلفان  روزانه 
و آنی خواهد بود

حسام مســلمی| دو روز پس از اجرای طرح 
ضربتی مقابلــه با گران فروشــان بنزینی با 
همــکاری دادســتانی، تعزیــرات، صمــت و 
روزنامه خراسان،  »حمیدرضا کریم« مدیر 
کل تعزیــرات حکومتــی خراســان رضــوی 
با بیان این کــه بــرای جلوگیــری از تخلفات 
گران فروشــی و تنظیــم بازار، گشــت های 
ســیار بازرســی با حضور خبرنــگار روزنامه 
خراســان رضوی و بازرســاِن این ســه نهاد، 
تشــکیل شــده اســت افــزود: »بــا توجه به 
این که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعام 
کردند پس از افزایش قیمت بنزین، هیچ 
گونه افزایشــی در قیمت کاالهــا نخواهیم 
داشــت، با هرگونه تخلفات گران فروشی، 
به صــورت روزانــه و آنــی برخــورد خواهد 
شــد. در ابتدای اجرای این طــرح، در بازار 
مصلــی حضــور یافتیــم و طــی بازدیــدی که 
صورت گرفت، مشخص شــد همه کاالهای 
اساسی و موردنیاز مردم به وفور در بازار 
موجود اســت و در مرحله بعد سعی کردیم 
از طریق رســانه ها  اطاع رســانی کنیم که 
بــا هرگونه گران فروشــی بنزینــی برخورد 
خواهد شد. هر جا و هر زمان گزارش گران 
فروشی به دست ما برسد، بافاصله گروه 
های تعزیــرات در محل حضور  مــی یابند و 
اگر تخلف محرز شود، همان جا توسط قاضی 
رای صادر خواهد شــد؛ چنان چــه گزارش 
تخلف گران فروشی، پس از ساعت اداری 
به دســت مان برســد، قاضی کشــیک برای 

صدور رای آماده است. «

رئیس اتاق اصناف سبزوار تاکید کرد:

 جلوی گرانی اجناس 
از مبادی تولید گرفته شود

علی اکبر ملکی|»مــن صاحب یک فروشــگاه لوازم 

خانگی در سبزوار هستم. با این که قیمت اجناس 
تغییری نداشته، ولی شرکت های بزرگ تولیدی از 
تهران و شهرستان های دیگر، فروش های مدت دار 

خود را متوقف کرده اند. مثال من کاالهای جدید 
فروشگاهم را از یک شــرکت تهرانی، 27 آبان و به 
شکل 45 روزه خریده بودم ولی   از شرکت تماس 
گرفته اند که اگر نقد پرداخت می کنید، بار ماشین 
را خالی کنید، وگرنه برگشت بزنید.« مطلبی که 
خواندیــد، از حرف ها و درددل های ســبزواری ها 
بابــت گرانی هــای کاذب بنزینی اســت. وقتی با 
مردم در ایــن باره حرف مــی زنم، مــردی از خرید 

۱.5 لیتر بنزین برای موتورش که در بین راه تمام 
شــده به قیمت شــش هزار تومان از یک مغازه دار 
ســخن می گوید و آن یکی از فروش گوجه فرنگی 
۹ هزار تومانی و یکی دیگر از صفوف طوالنی توزیع 
کپســول های گاز در ســبزوار. اما »علــی کیانی« 
رئیس اتاق اصناف ســبزوار دربــاره برخی گرانی 
های این شهرســتان به ما می گویــد: »بین گرانی 
و گران فروشــی تفاوت زیادی وجود دارد. برخی 

عمده فروشــان اجنــاس خــود را از بازار تهــران و 
شهرستان های دیگر خریداری می کنند و مطابق 
قانــون ۳ تــا ۱0 درصد حِق ســود فــروش دارند. 
باید مسئوالن در شهرســتان های بزرگ و مبادی 
تولید، جلــوی گران فروشــی را بگیرند تا بــر بازار 
شهرستان ها هم تاثیر نگذارد. بازرسان ما هم مدام 
بازار را رصد می کنند و تحت کنترل دارند و با گران 

فروشی به شدت مبارزه می شود.«

قاضی جلیلی، رئیس شعبه ســیار تعزیرات 
حکومتی خراسان رضوی هم درباره اقدامات 
انجام شده طی روزهای اخیر در زمینه مقابله 
با گران فروشی های بنزینی توسط اداره کل 
تعزیرات حکومتی اســتان، می گوید: »طی 
هماهنگــی های انجــام شــده با دادســتان 
مشــهد، واحدهایی که اقدام به تکرار تخلف 
گران فروشی کنند پلمب شده و برای نصب 
پرده تخلــف بر ســر در واحــد صنفــی اقدام 
می شــود. امروز)دیروز( در گشــت مشترک 
تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و روزنامه 
خراسان، پس از احراز تخلف توسط بازرسان 
صمت و هماهنگی صورت گرفته با جانشین 
دادســتان مشــهد »قاضی دشــتی فدکی« 
سه واحد عرضه گوشت که قیمت مصوب را 
رعایت نمی کردند و اصرار بر تخلف داشتند، 
پلمب شد و پرونده برای طی مراحل قضایی

 و تعزیراتی به تعزیرات 
حکومتی و 

دادسرا ارسال 
می شود. «

پس از پلمب، چند نفر از ســاکنان محله که 
پیش از این، برای خرید گوشت به این مراکز 
مراجعه کرده و دست خالی برگشته بودند، 
ضمن تشــکر از دقت نظر بازرسان صمت و 
تذکرات جدی قاضی جلیلــی، می گویند: 
»مهم است با گران فروشان که این روزها به 
هر بهانه ای قیمت کاال و خدمات شان را باال 
می برند، برخورد جدی شــود. جدیدترین 
بهانه هــم، گرانی بنزین اســت. مردم بابت 
گرانی های کاذب و ســلیقه ای در فشــارند 
و انتظــار دارنــد همان طور که تاکید شــد، 
افزایش قیمت بنزین روی قیمت دیگر اقالم 

زندگی روزمره مردم، تاثیر نگذارد.«

تعزیــرات  گشــت  خــودروی  تــا  اهالــی 
معــدن  صنعــت،  بازرســان  و  حکومتــی 
و تجــارت را می بیننــد، شــروع بــه گالیــه 
از ایــن واحدهــا بابــت گران فروشی شــان 
می کننــد. »گوهــری« بــازرس ســازمان 
صمــت، بعــد از انجــام بررســی های الزم، 
تقلــب و گران فروشــی واحدهــا را تاییــد و 
اقدام به تشکیل پرونده می کند و در ادامه، 
واحدهای مدنظر به دستور قاضی جلیلی، 

پلمب می شود.

اما دیروز، باز هم رصد میــــدانی ما، حاکی 
از ادامه گران فروشــی توســط این واحدها 
بــود و بــه همیــن دلیــل، بــرای رســیدگی 
بــه موضــوع، در قالب گشــتی مشــترک با 
قاضی جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات 
حکومتی خراســان رضوی، بــه واحدهای 
مذکــور مراجعــه کردیــم؛ فروشــگاه هایی 
که برای هرکیلو گوشــت گوسفند اقــــدام 
به  درج قیمتی روی در مغــازه کرده اند که 
هم مغایــر با قیمتی اســت کــه درون مغازه 
به مشــتری ارائه می کنند و هــم گران تر از 

قیمت مصوب.

گزارش:محمد بهبودی نیا

عکس ها: خراسان 

دیــــروز و در اولیــن روز از اجرای 
بــا  برخــورد  ضربتــی  »طــرح 
گران فروشــی بنزینــی« بــا چنــد 
واحد فروش گوشت که در پی پیام 
شهروندان و در ادامه، با مراجعه و 
بررسی خبرنگار روزنامه خراسان 
و بازرســان ســازمان صمت و دام 
پزشکی و رئیس اتحــادیه گوشت 
قرمــز، تخلفات شــان در زمینــه 
گران فروشــی، نداشــتن فاکتــور 
خریــد، تبلیغــات دروغ و ارائــه 
گوشــت تاریــخ مصرف گذشــته، 

محرز شده بود، برخورد شد.

گران 
نمی خریم



گزارش جلسه

مسعود حمیدی

اســتاندار با انتقاد از تعلل برخی دســتگاه ها در 
اجرای مصوبات ســتاد تســهیل خواســتار ورود 
بازرسی اســتان به این موضوع شــد. به گزارش 
خراسان رضوی، جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید استان روز گذشته برگزار شد تا در خصوص، 
مشکالت تقسیط بدهی های مالیاتی واحدهای 
تولیدی، حق بیمه شرکت های مهندسی مشاور 
و امکان ارائه خدمات به واحدهای تولیدی بدون 
نیاز به ارائه ســند پایان کار، تصمیم گیری شود. 
یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح 
شــد در خصوص احیای شــش واحد تولیدی در 
استان و همکاری اداره کل مالیات برای تقسیط 
بدهی های ایــن واحدها بر اســاس مصوبه چهار 
ماه قبل ســتاد تســهیل اســتان بود که از یک سو 
نمایندگان بخــش خصوصی و دبیرخانه ســتاد 
مدعی بودند امور مالیاتی همکاری الزم را انجام 
نمی دهد و از سویی مدیرکل امور مالیاتی مدعی 
شــد فرم های مدنظر بــرای برنامه احیــای واحد 

توسط واحدهای متقاضی تکمیل نشده است.

هیچ مخالفتی با تقسیط بدهی واحدهای 	 
تولیدی نداریم

یعقوب نژاد، مدیرکل امور مالیاتی اســتان اظهار 
کرد: ما هیچ مخالفتی با تقسیط بدهی واحدهای 
تولیدی به مدت شش ماه نداریم و هر تصمیمی که 
در ستاد تسهیل مصوب شود اجرا خواهیم کرد. از 
سویی بر اساس مصوبه شــورای اقتصادی کشور 
هر واحد تولیدی که درخواست تقسیط مطالبات 
از 36 ماه به 60 ماه  را داشته باشد باید برنامه خود 

برای احیای تولید را ارائه کند.

انتقاد شدید استاندار 	 
استاندار و رئیس ستاد تسهیل استان در واکنش 
به موضوعات مطرح شده در این خصوص، گفت: 
بر اساس مســتندات واحدهای تولیدی برنامه ها 
و مدارک مورد نیــاز را به ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت تحویــل داده انــد و ما درخواســت داریم 
ســازمان بازرســی به ایــن موضــوع ورود کند که 
چــرا یــک مصوبه ســتاد تســهیل چهار ماه اســت 
اجرایی نشــده اســت، این هــا زمینه های فســاد 
اداری هســتند. وی خطــاب بــه رئیس ســازمان 
صمت اظهار کرد: اگر این جلسه تشکیل نمی شد 
آیا این مصوبات باز دو ماه دیگر معطل می شد؟ این 
مماشات کردن، مصلحت اندیشی و سیاسی کاری 
روزگار ما را به این جا رسانده است، واضح بگویید 
اداره مالیــات همــکاری نمی کنــد، چــرا جرئــت 
نمی کنیــد بگوییــد؟ ایــن نارضایتی ها بــه دلیل 
ناکارآمدی ماست؟  شما به عنوان رئیس سازمان 
صنعت از صنایع عذرخواهی کنید که چندین ماه 
کار آن ها را انجام نداده اید. الزم نیســت در گوش 

بنده چیزی بگویید. اســتاندار همچنیــن در این 
جلسه دســتور داد که تقســیط بدهی های شش 

واحد تولیدی به مدت 60 ماه انجام شود.

سازمان بازرسی، آماده همکاری	 
»محمدرضا میــرزاده« بــازرس کل اســتان هم در 
واکنش به ایــن موضوع اظهــار کــرد: به هیچ وجه 
اظهارات مدیران دستگاه ها مبنی بر این که اداره 
بازرسی مانع فعالیت آن هاست موردقبول نیست 
و ما حتمًا آماده رسیدگی به این موضوعات هستیم.

این طور ادامه پیدا کند پروژه های عمرانی 	 
تعطیل می شود

دســتور کار بعدی جلســه، بررســی مشــکالت 
شرکت های ســاختمانی و مهندســی با تأمین 
اجتماعی بود که مدیرکل دفتر فنی استانداری 
در تشریح مســئله اظهار کرد: بیش از یک سال 
اســت که ما مســائل مربــوط به جمعیــت چند 
ده هزارنفــری پیمانــکاران اســتان را پیگیــری 

می کنیم. طی ســال گذشــته میزان پیشــرفت 
کار پروژه ها کاهــش پیداکرده اســت و اگر این 
رویه ادامه پیدا کند تا چند ماه آینده پروژه های 

عمرانی استان تعطیل خواهد شد.

اوضاع وخیم پیمانکاران و مهاجرت آن ها 	 
از استان

»مهــدی ســالیانی« توضیــح داد: مــا پیمانــکار را 
وادار می کنیم که بدون دریافت وجــه کار را انجام 
دهد، هشــت مــاه بعــد اوراق خزانــه بــه پیمانکار 
می دهیــم بــا سررســید 1401 و آن هــم بــا نــرخ 
تعدیل 25 درصدی، این رویه باعث متضرر شدن 
پیمانکار می شود. از سویی دیگر کارفرما در اولین 
صورت وضعیــت کســورات را دریافــت می کنــد، 
سهم مالیات و تأمین اجتماعی را کسر می کند اما 
پرداخت نمی کند. یکی از تأثیرات منفی این رویه 
این است که استان خراسان رضوی درگذشته بیش 
از پنج هزار پیمانکار داشته و امروز به حدود سه هزار 
پیمانکار تقلیل یافته  است که یا از استان مهاجرت 

کرده اند یا فعالیت شــان تعطیل شــده  اســت. در 
جلســات متعددی که با تأمین اجتماعی داشتیم 
هم به نتیجه خاصی نرسیدیم. سپس نمایندگان 
انجمن های شرکت های مهندسی مشاور نیز ادعاها 
و مســتندات خود را در خصوص همکاری نکردن 
اداره کل تأمین اجتماعی ارائــه کردند و مدیرکل 
تأمین اجتماعی استان نیز دفاعیات و استناداتی 
برای اثبــات تعامــل این دســتگاه با شــرکت های 

مهندسی مشاور ارائه کرد.

بازرسی کل استان رسیدگی می کند	 
درنهایت به دلیل این که طرفین و ستاد تسهیل 
استان به جمع بندی موردنیاز در این خصوص 
نرســیدند اســتاندار دســتور داد که طی هفته 
آینــده جلســه ای بــا حضــور طرفین دعــاوی و 
نماینده استانداری در حضور بازرس کل استان 
برگزار و دســتورات و تصمیمات الزم از ســوی 

بازرسی کل استان صادر شود.

