
ی 
ایت

رض
ه نا

بار
 در

س
فار

ش 
زار

گ
ها 

نی 
گرا

 از 
کا

مری
م آ

رد
د م

دی
ش

2

ند
ی کن

 نم
ین

مک
ه ت

ی ک
های

گیر
ق ب

قو
ه ح

ریم
ج

یز!
 گر

سن
واک

ن 
ندا

ارم
ه ک

علی
ت 

دول
3

ار 
تظ

ر ان
س د

ور
راب

ه ف
پای

لو 
تاب

ده
دی

ه پ
بنی

ت ا
رک

ش

وی
رض

ان 
اس

خر
 بر 

ایه
مس

ر ه
شو

ی ک
اس

سی
یر 

تغی
ت 

بعا
ت

ن 
جرا

ها
د م

تمن
خاو

 س
ان

یزب
م

نی
ستا

غان
اف

4

م 
ظا

ز ن
رو

 ام
ت

فقی
مو

مز 
ت ر

حد
و

اله
رمق

س

2

ل 
 مل

سه
وس

ف م
هد

ن 
ارا

مد
سها

ت 
ضای

ر
ت

 اس
ان

ری
شت

و م 7

ار 
هز

 2
3 

ود
مب

ک
ی 

ضو
ن ر

سا
را

م خ
معل

شد
ن 

را
جب

به 
ود 

حد
ج م

سی
ب

ن 
را

ی ای
ها

رز
م

ود
ی ش

نم

3
2

شد
ی 

ران
ر گ

خط
اغ 

چر
ی 

رنگ
ه ف

وج
گ

ود
ی ش

ه م
رای

ه ا
ند

 آی
اه

وم
ی د

 ط
ی

هر
ی ش

ذار
ه گ

مای
سر

ی 
ها

ته 
بس

هد
مش

در 
ی 

گها
شان

س 
جال

ی ا
زار

رگ
 ب

77

هي
شا
رو
خس

باز
پاک
ي
عل
*

NA
KH

O
ST

 IS
SN

 0
92

1-
20

08
 

No
 .8

98
. 2

5 
N

ov
 . 2

02
1

ی، 
هنگ

، فر
عی

تما
، اج

سی
سیا

مه 
ه نا

هفت
ی 

زش
  ور

ی و
صاد   

اقت
 89

ه 8
مار

- ش
هم 

وزد
ل ن

 سا
    

14
00 

 آذر
ه 4

شنب
نج

پ
14

43
ی 

لثان
ع ا

 ربی
19

ان
توم

 20
00

ه  / 
فح

 ص
8

7



شهر هفته نامه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد   ي و ورزشي      سال نوزدهم    پنجشنبه 4 آذر 1400     شماره 22898

گرانی نارضایتی هایی بین مردم آمریکا ایجاد کرده و می گویند 

دخل وخرجشان باهم منی خواند و چشم انداز مثبتی 

به آینده اقتصاد این کشور ندارند. در راس این ها وزیر 

خزانه داری آمریکا، می گوید تورم آمریکا حداقل تا سال 

آینده ادامه می یابد. افزایش تورم در آمریکا بسیار جدی 

شده و بر اساس اعالم آمار وزارت کار این کشور تنها در ماه 

اکترب شاخص قیمت مرصف کننده نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 6 درصد رشد کرده و تورم به بیشرتین میزان 

31 سال گذشته رسیده است، همین مساله نارضایتی هایی 

بین مردم ایجاد کرده و آن ها می گویند دخل وخرج آن ها 

با هم منی خواند ضمن اینکه چشم انداز مثبتی هم به 

آینده اقتصاد این کشور ندارند در راس این ها وزیر خزانه 

داری آمریکا، می گوید تورم آمریکا حداقل تا سال آینده 

ادامه می یابد. برنی سندرز سیاستمدار کهنه کار این 

کشو رهم سیاست های اقتصادی بایدن را نشانه گرفته 

و می گوید هر چه بودجه است به حلقوم بخش دفاعی 

می ریزد و سایر بخش هایی که به معیشت و سالمت مردم 

گره خورده است توجهی منی شود.

نارضایتی مردم از گرانی ها آمریکا

شبکه تلویزیونی پی بی اس نیوز گزارشی پخش کرده که 

یک شهروند آمریکایی به نام » دوریس نابلر« با نارضایتی 

از افزایش قیمت ها می گوید: »چه کسی با این قیمت ها 

می تواند باک ماشین خودش را از بنزین پر کند، 520 دالر 

برای هر گالن بسیار باالست. و من میدانم که بسیاری از 

مردم با این قیمت ها به دردرس می افتند، پول زیادی الزم 

است.« افزایش قیمت ها در آمریکا تنها در حوزه سوخت 

نیست، فروشندگان از هزینه های زیاد فروشگاه هایشان 

می گویند که باعث شده قیمت ها را باال بربند و همین 

مسأله سطح فروش آن ها را پایین آورده است. عالوه بر آن 

کشاورزان هم می گویند باال رفنت قیمت بنزین هزینه های 

آن ها را باالبرده است،  آن ها هرروز تولید خود را باید به 

مغازه ها بربند که قیمت متام شده آن ها باال رفته است. 

گابریل بوالنوس یک کشاورز آمریکایی می گوید: کامیون 

بزرگی دارد که هرروز محصوالت خود را به محل فروش باید 

منتقل کند  هر رسی رفت وبرگشت 10 تا 20 گالن باید 

بنزین مرصف کند که هزینه زیادی است. و برای کسی که 

کشاورزی خرد دارد هزینه بزرگی به حساب می آید. یک 

خانم میان سال که در حال بنزین زدن است، می گوید 

قیمت هر گالن بنزین اکنون 3 دالر در هر گالن است که 

نسبت به سال گذشته یک دالر افزایش داشته است که 

مردم آمریکا در 5 سال گذشته چنین قیمتی را ندیده بود. 

