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دادستان عمومی و انقالب
مرکز خراسان رضوی هشدارداد

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن
وکشاورزی ایران:

پیشنهاد ایجاد ساختاری
فراقوهای برایگرهگشایی
از مشکالت اقتصادی
مدیرکلکمیته امداد امام
استان اعالمکرد:

برخورد با مدیرانیکه درموضوع
تخریب محیط زیست اخلمد
کوتاهیکردهاند

(ره)

واگذاری مسکنمهر
بهمددجویان
درصورت رفعمشکالت
صفحه4

فردا؛مصافپدیدهبااستقالل
(ع)
در ورزشگاه ثامن االئمه

Thu. 18 Jan .2018. No3766

درمشهد برگزارمی شود

پنج شنبه  28 /دی  30 /1396ربیع الثانی ١٤٣9
8صفحه/شماره  / 3766قیمت 300 :تومان

گرامیداشت شهدای
کربالی 5ویادواره
شهیدحسینیمحراب

تذکربهدولتبرایحاشیهمشهد
عضو هیئت رئیسه مجلس درجلسه علنی روزگذشته با اشاره به حذف ردیف بودجه مطرحکرد

صفحه4

صفحه5

فرمانداردرجلسه شورای اداری

گزارش دالیل
اغتشاشاتاخیر
مشهد را به زودی
به مردم ارائه
خواهیم کرد

مهاجری -شفر؛
رقابتنیمکتهایداغ
صفحه6

پیگیریگالیهکشاورزان

یکسالگذشت،ریالی
ازخسارت سرمازدگی
بردسکنپرداختنشد
صفحه7

یادداشت

سید مهدی زریباف

دکترایاقتصاددرگرایشروششناسیاقتصاداسالمی

صفحه8

اخبار

شهرستان ها

انتقاد سپردهگذاران
موسسات منحله از روند
تسویه حساب سپرده ها

گزارشی ازگالیه های مردم
درباره تاکسیهای اطراف
حرم رضویکه فقط مسافر
دربستی سوار میکنند

فقط دربست!

«این همه می گویند از وســیله نقلیه شــخصی
استفاده نکنید ،تک سرنشین حرکت نکنید ،از
وســایل حمل و نقل عمومــی مانند تاکســی و
اتوبوس اســتفاده کنید و ،...چند روز پیش در
مرکز شهر کار داشتم و بدون خودرو رفتم که از
میدان شهدا به ســمت حرم فقط موتور بود .تا
حرم پیاده رفتــم .از ابتــدای خیابان آیــت ا...
صفحه 2
شــیرازی 10 ،تــا تاکســی...

عکس:صادق ذباح

ضرورتهای
تحقق الگوی
اسالمی-ایرانی پیشرفت

از میان خبر ها
گوناگون

سرمربی خراسانی قهرمان لیگ برتر فوتسال کشور:

برگزاریسالروزشهادت
شهیدنوابصفویدرد ّرود

قراردادم تمام شد و کسی با من صحبت نکرده است

نجــم الشــریعه  /طلبــه انقالبــی در حــوزه
درود شب
انقالبی رشد می کند  .امام جمعه ّ
گذشــته به مناسبت ســالروز شــهادت شهید
نواب صفوی در جمع استادان وطالب حوزه
علمیه جواد االئمه این شهر با بیان این سخن
گفت :طلبه وحوزه ای انقالبی هســتند که به
اتفاقــات پیرامونی خــود بی تفاوت نباشــند ،
درکنــار درس خوانــدن و تبلیــغ در جامعه به
نتایج بیرونــی واجتماعی آن اهتمام داشــته
باشند و با یک پشتوانه قوی علمی وارد فضای
مطالبه گری در جامعه شوند .حجت االسالم
حجتــی نیــا شــناخت آرمــان هــای انقــاب
اســامی ،برخــورداری از روحیــه اســتکبار
ســتیزی ،عزت نفس همراه با استقالل رای ،
تقویت بنیــه علمی  ،نــگاه جهانی به مســائل
انقالب اســامی ومهم تر از همه برخورداری
از اخــاق اســامی را از ویژگــی هــای طلبه
انقالبی ذکرکــرد وگفت  :طلبه شــهید نواب
صفوی با برخورداری از مولفه های یک طلبه
انقالبــی در ابتدای مبــارزه با رژیــم طاغوتی
نزد آیت ا ...بروجردی مــی رفتند وآن مرجع
عالی قدر برخورد شایسته ای با وی داشتند.