فعاًل بر اساس پروانه بهره برداری 	 
گازرسانی شود

ایــن نشســت، بررســی  بعــدی  دســتور کار 
گازرســانی به واحدهای تولیدی در حوزه های 
مختلف استان بود. نمایندگان تولیدکنندگان 
و دفتــر فنی اســتانداری یکــی از موانــع عمده 
گازرســانی به واحدهای تولیدی را لــزوم ارائه 
پروانه پایان کار بیــان کردند. اســتاندار نیز در 
این خصوص بابیان این که یکی از سیاست های 
شــرکت ملی نفت کاهش مصــرف گازوئیل در 
واحدهــای تولیــدی و جایگزینــی مصــرف گاز 
است دستور داد برای رفع موانع، گازرسانی به 
واحدهای تولیدی که دارای پروانه بهره برداری 
هستند انجام شود و آن ها دو سال مهلت داشته 

باشند تا اسناد و پایان کار خود را ارائه کنند.

خبر

سیاسی

در بیانیه سازمان بسیج رسانه و خانه مطبوعات 
خراسان رضوی تاکید شد 

 تصمیم سران قوا، بهترین
 راه نجات کشور و منافع ملی 

امنیــت و آرامش، حــق مردم اســت و همــه ارکان 
نظام نیز همه همت خود را باید به کار گیرند تا این 
دو گوهر گران ســنگ از آســیب بدخواهان مصون 
بماند. در پنــاه امنیت و بر بســتر آرامش اســت که 
می توان از دل مشــکالت، راهی به ســوی شرایط 
بهتر گشــود و اال از میان لهیب آتش زبانه کشیده، 
نه تنها نمی توان راهی بــه موفقیت باز کرد که دود 
آن نیز، چشــم را کــور می کنــد. با چشــم نابینا هم 
نمی شود راه را از چاه باز شناخت و چه بسا افرادی 
در شرایطی چنین به چاه و چاله افتند که اقتضای 

شرایط فتنه آلود است.
  ما خبرنگاران و اصحاب رسانه استان امام رضا )ع( 
که شــهروندان کف جامعه و همــراه و همدرد و هم 
نفس مردم هستیم، با درک شرایط کنونی، ضمن 
دعوت مــردم بــه آرامــش و تدبیــر امــور، اقدامات 
هنجارشــکنانه و اغتشاشــات عده ای معدود را که 
به جنگ امنیــت و منافع ملــی آمده اند، به شــدت 
محکوم می کنیم. ما باور داریم کــه ایرانی، نجیب 
و اعتــراض او نیز بــر منطــق و قاعده نجابت اســت 
بنابراین، آتش افــروزی و تخریب امــوال عمومی و 
خصوصی در قاموس فکری مــردم راه ندارد و باید 
حســاب افرادی راکه آتــش در خرمــن جامعه می 
زنند از مردم جدا دانســت و با تکریم مــردم و توجه 
مدبرانه به خواسته هایشــان، دست متجاسرین را 

از سر اموال و آرامش مردم کوتاه کرد. 
قطعا تصمیم سران قوا و قوه های عاقل و برنامه ریز 
مدیریت کشــور که مورد تایید و تاکید رهبر فرزانه 
انقالب، حضرت آیت ا... خامنه ای )مدظله العالی( 
نیز است، بهترین راه برای نجات کشور و منافع ملی 
در شرایط فعلی است. این مهم نیز با همگرایی ملی 
و مدیریت بهینه منابع میسر است. باید همه ما خود 
را با شرایط جدید وفق دهیم و کمربندهای همت را 
محکم کنیم که ایران امروز به آرامش و هوشیاری و 
عمل مومنانه همه فرزنــدان خویش نیاز دارد. ایام 

عزت ایران و ایرانی، مستدام باد.

اخبار

اقتصادی

کاهش 20 درصدی مصرف بنزین 
در استان 

مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی گفت: بعد از اعالم نرخ جدید بنزین 
مصرف این فراورده در این منطقه 20 درصد کاهش 
یافت. »علی اصغر اصغری« روز گذشته در گفت و گو 
با ایرنا افزود: پیش از اعالم نرخ جدید روزانه شــش 
میلیــون و 200 هزار لیتــر بنزین در ایــن منطقه به 
مصرف می رسید که از 24 آبان و اعالم نرخ جدید، 
مصــرف آن کاهــش محسوســی داشــته و بــه طــور 

میانگین به پنج میلیون لیتر در روز رسیده است.

 118 هزار هکتار اراضی استان 
زیر کشت پاییزه گندم 

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد 
کشاورزی خراسان رضوی گفت: پاییز امسال 11۸ 
هزار هکتار در این استان زیرکشت گندم رفته است. 
»نجفقلی صالحی« در گفت و گو بــا ایرنا افزود: ۸6 
هزار هکتار از این سطح زیرکشــت گندم آبی و 32 
هزار هکتار زیرکشت گندم دیم است. وی با بیان این 
که کاشت گندم پاییزه تا پایان آذر  امسال ادامه دارد، 
اظهار کــرد: تاکنون حــدود ۹ هزار تن بــذر گواهی 
شده گندم آبی و حدود 1600 تن بذر گواهی شده 

گندم دیم بین کشاورزان استان توزیع شده  است. 
معــاون جهاد کشــاورزی اســتان گفــت: در تامین 
بذر گواهی شــده برای کشــاورزان مشکلی وجود 
ندارد و هــر میزان نیاز بــه بذر اعالم شــود ،قادر به 
تامین آن هستیم. صالحی افزود: میزان برداشت 
گندم از این ســطح بستگی به شــرایط آب و هوایی 
و فراهم شــدن محیط الزم برای تولید دارد. وی با 
بیان این که روند مکانیزاســیون در محصول گندم 
استان از پیشرفت به نسبت خوبی برخوردار است 
اظهارکرد: 63 درصد از کشت گندم پاییزه امسال 

به صورت مکانیزه انجام شده  است.

ضمن انتقاد شدید از صمت و مالیات مطرح شد 

درخواست استاندار برای ورود بازرسی به روند اجرای مصوبات ستاد تسهیل 
استاندار خطاب به رئیس سازمان صمت: از صنایع عذرخواهی کنید، الزم نیست در گوش بنده چیزی بگویید 
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رئیس ستاد انتخابات استان اعالم کرد:

ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس، از 10 آذر به مدت 7 روز
رئیس ســتاد انتخابات اســتان گفت: ثبت نام از 
داوطلبــان نمایندگی یازدهمیــن دوره مجلس 
از روز یــک شــنبه دهــم آذر آغاز و بــه مدت هفت 
روز تا پایان وقت اداری روز شــنبه شــانزدهم آذر 
ادامه خواهد داشــت. به گزارش روابط عمومی 
اســتانداری، »حســن جعفــری« اظهــار کــرد: 
داوطبان می توانند به منظور اعالم داوطلبی خود 
در مهلت تعیین شــده با همراه داشتن مدارک، 
شــامل اصل کارت ملی و یک نســخه تصویر آن، 
اصل شناسنامه عکس دار و یک نسخه تصویر کلیه 
صفحات آن، یک قطعه عکس، اصل و یک نسخه 
تصویر آخرین مدرک تحصیلــی معتبر )حداقل 
کارشناســی ارشــد یا معادل آن( اصــل و تصویر 
گواهی رســمی مبنی بر قبول استعفا و اشتغال 
نداشــتن در پســت و مقــام و مشــاغل مشــمول 

استعفای موضوع ماده 2۹ قانون انتخابات و اصل 
و یک نســخه تصویر کارت پایان خدمت یا کارت 
معافیت دایمی یــا مدرکی معتبر دال بر روشــن 
بودن وضعیت مشمولین اقدام به تکمیل فرم ثبت 
نام کنند. اعتقاد و التزام عملی به اسالم، التزام 
عملی به  نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، 
تابعیت کشــور جمهوری اســالمی ایــران؛ ابراز 
وفاداری به قانون اساســی و اصل مترقی والیت 
مطلقه فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی 
ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه 
انتخابیه، ســالمت جســمی در حد برخورداری 
از نعمت بینایی، شنوایی، گویایی و حداقل سن 
30 سال تمام و حداکثر ۷5 سال تمام هنگام ثبت 
نام، شرایط انتخاب شــوندگان مجلس شورای 

اسالمی است.



اخبار

اجتماعی

مدیرکل محیط زیست استان:

مجوز شکار برای پنجمین سال 
متوالی در استان صادر نشد

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: 
امسال برای پنجمین سال متوالی، مجوز شکار چهارپا 
در این اســتان صادر نشــده و هرگونه تصمیم گیری در 
این زمینه بستگی به ظرفیت زیستی گونه ها در مناطق 
تحت حفاظــت دارد. تورج همتی در گفــت و گو با ایرنا 
افزود: طی ماه های آبان و آذر امسال، برنامه سرشماری 
وحوش در مناطــق تحت حفاظت این اســتان با هدف 
ظرفیت سنجی و تعیین توان اکولوژیکی مناطق انجام 
می شود بنابراین هنوز نمی توان گفت احتمال صدور 
پروانه شکار چهارپا در خراسان رضوی وجود دارد یا خیر 
زیرا ظرفیت مناطق در این زمینه تعیین کننده است. وی 
ادامه داد: همچنین طبق برنامه ریزی انجام شــده، در 
این خصوص نشستی مشترک با فعاالن محیط زیست، 
طرفداران حقوق حیوانات و نمایندگان سازمان های 
مردم نهاد برگــزار و پس از آن برای صدور پروانه شــکار 
چهارپا و پرنده تصمیم گیری می شود. مدیرکل حفاظت 
محیط زیست خراســان رضوی گفت: سال گذشته به 
صورت محدود پروانه شکار پرنده در این استان صادر شد 
اما برای امسال هنوز تصمیمی گرفته نشده است.  وی 
در خصوص صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی نیز با 
تاکید بر این که این اقدام فقط از طریق سازمان مرکزی 
حفاظت محیط زیست در تهران صورت می گیرد، گفت: 
اگر قرار باشد پروانه شکار چهارپا برای شکارچیان اتباع 
خارجی در مناطق تحت حفاظت خراسان رضوی صادر 
شود، صرفا شــکار در زیســتگاه هایی که ظرفیت های 
قابل توجــه گونه هــای جانوری و همچنیــن گونه های 

دارای سن زیاد دارند، صادر می شود.

 انجام عمل جراحی زنده چشم 
در کنگره بین المللی چشم  مشهد

انجام عمل های جراحی زنده چشم یکی از برنامه های 
مهم کنگره بین المللی چشم پزشکی اســت که در سه 
گروه مختلف قرنیه، جراحی پالستیک و شبکیه انجام 
می شود. به گزارش وبدا و به گفته دبیر اجرایی کنگره، 
شرکت کنندگان کنگره می توانند از طریق ویدئویی، 
شــاهد فرایند عمل و نحوه اقدامات استادان دانشگاه 
علوم پزشکی مشــهد باشــند. دکتر مرتضی مرتضوی 
گفت: هم اکنون ســطح علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد از نظر تشخیص، درمان و اعمال جراحی در همه 
حوزه های شــش گانه، با کشــور برابری می کنــد و اگر 
تجهیزات و امکانات پیشــرفته تری در اختیار جراحان 
قرار گیرد، دانش علمی پزشکان مشهد حتی با سطوح 
علمی دنیا نیز برابری می کند. وی تصریح کرد: قرنیه، 
شبکیه، جراحی پالستیک، اعصاب بینایی، آب سیاه و 
یووئیت، گروه های شش گانه  بیماری های چشم هستند 
که در این کنگره بررسی جامع می شوند و صدها محقق 
داخلی و خارجی، آخرین دستاوردها و تحقیقات خود را 

با یکدیگر به اشتراک می گذارند.
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از میان خبرها

گوناگون

 احتمال بارش برف در مشهد
 و هشدار به کشاورزان

کارشناس اداره هواشناسی خراسان رضوی گفت: 
از صبح چهارشنبه منتظر بارش برف و باران در مشهد 
خواهیم بود. یحیی قائنی پور در گفت وگو با ایســنا، 
اظهار کرد: با اســتقرار کامل این ســامانه در استان، 
شاهد بارش باران و برف در بیشتر نقاط هستیم. از روز 
پنج شنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی، کاهش قابل 
مالحظه دما  رادر اســتان خواهیم داشت، به طوری 
که در مناطق سردسیر دمای حداقِل شبانه، به منفی 
۱0 درجه ســانتی گراد می رســد. وی تصریح کرد: 
پیش بینی کرده ایم، دمای هوای مشهد چهارشنبه 
شــب به منفی 2 درجه ســانتی گراد خواهد رســید، 
پنج شــنبه شــب نیز دمای هوای مشــهد به منفی 5 
درجه ســانتی گراد و جمعه شــب به منفــی 6 درجه 
خواهید رسید. قائنی پور افزود: شــروع بارش ها در 
نقاط جنوبی اســتان به صورت رگبار اســت. باتوجه 
به رگباری بودن بارش ها، احتمال ایجــاد روان آب و 

سیالب در نقاط جنوبی استان وجود دارد.

هشدار جهاد کشاورزی	 
همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با اشاره 
به کاهش دما و بارش ها در روز چهارشنبه به کشاورزان 
در خصوص مشکالت ناشی از سرمازدگی هشدار داد. 
سازمان جهاد کشاورزی با صدور اطالعیه ای هشدار 
داد با ورود سامانه های مرطوب و سرد از غرب و شمال 
اســتان، احتمال بارش در کل اســتان وجــود خواهد 
داشت که در مناطق کوهســتانی و شمالی استان در 
روز پنج شــنبه و جمعه بارش به صورت برف است و از 
صبحگاه شنبه 2 آذر کاهش شــدید دما را در سرتاسر 
استان خواهیم داشــت. بنابراین به کشــاورزان، باغ 
داران و صاحبان واحدهای تولیدی اعالم می شود به 
توصیه هایی که در ادامه می آید توجه کننــد تا از بروز 
مشکالت ناشی از سرمازدگی تاحد مقدور جلوگیری 
شود. سازمان جهاد کشاورزی در این اطالعیه تاکید 
کرده است: کشاورزان و باغ داران محترم در جمع آوری 
باقی مانده محصــوالت زراعی و باغی تســریع و برای 
انتقال به انبارهای مسقف اقدام کنند. گلخانه داران 
و تولیدکنندگان واحدهای دام و طیور نیز برای کنترل 
تاسیســات حرارتی واحدهای خــود، ایمنــی الزم را 
به کار گیرند. با توجه به کاهش شــدید دمای شبانه و 
احتمال یخ زدگی، برای حفظ و مراقبت از ماشین آالت 
کشاورزی و تاسیســات و تجهیزات آبیاری تمهیدات 
الزم انجام شود، باغ داران با توجه به کاهش شدید دما 

می توانند عملیات یخ آب زراعی را به ببرند.