 گزارش فارس درباره نارضایتی شدید 
مردم آمریکا از گرانی ها 

وحدت رمز موفقیت امروز نظام 
*عليپاکبازخسروشاهي

همه می دانیم بسیج یک نعمت الهی و پشتوانه مهم و اثرگذار نظام 

اسالمی می باشد، شکل گیری بسیج و تفکر بسیجی در کشور 

نقشه های دشمن را نابود کرد و بدون شک پشتیبان واقعی نظام بود.

بسیج مردمی بدون هیچگونه چشمداشتی داوطلبانه به دل دشمن 

می زد و بسیاری از پیروزی های دفاع مقدس را مرهون بسیج هستیم.

ایثار و فداکاری بسیجیان مثال زدنی بوده و با روحیه و تفکر بسیجی 

متام تجهیزات و قدرت دشمن از بین می رود.  اکنون با توجه به منویات 

مقام معظم رهربی مبنی بر قوی شدن، می بایست قدرت نظامی و 

دفاعی کشور افزایش یابد. دیگر زمان تهدیدهای دشمنان گذشته و 

امروز هیچ احدی جرات تهدید کشور را ندارد. دشمن فهمیده است 

که ایران دیگر آن روزهای ضعیف را پشت رس گذاشته است.  جهاد و 

ایثار از نگاه بسیجیان یک تکلیف الهی بود و بسیجیان اراده معنوی 

و ایثارگرانه خود را به دشمن تحمیل کردند. نگاه و تفکر بسیجی، 

محرومیت زدایی در جامعه بوده و در این راستا اقدامات ارزشمندی 

در مناطق محروم توسط بسیجیان صورت گرفته است. نیروسازی 

یکی از وظایف مهم در بخش های مختلف است و باید در تربیت 

نیروهای انقالبی، متعهد و دلسوز تالش شود. جوان گرایی در بسیج 

نیاز رضوری است و باید در این زمینه اقدامات الزم انجام شود.

 مردم در مقابل مسایلی که از سوی کم کاری برخی مسووالن ایجاد 

شده مقاومت کردند و هیچ وقت در مقابل دشمن زانو خم منی کنند. 

وحدت رمز موفقیت امروز نظام است و مدیران بایستی با وحدت و 

همدلی در فکر رفع مسایل مردم باشند.

حمید رضا ترقی :
مگرداماد مسوول بودن جرم است؟

حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه انتصابات باید 

براساس شایسته ساالری و توجه به تخصص های مورد نیاز هر 

منصبی انجام گیرد، اظهار کرد: اگر بر این مبنا عمل کنیم، نباید به 

اینکه فرد منصوب شده با مسوول نسبت فامیلی دارد، توجه کنیم. 

همین که فرد شایسته ای باشد، می تواند در منصبی که تخصص 

آن را دارد منصوب شود. وی مدعی شد: در حال حارض کسانی به 

انتصابات انجام شده در دولت سیزدهم ایراد می گیرند که در دوران 

مسوولیت خودشان انتصابات فامیلی بسیاری صورت گرفته بود. 

روسای جمهور پیشین تعداد زیادی از بستگان خود را در پست های 

مختلف منصوب می کردند اما کسی به آنان اعرتاض منی کرد ولی در 

حال حارض هامن کسانی که در دولت های پیشین چنین انتصاباتی 

انجام می دادند، به دولت آقای رییسی ایراد می گیرند.  دبیر حزب 

موتلفه اسالمی در خراسان رضوی بیان کرد: مگر فردی که داماد 

یکی از مسوولین شده، مرتکب جرم شده است که ما دیگر از توان و 

تخصص او استفاده نکنیم؟ این طور برخوردها معنا ندارد. ترقی ادامه 

داد بسیاری از انتصاباتی که در دولت سیزدهم انجام گرفت، در حالی 

با اعرتاض رو به رو شده که فرد منصوب شده، فردی شایسته و دارای 

تخصص الزم بوده است. ما نباید با برخوردهای این چنینی کاری 

کنیم که فرد متخصصی که برای جامعه مفید است، رصفا به دلیل 

اینکه با یکی از مسوولین نسبت فامیلی دارد، نتواند جایی کار کند.
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معطلی 25روزه رانندگان ترانزیت 
مجازی است

 بی اطالعی استانداری خراسان 
رضوی از مرزدوغارون 

معاون هامهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 

رضوی با تاکید بر اینکه »اخباری که در خصوص 

محدودیت کامیون های ایرانی در مرز منترش می شود 

فقط در فضای مجازی است«، گفت اعامل این 

محدودیت ها به صورت واقعی نیست و ما فقط از 

رانندگان این اخبار را می شنویم. این مشکالت در مرز 

تا حدودی با تعامل حل می شود. ما منتظر هستیم 

که مذاکرات به پایان برسد. توقف کامیون هایی در 

مرز دوغارون ممکن است علت دیگری داشته باشد 

و مربوط به رعایت نکردن مهلت 25 روز نباشد.

مرتضی ارشفی در گفتگو با ایسنا در رابطه باخربهای 

مبنی بر محدودیت های 25 روزه کامیون های ایرانی 

در مرز دوغارون اظهار کرد: چندی  قبل نامه یکی 

از مقامات افغانستانی در فضای مجازی منترش شد 

که طی این نامه محدودیت هایی برای رفت وآمد 

کامیون های ایرانی به افغانستان اعالم شده بود 

اما این نامه رسمیت نداشت.

وی افزود: طی دیداری که با معاون والی هرات 

صورت گرفت در کنار توافقات انجام شده در رابطه 

با موضوع محدودیت های 25 روزه کامیون های 

ایرانی نیز در مرز انتقادها و گله مندی های جدی 

را مطرح کردیم. معاون والی هرات در این رابطه 

نیز توضیحاتی دادند. ما این موضوع را بیان کردیم 

که این مساله باید با اطالع و در قالب یک مذاکره 

باشد، نه اینکه یک طرفه این تصمیم گرفته و اجرا 

شود. در خصوص نامه منترش شده از سوی والی 

هرات نیز تذکراتی را بیان کردیم و سواالتی در 

این خصوص مطرح شد.معاون هامهنگی امور 

اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد 

با پیگیری هایی که انجام شد مشخص شد که دو 

نامه در این زمینه وجود دارد. یک نامه از سمت 

هرات که البته خود والی هرات این نامه را مردود 

شده اعالم کرده است و نامه ای از سمت گمرک 

اسالم قلعه صادرشده است که این محدودیت ها 

اعامل شود.