تاکیدمدیرعاملتربیتبدنیآستانقدسبرعلممحوری

مدیرکلبنیادشهیداستان:

اشتغال از دغدغه های
اصلی بنیاد شهید است

صفری /مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی
گفت :اشــتغال از دغدغــه های اصلــی بنیاد
شــهید و امــور ایثارگران اســت و هــم اکنون
تعداد پنج هــزار فرزند شــهید و ایثارگر بیکار
در خراســان رضــوی داریم .حجت االســام
حسین معصومی افزود :براساس توصیه های
رهبری در خصوص تعامل بین دستگاه های
مختلف توسط بنیاد شــهید و امور ایثارگران
ما نیز این مهم را در دستور کار قرار داده ایم.
بودجه سال آینده بنیاد شهید تغییری
نکرده است
همچنین مشاور استاندار در امور ایثارگران
گفت :دولت بــا همه مشــکالت اقتصادی که
داشــته بودجه بنیاد شــهید را تغییــر نداده و
بودجه ســال  ۹۷این بنیاد  ۱۱هزار میلیارد
تومان اســت .حســن فتحی نیــا افــزود :باید
خدمــات ارائه شــده بــه جامعــه ایثارگــران و
جانبــازان از لحــاظ کیفیــت ارتقــا یابــد .وی
تصریح کــرد :انجــام خدمت به این قشــر یک
افتخار اســت و بایــد از نقش آن هــا در امنیت
کشورغافل نشد.

سوژه خود را برایصفحهپیگیری
حرف مردم

ارسالکنید
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پیروز -ســرمربی خراســانی قهرمــان لیگ برتر فوتســال
کشــور گفت:قــراردادم با تیم"مس ســونگون"تمام شــده
و فعــا صحبتــی با مــن نشــده اســت .بــه گــزارش پایگاه
خبــری فوتســال ایران"،حمیــد بیغم"افــزود «:فکرکنم
قشنگترین جشن قهرمانی لیگ را داشتیم هم آقای وزیر
آمده بودند هــم آقای تاج و کفاشــیان و در کل ،شــکل کار
و نظم و ترتیبی که وجود داشــت ،بســیار خــوب بود».این
مربی مشــهدی که پیش از این ،در ســال  ۹۰نیز بهعنوان

پیروز-اولین جلســه هم افزایی علمی پژوهشی و فرهنگی
برای ارتقای فعالیت هــای علمی و پژوهشــی حوزه ورزش
با حضور هیئت رئیســه و اعضای هیئت علمی تربیت بدنی
دانشگاه های فردوسی مشهد و امام رضا (ع) برگزار شد.به
گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آســتان قــدس  ،در این
جلســه مدیرعامل این موسســه ،هدف تربیت بدنی آستان

دستیار علی افضل در "گیتی پســند اصفهان" به قهرمانی
لیگ برتر فوتســال رسیده بود ،امســال توانست نخستین
قهرمانــی خــود را بهعنوان "ســرمربی" در مس ســونگون
جشــن بگیرد .وی با این حــال دربــاره رفتن یــا ماندنش
در این تیــم ،چنین واکنشــی داشــت« :قرارداد مــن تمام
شــده و هیچ صحبتــی هــم فع ً
ال بــا مــن صــورت نگرفته و
نمیدانــم در آینده چه خواهد شــد .در هرحال ،امیدوارم
تیم ام با تقویت الزم در آسیا هم به موفقیت برسد».

قدس رضوی را بسیج امکانات ســخت افزاری و نرم افزاری
موسسه در مســیر مرجعیت علمی این آستان مقدس اعالم
کرد.دکتر "هاشــمی جواهری" اســتفاده از توان و ظرفیت
استادان دانشــگاه های فردوســی مشــهد و امام رضا (ع) و
حمایت تربیت بدنی آســتان قدس در حــوزه پژوهش و علم
محوری در ورزش را نیاز روز دانست .

فردا؛هماندیشیهیئتهایبدنسازیوپرورشاندام
پیــروز -هــم اندیشــی رئیســان هیئــت هــای بــدن ســازی و
پــرورش انــدام اســتان فردا(جمعــه) در شهرســتان طرقبــه و
شــاندیز برگــزار مــی شــود.به گــزارش روابــط عمومــی هیئــت
بــدن ســازی و پــرورش انــدام شهرســتان طرقبــه و شــاندیز،
رئیــس ایــن هیئــت بــا بیــان ایــن خبــر افزود:ایــن هم اندیشــی
در"هتــل ســحاب" مشــهد برگــزار مــی شــود و در ایــن جلســه
دربــاره اهــداف بلنــد مــدت هیئــت ها،جــوان گرایــی ،توجــه