مدارس ابتدایی نوبت عصر مشهد 
از آذرماه زودتر تعطیل می شود

بر اساس برنامه اداره کل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی، از ابتدای آذر ماه مدارس ابتدایی شهرستان 
مشهد در نوبت عصر ۱5 دقیقه زودتر از زمان معمول 
پیشین تعطیل می شود. معاون آموزش ابتدایی اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان درباره این موضوع به 
ایرنا گفت: به منظــور مالحظات امنیتــی و رفاهی 
بــرای دانش آمــوزان، بــا توجــه بــه تاریکــی فصلی 
زودهنگام هوا در زمان تعطیلی نوبت عصر مدارس 
ابتدایــی دو نوبته، این آموزشــگاه ها طــی ماه های 
آذر، دی و بهمن امســال با تصویب شــورای آموزش 
و پرورش شهرســتان مشــهد به جای ســاعت ۱6 و 
55 دقیقه، ساعت ۱6 و 40 دقیقه تعطیل خواهند 
شد. ابوالحسن حقیقی افزود: اجرای این برنامه در 
46 منطقه آموزشــی دیگر خراســان رضوی نیز در 
صورت تصویب شــورای آموزش و پــرورش منطقه و 
جبران کسری ساعات آموزشــی در سال تحصیلی 
جــاری بالمانع اســت. وی بــه ابالغ بخشــنامه این 
برنامــه بــه تمــام ادارات آمــوزش و پرورش اســتان 
اشــاره و بیان کرد: مصوبــه تعطیلی زودتــر از موعد 
مدارس فقط منحصر به دوره ابتدایی است، بر همین 
اساس اجرای این برنامه قابل تسری به سایر مقاطع 

تحصیلی نیست. 

گزارش جلسه

نوید زنده روحیان

روز گذشته مراسم آغاز عملیات اجرایی سامان 
دهــی و احیــای کشــف رود بــا مدیریــت واحــد 
شهرداری و با حضور استاندار خراسان رضوی، 
فرمانــدار، شــهردار، رئیس و جمعــی از اعضای 
شــورای شهرمشــهد و همچنین برخی مدیران 
شهری و اســتانی برگزار شــد و رســما اقدامات 
اجرایی احیــای رودخانــه تاریخی کشــف رود و 
رفع مشــکالت و معضالتی کــه از آن یک فاجعه 
زیست محیطی ســاخته بود، آغاز شد. این برای 
دومین بار است که طرحی برای نجات و احیای 
کشــف رود کلید می خورد؛ پیش از این در سال 
۹۳ طرحی با مدیریت آب منطقه ای آغاز شد که 
هرچند توفیقاتی داشــت اما نتوانست به نتیجه 
نهایی و کاهش معضالت و مشکالت جدی این 
منطقه بینجامد، این بار اما پس از پیگیری های 
روزنامه »خراســان رضوی«، موضوع کشف رود 
دوباره در صدر اولویت های کاری مدیریت عالی 
استان قرار گرفت و با دستور و پیگیری های جدی 
استاندار، شــهرداری مشــهد به عنوان مدیریت 
واحد ســامان دهی و احیای کشــف رود انتخاب 
شد تا اقدامات برای رفع مشــکالت و معضالت 
این فاجعه زیســت محیطی در اســتان با جدیت 
بیشتر و به دور از موازی کاری انجام شود. انتخاب 
شهرداری مشهد به عنوان مدیر واحد سامان دهی 
کشف رود این امید را داد که این بار طرح منسجم 
تری برای نجات کشف رود کلید بخورد و امید می 
رود با اقدامات و پیگیری استانداری و همراهی 
دستگاه های اجرایی، جذب بودجه های ملی و 
تالش شــهرداری این بار طرح نجات کشف رود 
به نتیجه نهایی خود برســد و شــر فاجعه زیست 
محیطی در کشف رود از سر مردم مشهد کم شود.

به دنبال مچ گیری نیستیم اما با دقت بر 	 
حسن انجام کار نظارت می کنیم 

به گزارش »خراســان رضوی«، اســتاندار در این 
مراســم گفت: احیــای کشــف رود یــک کار بین 
بخشی بزرگ بوده که با همدلی به نتیجه رسیده 
است و با آغاز رسمی عملیات اجرایی، احیای آن 
در این منطقه تمدن ســاز آغاز می شود.  علیرضا 
رزم حســینی افزود:  حرکتــی که امروز توســط 
مسئوالن انجام شده، نافی زحمات گذشته نیست 
و ما می خواهیم کار گذشته را تکمیل کنیم.  وی 
با بیــان این کــه در کنار کشــف رود قطعــا تمدن 
هایی وجود داشته که قرن ها در کنار آن زندگی 
می کردند، تصریح کرد: من کارشــناس میراث 
فرهنگی نیستم اما می دانم کاری که امروز آغاز 
خواهد شد، یک" تمدن ســازی" است و احتماال 
برنامه بعدی ما باید ایجاد یک منطقه گردشگری 
و زیبــا در این محدوده باشــد که با همــت مردم و 
مسئوالن آباد می شود. رزم حسینی تاکید کرد: 
ممکن است وقتی این منطقه را می بینید نگران 
شوید و اظهار تاسف کنید اما وقتی از باال می بینید، 
ماجرا کامال متفاوت است. اســتاندار با تاکید بر 
این که حمایت دســتگاه قضایی بــرای  مدیریت 
واحد این پروژه، یک پشــتوانه قوی است، گفت: 
نگاه دستگاه قضایی استان در خصوص موضوع 

سامان دهی کشف رود، پشتوانه و دلگرمی خوبی 
برای مدیریت واحد احیای این رودخانه محسوب 
می شــود، اطمینــان می دهــم که هیــچ کس به 
فکر پرونده ســازی برای کسی نیســت اما وقتی 
بهداشــت، ســالمت، امنیت و معیشــت مردم به 
خطر می افتد، باید دستگاه قضا پیشگیرانه ورود 
کند و همه دســتگاه ها نیز باید پاســخ گو باشند. 
رزم حســینی گفــت: در روزهای آینــده کمیته و 
دستگاه نظارتی نیز برای اجرای دقیق مسئولیت 
ها تشکیل خواهد شد البته ما به دنبال مچ گیری 
نیســتیم اما با دقت بر حســن انجام کار، نظارت 
می کنیم.وی اظهار کرد: بر رســانه های اســتان 
درود می فرســتم، بعد از تهران بیشــترین رسانه 
در این استان وجود دارد و همیشه هم در کنار ما 
هستند و کمک می کنند تا این مشکالت به گوش 
ما برسد ضمن این که برای مردم نیز تشویش ایجاد 
نشود، اگر آهنگ رشد معیشتی و امنیتی ما امروز 
سرعت گرفته در ســایه همین همدلی بین همه 
دستگاه هاست و گاهی نیز الزم است ما خودمان 
را برای توسعه و پیشرفت اســتان کوچک کنیم. 
امروز هر کســی در اســتان و در هر سطحی که به 
مردم خدمت رسانی می کند، نباید هیچ هویتی 
جز خادمی امام رضا)ع( برای خود قائل باشــد، 
این افتخاری اســت که همه مدیران در هر مقام و 

جایگاهی باید به آن توجه داشته باشند.

سامان دهی و احیای کشف رود، یک اقدام 	 
جهادی است

همچنین محمدرضا کالیی شهردار مشهد نیز 
در این مراسم گفت: از آقای استاندار تشکر می 
کنم چراکه موضوعات بین بخشی جز با مدیریت 
واحد و مقتدر انجام شــدنی نیســت. وی افزود: 
همه نیروهایی کــه امروز وجود دارد در گذشــته 
نیز در استان وجود داشت و کار استاندار مدیریت 
و هدایــت ایــن نیروها بــود، امنیت مثــال زدنی 
این روزهای مشــهد هم به دلیل همین مدیریت 
خوب اســت. وی ادامه داد: در مدت اخیر کمک 
دســتگاه هــای مختلف و شــورای محترم شــهر 
مشهد، بسیار اهمیت داشته اما حمایت دستگاه 
قضایی مهم ترین پشتیبان در این حوزه بوده است 
که امیدواریم در طول زمان هم ادامه داشته باشد.
شــهردار مشــهد با تاکید بر این که طرح سامان 
دهی و احیای کشف رود نباید تنها یک کار اجرایی 
تصور شود، تاکید کرد: احیای کشف رود باید تا 
انتهای کار به عنوان فعالیتی جهادی و عملیاتی 
مدنظر تمامی دستگاه ها قرار گیرد، تا زمانی که 
به اطمینان کامل برســیم که مشــکالت زیست 
محیطی حل شــده و بســتر آمــاده کســب و کار 

است.  وی افزود: طرح پهنه بندی شهر مشهد از 
سوی اداره کل راه و شهرســازی به مشاور ابالغ 
شــده اســت که این موضوع نیز می تواند مکمل 

طرح سامان دهی و احیای کشف رود باشد.

حمایت دستگاه قضا از مدیریت شهری 	 
برای سامان دهی کشف رود

قاضی بهشتی دادیار حوزه معاونت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان نیز 
در بخش دیگری از این مراسم گفت: آزادسازی 
بســتر و حریم رودخانه توســط آب منطقــه ای و 
حوزه دادستانی تا امروز انجام شده و از امروز این 
منطقه در اختیار شــهرداری قرار گرفته اســت و 
شهردار مشهد از این پس، وظیفه خطیر و بزرگی 
را برعهده دارد و شــاید اگر مشــکالت تا این حد 
نبود، در حوزه وظایف شــما هم نبود اما به دلیل 
میزان زیاد مشکالت آن را پذیرفتند.وی با تاکید 
بر حمایت از مدیریت شــهری در ســامان دهی و 
احیای کشف رود گفت: به شدت بر این موضوع 
تاکید داریم که همه دستگاه ها باید به وظایفی که 
در توافق نامه سامان دهی کشف رود آمده است، 
عمل کنند زیرا موضوع کشف رود برای دادستانی 
بسیار اهمیت دارد.همچنین در بخش دیگری از 
این مراسم، حاجیان شــهری رئیس کمیسیون 
خدمات شــهری شورای شهر مشــهد نیز گفت: 
اگر از من به عنوان یک کارشــناس بــرای بزرگ 
ترین مشکل زیست محیطی شهر مشهد سوال 
شــود، بعد از آلودگی هوا، کشــف رود را معرفی 
می کنم. وی افــزود: در طول تاریخ، کشــف رود 
منبع تامین آب اطراف مشهد بوده اما ورود بخش 
صنعتــی، آن را با معضالتی مواجه کرده اســت. 
اقدام مشترک صورت گرفته پس از دستور خوب 
استاندار، سرعت کار سامان دهی و احیای کشف 
رود را باال برده است.  وی تصریح کرد: شهرداری 
مشــهد هم با این که ماموریتــی در حریم و خارج 
از محدوده شــهری نداشــته برای حفظ محیط 
زیســت و جلوگیری از آلودگــی و ایجاد خطرات 
برای مردم اقدام به کار کرده است و اعضای شورا 
روی این موضوع کامال اتفاق نظر دارند و با تصمیم 
شــهردار موافقت کردند و امیدوارم این کار جزو 
افتخارات ما باشد.مهدی یعقوبی معاون خدمات 
و محیط زیســت شهری شــهرداری مشهد نیز با 
بیان جزئیات طرح سامان دهی و احیای کشف 

رود گفت: عملیات  اجرایی طرح احیای کشــف 
رود به مســاحت ۱۳0 هکتار در بخشی از بستر 
فعال رودخانه صورت خواهد گرفت. وی افزود: 
در این طرح با عرض 6 متــر الی روبی انجام می 
شود و حریم آن هم به طول ۱7 متر به عنوان بستر 
فعال آزاد و بعد از آن یــک دیواره خاکی احداث و 
سپس درختکاری انجام می شود و از زمانی که از 
طرف  آب منطقه ای عرصه تحویل شود کار ما نیز 
آغاز خواهد شد. یعقوبی با اشاره به محدوده این 
طرح گفت: این پروژه از پــل کالت تا خین عرب 
در یک ضلع و از ضلع دیگر در محدوده چرم شهر 
به مساحت  40 هکتار آغاز شده است. وی ادامه 
داد: تصفیه خانه چرم شهر قرار است در راستای 
این پروژه  با  همکاری  شهرک صنعتی چرم شهر 
تکمیل شود و اسناد تصفیه خانه سپتاژ و فراخوان 
آن نیز آماده اســت و با دستور اســتاندار مبنی بر 
اختصاص ۱5 میلیارد بودجه دولتی ، شهرداری 
نیز آماده تحویل ما به التفاوت مبلغ مورد نیاز است 

و این کار، اولویت اول ماست.
همچنین به گــزارش »خراســان رضــوی«، روز 
گذشــته جلســه کارگروه ســامان دهی کشــف 
رود نیز بــا حضور معاون رئیــس جمهور و رئیس 
سازمان حفاظت از محیط زیست کشور برگزار 
شد. عیســی کالنتری معاون رئیس جمهور در 
این جلســه با بیان این که کشف رود یک مسئله 
فرااستانی است، وعده پیگیری مشکالت کشف 
رود را داد و گفت: از آقای استاندار خواهش می 
کنم نامه ای به رئیس جمهور محترم بنویســند 
و من هم پیگیری می کنم.وی اظهــار کرد: اگر 
کشــف رود در دوره مدیریت آقای رزم حســینی 
به حیطه زندگی برنگردد هیچ وقت دیگری این 
اتفاق نخواهد افتاد، مشابه مسئله کشف رود را 
در جنوب تهران داشتیم ولی برای حل آن موفق 
نشــدیم چون تفکر و انســجامی که در خراسان 
رضــوی وجــود دارد در آن جــا نبــود.  همچنین 
علیرضا رزم حسینی استاندار نیز در این جلسه 
گفت: امیدواریم بــا حمایت ســازمان حفاظت 
محیط زیســت کشــور پروژه کشــف رود ســریع 

سامان دهی شود.