معاون هامهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان 

رضوی گفت: اطالعات دقیقی از به پارکینگ فرستاده 

شدن کامیون های ایرنی که مهلت 25 روز را رعایت 

نکرده اند در دست نیست و این مورد تنها از سمت 

رانندگان بیان شده است.ارشفی با اشاره به اینکه این 

مشکل باید به صورت ریشه ای حل شود، خاطرنشان 

کرد:  توقف کامیون هایی در مرز دوغارون متوقف 

شده اند ممکن است علت دیگری داشته باشد 

و مربوط به رعایت نکردن مهلت 25 روز نباشد. 

با این حال ما وجود این مشکل را رد منی کنیم 

و در مورد حل شدن یا حل نشدن آن به صورت 

کامل منی توان نظری داد؛ چراکه اطالعات کاملی 

دردست نیست.وی اضافه کرد: ما به صورت جدی 

برای حل این مشکل هم از سمت رسکنسولگری 

و هم از سمت سفارت در حال پیگیری هستیم و 

 امیدواریم به زودی این مشکل برای کامیون داران 

حل شود.

امام جمعه مشهد گفت: »گفتامن سازی«، خط 

فکری است که امیدواریم در این دولت ادامه پیدا 

کند دولت سیزدهم به دنبال مردم راه افتاده است 

تا بتواند مشکالت را حل کند و گفتامن دوم، مقابله 

با مساله رانت، تبعیض و فساد است که بحمدا... 

به خوبی دارد صورت می گیرد.

آیت ا... سید احمد علم الهدی با اشاره به اینکه فرزندان 

شهدا وارثان خون شهدا و استعدادهایشان هستند 

بیان کرد: روزی در دانشگاه امام صادق )علیه السالم( 

بررسی کردیم و دیدیم اغلب نخبه های دانشگاهی 

فرزندان شهدا بودند.  آیت ا... علم الهدی اضافه کرد 

سفره شهادتی که به نام شهیدان پهن شد، بسیار 

پربرکت بوده که از خانواده  هامن عزیزان بازهم شهید 

داده ایم، بصیرتی که شام وارثان شهدا دارید به دلیل 

وجود خون شهدا و خانواده های عزیزاتان است.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی مناینده ولی فقیه 

در خراسان رضوی، آیت ا... علم الهدی، »رانت سیاسی« 

را یک ناهنجاری و مشکل جدی در کشور دانست و 

ترصیح کرد: مردم تسلیم این رانت سیاسی شده بودند 

اما امروز بسرت گفتامنی فراهم شده که مردم از دولت 

مطالبه می کنند و این می تواند بسیار به پیرشفت 

 کشور کمک کند. امام جمعه مشهد عنوان کرد: 

»گفتامن سازی«، خط فکری است که امیدواریم در 

این دولت ادامه پیدا کند.

رییس شورای اسالمی شهر مشهد گفت: مشهد از 

جهت رشایط کرونایی همچنان در رشایط مناسبی 

قرار ندارد و شهروندان ملزم به استفاده از ماسک 

هستند تا وارد موج ششم کرونا نشویم. حسن موحدیان 

در سیزدهمین جلسه علنی ششمین دوره شورای 

اسالمی شهر مشهد که در تاالر شهر برگزار شد، با اشاره 

به لغو ممنوعیت تردد شبانه، اظهار کرد: مشهد از 

جهت رشایط کرونایی همچنان در رشایط مناسبی 

نیست و شهروندان ملزم به استفاده از ماسک هستند 

تا وارد موج ششم کرونا نشویم. رسمایه های زیادی را 

به واسطه کرونا از دست دادیم و هزینه های زیادی را 

متحمل شدیم، اما امیدواریم این ویروس هرچه زودتر 

با تالش و رعایت همگانی از بین برود. رییس شورای 

اسالمی شهر مشهد ترصیح کرد: در زمان پیامرب)ص( 

بسیج به معنای امروزی شکل گرفت، اما در جمعیتی 

محدودتر نسبت به زمان ما بود. بسیج در دوره های 

مختلف اسالم بروز و ظهور داشته است. بسیجیان 

مکتبی ترین و مردمی ترین نیروهای مقاومت جهانی 

هستند. بسیج هامن طور که تاکنون رشد و تعالی 

مملکت ما را به همراه داشته است در آینده نیز پیرشفت 

 و تعالی را برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد.

 موحدیان بیان کرد: بسیج محدود به مرزهای ایران 

و جمهوری اسالمی و حتی منطقه خاورمیانه نیست، 

بلکه بسیج نیروی مقاومت جهانی و بین املللی است 

که در متام عرصه ها چه در عرصه جنگ نرم و چه در 

 عرصه جنگ سخت به موفقیت دست یافته است.  

همچنین طرح درج اطالعات تکمیلی بودجه و 

نیروهای شهرداری در سامانه فاش تصویب شد. 

بر اساس مصوبه امروز، شهرداری مشهد مکلف شد 

که در راستای ایجاد شفافیت در اطالعات بودجه ای 

و نیروهای انسانی شهرداری، سازمان ها،  رشکت ها و 

موسسات وابسته به خود و شورای اسالمی نسبت به 

درج بودجه تفصیلی شورای اسالمی شهر و اسامی 

کلیه اعضای کمیسیون های تخصصی اصلی و ویژه 

شورای اسالمی شهر و سایر کمیته ها و کارگروه ها 

که اعضای شورا در آن عضویت دارند، اقدام مناید. 

رییس شورای اسالمی شهر مشهد:
بسیج محدود به مرزهای ایران نمی شود

آیت ا... علم الهدی:
سفره ای که به نام شهیدان پهن شده بسیارپربرکت است 

  سرمقاله

گزارش خبری

  خبر
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معاون سازمان اداری و استخدامی کشور 

گفت: با کارمندانی که واکسن کرونا تزریق 

نکنند در پنج مرحله، شامل تذکر کتبی 

درج در پرونده، کرس از حقوق به مدت 

یک و سه ماه و انفصال ازخدمت برخورد 

می شود.