بــه آمــوزش هــای علمــی و تخصصــی ،نظــارت بــر باشــگاه هــا و
همچنین توجــه به نحــوه آموزش مســتمر مدیــران باشــگا ه ها
بحث و تبــادل نظر مــی شــود .مهندس «امیرحســین اخــوان »
افزود:همچنیــن نخســتین دوره مســابقات پــرورش انــدام ،
بــادی کالســیک و  ...نیــز بــه میزبانــی باشــگاه بــدن ســازی
"رویــال"20بهمــن مــاه در ســالن والیبــال مجموعــه ورزشــی
آزادی طرقبــه برگــزار مــی شــود.

خطونشانهایفرمانداربرایمدیرانتربتجامیکهبرنامهندارند
حقدادی /فرماندار تربت جام در جلسه شورای اداری با خط
و نشان کشــیدن برای مدیران ادارات گفت :برنامه داشتن از
اســاس کار یک مدیر اســت و کســی که برنامه و راهبرد ندارد
نمی تواند در سیســتم مدیریت شهرســتان جایگاهی داشته
باشد.مرتضیحمیدیافزود:مسئوالناداراتونهادهاوخود
فرماندارنبایدپشتمیزنشینباشندوبایدبهصورتمیدانیو
عملیاتی در خدمت رسانی بی منت به مردم تالش کنند .وی
با اشــاره خریدن کفش های آهنی تصریح کرد :برای خدمت
رســانی به مردم لحظه آرامش معنا ندارد و مدیران با پوشیدن
کفش آهنی آماده حضور در همــه عرصه های خدمت به مردم
باشند و تاخیر در آمدن به ســر کار و زود رفتن آن ها قابل قبول
نیســت .فرماندار تربت جام با تقدیر از خدمت های گذشته به
شهرســتان ابراز کرد :با توجه به همه خدمــات صورت گرفته
شایستهجمهوریاسالمینیستکهروستایباالی 50خانوار
ازآبشربوراهروستاییمناسببرخوردارنباشدواینجایگاه
شایســته مردم تربت جام نیســت که باید با جدیت مســئوالن
بر طرف شــود .حمیدی با انتقاد از مصوبه های اجرا نشده در
کمیســیون ها و کارگروه های فرمانداری بیــان کرد :مدیران
اگر توان اجرای برنامه ای را ندارند مصوب نکنند و اگر مصوبه
صورتبگیردموظفبهاجرایآنهستندودرجلساتیکهمدیر

بایدحاضرشود،آمدنکارشناسقابلقبولنیست.ویادامه
داد:مدیراناجراییخارجازوقتاداریحقاستفادهازوسایل
نقلیهدولتیراندارندودرصورتتوقیفوقطعشدن انشعابات
آنهابهدلیلبدهیازحمایتفرمانداربهرهمندنخواهندشد.
فرماندار تربت جام با اشاره به دستور شورای آموزش وپرورش
خراســان رضوی تاکید کرد :دســتگاه خدمات رسان به هیچ
عنوانحقنداردانشعاباتمدارسرابهدلیلبدهیقطعکند
وبرایقطعانشعاباتادارههایبدهکاربافرمانداریهماهنگ
شود.حمیدیبااشارهبهجذب 100درصدیاعتباراتتوسط
مدیران خاطرنشــان کرد :مدیران در جذب اعتبارات ابالغی
تمامتالشوتوانرابهکارگیرندواگرریالیبرگشتکندحتما
آن مدیر دســتگاه بــا همان اعتبار برگشــت خواهدکــرد و این
موضوعخطقرمزمدیراست.ویباابالغدستورالعملمدیران
برای خروج از شهرستان یاد آور شد :براساس قانون اگر مدیر
بدوناعالمکتبیبهفرمانداریازشهرستانخارجشود،مورد
پیگیریقانونیقرارمیگیردوفرماندارازویحمایتنخواهد
کرد.عیدیبااشارهبهحادثهخیزبودنکشوربیانکرد:مدیران
در تربت جام باشند به خصوص مدیران ســتاد بحران در همه
لحظات شبانه روز باید به گوش باشند و بدانند سر زده بررسی
وارزیابیمیشوند.

پولمردم
زیرسنگ
موسسات
منحلشده
اگرچه مدتی اســت باهمت مسئوالن سه قوه ،
ســامان دهی مؤسســات غیرمجاز آغازشــده و
صفحه 3
فراینــد تعییــن تکلیــف...