روز گذشته و با حضور استاندار، شهردار و رئیس شورای شهر مشهد 

نجات کشف رود رسما کلید خورد 
وعده معاون رئیس جمهور برای پیگیری مشکالت کشف رود



ه(
گا

اد
م د

دو
سه 

جل
ا )

سن
 ای

س  :
عک

اخبار

فرهنگی

تولیت آستان قدس در مراسم عمامه گذاری طالب: 

طلبگی شغل نیست، یک وظیفه و 
رسالت دینی است 

تولیت آســتان قدس رضوی گفت: طلبگی شــغل 
نیســت یک وظیفه و رســالت دینی اســت، رسالت 
طلبه و روحانی تبلیغ و ابالغ آموزه های دینی است. 
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی در مراسم عمامه گذاری طالب که در 
تاالر والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد، طلبگی 
را ســربازی امام زمان)عــج( خوانــد و تصریح کرد: 
سربازی امام زمان)عج( شرایطی دارد، باید واجد 
شرایطش باشیم تا امام زمان)عج( ما را به عنوان یک 
ســرباز کوچک بپذیرد، اگر عنایت امام زمان)عج( 

نباشد نمی توان خادم دین بود.
تولیت آســتان قــدس با تأکید بــر این کــه طلبه باید 
ارتباط معنــوی اش را با حضرت ولــی عصر)عج( به 
صورت مستمر حفظ کند، تصریح کرد: بدون عنایت 
حضرت امــام زمان)عج( هرچقدر هــم طلبه تالش 
کند به جایی نمی رسد، وادی طلبگی و سربازی امام 
زمان)عج( صاحب دارد، اگر انسان می خواهد در این 
وادی پا بگذارد و از برکات این وادی نورانی بهره مند 
شــود، باید اجازه صاحب و اذن صاحبش را داشــته 
باشد.وی در ادامه با ذکر این نکته که طلبه و روحانی 
در موضع گیری ها و تصمیمات تنها باید وظیفه دینی 
خود را مدنظر داشته باشد، اظهار کرد: ما باید در هر 
لحظه ببینیم وظیفه  دینی ما به عنوان یک روحانی 
و طلبه چیست و تنها همان فعلی را که خداوند از ما 
انتظار دارد، انجام دهیم. حجت االسالم والمسلمین 
مروی در بخش پایانی سخنان خود، گفت: در تاریخ 
کــه نــگاه می کنیم زندگــی بــزرگان و علمــای دین 
همواره با سختی هایی رو به رو بوده است، آن چه را که 
در رهگذر زندگی طلبگی از دست می دهید، خداوند 

جبران خواهد کرد.

 بازدید مدیران شهری
از دیوارنگاره های شهدا 

مدیران شــهرداری 
مشهد، روز گذشته 
از طرح های برگزیده 
ی  ه هــا ر نگا ر ا یو د
شــهدا در فراخوان 
شــهر«  »روشــنای 
بازدیــد کردنــد. به 
پایــگاه  گــزارش 
رســانی  اطــالع 

شهرداری مشهد، سرپرست اداره امور هنری سازمان 
اجتماعی – فرهنگی شهرداری مشهد، در حاشیه این 
بازدید گفت: فراخوان »روشنای شــهر« با محوریت 
شهدای آتش نشان، شــهدای مدافع حرم و شهدای 
جنگ تحمیلــی، برای بهینه ســازی موضــوع ایثار و 
فداکاری برگــزار و طی فرایند داوری آثــار برگزیده، 
جهت نقش بستن برروی دیوارهای شهر انتخاب شد. 
»صدرا یوســفی« افزود: طرح های برگزیده از لحاظ 
طراحی و گرافیک، برتر و از ســطح باالیی برخوردار 
هستند. در ادامه این بازدید، »احسان اصولی« رئیس 
کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و 
رسانه شورای شهر مشهد نیز گفت: هدف از اجرای 
ترسیم تمثال شهدا بر روی دیوارهای شهر، این است 
که مفهوم ایثار، شهادت و ازخودگذشتگی، فراموش 
نشود، شهدا چشم و چراغ شهر و باعث روشنایی شهر 
هستند و ان شاء ا... این طرح را در معابر شهر، توسعه 
می دهیم. شــایان ذکر اســت در این برنامه از تمثال 
شــهدای آتش نشــان در بولوار حر عاملی، ایستگاه 
شــماره 10 آتش نشــانی، سرلشــکر شــهید فرامرز 
عباسی در بولوار شهید فرامرز عباسی، شهید میرزا 
محمود تقی پور در تقاطع بولوار آموزگار و سید رضی، 
شهید حسین حریری در قاسم آباد، خیابان رازی 17 و 

شهید چمران  در سه راه چمران بازدید شد.
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گزارشی از سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پول شویی در مشهد 

ارتباط سرباند شبکه  پول شویی با   اتباع بیگانه 
سومین جلسه رســیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق 
کالن ارز و پول شــویی در دادگاه ویــژه رســیدگی بــه جرایم 
اخالل گران در نظام اقتصادی در مشــهد به ریاســت قاضی 
منصوری برگزار شد. به گزارش خبرگزاری میزان، با قرائت 
کیفرخواســت متهم »حمیــد خالقی« فرزند محمدحســین 
توســط نماینــده مدعی العمــوم، نامبــرده به دســتور رئیس 
جلسه در جایگاه متهم قرارگرفت و به دفاع از خود پرداخت. 
متهم حمید خالقی مطابق کیفرخواست صادر شده توسط 
دادســتانی مرکز خراســان رضــوی، با مشــارکت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادی کشــور از طریق قاچاق شــبکه ای و 
سازمان یافته ارز و پول شویی از سند مجعول استفاده کرده 

است.
پــس از بیــان بخشــی از اظهــارات متهــم ســوم، نماینــده 
مدعی العمــوم از متهم حمید خالقی خواســت تا بــا توجه به 
مستندات موجود در پرونده از اتهامات منتسب به خود دفاع 

کند و حقایق را بگوید.

دریافت ارز از صرافی ها و تحویل به عوامل خارجی	 
در ایــن جلســه نماینــده مدعی العمــوم گفــت: همدســتان 
نامبــرده، وی را به عنــوان ســرباند تلقــی و حتــی بــرای وی 
گذرنامــه خارجی تهیه مــی کردند، همچنیــن ارتباط وی با 
اتباع بیگانه محرزشده است. وی ادامه داد: نامبرده ارز ها را 
از صرافی های داخلی تهیه کرده و به عوامل خارجی تحویل 
می داده اســت. با توجه به مطالب منتشرشــده و مستندات 
ارائه شده توسط نماینده مدعی العموم درخصوص متهم سوم 

پرونده، با اجازه رئیس جلسه، فیلم اظهارات و اقاریر متهم در 
صحن علنی دادگاه پخش شد. پس از اظهارات متهم سوم و 
پخش فیلم اظهارات وی، وکیل مدافــع متهم حمید خالقی 
به دفاع از موکل خودپرداخــت. رئیس دادگاه در این هنگام 
از متهم و وکیل وی خواســت تا ضمن رعایت نظم و قانون، از 

اتهامات منتسبه دفاع و از ورود به حاشیه خودداری کنند.
پس از اتمــام اظهارات و مدافعات متهم ســوم و وکیل مدافع 
وی، رئیــس دادگاه از امیــر طلــوع شــیخ زاده یــزد فرزنــد 
علی اصغر خواســت تا ضمن قرار گرفتــن در جایگاه متهم از 

خود دفاع کند. 
همزمــان بــا قرائــت کیفرخواســت متهــم چهــارم، نماینده 
دادســتان گفت: متأســفانه متهم نامبرده مانند متهم سوم، 
همکاری نداشــته و رســیدگی را با اطاله مواجه کرده است. 
امیر طلوع شــیخ زاده یزد طبق کیفرخواســت صادر شده از 
ناحیه دادســتانی مرکز خراســان رضــوی، به مشــارکت در 
اخالل عمــده در نظام اقتصادی کشــور از طریق شــبکه ای 
و ســازمان یافته ارز، متهم است و به پول شــویی نیز مبادرت 
کرده اســت. طبــق مســتندات ارائه شــده از ســوی نماینده 
دادستان،  متهم چهارم با عوامل قاچاق ارز ارتباط داشته و 
پس از جمع آوری ارز بازار داخلی با استفاده از اتباع خارجی 

و پرداخت وجه به آن ها، ارز ها را منتقل می کرده است.

درخواست تشدید قرار کیفری	 
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم سوم و چهارم 
و بیان نشــدن حقایق توســط نامبردگان، به رغــم اظهارات 

قبلی شــان و مســتندات موجــود، از دادگاه خواســت تــا در 
صورت صالحدیــد قرار کیفری این متهمان را تشــدید کند. 
نماینده دادســتان گفت: مــا طبق قانــون مکلف بــه رعایت 
موازین شرعی و قانونی و به دنبال دفاع از حقوق عامه هستیم 
و اقدامات مجموعه قضایی نیز بر همین اساس سامان دهی 
می شــود.پس از بیان اظهــارات نماینده دادســتان، رئیس 
دادگاه از وکیــل مدافع متهم چهارم خواســت تا بــه دفاع از 
موکل خــود بپــردازد. پس از دفــاع وکیل مدافــع متهم امیر 

طلوع شــیخ زاده، نماینــده مدعی العموم خطاب بــه متهم و 
وکیل وی گفت: فرار از واقعیت هــا هیچ گونه کمکی به هیچ 
متهمــی نمی کند. مســتندات اقدامــات غیرقانونی صورت 
پذیرفته، موجود اســت. از متهمان می خواهیــم تا از فرصت 
برگزاری این دادگاه اســتفاده و در واقع بابیان صادقانه، به 
خودشان کمک کنند. شایان ذکر است به نظر رئیس دادگاه، 
به لحاظ طوالنی شدن جلســه و رعایت حال متهمان، ادامه 

رسیدگی به جلسه آینده موکول می شود.

استاندار  با انتقاد از بی عدالتی در پرداخت تسهیالت بانکی کشور :

80 درصد بانک ها به شرکت های زیرمجموعه خود تسهیالت می دهند 
 

 جلسه شــورای هماهنگی بانک های اســتان عصر دوشنبه 
برگزار و آخریــن وضعیت پرداخــت تســهیالت و موضوعات 
مرتبط به آن بررسی شد. استاندار خراسان رضوی نیز در این 
جلســه درخصوص تملک واحدهای صنعتی یا کارخانجات 
توسط بانک ها، گفت: برای این مسئله باید با رعایت قوانین 
موجود، تدابیر ویژه ای اتخاذ شــود چرا که بررســی ها نشان 
می دهد حدود ۸0 واحد تملیکی برای واگذاری به متقاضیان 
با مشکالتی مواجه است. به گزارش پایگاه خبری استانداری، 
»علیرضا رزم حسینی« گفت: بر اساس آمار اعالم شده از سوی 
مراجع ذی صالح، آبان ۹۸ ، رتبه استان در سپرده های بانکی، 
چهارم و در پرداخت تسهیالت بیســت و چهارم بوده است از 
طرف دیگر ۸0درصــد بانک ها به شــرکت های زیرمجموعه 
خود تسهیالت داده اند که بی عدالتی است. استاندار خطاب 
به مدیران بانک های استان اظهار کرد: وقتی خراسان رضوی 
زائرپذیر اســت چرا باید اجازه دهیم که ســپرده ها از اســتان 
خارج شود. وی در بخش پایانی ســخنان خود بابیان این که 
بی عدالتی محض در پرداخت تسهیالت و توزیع منابع بانکی 
کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: معوقات تسهیالت خرد 
به مراتب از تسهیالت با مبلغ باال کمتر است بنابراین بهتر است 
که بانک ها در زمینه پرداخت وام های خرد اهتمام بیشتری 
داشته باشند.  رزم حسینی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی 
قابلیت اجــرای پروژه های اقتصادی در پنج حوزه ســالمت، 
معدن، صنعت، کشــاورزی و گردشــگری بااعتبــاری حدود 
۳00 هزار میلیارد تومان را داراست و در صورت فراهم شدن 

شرایط، بسته های آن تدوین خواهد شد.

حمایت دستگاه قضایی از فعالیت های اقتصادی	 
در ادامه این جلســه، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی 
گفت: بانک های اســتان با توجــه به منابعی که وجــود دارد، 
بیشــتر از ظرفیت موجــود، بخش های کشــاورزی و تولیدی 
را حمایت کنند. »غالمعلی صادقی« افــزود: مجموعه پولی 
و بانکی اســتان در جهت حمایت از فعالیت هــای اقتصادی 
نگاه جدیدی داشته باشــند؛ اگر در این مسیر مشکلی وجود 
دارد، آمادگــی داریــم کــه در صورت لــزوم از مرکــز پیگیری 
کنیم تا در زمینه حمایت از فعالیت های اقتصادی، در شــأن 
استان خراسان رضوی باشیم. وی افزود: دستگاه قضایی در 

زمینه های مختلف از جمله رسیدگی به پرونده های کیفری و 
حقوقی، در خدمت بانک های استان خواهد بود. همچنین 
فرمانــده نیــروی انتظامی خراســان رضــوی در این جلســه 
خاطرنشــان کرد: از تهدیدات سخت نســبت به شعب بانک 
عبور کرده ایم اما موضوعاتی که متوجه شــعب بانک اســت، 
باید موردتوجه قرار گیرد. سردار» محمدکاظم  تقوی« افزود: 
باید اسناد، موجودی و وضعیت نگهداری شعب بانک ها مورد 

تجدیدنظر قرار بگیرد و افراد شرور ناکام بمانند.

حضور نیروی انتظامی در سطح شهر مشهد تا چند 	 
شب دیگر ادامه دارد

به گزارش ایسنا، ســردار تقوی گفت : در این ایام با همکاری 
اســتانداری و اعضای شورای تامین توانســتیم از این مرحله 
سخت عبور کنیم و ماموران نیروی انتظامی تا چند شب دیگر 

برای باز نشدن منافذ جدید در شهر حضور خواهند داشت.

14 بانک تبادل اطالعات ندارند	 
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان در این جلسه گفت: 

در استان ۳۸ بانک و موسسه مالی وجود دارد که تبادل بانکی 
با 24 بانک دارند، اما 14 بانک تبادل اطالعات ندارند و چهار 
بانک نیز عضو کمیسیون نیستند. »حســن مونسان« افزود: 
منابع آزاد استان ۸1 هزار و ۹00 میلیارد تومان است که 57 
هزار و 600 میلیارد تومان یعنی حدود 70 درصد مصرف شده 
است. وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار برنامه عملیاتی 
برای شبکه بانکی تدوین کرده ایم که ما را به سمت اولویت های 

کشور هدایت می کند.

رشد تسهیالت پرداختی	 
مونســان درخصــوص وضعیــت پرداخــت تســهیالت در 
بخش های مختلف خاطرنشــان کرد: تســهیالت پرداختی 
در بخــش کشــاورزی نســبت بــه ســال گذشــته ۳2 درصد 
رشــد، در بخــش صنعــت و معــدن 4۹.2 درصــد رشــد، در 
بخش مســکن و ســاختمان ۳۹.5 درصد کاهش، در بخش 
خدمات، گردشگری و بازرگانی 2۹.6 درصد رشد، در بخش  
قرض الحســنه که عمدتــًا ازدواج را شــامل می شــود 71.4  
درصد رشــد و در بخش صادرات 1۸1.5 درصد رشد داشته 

است. وی در خصوص واحدهای تملیکی نیز گفت: امسال از 
سوی بانک ها به 447 واحد نیمه تمام در بخش صنعت، 4۸۹ 
واحد نیمه تمام در بخش کشاورزی و دو هزار و ۹42 واحد در 
بخش خدمات و گردشگری کمک مالی شده است.  مجموع 
واحدهای نیمه تمام ۳۸7۸ واحد با بیش از 647۳ میلیارد 
ریال تســهیالت اســت. دبیر شــورای هماهنگی بانک های 
اســتان تصریح کرد: میزان واحدهای تولید غیرفعال و فعال 
در بخش صنعت و معدن  701  واحد، کشاورزی 5۹ واحد، در 
بخش خدمات و گردشگری 45۹0 واحد ، در بخش صادرات 
۳1 واحد و در مجموع 6۳1۳ واحد بیش از 2014 میلیارد 
ریال تزریق نقدینگی جدید داشته است. مونسان مطرح کرد: 
درمجموع در بخش صنعت و معــدن 114۸ واحد، در بخش 
کشــاورزی 14۸0 واحد، در بخــش خدمات و گردشــگری 
75۳2 واحــد، در بخش صادرات ۳1 واحــد و درمجموع در 
هفت ماه امســال شــبکه بانکی اســتان به  10 هــزار و 1۹1 
واحد کمک نقدینگی داشته اســت. دبیر شورای هماهنگی 
بانک های خراسان رضوی گفت: میزان منابع استان در پایان 
مهر امسال ۹6۳ هزار میلیارد ریال بوده که 1۳1 میلیارد ریال 
رشد منابع داشته ایم و به صورت کلی منابع استان حدود 16 
درصد رشــد داشته اســت. وی ادامه داد: نســبت مصارف به 
منابع 70.۳4 درصد  و نســبت مطالبات بــه مصارف 6.5۸ 
درصد اســت. تاکنون 50 واحد امالک تملیکی واگذارشده 
است که 25 درصد رشد داشته و یکی از مشکالت ما 55 واحد 
بسیار خوب صنعتی است که از شما خواهشمندیم تکلیف این 

55 واحد را روشن کنید.