عالءالدین رفیع زاده، معاون سازمان اداری 

و استخدامی کشور در خصوص برخورد با 

کارمندان دولت که واکسن کرونا نزده اند 

اظهار داشت: تنها مرجع تصمیم گیری 

در ارتباط با نحوه مدیریت آثار و تبعات 

بیامری کرونا و اعامل مجازات کارمندانی 

که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند  

ستاد ملی بیامری کروناست.

وی افزود: این ستاد در جلسه مردادماه 

13۹۹، مصوب کرد عدم رعایت پروتکل های 

بهداشتی ازجمله عدم تزریق واکسن از 

مصادیق تخلفات اداری است و در پنجم 

شهریورماه نیز سازمان اداری و استخدامی 

نیز اقدام به صدور بخشنامه ای در این 

زمینه کرد.

معاون نوسازی اداری سازمان اداری 

و استخدامی اظهار داشت: بر اساس 

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی پنج 

مرتبه برای برخورد با کارمندان متخلف 

در نظر گرفته شده است. در مرتبه اول 

افرادی که رعایت نکنند اخطار کتبی 

بدون درج در پرونده مطرح می شود.

وی ادامه داد: توبیخ کتبی با درج در پرونده 

استخدامی اقدامی است که در مرتبه دوم 

انجام می شود و چنانچه موثر نباشد در مرتبه 

دیگر کرس یک سوم حقوق و فوق العاده 

شغل و عناوین مشابه حداکرث به مدت 

یک ماه برای افراد پیش بینی شده است.

رفیع زاده گفت: در مرتبه چهارم نیز کرس 

یک سو حقوق و فوق العاده شغل حداکرث 

به مدت سه ماه در نظر گرفته شده و 

چنانچه موثر واقع نشود آخرین مرحله 

انفصال موقت خدمت حداکرث تا سه ماه 

مجازات در نظر گرفته می شود.

وی تاکید کرد: نحوه اعامل این مجازات ها 

به معاونین باالترین مقام اجرایی دستگاه ها 

و مدیران کل بدون ارجاع به هیات های 

رسیدگی و تخلفات تفویض شده است.

جریمه حقوق بگیرهایی که تمکین نمی کنند

دولت علیه کارمندان واکسن گریز!

الاقل آبرو نبرید!
غالمرضابنیاسدی

برخی ها از مفاهیِم صاحب احرتام برای خود حریم می سازند تاکسی 

به پرسشی- حتی- خیالشان را برنیاشوبد. از عناوین مقدس برای 

خود "زره" می سازند تاکسی "زَهره" نکند به لکه نشسته بر دامنشان 

منتقدانه نگاه کند و دوستانه به یادشان آورد که گردی چنین عارِض 

جامه شان شده است. همین چند روز پیش بود که بنده خدايي 

مي گفت: ما را به ارزيش بودن و واليي بودن مي شناسند و اين براي 

ما بيس افتخار است.  این را هم از موضع باال به پایین تاکید کرد که 

"شام را چنین منی شناسند!". گفتم مبارک است اين، اما مراقب 

باشيد براي ارزش  ها و واليت، ارزش افزوده ايجاد کنيد. به اين حديث 

نوراين حرضِت امام جعفر صادق)ع(،هم استناد کردم که؛ "ُكونُوا َلَنا 

وَها  َزيْناً َو اَل َتُكونُوا َعَلْيَنا َشْيناً ُقوُلوا ِللنَّاِس ُحْسناً اْحَفُظوا أَْلِسَنَتُكْم َو ُكفُّ

َعِن اْلُفُضوِل َو َقِبيِح اْلَقْوِل؛ زينت ما باشيد و زشتى ما نباشيد با مردم 

خوش زباىن كنيد و زبان خود نگهداريد و از زياده  گویى و بدگوىئ 

بازش داريد." پس کيس که خود را چنان مي خواند بايد نيکو خصال 

و نيکو رفتار و خريانديش هم باشد. انقالبی، قولش لني، زبانش نرم، 

 وعده اش صادق، دستانش گره گشا، نگاهش سخاومتند است. 

خود را سپر ارزش  ها مي کند اما از آن سپر مني سازد براي خودش. 

نردبان مني سازد براي باالرفنت. گفتم ارزيش بايد به فلسفه ايجاد 

جايگاهش توجه داشته باشد. برایش تعریف کردم، رفتاری را که 

بچه های جبهه داشتند. آنان به گاه رضورت حارض بودند روی 

سیم خاردار بیفتند و دیگران از روی شان بگذرند اما هرگز بر خود 

منی پسندیدند دیگران را پله ترقی کنند. 

 تحویل ماهانه ۱۰ کودک 
به عنوان فرزندخوانده 

مدیرعامل موسسه خیریه بوستان شکوه مهر گفت: ماهانه ۷ تا 

10 فرزند به عنوان فرزندخوانده توسط این موسسه خیریه تحویل 

خانواده ها می شود. محمدهادی ارشافی بجستانی با بیان اینکه 

ما سه مرکز توانبخشی برای کودکان بی رسپرست کم توان ذهنی 

داریم افزود: کم توانان شدید ذهنی ما ۷5 نفر هستند در آسایشگاه 

پناهندگان ضامن آهو، کودکان کم توان ذهنی متوسط ما 150 نفر 

در آسایشگاه شهید بهشتی و کودکان کم توان ذهنی بی رسپرست 

مرزی )خفیف( در خانه پناهگاهی شکوه مهر قرار دارند که 20 

کودک آن جا هستند. وی بیان داشت: کودکانی که بی رسپرست 

هستند را با هامهنگی قوه قضاییه و بهزیستی به خانواده های فرزند 

پذیر به مدت 6 ماه تحویل می دهیم و اگر سازگاری کامل داشتند 

شناسنامه برای آن کودک صادر می شود و ماهانه ۷ تا 10 فرزند 

به عنوان فرزندخوانده تحویل خانواده ها می شود.  

در بازدید میدانی ایامن معامر، رسپرست روابط 

عمومی شورای اسالمی شهرستان مشهد 

که به اهتامم و پیگیری مناینده شورای 

شهر رضویه در این شورا از » شهررضویه 

« انجام شد، مشکالت و کمبودهای این 

شهر مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید میدانی که پنج شنبه هفته 

پیش صورت گرفت، مناینده شورای شهر 

رضویه در شورای اسالمی شهرستان 

مشهد، مدیر آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهر رضویه و رسپرست شهرداری 

این شهر ضمن بیان دیدگاه های خود، 

مشکالت این شهر را مطرح کردند.

مناینده شورای شهر رضویه در شورای 

شهرستان مشهد با اشاره به قدمت 

40 ساله شهر رضویه، اظهار کرد شهر 

از شهرهای  یکی  به عنوان  رضویه 

حاشیه شهر مشهد دارای بیش از 

13هزار نفر جمعیت است و تاکنون 

متحمل مشکالت و معضالت زیادی 

درحوزه های آب، گاز و غیره بوده است.

»سید  املسملین  و  حجت االسالم 

شهاب الدین نوری« افزود: یکی از 

مشکالت این شهر موضوع اراضی 

آستان قدس رضوی است که البته 

به یاری خدواند و همکاری و عنایت 

تولیت وقت آستان قدس رضوی بخشی 

از این مشکالت حل شده و برخی از 

مسووالن  عنایت  مورد  هنوز  ها  آن 

ذیربط قرار نگرفته است.

وی معضل دفع فاضالب شهر رضویه را 

از مشکالت عمده این شهر دانست و 

گفت: شهر رضویه با جمعیت باال و رشد 

روزافزون آن به دلیل نبود تاسیسات اگو 

دارای مشکالت زیادی است و از این رو 

تعداد زیادی چاه در منازل مسکونی 

حفر شده است که به نوبه خود دارای 

مخاطراتی نیز می باشد.

عضو شورای شهر رضویه با تاکید بر 

رضورت وجود نگاه ویژه به شهر رضویه 

به دلیل مجاورت مشهد و نام مقدس 

 آن از سوی مسووالن، خاطر نشان کرد: 

تا کنون اقدامی به منظور استقرار ادارات 

در این شهر صورت نگرفته است که این 

موضوع توجه ویژه مسووالن را می طلبد.

نوری در ادامه با تاکید بر پیگیری و حل 

مشکالت سازمان آتش نشانی و امداد و 

نجات شهر رضویه، گفت: امیدواریم با 

بازدید رییس و اعضای شورای اسالمی 

شهرستان مشهد از شهر رضویه، برای 

حل مشکالت این شهر گام های مثبتی 

برداشته شود.

رضویه در انتظار نگاه ویژه مسووالن

 مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 

رضوی گفت: با برنامه ریزی و هامهنگی 

انجام شده کمبود معلم در استان 

با موفقیت مدیریت شد و اکنون 

این مشکل بر طرف شده است.

قاسمعلی خدابنده افزود: با توجه به 

آموزش حضوری در متامی پایه های 

تحصیلی، مدیریت نیروی انسانی 

و کمبود معلم در استان از رضورت 

بیشرتی برخوردار شد که با توجه 

به برنامه ریزی های انجام شده و 

تا  مساله  این  معلامن  همکاری 

حدود زیادی برطرف شد.

وی ادامه داد: خراسان رضوی در 

سال تحصیلی کنونی 23 هزار معلم 

کمبود داشت که با شیوه های مختلف 

از جمله استفاده از حق التدریس 

نیروهای شاغل، حق التدریس نیروهای 

بازنشسته، استفاده از نیروهای خرید 

خدمات، حق التدریس نیروهای 

آزاد و سیاست های انقباضی در 

سازماندهی نیروی انسانی و کاهش 

عوامل اجرایی مدرسه جربان شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 

رضوی گفت: خوشبختانه اکنون 

این بحران مدیریت و وضعیت فعلی 

با توجه به حضوری شدن آموزشها 

و برگزاری کالسها به میزان قابل 

قبولی برطرف شده است.

خدابنده افزود: هم اکنون 6 هزار 

نیروی خرید خدمات آموزشی در 

آموزش و پرورش خراسان رضوی 

سالیان  در  و  خدمتند  مشغول 

گذشته هم پنج هزار و 5۷4 نفر 

از این نیروها با آموزش و پرورش 

استان همکاری داشتند که امسال 

426 نفر نیروی جدید به این شامر 

افزوده می شود.

هم اکنون استان خراسان رضوی 

با بیش از یک میلیون و 400 هزار 

دانش آموز حدود ۹ درصد جمعیت 

دانش آموزی کشور و با ۹0 هزار 

کادرآموزشی حدود هشت درصد 

معلامن کشور را در اختیار دارد.

مدیرکل دفرت توسعه عدالت آموزشی و 

آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش 

درباره روند اجرای طرح نهضت نصیب 

آموزشی در مناطق محروم توضیح داد 

و گفت: در 64 نقطه هدف که امسال 

شناسایی شدند، در زمینه آموزشی 

بهداشتی، تربیتی، کتابخوانی، تجهیز 

مدرسه و غیره برنامه ها و طرح هایی 

طراحی و در دست اجراست.

محمدرضا سیفی ، در این باره اظهار 

کرد:64 نقطه محروم در 32 استان 

کشور چه در مناطق عشایری و چه 

غیرعشایری شناسایی شدند که نهضت 

نصیب آموزشی را اجرا می کنند. نوعی 

وفاق ملی حاصل شده و استان ها طرح 

را متعلق به خودشان می دانند، زیرا 

جزو طرح های بخشنامه ای نیست 

که از مرکز دیکته شده باشد و خود 

استان ها پیشنهاد دادند که طرح چه 

طور اجرا شود.