133 میلیون دالر ذخایر ارزی بانک های استان	 
دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی گفت: در 
بحث ارزی نیز دوستان در امور بین الملل کمک های زیادی 
به ما کردند و هم اکنون ذخایر ارزی بانک های اســتان 1۳۳ 
میلیــون دالر اســت. وی همچنین اظهــار کــرد: در روزهای 
اخیر هیچ گونه خسارتی به بانک ها وارد نشده و همکاران ما 
در بانــک در کمال آرامــش در دو نوبت صبح و عصر مشــغول 
خدمت رســانی هســتند، همچنیــن از نیــروی انتظامــی به 
خصوص بسیجیان شــبکه بانکی برای امنیت ایجادشده در 

بانک تشکر می کنم.

همزمان با هفته کتاب و کتاب خوانی صورت گرفت

 افتتاح پنجاه و ششمین کتابخانه
 آستان قدس رضوی

همزمان با روز کتاب خوانی و کتابدار، پنجاه و ششــمین 
کتابخانه آستان قدس رضوی در مسجد امیرالمومنین)ع( 
منطقه رسالت افتتاح شــد. به گزارش آستان نیوز، در این 
برنامه،  رئیس کتابخانه های وابســته به آســتان قدس در 
مشهد  با اشاره به جایگاه سنت حسنه وقف در گسترش این 
مجموعه فرهنگی، افزود: آستان قدس رضوی به پشتوانه 
سنت وقف و با توسعه مراکز فرهنگی مهم نظیر کتابخانه ها، 
توانسته است فضای مطالعاتی و پژوهشی بسیار خوبی را 
برای جامعه علمی در سطح کشور ایجاد کند که هم اکنون به 
دلیل دارا بودن فضای مطلوب فرهنگی و به روز بودن منابع 
مطالعاتی و پژوهشــی، مورد اســتقباِل محققان، طالب، 

دانشجویان و عالقه مندان به کتاب قرار گرفته است. »صفر 
صالحی« ارائــه خدمات در کتابخانــه دیجیتال، کتابخانه 
شبانه روزی اهل بیت)ع(، تاالر محققان، کتابخانه گویای 
رضوی، کتابخانه سیار و تلفنی، کتابخانه های تخصصی 
علوم قرآن و حدیث، مخطوطات، مطبوعات، موزه، تاریخ، 
ادبیات، جغرافیا، کتابخانه کودک و امانتکده کتاب های 
جیبی را بخشی از خدمات ویژه کتابخانه های آستان قدس 
رضوی به مراجعان و مخاطبان در سطوح مختلف برشمرد. 
گفتنی است، کتابخانه امیرالمومنین)ع(، با مساحت 400 
متر مربع و گنجایش 100 نفر هم اکنــون، حدود 5500 

نسخه منابع چاپی دارد.
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 از میان خبرها

 فوتبال

 تاکتیک یحیی
 با پروازهای بلند مرادمند

یحیی گل محمدی برنامه استفاده از قدرت سرزنی 
مدافع میانی خود را در حمالت شهرخودرو در بازی 
با گل گهر عیان کرد. شهرخودرو خراسان در فصل 
جدید انواع و اقسام مدل های گلزنی را بسته به نوع 
فوتبال شناور خود و شیوه بازی حریفان امتحان 
کرده و تقریبا در بیشتر آن ها هم موفق بوده است؛ 
از شوت زنی های ناگهانی و دقیق امین قاسمی نژاد 
و صادقی تا ضربات سر یونس شاکری تا ریباندهای 
هافبک های نفوذی که بسته کامل از امکانات را 
برای خط آتش تیم یحیی مهیا کرده است.اما یحیی 
گل محمدی در بــازی با گل گهر اصــرار به گلزنی 
مدافعی داشت که در بخشی از زمان بازی، عقب 
زمین را کامال رها کرد و به خط آتش شهرخودرو 
اضافه شد تا با فیزیک خوب و پروازهای بلندش، 
ارســال هــای  روی  را  مشهدی ها  گلزنی  شانس 

وینگرهای راست و چپ افزایش دهد.
در  تقریبا  که  قامت  بلند  مرادمند  محمدحسین   
90درصد نبردهای هوایی با مهاجمان حریف در دفاع 
برنده بیرون آمده، این روزها بازیکن هدف یحیی برای 
گلزنی در شروع مجددهاست که با این که موفق به 
گلزنی نشده، اما هوشیاری در جای گیری و پرش های 
بلندش باعث شده است تا سرمربی شهرخودرو     روی 

او حساب ویژه ای باز کند.
شــمــاره 4 شــهــرخــودرو که 
در بازی با سایپا با قابلیت 
سرزنی خود تا یک قدمی 
گشودن دروازه حریف هم 
ــازی با  ــت، در بـ پیش رفـ
پارس جم جنوبی و 
گل گهر هم این 
شانس گلزنی 
شهرخودرو 
امتحان  را 
ــرد تــا بلکه  ک
ــره با  ــ ــاالخ ــ ب
اصـــرار یحیی 
ــدی،  ــم ــح ــل م گ
بــــــــتــــــــوانــــــــد 
ــب  ــس ــی ن ــم ــاش ه
شهرخودرویی ها 
شود و با پروازهای 
بلند برای تیمش 
کسب  امـــتـــیـــاز 

کند.

  اخبار

فوتبال - دوچرخه سواری

بر اساس اعالم سازمان لیگ

بازی شهرخودرو- تراکتور لغو شد
روابط عمومی ســازمان لیگ در اطالعیــه ای، چهار 
مســابقه هفتــه یازدهــم لیــگ نوزدهــم را بــه تعویق 
انداخــت. به دلیل نبود شــرایط الزم بــرای برگزاری 
چهار مسابقه از هفته یازدهم لیگ برتر،  این مسابقات 
لغو و به زمان دیگری موکول شــده است.نکته جالب 
توجه این که طــی روزهای پنــج شــنبه و جمعه )30 
آبان ماه و یکم آذرماه( پنج مســابقه برنامه ریزی شده 
بود که تنها دیدار پرســپولیس و نفت مسجد سلیمان 
طبق برنامه در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد شــد. 
اما بازی شهر خودرو برابر تراکتور که قراربود در تبریز 
برگزار شود،لغو و به زمان دیگری موکول شده است. 
همچنین دیدارهای گل گهرسیرجان – ماشین سازی 
تبریز ،   پارس جنوبی جم – پیکان تهران و  صنعت نفت 

آبادان- سپاهان اصفهان هم لغو شد.

 رقابت دوچرخه سواران 
پیش کسوت 

مســابقه دوچرخه ســواری پیش کســوتان قهرمانی 
اســتان در رشــته تایم تریل انفرادی به مســافت 10 
کیلومتــر در اتوبان کنار گذر شــمالی مشــهد برگزار 
شد. این مسابقه در 9 رده سنی برگزار شد که مرتضی 
خالصــی )در رده ســنی 30 تــا 34 ســال(، حســین 
ابوترابی )3۵ تا 39 سال(، حسین داوودیان )40 تا 
44 سال(، مهدی روزبهانه )4۵ تا 49 سال( ، حسن 
خدیوزاده )۵0 تا ۵4 سال(، محسن حریرچی )۵۵ 
تا ۵9 ســال(، مجید رضا روح پرور )60 تا 64 سال(، 
محمدرضا صابریان )6۵ تا 69 سال( و مالک مهجور 
) در رده سنی باالی 70 سال( مقام های اول را به خود 
اختصاص دادند. در پایان به سه نفر برتر هر رده سنی 
توسط مسئوالن هیئت دوچرخه سواری استان حکم 

و  مدال قهرمانی اهدا شد.
 

خبر  

 فوتبال

رضا عنایتی:

  تیم ملی نباید کی روش را
 از دست می داد

رضــا عنایتــی، مهاجم مشــهدی پیشــین تیم ملی 
فوتبــال ایران گفــت: نبایــد کارلوس کــی روش را 
از دســت می دادیم، چــون او همه چیــز در فوتبال 
ایران را تغییر داد. وی دربــاره انتقادها از عملکرد 
تیم ملی فوتبال ایران در مســابقات مقدماتی جام 
جهانی افزود: نباید کارلوس کی روش را از دســت 
می دادیــم، چون ایــن مربی همــه چیــز در فوتبال 
ایــران را تغییــر داد و دیدگاه ها را دربــاره تیم ملی 
عوض کرد. با این وضعیت، نبایــد اجازه می دادیم 
که او از تیم ملی جدا شــود، ولی حاال دیگر شرایط 
دگرگون شــده اســت و بایــد به فکــر اصــالح بود. 
وی درباره شکســت تیم ملی فوتبال ایــران مقابل 
عراق اظهــار کرد: واقعیت این اســت کــه تیم ملی 
بازی خوبی انجام نــداد و به همین علت شکســت 
خورد. در این بازی اگر بازیکنان مــا انگیزه و دقت 
بیشــتری داشــتند، قطعا به پیروزی می رسیدیم، 
ولی متاســفانه این طور نشــد و در یک تقابل مهم، 

شکست خوردیم.

خبر  

اسکیت

در مراسم تجلیل از مدال آوران مطرح شد:

خانه اسکیت احداث می شود
رئیس هیئت اسکیت خراســان رضوی گفت: در 
جلســه ای که با مدیر کل ورزش و جوانان استان 
داشتیم، قرار بر این شــد که خانه اسکیت استان 
را در مجموعه ورزشــی ســجاد احداث کنیم. در 
ایــن زمینــه اعتبــارات از بخش خصوصــی آماده 
اســت و در صورت واگــذاری زمیــن، ظرف مدت 
شــش ماه خانه اســکیت را احداث می کنیم تا در 
زمســتان نیز برای تمرین ورزشــکاران مشــکلی 
نداشته باشــیم. محمد عجم در مراســم تجلیل از 
مدال آوران دومیــن دوره المپیاد اســتعدادهای 
برتر اســکیت کشــور افزود: خراســان رضوی در 
رشــته فری اســتایل در بخــش پســران، ۵ مدال 
کسب و در بخش دختران پس از اصفهان 4 مدال 

را از آن خود کرد.
وی درباره رشته آلپاین اظهار کرد: حدود سه ماه 
است که در استان به این رشته می پردازیم و طی 
مسابقه ای که برگزار کردیم، 110 شرکت کننده 
در آن حضور یافتند. وی بیان کرد: در رشته رول 
باز نیــز یــک نماینــده از اســتان برای مســابقات 
جهانی انتخاب شــد که متاسفانه تیم اعزام نشد. 
همچنین در رشته ســرعت و هاکی دو نماینده به 
مســابقات جهانی اســپانیا اعزام کردیم. رضایی 
رئیس فدراســیون اســکیت خراســان رضوی نیز 
در این مراسم گفت: خوشبختانه اسکیت جایگاه 
خوبی را در کشور به دست آورده است و توانستیم 
تمام رشــته های فدراســیون جهانــی را در ایران 
فعال کنیم؛ همچنین قطعا جایگاه خود را در سال 

های نه چندان دور به دست می آوریم.

کاپیتان تیم فوتسال فرش آرای مشهد با اشاره 
به بازی سخت و نفس گیر مقابل نماینده تبریز 

در مشهدگفت: تمام تالش مان را انجام دادیم تا 
در بازی مقابل مس سونگون شکست نخوریم، اما 

واقعًا زور بازیکنان این تیم بیشتر بود.
ــهــادری دربـــاره شکست 3 بــر یــک تیم  قـــدرت ب

فرش آرای مشهد مقابل مس سونگون ورزقان در 
هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال کشور افزود: ما با 

تیمی بازی داشتیم که دارای بازیکنان و کادرفنی 
با تجربه ای است و سابقه قهرمانی آسیا را دارد. 
مسی ها در مشهد دفاع خیلی خوبی انجام دادند 

را هم گرفتند.  امتیاز  و سه 
ما هم با توجه به بازیکنان و 
پتانسیلی که داشتیم،  تمام تالش مان را 
انجام دادیم تا حداقل نبازیم، اما واقعًا زور 

بازیکنان مس بیشتر از ما بود.
وی با بیان این که با این شکست مشکلی 
برای مان ایجاد نمی شود، اظهار کرد: 
من بعد از بــازی هم به بچه ها گفتم،  به 
نظرم اگر خود من و همه بچه ها شرایط 
همیشگی را داشتیم، شاید نتیجه به این 
نحو رقم نمی خورد. بازهم خدا را شکر 

امتیازات خوبی را در این فصل کسب کردیم و با این شکست 
مشکلی برای مان ایجاد نمی شود.

ــاره شانس بــاالی حضور این تیم در مرحله حذفی  وی درب
و پیش بینی خــود از ایــن مرحله خاطرنشان کــرد: تقریبًا 
حضورمان در مرحله حذفی قطعی است، اما جایگاه  مان در 
جدول نیز برای بازی های مرحله حذفی بسیار مهم است. به 
همین دلیل تالش می کنیم تا حداقل جایگاه سومی مان را 
حفظ کنیم تا کار راحتی در این مرحله داشته باشیم. در این 
فصل بازی مقابل هیچ تیمی راحت نیست، با این حال تمام 
تالش مان را می کنیم با بضاعتی که داریم حداقل جزو چهار 

تیم نهایی لیگ باشیم.