مدیرکل دفرت توسعه عدالت آموزشی و 

آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش  با 

بیان اینکه در 64 نقطه هدف که امسال 

شناسایی شدند، در زمینه آموزشی 

بهداشتی، تربیتی، کتابخوانی، تجهیز 

مدرسه و غیره برنامه ها و طرح هایی 

طراحی و در دست اجرا است گفت در این 

فرایند متوجه شدیم یکی از موضوعات 

مشرتک که در متام شهرستان ها فراوانی 

داشت و حائز اهمیت بود، ترک تحصیل 

دانش آموزان دخرت روستایی و عشایری 

بعد از پایان دوره ابتدایی به دالیلی 

چون ازدواج بود.

سیفی افزود: یکی از موانع تحصیل و 

رشدیافتگی، موضوعات فرهنگی و اجتامعی 

است که از جمله مهمرتین آنها می توان 

به موضوع ازدواج زودهنگام دخرتان 

دانش آموز اشاره کرد. آموزش وپرورش 

به تنهایی منی تواند در این زمینه 

کاری انجام دهد، حتام باید آمایش 

رسزمینی انجام و مشخص شود که 

معضل در کدام مناطق بیشرت است 

و سپس با کمک دیگر دستگاه ها راه 

حلی را پیدا کند تا کمرت شاهد ازدواج 

 دخرتان دانش آموز در سنین پایین 

باشیم.

کمبود 23 هزار معلم خراسان رضوی 
جبران شد

ازدواج مانع تحصیل نمی شود

  یادداشت

  خبر

ایمان معمار

 اولین مدرسه فصلی حقوق کودک 
در خراسان رضوی راه اندازی شد 

عطاریانی| اولین مدرسه فصلی حقوق کودک در خراسان رضوی و 

همچنین دوره تخصصی آموزش حقوق کودک و کلینیک تخصصی 

حقوق کودک در مشهد راه اندازی شد .

مراسم افتتاح این برنامه با حضور دکرت سید حسن موسوی چلک 

رییس انجمن مددکاران اجتامعی ایران ،دکرت محمود عباسی 

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی ،دکرت آرین قاسمی عضو 

هیات مدیره و انجمن علمی حقوق کودک ایران،دکرت نیره عابدین 

زاده معاون دادستان و رسپرست دادرسای عمومی و انقالب ناحیه 

5 مشهد ،دکرت عباس شیخ االسالمی عضو هیات علمی دانشگاه 

آزاد اسالمی و زره ساز مدیر کانون پرورش فکر کودک و نوجوان 

خراسان رضوی برگزار شد .

این مراسم با همراهی موسسه خیریه گلستان علی )ع(و مشارکت 

انجمن علمی حقوق کودک ایران زیر نظر شبکه هامهنگی مراکز 

غیر انتفاعی شبه خانواده خراسان رضوی برگزلر گردید .
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جنگ که رشوع شد باید وسایل را جمع 

کرد و برای نجات جان خانواده همه را 

همراه کرده و به نقطه امنی رساند، جایی 

که امنیت باشد و صدای شلیک گلوله 

و ضّجه خانواده داغ دیده دیگری، روح و 

روانت را خراش ندهد.

افغانستان در نزدیکی استان خراسان رضوی 

قرار دارد و مرقد علی بن موسی الرضا)ع( 

همیشه مامن مطمئنی برای دل های ناآرام 

بوده است و مشهد از سایر مراکز استانی 

همجوار با افغانستان بزرگرت است و امکانات 

بیشرتی دارد، پس می تواند مقصد امنی 

برای زندگی آرام باشد.

در حال حارض از 350 هزار مهاجر افغانستانی 

مقیم در خراسان رضوی، ۹6 درصد در شهر 

مشهد و پنج درصد در دیگر شهرستان های 

این استان مقیم هستند و این جدای از اتباع 

کشورهای دیگری است که یا برای تحصیالت 

دانشگاهی، علوم حوزوی، کاراقتصادی و 

یا کارگری به این شهر آمده اند.

پذیرش روزانه هزار مهاجر افغان

مطرح شدن مجدد نام "طالبان" در افغانستان 

بعد از 20 سال با روی کار آمدن امارت اسالمی 

باعث شد تا مهاجرت اتباع افغانستان به 

ایران در طول پنج ماه گذشته افزایش 

پیدا کند و پذیرش مهاجران جدید افغان 

درخراسان رضوی با توجه به نگرانی آن ها 

نسبت به امنیت افغانستان، افزایش پیدا کند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی 

استانداری خراسان رضوی در این خصوص 

گفت: دررشایط کنونی کشور افغانستان، 

روزانه شاهد پذیرش افزون بر هزار مهاجر 

افغان جدید در مرزهای خراسان رضوی 

هستیم.

محمدتقی هاشمی افزود: برای کاهش 

نگرانی ها، وضعیت متقاضیان مهاجر بررسی 

و به ناچار بخشی از آنان پذیرش شده اند 

و زمینه اقامت آن ها را فراهم می کنیم.

مهاجران  کرد: ساماندهی  اضافه  وی 

افغانستانی که به سمت مرزهای استان 

خراسان رضوی آمده اند برای کشور ایران 

دارای اهمیت است و ما وظیفه داریم در این 

خصوص به مشکالت آنان رسیدگی کنیم.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی 

استانداری خراسان رضوی گفت: در دوره 

جدید با 2 نوع جدید مهاجرت از افغانستان 

مواجه هستیم که یکی به صورت غیرمجاز 

از مسیر مرزهای کشور وارد ایران می شوند 

که تاکنون ۷2 هزار نفر بدین طریق وارد 

کشور شده اند و این در حالی است که ۹0 

درصد این مهاجرین مجردانی هستند که 

قصد رفنت به کشورهای غربی از مسیر 

ایران را دارند.

او افزود: نوع دیگر مهاجرت که هم اکنون 

در حال شکل گیری است باعث شده تا 

بالغ بر هشت هزار خانواده با جمعیت 

حدود 50 هزار نفر از آن ها به این شیوه 

درخراسان رضوی حضور پیدا کنند به این 

صورت که با ویزای توریستی و برای یک ماه 

به خراسان رضوی وارد می شوند و سپس 

حارض به بازگشت به کشورشان نیستند.