بهادری دربــاره شرایط خود و حضور مجددش در تیم ملی 
فوتسال تصریح کرد: بعد از غیبتی که در بازی های آسیایی 
داشتم، دوباره به تیم ملی دعوت شدم، ولی به دلیل یک  سری 
مشکالتی که برایم پیش آمد، نتوانستم در اردو شرکت کنم، 
اما من و تمام بازیکنان فوتسال سرباز ایران هستیم و هر وقت 

بتوانیم برای کشور تالش خواهیم کرد. 
کاپیتان تیم فوتسال شهرآرای مشهد با بیان این که آمادگی 
خوبی در این فصل دارد و می تواند در خدمت تیم ملی باشد، 
افزود: خدا را شکر این فصل هم شرایط به گونه ای رقم خورده 
است که به آمادگی گذشته نزدیک شدم و امیدوارم بتوانم 

برای تیم ملی هم مثمر باشم.

 زور
 بازیکنان مس 
بیشتر بود 

 کاپیتان تیم فوتسال 

فرش آرا: 

کماندار خراسانی در راه قهرمانی آسیا
حلیمیان:بدون مسابقات تدارکاتی باید در قهرمانی آسیا تیراندازی کنیم

مهتا قــره داشــی - بیســت و یکمیــن دوره 
مســابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا 
از دوم آذرماه به میزبانــی بانکوک تایلند آغاز 
می شــود که تیم های ملــی ریکــرو و کامپوند 
ایران در بخش زنان و مردان در این مسابقات 
حضور خواهند داشت. تیم ملی ریکرو ایران 
یک شنبه شــب ایران را به مقصد تایلند ترک 
کرد و تیم ملی کامپوند نیز امروز  چهارشنبه 
به تایلند ســفر می کنــد. دانیال حیــدرزاده، 
نیمــا محبوبــی و محمدصالــح پالیزبــان در 
بخش مردان، ویدا حلیمیان، راحله فارســی 
و آرزو طاهریــان در بخــش زنــان بــه رقابــت 
می پردازند. براساس اعالم کمیته برگزاری 
 ایــن مســابقات، هــر تیــم می توانــد حداکثر
 4 ورزشــکار در بخش زنــان و 4 کمانــدار در 
بخش مردان اعزام کند. کشــورها می توانند 
یک تیم ســه نفره را هم در مســابقات شرکت 
دهند.ویدا حلیمیان، تنها  نماینده  خراسان 
رضوی در تیــم ملی کامپوند اســت  که از روز 
یک شــنبه دوم آذرماه در مرحلــه مقدماتی با 
رقبای خود به رقابت می پردازد. این ورزشکار 
خراسانی درباره این رقابت ها به خبرنگار ما ، 
می گوید: تقریبا از اوایل شهریور ماه اردوهای 
آمادگی تیم ملی آغاز شد  و به دلیل نامساعد 
بــودن هــوای تهــران  اردوی 12 روزه ای را 
در کیش برگــزار کردیم که چهارشــنبه هفته 

گذشته به پایان رسید.
عضو تیــم ملــی کامپوند کشــورمان بــا بیان 
این که امــروز عــازم تایلند می شــود، تصریح 

می کنــد: در رشــته تیرانــدازی پیــش بینی 
دشوار است قطعا مسابقات سختی را پیش رو 
خواهیم داشت؛ چرا که تمام رقبای قدر ما در 

این مسابقات حضور خواهند داشت.
ویدا حلیمیان بیان می کند: بعد از مسابقاتی 
که خردادماه در شانگهای برگزار شد، اردوها 
و مســابقات تعطیل شــد . این در حالی است 
که دیگر شرکت کننده ها در این مسابقات با 
آمادگی کامل وارد این رقابت ها خواهند شد.

حلیمیــان با بیــان این که تیــم ملی ایــران به 
جــز اردوی کیــش و تهــران برنامــه آمادگــی 

دیگری نداشته است تاکید می کند: با توجه 
به شــرایطی که کشــورما دارد ، فدراســیون 
تیــرو کمــان هماننــد دیگــر فدراســیون هــا 
در تنگنای مالــی قــرار دارد و ما بــدون هیچ 
مســابقه تدارکاتی و اردوی خارجــی باید در 
قهرمانی آســیا تیراندازی کنیــم . اما با توجه 
بــه رکوردهایی که ثبــت کردیــم، امیدواریم 

بتوانیم نتایج خوبی را کسب کنیم.
ملی پوش تیروکمان کشــورمان خاطرنشان 
می کند: تمام تجهیزاتی را که داریم خودمان 
تهیه می کنیــم . اما فدراســیون لطف کرد و 

پیش از اعزام به این مســابقات یک بسته تیر 
برای مــا خریــداری کرد . درســت اســت در 
 قبال هزینه هایــی که ما داریم زیاد به چشــم 

نمی آید، اما همین اندازه هم بد نیست.
وی تصریح می کند: من تنها نماینده خراسان 
رضوی در  این رقابت ها هســتم ، تمریناتم به 
طور کلی در تهران و کیش برگزار شده است 
و در مشــهد تمرینی نداشــتم . تمام تالشم را 
می کنم تا بتوانم بهترین نتیجه را کسب کنم.

ویدا حلیمیان، تنها  
نماینده  خراسان رضوی 

در تیم ملی کامپوند 
است  که از روز یک شنبه 

دوم آذرماه در مرحله 
 مقدماتی با رقبای خود 

به رقابت می پردازد

 رقابت های لیگ برتر والیبال کشور 
پس از یــک هفته تعطیلــی امروز در 
شــهرهای مختلف برگزار می شود 
و تنهــا نماینــده والیبال اســتان در 
دیداری ســخت و نفس گیر میزبان 
تیــم سایپاســت. ایــن مســابقه کــه 
در چارچــوب هفته هفتم اســت، از 
ســاعت 1۵ امروز در ســالن مهران 
مشهد دنبال می شود و برای اولین 
بــار هــواداران و عالقــه منــدان بــه 
والیبــال از نزدیک مــی توانند بازی 
تیم پیام مشــهد را به صورت رایگان 

تماشا کنند.
تیم والیبــال پیام امســال در حالی 
روانه مسابقات شد که تا قبل از آغاز 
رقابت ها شــرایط خوبی نداشــت و 
حضــورش با امــا و اگرهایــی همراه 
بود. بدهی از فصل قبــل و مباحثی 
درباره مالکیت باشــگاه باعث شده 
بود تا حواشــی زیادی حول و حوش 
این تیم باشد. اما با تمام این تفاصیل 
مشــکالت برطرف شــد و این تیم به 
عنوان نماینــده والیبال اســتان در 
قرعه کشــی قرار گرفــت. البته این 
شــرایط باعث شــد تا پیام در جذب 
بازیکن و بســتن تیم خیلی با تاخیر 
عمــل کند و حتــی تمرینــات آن هم 
دیرتر از دیگر تیم ها شــروع شد.اما 
حضورش در رقابــت های لیگ برتر 
باعث شــد تا شــاهد شــور و هیجان 
والیبالــی در بیــن عالقــه منــدان 

باشــیم؛ از طرفــی بازیکنــان جوان 
بومی استان فرصت تجربه اندوزی 

دارند تا برای آینده پخته تر شوند.

مشکالت ریز و درشت	 
این تیــم تاکنــون در چهار بــازی به 
میدان رفته اســت که در دیدار اول 

مقابل شهرداری ورامین بازی 
را واگذار کرد.در هفته دوم با 

قرعه استراحت روبه رو 
بود و در هفته سوم برابر 
پیکان تهران قرار گرفت 

و متحمل شکســت شــد. در 
هفته چهارم بــا وجود یک 
سری حواشی و مشکالت 
میزبــان  تیــم  توانســت 
یعنی فــوالد ســیرجان را 

شکست دهد.اما در هفته 
پنجم مقابل تیم مدعی کاله 
مازنــدران بــازی را واگــذار 
کــرد. در هفتــه ششــم نیــز 

بازی پیــام مقابل شــهرداری گنبد 
لغو و به زمان دیگر موکول شد. نکته 
مهم در بازی های هفته سوم و پنجم 
این بود که تیم پیام به دلیل حواشی 
پارسال جریمه شد و در این دو بازی 
خانگــی بدون تماشــاگر بــه میدان 
رفت. اما در بازی امروز مقابل سایپا 
انتظــار دارد تا تماشــاگران این تیم 
را تنهــا نگذارند و همچون گذشــته 
شــور و هیجان خوبــی را در ســالن 

ایــن  تــا  ایجادکننــد 
باعــث  موضــوع 
افزایــش انگیزه 
لیســت  لیبا ا و
مشــهدی  هــای 
تیــم  شــود. 
پیــام  والیبــال 
هنوز با مشکالت 
درشــت  ریــزو 
مالی دست و پنجه 
نرم می کند و همین 
مســائل در روحیــه 
بازیکنــان هــم تاثیر 
گــذار بــوده اســت کــه امیدواریم با 
حمایت هــای خوب مســئوالن این 
نماینده لیگ برتر به شرایط ایده آل 

خود برگردد.

امیدوار به حمایت 	 
ســرمربی تیــم والیبال پیام مشــهد 
درباره شــرایط بازیکنان برای بازی 
امــروز مقابــل ســایپا می گویــد: در 
هفته ای که پشت ســر گذاشته ایم، 

تمرینــات بســیار خوبــی را دنبــال 
کردیــم و بازیکنــان از نظــر روحی و 
روانی شــرایط خوبی دارنــد. چهار 
بازیکنــی هم کــه در اختیــار کمیته 
انضباطی بودند، بخشــیده شــدند 
بازگشــتند.البته  تمرینــات  بــه  و 
مباحث مالی روی روحیه بازیکنان 
تاثیر گــذار بــوده چــرا کــه تاکنــون 
دریافتی ها خیلی ناچیز بوده است 
و بخشــی از پولــی کــه بــه باشــگاه 
تزریق شده، برای بدهی های فصل 

گذشته هزینه شده است.
اکبر خـــداوردی دربــاره مشکالت 
موجود تیم می افزاید:شرایط تیم 
پیام نسبت به دیگر تیم های حاضر 
در لیگ برتر خاص و متفاوت است. 
تمرینات این تیم با تاخیر آغاز شده 
ــوب در  ــت و حتی بازیکنان خ اس
ابتدای فصل، جذب دیگر تیم ها 
شده اند و برخی از والیبالیست ها 
هم از تیم ما جدا شدند. با وجود این 
روانه مسابقات شدیم. حتی سالن 
مهران که محل تمرینات ماست، 

خیلی ســرد اســت و مشکالت ریز 
ودرشت پیام را اذیت می کند.وی 
خاطر نشان می کند:االن بازیکنانی 
در پشت خط زن و سرعتی داریم که 
در نیم فصل باید تیم را تقویت کنیم.

وی خاطر نشان می کند: امیدواریم 
حمایت های مسئوالن استان از این 
تیم بیشتر شــود و تیم پیام شاکله 
خودش را در لیگ برتر حفظ کند.

بازیکنان جوان خوبی داریم و اگر 
بتوانیم چند برد به دست بیاریم، 
قطعا شــرایــط مــان از اکــنــون بهتر 

می شود.
   وی دربــاره بــازی امــروز تیمــش 
برابــر ســایپا در مشــهد مــی گوید: 
امروز اولیــن بازی خــود را با حضور 
تماشــاگران برگــزار می کنیــم  که 
امیدواریــم همه هــواداران و عالقه 
مندان در سالن مهران حضور یابند 
و  تیم شهرشان را تشویق کنند. تیم 
از پیش باخته ای نیستیم.قطعا برای 
برد به میدان می رویم و و امیدواریم 

بازی آبرومندانه ای داشته باشیم.

اولین بازی تیم والیبال پیام با حضور تماشاگران 

امروز انجام می شود

شوروالیبالی در 

تیم از پیش باخته ای 
 نیستیم و قطعا 

 برای برد 
به میدان می رویم 

امیدواریم بازی 
 آبرومندانه ای 
داشته باشیم

مهـــــــــــران 

سوژه
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اخبار

گوناگون

قدردانی استاندار از مردم استان در پی اتفاقات 
پس از گرانی بنزین

دست جوانان خراسانی را می بوسم
استاندار خراســان رضوی 
از مردم و رسانه های استان 
امنیــت  بــه دلیــل حفــظ 
اســتان در پی اتفاقات پس 
از گرانــی بنزیــن قدردانی 
کرد. به گزارش »خراســان 
رضــوی«، رزم حســینی بــا 
تقدیر از مردم و جوانان اســتان که فضای چند روز 
اخیــر را عاقالنــه مدیریــت کردند، گفت: مــا مردم 
خوبی داریم، مردم فداکار و ایثارگری داریم که پای 
این نظام به هر شــکلی ایســتاده اند . ای کاش ما از 
مردم یاد می گرفتیم که از آن ها عذرخواهی کنیم. 
ای کاش گذشت، فداکاری، ایثارگری و عقالنیت 
را از مردم یاد می گرفتیم.  وی افزود: برای حرکتی 
که در این هفتــه جوانان خراســانی انجــام دادند، 
من دســت آن ها را می بوسم چرا که اگر این امنیت 

نباشد اقتصاد نیز دچار مشکل خواهد شد.

فرماندار کاشمر: 

تصاویر ارسال شده از کاشمر به 
شبکه  های بیگانه درخصوص 

افزایش قیمت بنزین صحت ندارد 

 فرمانــدار کاشــمر گفــت: اگرچــه طــی چنــد روز 
گذشته برخی افراد از کاشــمر اخبار و تصاویری از 
برخورد نیروی انتظامی با افراد معترض به افزایش 
قیمت بنزین برای شــبکه  هــای خارجــی و بیگانه 
ارســال کرده بودند اما هیچ کــدام از آن ها صحت 
نداشــت.به گزارش ایسنا مسلم ســاقی در جلسه 
شــورای ســالمت و امنیت غذایی، افزود: با وجود 
این که این تصاویر موجب ایجاد حساســیت حتی 
در ســطح ملی شــده بود، اما با توجه به مستندات 
ارســالی به اســتان، صحت نداشتن مســائل طرح 
شده از سوی این افراد اعالم و موضوع طی کمترین 
زمان مبنی براین که هیچ گونه درگیری نبوده حل 
شد.وی به موضوع تخلیه نخاله های ساختمانی در 
نقاط مختلف شهر اشــاره و اظهار کرد: شهرداری 
کاشــمر در یــک مهلــت زمانــی ۱0 روزه بــه نصب 
تابلوهای تخلیه نخاله ممنوع و تعیین مکانی برای 
تخلیه آن اقدام کند و پــس از آن نیروی انتظامی با 
خودروهایی که به حمل و تخلیه غیرمجاز آن اقدام 

می کنند برخورد کند.