چشم بسته دنیا به روی آوارگان افغانستانی

حقوق برش شکل گرفت تا انسان های روی 

زمین با آرامش بیشرتی زندگی کنند ولی 

جنگ، قحطی و سایر رخدادها باعث شد 

تا آن ها گاهی برخالف میل باطنی اقدام 

به ترک محل سکونت کنند و حقوق اولیه 

آن ها دچار چالش شده و بر همین اساس 

تغییر حکومت در کشور افغانستان باعث 

شد تا مهاجرت مردم این کشور به سمت 

مرزهای ایران برای یافنت آرامش و ادامه 

زندگی شّدت بیشرتی پیدا کند و این 

در حالی است که برای خدمات رسانی 

به این جمعیت نیاز به تهیه زیرساخت  و 

برنامه ریزی هایی است.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری 

خراسان رضوی عنوان کرد: دنیا چشمش 

را به روی واقعیت کشور افغانستان بسته 

است، به طوری که هم اینک هیچ کشوری 

جز جمهوری اسالمی ایران حارض به پذیرش 

آوارگان آن کشور نیست.

وی افزود: این در حالی است که همه 

کشورهای دنیا به ویژه اروپا مرزهایشان را به 

روی آوارگان افغانستانی بسته اند و حارض 

به کمک نیستند و حتی ترکیه مرزهایش 

را با دیوار مسدود کرد.

هاشمی به رشایط دشوار ایران به خاطر 

تحریم های ظاملانه استکبار جهانی و 

مشکالت اقتصادی ناشی از آن اشاره و 

بیان کرد: کشور ما از جمله خراسان رضوی 

در رشایط بحران ارزی و مالی قرارگرفته و 

دیگر کشورها حتی امکان دسرتسی ایران 

به اموال خودش را منی دهند و هیچ کاال 

یا دارویی از مبدا خارجی به کشورمان 

اختصاص منی یابد.

او گفت: همه آوارگانی که از افغانستان 

وارد مرزهای خراسان رضوی و 2 استان 

مرزی دیگر می شوند، مورد پذیرش قرار 

می گیرند اما رشایط پناهندگی آنان نیز 

بررسی می شود زیرا ایران در رشایطی 

نیست که طبق کنوانسیون، آوارگانی را که 

فاقد رشایط پناهندگی باشند، پذیرش کند 

لذا با احرتام و بدرقه آنان را به کشورشان 

بازمی گرداند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی 

استانداری خراسان رضوی افزود: همه 

خانواده های مهاجر از مجردان جدا شده 

و مورد پذیرش و رسیدگی قرار می گیرند، 

کام این که مجردان افغانستانی نیز از 

رسیدگی و خدمات ایران بی نصیب منی 

مانند و پس از مصاحبه با این خانواده ها و 

مهاجران افغانستانی درصورتی که رشایط 

پناهندگی را داشته باشند به آنان مجوز 

پناهندگی داده می شود در غیر این صورت 

اگر این افراد به دنبال زندگی بهرتی هستند 

منی توانیم بدون برخورداری آنان از رشایط 

پناهندگی در ایران، به آنان زندگی بهرتی 

بدهیم. وی ادامه داد: حدود یک هفته 

است به دلیل رسما و افزایش رضایتمندی 

مردم افغانستان در تامین امنیت توسط 

حکومت مستقر در آن کشور، سیل مهاجرت 

افغانستانی ها به ایران فروکش کرده است.

کمک های بین امللل

اطالعات نادرست و اشتباه گاهی باعث 

تصمیم گیری های اشتباه می شود و شاید 

بر همین اساس حضور میدانی مسووالن 

باعث شود تا در رویارویی با مسایل واقعی 

شناخت بهرتی از مساله ایجاد شود و بر همین 

اساس برخی از رسانه های خارجی سعی 

در انعکاس اخبار کشور ایران و افغانستان 

در خصوص مسایل پناهندگی اتباع به 

صورت ناصحیح شده است.

خراسان رضوی 302 کیلومرت مرز مشرتک با 

افغانستان دارد و شهرستان های "تربت جام 

تایباد و خواف" این استان در نوار مرز مشرتک 

ایران و افغانستان قرار دارند.

هاشمی در این خصوص گفت: ادعاهای 

رسانه های اروپایی درباره وضعیت مهاجران 

غیرقانونی یا پناهندگان افغانستانی درایران 

صحیح و دقیق نیست و اگر هم چنین ادعاهای 

ناصحیحی منجر به جاری شدن سیل کمک ها 

از اروپا به افغانستان شود بسیار خوب است 

در غیر این صورت فقط سیاه منایی به شامر 

می رود و باید اصالح شود.

او ادامه داد: در حال حارض کمک های 

سازمان های بین املللی برای رسیدگی به 

وضعیت  مهاجران افغان تنها چهار درصد 

از نیازهای ما را پاسخ می دهد و جمهوری 

اسالمی درحالی که درگیر تحریم های ظاملانه 

و با مشکالت اقتصادی و تورم روبه رو است 

بیشرت نیازهای مهاجران افغان را به تنهایی 

رسیدگی می کند. مدیرکل امور اتباع و 

مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی 

افزود: ایران به تنهایی مسوولیت رسیدگی 

به مهاجران افغان را ندارد و متاسفانه برخی 

از سازمان های بین املللی نگرش سیاسی 

به این موضوع دارند.

کمک های کاریکاتوری

جمهوری اسالمی ایران در طول چهار دهه 

اخیر میزبان بزرگرتین جامعه پناهندگان 

گرمای محبت در روزهای سرد سال!
محمدباقرعطاریانی

فصل رنگ ها و اعجاب الوان روی رسد خودش را نشان داده و زمستان 
آرام آرام زیر تاروپود کوچه ها، خیابان ها، جاده ها و شهرها نفوذ کرده است.