گزارش جلسه

کالته

 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: طی یک ســال آینده، باید 
نســخه کاملی برای نجات کامل آب تهیه شود، 
قوانین مرتبط با آب به ســال 6۱ بــاز می گردد 
که در آن زمــان وضعیت منابع آبی مــا با اکنون 
متفاوت بوده اســت بنابراین  پاســخ گــوی نیاز 
کنونــی کشــور نیســت.به گــزارش خراســان 
رضــوی، عیســی کالنتــری در همایــش ملــی 
»راهبردهــای ســازگاری با کم آبــی در مناطق 
خشــک و نیمه خشــک« کــه در تاالر شــریعتی 
دانشگاه حکیم ســبزواری برگزار شــد، اظهار 
کرد: با استفاده از علم و تخصص صاحب نظران 
کارشناسان و سیاســیون طی یک سال آینده، 
باید نســخه کاملی برای نجات آب تهیه شــود.
رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست با تاکید 
بر این که آب در کشــور ما ارزش زیــادی دارد و 
یکی از عوامل توســعه پایدار اســت، افــزود: به 
دلیل قرارگیری در منطقه خشک و نیمه خشک 
بایــد بــرای محوریت های رســیدن به توســعه، 

برنامه ریزی انجام شود.

آب، یکی از عوامل توسعه کشور	 
کالنتری افزود: در گذشته مشکل آب در ایران 
وجود نداشــت، چراکه تقاضا برای آب نســبت 
به عرضــه کمتر بــود اما با پیشــرفت فنــاوری و 
افزایش جمعیت با مشکل کم آبی مواجه شدیم. 
معاون رئیس جمهور یکی از مولفه های توسعه 
کشور را منابع آبی دانســت و افزود: در گذشته 
جمعیت ایــران 2۳ میلیــون نفر بــود و نیاز آبی 
ما نســبت به اکنون بســیار کمتر بود، اما امروز 
موضوع با گذشــته کامال متفاوت شده، آخرین 
قانون جامــع آب در ســال 6۱ تصویب شــده و 
در آن دوران از نظــر منابع آبــی وضعیت خوبی 

داشــتیم. وی بیان کرد: متاســفانه بــا افزایش 
تدریجی جمعیت، شــاهد افزایــش مصرف آب 
هســتیم، با وجود این که نســبت به گذشــته با 
محدودیت هــای بســیاری روبــه رو شــدیم، اما 
سیاست های ما تغییر نکرده و در مسیر درستی 
حرکت نکرده است. کالنتری آب را جامع تر از 
مسائل سیاسی دانســت و یادآور شد: کشور ما 
دارای تمدنی بیش از هفت هزار ســال اســت، 
برای نســل های آینده هــم باید ایــن منابع آبی 
حفظ شود، متاســفانه سیاســت های آبی طی 
چند سال اخیر به صورت جامع تدوین نشده  و 
در آینده ای بســیار نزدیک با مشکالتی بیش از 
اکنون مواجه می شویم. رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیســت با تاکید بــر این کــه در حوزه آب 
سیاســت گذاری ها، بیشــتر جزیــره ای بــوده 
است، گفت: در هیچ کجا این مدل سیاست ها 
 پاسخ گو نیست، بنابراین باید نگاهی جامع نگر
و سیاســت گذاری جدیــدی انجــام شــود. وی 
تصریــح کــرد: سیاســت ها در حــوزه تولیــد و 
تمامی بخش هــا بــدون جامع نگــری در حوزه 
آب انجام نمی شــود، چراکــه آب مانند مادری 
برای مردم است و نباید قربانی شود. کالنتری 
با بیان این که کشــور ما بــا محدودیت های آبی 

بســیاری مواجه اســت، خاطرنشــان کــرد: در 
حوزه کشــاورزی باید به حوزه بهــره وری توجه 
شــود تا میزان مصــرف آب کاهــش و بهره وری 
افزایش یابد. معاون رئیــس جمهور ادامه داد: 
حفظ حقوق آب برای نســل های بعد را باید در 
نظر بگیریــم، این موضــوع یکی از چهــار اصل 
مهم توسعه کشور است و جزیره ای عمل کردن 
عواقب ســختی برای ما بــه دنبــال دارد. وی با 
اشــاره به طــرح انتقــال آب از دریــای عمان به 
خراســان رضــوی ، تصریح کــرد: با ایــن طرح 
نمی توانیــم بگوییــم ۱00 درصــد مشــکل آب 
برطــرف می شــود و بخــش خصوصی بــه هیچ 

عنوان در این زمینه سرمایه گذاری نمی کند.

صرف 9 هزار میلیارد برای احیای دریاچه  	 
ارومیه

کالنتری افزود: محاسبات حقابه دریاچه ارومیه 
دریافت شده و در پنج سال اخیر ۹ هزار میلیارد 
تومان برای احیای این دریاچه هزینه شده است. 
وی با اشاره به این که مردم از گرد و غبار در رنج 
هســتند، متذکر شــد: یکی از  علل این موضوع 
تک بعدی نگــری در سیاســت های آب کشــور 
اســت. کالنتری افزود:برداشــت منابــع آبی از 

دشت ها عواقب بســیاری دارد و مسئوالن باید 
به این نکته توجه کنند.

سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین در 	 
کاهش آلودگی هوا تاثیر دارد

معــاون رئیــس جمهــور همچنیــن در جمــع 
خبرنگاران گفت: یکی از مهم ترین موضوعات 
افزایــش آلودگی هوا در کالن شــهرها افزایش 
مصرف بنزین است که سهمیه بندی و افزایش 
نرخ آن در کاهش آلودگی تاثیر دارد. کالنتری 
و  ســهمیه بندی  تاثیرگــذاری  خصــوص  در 
افزایــش نرخ بنزیــن در کاهــش آلودگی کالن 
شــهرها، گفت: این اقــدام تاثیــر دارد  و  قبل از 
سهمیه بندی و افزایش نرخ بنزین روزانه نزدیک 
به ۱00 میلیــون لیتر بنزین در کشــور مصرف 
می شــد و  کالن شــهرها با آلودگی هــوا مواجه 
بودند. وی افزود: یکــی از مهم ترین موضوعات 
افزایش آلودگی هوا در کالن شهرها، افزایش 
مصرف بنزین است که سهمیه بندی و افزایش 
نرخ آن در کاهش آلودگی تاثیر دارد. وی بیان 
کرد: در تیرماه ســال گذشــته به مدت ۱0 روز 
اوزن سطح پایین، باالی ۱۵0 داشته ایم که به 
دلیل ســمی بودن برسالمت شــهروندان تاثیر 
داشــته اســت. کالنتری تصریح کرد: درفصل 

سرما بیشــتر از بنزین، دســتگاه های گازوئیل 
سوز در آلودگی هوا موثر است.

لزوم قرارگیری سبزوار در مسیر انتقال 	 
آب از دریای عمان به خراسان

ســبحانی فرنماینــده ســبزوار  نیز  گفــت:  ۱۵0 
میلیون دالر برای اجرای طرح های آبخیزداری از 
سوی مجلس اختصاص یافته که باید به منطقه بفره 
سبزوار توجه شــود. وی افزود: هم اکنون موضوع 
انتقال آب از دریای عمان به خراسان مطرح است 
و به صورت جدی در کمیسیون کشاورزی و وزارت 
نیرو در دســتور کار قــرار دارد و با توجه بــه این که 
ســبزوار در منطقه خشک اســت، انتظار داریم در 

مسیر انتقال آب قرار گیرد.

مسدودی۱۲۰۰حلقه چاه غیر مجاز در استان	 
عالیــی مدیرعامــل آب منطقــه ای اســتان نیز 
گفــت: ۷400 حلقه چــاه غیر مجاز در اســتان 
داریــم و ســهمیه امســال اســتان انســداد دو 
هزار حلقــه اســت. وی افــزود: تاکنــون حدود 
۱200 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده است. 
مدیرعامل آب منطقه ای اســتان افــزود: حدود 
60 درصد مخازن سدهای اســتان آب دارد که 
در مدت مشابه پارسال بسیار کمتر بوده است. 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست: 

قانون جامع آب پاسخ گوی نیاز کشورنیست

 38  المان شهدای گمنام در استان 
همچنان نا تمام  است

شــجاعی مهر/ مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب شــهری خراســان 

رضوی گفت: شهرهای نیشابور، قوچان، فریمان، شاندیز و گلبهار 
در وضعیت تنش آبی قراردارند و 2۵ شــهر نیز در نقطه ســر به ســر 
هستند که برای حل این موضوع هشت میلیارد تومان از اعتبارات 

متمرکز گرفته ایم که البته با توجه به گستردگی استان و وجود ۷4 شهر پاسخ گو نیست. سید 
ابراهیم علوی افزود: امسال ۵0 هزار دانش آموز استان تحت آموزش های مصرف صحیح آب 
قرار می گیرند و با ســاخت پویانمایی، ســریال تلویزیونی و اســتفاده از مطبوعات نیز به دنبال 

ایجاد فرهنگ صحیح مصرف آب هستیم. 

 حســین نوری / رئیس ســازمان تبلیغات اســالمی کاشــمر گفت:دفتر 

نمایندگی این سازمان در شهرســتان تا  زمان استقرار اداره  تبلیغات 
اسالمی در خلیل آباد ،  فعالیت  می کند واین دفتر نمایندگی به زودی 

فعالیت خود را شــروع می کند. حجت االســالم صداقتی افزود : فرمانداری وشورای شهر ودیگر 
ادارات تمهیدات الزم برای استقرار این اداره را در شهرستان فراهم کرده اند.بنا به گفته وی،حجت 
االســالم  کاظم ســاالری، مســئولیت دفتر نمایندگی خلیل آباد را به عهده خواهد داشــت .خانم 
افتخاری، رئیس ارشاد اسالمی خلیل آباد  گفت: ایجاد گذر فرهنگی در خلیل آباد در کارگروهی 
با شرکت رئیس اداره شورای شهر،میراث فرهنگی ودیگر اعضا در اداره ارشاد اسالمی برگزار شد.

علی نوری- مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 

استان در حاشیه برگزاری شــورای هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس بردسکن گفت: 2۹ شهرستان استان دارای 

شهدای گمنام هستند که تاکنون ۳0۵ پیکر شــهید گمنام در ۹۸ نقطه استان تدفین شده اند. 
سردار یوسفعلی زاده افزود: تاکنون 60 مورد از یادمان های شهدای گمنام تکمیل شده و به بهره 
برداری رسیده اســت و ۳۸ نقطه دیگر همچنان در حد فونداســیون و طراحی نقشه باقی مانده 
است. وی افزود: متاسفانه برخی از شهرستان های استان طبق تفاهم نامه ای که قبل از تدفین 

شهدای گمنام با آن ها بسته شده است در ساخت المان های شهدای گمنام عمل نکرده اند .

نمایندگی سازمان تبلیغات اسالمی 
خلیل آباد شروع به کار می کند

۵ شهر استان در وضعیت تنش آبی 
قرار دارند 

سوژه ها و خبرها

فرمانده انتظامی بردسکن : 

 قاتل جوان 30 ساله روستایی
 دستگیر شد 

علــی نوری-فرمانــده انتظامــی بردســکن گفــت: قاتل 

جوانی که چند روز پیش با شلیک گلوله شکاری دریکی 
از روســتاهای بردســکن به قتل رسید،  دســتگیر شد. 
سرهنگ نظافتی در گفت و گو با خراسان رضوی  گفت: 
پس از اعــالم وقوع یــک فقره قتــل در روســتای کاظم 
آباد از توابع بردسکن ، پلیس ســرصحنه حضور یافت و 
تحقیقات گسترده ای را دراین باره آغاز کرد و به فردی 
مظنون شــدند. وی افزود: پلیس پس از تحقیقات خود 
به ســرنخ هایی دســت یافت و پس از مظنون شــدن به 
فردی که با مقتول اختالف داشته است، در یک عملیات 
ضربتی او را دستگیر و پس از مستنداتی که پلیس راجع 
به او ارائه داد به قتل این جوان با ضرب گلوله شــکاری 
اعتراف کرد. وی انگیزه قاتل از این اقدام را اختالفات 
قبلی بیان کرد. وی افزود: این جوان ۳0 ســاله متاهل 
بوده و یک فرزند داشته است و  هنگامی که قصد داشته 
ماشــینش  را در پارکینــگ منزلــش پارک کند توســط 

قاتل  به قتل رسیده است. 

دستگیری 2 شکارچی متخلف در 
منطقه حفاظت شده جنگل خواجه 

محمودی/رئیس اداره محیط زیست سرخس از دستگیری 

دو شــکارچی متخلــف  در منطقه حفاظت شــده جنگل 
خواجه و  ارتفاعات تخته بلند سرخس خبر داد.به گزارش 
خراســان رضوی ،موســی غالم زاده رئیس اداره محیط 
زیســت ســرخس گفت: ماموران یــگان حفاظت محیط 
زیســت ســرخس در حین گشــت زنی و کنترل منطقه با 
بیتوتــه شــبانه در منطقه حفاظت شــده جنــگل خواجه 

و  ارتفاعــات تختــه بلندبا توجه به ســردی هــوا  از حضور 
دو شــکارچی متخلــف خبــر دادنــد.وی افزود:ماموران 
با شــنیدن صدای شــلیک  گلوله و پایش منطقه، متوجه 
حضــور دو شــکارچی متخلف و مســلح در منطقه شــکار 
ممنوع شدند که در اقدامی غافلگیرانه اقدام به دستگیری 
آنان کردند.غالم زاده  افزود: خوشبختانه قبل از آن که  
متخلفان  اقدام به شکار غیرمجاز کنند  دستگیر شدند  واز 
آنان  یک قبضه ســالح گلوله زنی مجهز بــه دوربین، یک 
دســتگاه دوربین چشمی، قطار فشــنگ حاوی ۱۹عدد 

فشنگ گلوله و یک تیغه چاقو کشف و توقیف شد.

4 سرنشین پراید در سانحه رانندگی 
جاده سرخس جان باختند 

روســتایی  راه هــای  از  یکــی  در  رانندگــی  ســانحه 
سرخس  چهار کشته به جا گذاشت.جانشین رئیس پلیس 
راه فرماندهی انتظامی استان  به  ایرنا گفت: در این حادثه 
که دوشــنبه شــب  روی داد، یک دســتگاه کامیون و یک 
دستگاه خودروی سواری پراید در جاده روستایی»جاده 
زرد«بــا یکدیگر تصادف کردند.ســرهنگ احســانبخش 
افزود: در این حادثه چهار سرنشین خودروی پراید در دم 
جان باختند و یک نفر نیز به شــدت مصدوم شد.وی علت 

این حادثه را انحراف به چپ کامیون اعالم کرد.

علــی نــوری/ دبیــر اجرایــی نظــام صنفــی کشــاورزی 

شهرســتان بردســکن گفت: با توجه به آغاز فصل کاشت 
محصــوالت پاییــزه از جملــه گنــدم و جــو در شهرســتان 
بردسکن متاســفانه ظرف دوماه اخیر هیچ محموله ای از 
کود شیمیایی به شهرســتان حمل نشــده است وکمبود 
کــود شــیمیایی  کشــاورزان وباغــداران را نگــران کرده 
اســت.  مرتضــی مزروعــی در گفــت و گــو بــا خراســان 
رضوی  گفت: کشاورزان منطقه برای کاشت محصوالت 
زراعی و باغی خود نیاز مبرم به انواع کودهای شــیمیایی 
دارنــد و باید متولیان امــر تدابیر الزم را اتخــاذ کنند. وی 
افزود: بحث کمبود کود شــیمیایی یک مشــکل استانی 
اســت ولی برای مناطقی چون بردســکن کــه اقتصاد آن 
برپایه کشــاورزی اســت نباید کشاورزان مشــکل کمبود 
کود داشته باشــند. دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی 
بردســکن همچنین گفت: حتــی باغداران نیــز برای آب 
زمستانی باغ های خود نیاز به کود فسفاته و پتاسه دارند 
که باید مســئوالن اقــدام و عمــل کنند. مزروعــی گفت: 
طی هفته گذشته حواله های کود شــیمیایی صادر شده 
اســت ولی هیــچ محموله ای به شهرســتان حمل نشــده 
ودراین زمینه نامه ای به فرماندار شهرستان ارسال شده 
اســت که از ناحیه وی این مهم پیگیری و هرچه ســریع تر 
تعیین تکلیف شــود.دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی 
بردسکن گفت: منطقه ای مثل بردســکن که اقتصاد آن 
برپایه کشاورزی است و بیش از ۹0 درصد جمعیت آن به 
نوعی به شغل کشاورزی و دام پروری مشغول هستند باید 
آب منطقــه ای در اجرای طرح خاموشــی چاه موتورهای 
کشاورزی منطقه ای عمل کند. مزروعی افزود: بردسکن 
در  اقلیم خشک قرار گرفته است و در تابستان گرمای آن 
به باالی 4۵ درجه می رســد برداشــت چهار هزار ساعت 

آب در طول ســال به هیچ عنــوان برای مــزارع و باغ های 
بردســکن جواب گو نیســت. وی با اشــاره به ســال رونق 
تولید و اشتغال گفت: بردســکن قطب کشاورزی استان 
محسوب می شود و متاســفانه به خاطر افزایش برداشت 
آب همه ســاله کشــاورزان منطقــه متحمــل جریمه های 
سازمان آب منطقه ای می شوند. وی اظهار کرد: بیش از 
پنج سال اســت که مکاتباتی با آب منطقه ای و مسئوالن 
استان انجام شده ولی تاکنون هیچ نتیجه ای نداشته است 
و همچنان نظر خود را اعمال می کننــد. مزروعی افزود: 
جریمه هایی که کشاورزان منطقه به خاطر اضافه برداشت 
آب می شــوند به حســاب آب منطقه ای واریز می شــود و 
مسئوالن آب منطقه ای مدعی هســتند که این جریمه به 
خزانه دولت واریز می شــود، این پیشــنهاد و درخواســت 
را داریم که جریمه های حاصل شــده از اضافه برداشــت 
های آب را مســئوالن آب منطقه ای در حوزه شهرســتان 
و صرف کارهای زیربنایی آب کننــد و میزان آب مصرفی 
چاه موتورهای کشــاورزی را از چهار هزار ساعت به شش 
هزار ساعت در سال افزایش دهند تا مشکل کم آبی مزارع 
و باغ های شهرستان بردســکن رفع شود. وی افزود: اگر 

آب منطقه ای ســاعات کارچاه هــای کشــاورزی را برای 
مناطقی چون بردسکن افزایش ندهد در آینده نه چندان 
دور اشــتغال در بخش کشــاورزی کاهش خواهد یافت و 
شــاهد پایین آمدن کیفیــت محصوالت و بــروز آفت ها در 

منطقه خواهیم بود.

مشکل کمبود کود را از استان پیگیری کرده ایم 	 
درهمین زمینه مجتبی شاکری فرماندار بردسکن گفت: 
مشکل کمبود کود را از استان پیگیری کرده ایم و با توجه 
به قول های داده شده امید است ظرف هفته آینده کمبود 
کود شیمیایی در شهرستان رفع شــود. وی درباره طرح 
خاموش کــردن چاه هــای کشــاورزی در اســتان گفت: 
یکی از مطالبات جدید کشاورزان منطقه افزایش ساعت 
کارکرد چاه موتورهای کشــاورزی است و باید آب منطقه 
ای و جهادکشــاورزی در مرکز اســتان به تفاهم برسند و 
این مشــکل چندین ســاله را برای کشــاورزان بردسکن 
رفــع کننــد. فرمانــدار بردســکن افــزود: اگرچه شــاهد 
نزوالت جــوی در فروردین ماه امســال بودیــم ولی هنوز 
شهرستان بردسکن با خشکســالی مواجه است و شاهد 
افت منابع آبی هســتیم. وی اظهار کرد: نسخه ای که آب 
منطقه ای بــرای اجرای طــرح خاموش کــردن چاه های 
کشــاورزی پیچیده اســت برای مناطقی چون بردسکن 
نیاز به بازنگری دارد و باید هرچه ســریع تر آب منطقه ای 
برای این چالش تصمیــم جدیدی بگیرد کــه بیش از این 
کشاورزی شهرستان بردسکن دچار آسیب نشود. شاکری 
گفت: بخش کشاورزی در بردسکن بیشترین اشتغال را به 
خودش اختصاص داده است و نیاز دارد که ساعت کارکرد 
چاه های کشــاورزی منطقه از چهار هزار ساعت در طول 

سال به شش هزار ساعت افزایش یابد. 

گزارشی درباره مشکالت کشاورزی وباغداری 

از  کمبود کود شیمیایی تا پایین بودن ساعات کارکرد چاه های آب در بردسکن 
هیچ محموله کود شیمیایی ظرف2ماه اخیر به بردسکن حمل نشده است 

پیگیری سامان دهی کشف رود  در دولت توسط رئیس سازمان محیط زیست
یکی از موضوعات زیست محیطی مهم شهر مشهد کشــف رود است که سامان دهی آن پیگیری 
ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را می طلبد. روز گذشته عملیات 
اجرایی سامان دهی کشف رود با فرماندهی شهرداری مشهد آغاز شد که گزارش آن در صفحه 
4 روزنامه امروز منتشر شده است همچنین عصر دیروز جلسه کارگروه نجات کشف رود با حضور 
رئیس سازمان محیط زیست در مشهد برگزار شد که البته عیســی کالنتری در این زمینه وعده 
پیگیری داد.بدون شک پیگیری جدی معاون رئیس جمهور الزمه تحقق سامان دهی این مشکل 

زیست محیطی در مجاورت کالن شهر مشهد مقدس است.

فرا خبر



بریده کتاب

سالمت عاطفی، حس کردن رویدادها در لحظه 
اســت. ســالمت عاطفی تجربــه دنیا به شــکل 
دسته اول و بی واسطه است، نه آن که وقتی بعدا 
درباره اش فکر کنید بفهمید که چه چیزهایی را 
تجربه  کرده اید. وقتی ســالمت عاطفی دارید، 
به قول مفسران ورزشــی، »روی ُفرم« هستید. 
احســاس می کنید واقعی هســتید، نه کاذب. 
خودتــان را دوســت داریــد، نمی خواهید کس 
دیگری باشــید و به دیگران هم که شــبیه شــما 
نیســتند به دیده تحقیر نمی نگریــد. می دانید 
چه احســاس و فکــری دارید، حتــی گاهی هم 
می دانید کــه نمی دانید. ســالمت عاطفی را با 
ایده هایی چــون »رضایت از زندگی« یــا »رفاه و 
بهــروزی« هم نباید اشــتباه گرفــت، همچنین 
شادکامی. شادکامی معموال حالتی گذراست، 

یا غذا خوردن به شما مثل لذتی که ایجاد رابطه 
می بخشد، یا خرسندی 
از شنیدن نتایج موفقیت 

در یک آزمون. 

چگونه سالمت عاطفی 

داشته باشیم

نوشته: آلیور جیمز

ترجمه: سما قرایی

آب و هوا

امروز

تفسیر نـور

در آیات 12 تا 15 سوره حجر می خوانیم:

َکــَذ ِلــَک َنْســُلُکُه ِفــی ُقُلــوب اْلُمْجِرِمیــَن. َل 
ِلیَن . َوَلْو َفَتْحَنا  وَّ ُة اْلَ ُیْؤِمُنوَن بِه َو َقْد َخَلْت ُسنَّ
وْا ِفیــِه َیْعُرُجوَن.  ــَمآِء َفَظلُّ َن السَّ َعَلْیِهم َبابــًا ِمّ
َرْت َأْبَصاُرَنــا َبــْل َنْحــُن َقــْوٌم  َمــا ُســِکّ َلَقاُلــوْا ِإنَّ

ْسُحوُرون مَّ
این گونه ما )برای اتمام حجت( قرآن را در دل 
های مجرمــان راه می دهیم. )اما( آنــان به آن 
ایمان نمی آورند و ســنت و راه کفار پیشین نیز 
این گونه بوده است و اگر از آسمان دری بر روی 
آنان بگشــاییم تا همواره در آن بــاال روند قطعًا 
می گفتند در حقیقت چشــم های ما مســت و 

بسته شده است و ما قومی جادو شده ایم.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

 ســنت خداوند برای هدایت مــردم، درباره 
همه یکسان است.

 خداوند اتمام حجت می کند و مطالب حق را 
به دل و عمق جان مردم می رساند، تا نگویند ما 

حقیقت را نفهمیدیم.
 جرم و گناه، انســان را از هدایت پذیری دور 

می کند.
 آسمان درهایی دارد که با اراده  خداوند، بر 

هرکس که بخواهد باز می شود.
 لجاجــت، مانــع شــناخت اســت و لجــوج، 

محسوسات را نیز انکار می کند.

چهار شنبه
29 آبان 1398

22 ربیع االول1441
8 صفحه  |    شماره 4276

20 نوامبر 1910 |درگذشت لئو تولستوی، نویسنده شهیر روس20 نوامبر 1980  | ساخت اولین هواپیما با نیروی محرکه خورشیدی
اولین هواپیما که نیروی محرکه آن نیروی خورشیدی بود، توسط یک گروه علمی در غرب 
آمریکا طراحی و ساخته شد. این هواپیما سه برابر سنگین تر و بال های کوتاه تری نسبت 

به نسخه قبلی داشت. اما به همان نسبت قوی تر بود.

تولستوی فعال سیاسی، اجتماعی و از  نویسندگان نامی تاریخ روسیه بود. رمان های »جنگ و صلح« و 
»آناکارنینا« از بهترین های ادبیات داستانی جهان هستند. او در روسیه بسیار محبوب است و سکه طالی 

یادبودی به احترام وی ضرب شده  است. تولستوی در زمان حیاتش، شهرت و محبوبیتی جهانی داشت.

پیامبر اسالم)ص( فرمودند: دیوان های اعمال نزد خدا سه گونه است: دیوانی که 
خداوند به آن هیچ اعتنایی نمی کند. دیوانی که خداوند از آن چیزی را فرو نمی 
گذارد و دیوانی که خداوند آن را نمی بخشاید. اما دیوانی که خداوند آن را هرگز 
نمی بخشاید، شرک به خداست. دیوانی که خداوند به آن اعتنایی نمی کند، ظلم 

بنده به خود است در کارهایی که به رابطه او و خدا مربوط می شود، مانند نگرفتن 
روزه، یا نخواندن نمــاز. اما دیوانی که خداوند کمترین چیــزی از آن را فرو نمی 

گذارد، ستم بندگان به یکدیگر است که چاره ای جز قصاص ندارد .
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تقویم

تاریخ

تفأل

حافظ

سرخس 
  مناظر شهرستان سرخس در انتهای شمال شرقی مشهد در مرز ترکمنستان و ایران، با آب شدن برف ها در 
بهار کم کم خود را از لبه لی رود، دشت، درخت و دریاچه عبور می دهد و سرسبزی، شکوفه و گل به همراه 
آواز پرندگان را به ارمغان می آورد. بهار سرخس به واقع دیدنی است، صدای دل انگیز آب خروشان چشمه ها، 
زیبایی خیره کننده دریاچه آبی رنگ، گاو و گوسفندان و سیاه چادرهای عشایر که به ییالق آمده اند، شکوفه 

های درختان و لباس سبزی که دشت و دمن بر تن می کند، بوی بهشت را با تمام وجود احساس می کنی.

حکمت روز

تهذیب نفس، شاه کلید است
بــا تهذیب نفــس علم بــه بــار می نشــیند و ثمر 
می دهــد. قــدرت، مفیــد می شــود و خدمت، 
ارزش می یابد. ارج و بهای افراد به خودسازی، 
تهذیب نفس و توجه به خداست. هرچه تهذیب 
افزایش یابد، مشکالت و نابه سامانی ها آسان 
و قابل تحمل می شوند و در پی آن، تأیید الهی 

مســائل را حل می کند و اگر خدای نکرده این 
وظیفــه اصلی فراموش شــد، تمامــی زحمات 
هدر می رود. علم بدون تهذیب نفس، زهر است 
و کشنده جان و آبرو و شخصیت افراد. معارف 

دین و دعاها تنها با تزکیه درک می شود.
آیت ا... بهاءالدینی | آیت بصیرت

معرفی کتاب

خنده را از من بگیر
امیــر، نوجوانــی در آســتانه بلــوغ فکــری و 
جسمی با جهان ذهنی رو به تحولش، درگیر 
حوادثی می شود که خود، دخالتی در پیدایی 
آن ها ندارد. بزرگ ترهــا می آیند و می روند، 
تصمیم هــا را دیگــران می گیرنــد و پیــاده 
می کنند و بمب ها را هر کجا که بخواهند فرو 
می ریزند و... در این میان امیر و نزدیک ترین 
دوســتش -مهــدی - در حــال بزرگ شــدن، 
مســتقل اندیشــیدن و اعمــال رفتارهایــی 
مختــص خــود و متمایــز از دیگران هســتند. 
در بحبوحــه جنگی کــه دامنه اش تــا خانه ها 
کشیده شده، خانواده ای از سنندج به کرج و 
محله ای که امیر در آن ساکن است مهاجرت 

می کننــد. ورود این خانــواده، فــرد متفاوت 
دیگــری به نــام علــی را با ایــن دو نفــر همراه 
می سازد. خانواده تازه وارد در محله  در مظان 
اتهام های سیاسی و اعتقادی قرار می گیرند 
و بــه این ترتیب این ســه نفــر ناخواســته وارد 
جریانی چالــش برانگیز می شــوند. امیر دل 
بــه خواهر علــی )خانــواده مهاجــر( می بندد 
و ســعی می کند به او کــه به خاطــر نزاع های 
قومی معلول شــده ترحم کند. فاصله اهالی 
محل بــا آن خانــواده زیــاد و زیادتر می شــود 
تا آن کــه.... این کتــاب خواندنی، اثــر جواد 
ماه زاده اســت که انتشــارات آفرینــگان آن را 

منتشر کرده است.

4 گوشه ایران

یک روایت، یک درس
خداوند، ستم به 
 دیگران را 
نمی بخشد
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