اما در همین روزهای رسد، هستند آدم هایی که به گرمای توجه و محبت 
دیگران نیاز دارند.پیدا کردنشان هم کار سختی نیست، آن ها را می شود 
باکمی  جست وجو یافت، بعد با ذره ای کمک با چاشنی مهربانی، لبخند 
را برایشان به ارمغان آورد. کمک به دیگران از آن دسته کارهایی است که 
نام ها را ماندگار می کند؛ البته اگر برای رضای خدا باشد. هر یک از ما 
متعلق به هر نسل و با هر سن و سالی که باشیم کمک به دیگران جزیی 
از زندگی ماست. این کار از راه های مختلفی صورت می گیرد و قطعا 
اصول خاصی هم دارد. شام می توانید به طور مستقیم با افراد نیازمند 
در متاس باشید و به آن ها کمک کنید و یا اگر آن ها را منی شناسید 
می توانید کمک هایتان را به افراد واسطه بدهید. افراد واسطه افرادی 
هستند که شام می توانید به آن ها اعتامد کنید، کمک های خودتان را 
به دست آن ها بسپارید تا آن ها این کمک ها را به دست افراد نیازمندی 
که از قبل و از طریق راه های مختلف شناسایی کرده اند برسانند. این 
مراحل پیچیدگی زیادی دارند. از شناسایی مناطق محروم گرفته تا 
جمع آوری کمک های مردمی  کار سختی است اما گروه های ویژه ای 
متام وقت خودشان را رصف این فعالیت های خداپسندانه می کنند 
تا اول از هرچیزی برای رضای خدا دلی را شاد کرده و دوم این اعامل 
را ذخیره دنیا و آخرتشان قرار دهند. هیچ گاه برای کمک به دیگران یا 
بهرت بگوییم برای گرفنت دست های نیازمند دیر نیست. شام می توانید 
از همین امروز رشوع کنید.به عنوان منونه همین امروز کمد لباس هایتان 
را زیرورو کنید. قطعا خیلی از لباس ها درون کمدتان مدت هاست خاک 
می خورند. ضمن اینکه لطفا در متیز نگه داشنت لباس های خود کوشا 
باشید، چراکه این لباسی که امروز تن شامست، فردا روزی که به هردلیلی 
برای شام قابل استفاده نباشد می توانید آن را ترمیم کرده و به افراد نیازمند 
بدهید افرادی که به همین لباس بی استفاده به شدت نیاز دارند.این 
کمک در این روزهای رسد سال برای خانواده های محروم و نیازمند 

جامعه بسیار مهم و ارزشمند است، لطفا تعجیل کنید.

شهادت، انتخابی آگاهانه است
 حجت االسالم حسین معصومی در راستای تکریم ایثارگران، با خانواده 
شهیدان »علی اکرب، ابراهیم و علی نظام دوست گوش«، »سید حسین و 
سید حسن هاشمی نظریه« و »محمد رضا و مصطفی سلیامنی پوربربری« 
رفت و ضمن ادای احرتام به مقام شهدا گفت: به پاس رشادت ها و 
فداکاری شهدای افتخارآفرین و صرب و استقامت شام عزیزان، حضور در 
بیوت خانواده های معظم شهدا عالوه بر رفع مشکالت جامعه ایثارگری 
افتخاری بزرگ برای خدمتگزاران در نهاد مقدس بنیاد به شامر می رود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی افزود: مرگ برای 
همه انسان ها وجو دارد و راه فراری از آن نیست و اکرثیت جامعه بر 
اثر بیامری، تصادف، کهولت سن و عناوین مختلف از دنیا می روند 

اما برخی از افراد، مرگ آگاهانه یعنی شهادت را انتخاب می کنند.
مسوول حوزه منایندگی ولی فقیه در بنیاد خراسان رضوی افزود: بسیاری 
از والدین شهدا اعالم می کنند، فرزندان ما که به شهادت رسیدند 
درحقیقت عاقبت به خیر شدند، زیرا سعادت آخرت را به لذت های 
فانی دنیا، ترجیح دادند. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
رضوی خاطر نشان کرد: شهادت مرگ آگاهانه ای است که شهدا به 
اختیار و داوطلبانه آن را انتخاب کردند. در این این دیدارها که حجت 
االسالم ملکی رییس بنیاد منطقه دو مشهد نیز حضور داشت، مدیرکل 
بنیادخراسان رضوی با اهدای لوح سپاس از خانواده شهیدان تجلیل 
کرد. در این دیدارها پدر شهیدان هاشمی نحوی اعزام و شهادت فرزندان 
خود را بیان کرد که کوچکرت از سن بودند و با ارصار التامس خود را به 
جبهه ها رساندند قبل از اینکه فرزندم شهید شود می دانستم که اگر 
فرزند به جبهه برود باز نخواهد گشت، زیرا خوابی دیدم  که فرزند به 
سمت امام حسین )ع( می رود، وقتی مطلع شدم که پرسم به جبهه 
رفته، خود را آماده اعالم شهادت کردم، حتی آدرس و مشخصات کامل 
منزل و اقوام را به یگان اعزامی دادم، تا وقتی پیکر فرزند شهیدم برگشت 
معطل نشوند، خوشا به سعادت فرزندانم که با سن و تجربه کم، چه مسیر 
با عزت و افتخاری را برای خود انتخاب کردند.گفتنی است؛ سند هویت 
انقالبی مردم خراسان رضوی، پرونده 1۷ هزار و 321 شهید، 50 هزار 
و  3۹5 جانباز و سه هزار و 3۹2 آزاده است که به نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران عزت بخشیدند.

ایثار

جد   ول سود   وکو  شامره 30
به سه نفر از کسانی که پاسخ صحیح 

جد   ول را تا تاریخ 15 آذر  1400  

به شامره زیر ارسال منایند   

09033831861 
به قید   قرعه از سوي کلبه عسل مژد   ه 

هد   ایایي اهد   ا مي شود   . 
پاسخ جد   ول  شامره 29

تبعات تغییر سیاسی کشور همسایه بر خراسان رضوی

میزبان سخاوتمند مهاجران افغانستانی   ساعت 25
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  دیدگاه

گزارش

 تازه گردانی 
در شورای عالی انقالب فرهنگی

دکترمهدییاراحمدیخراسانی

ترکیب اعضای جدید شورای عالی انقالب فرهنگی از سوی رهرب معظم انقالب 

مشخص شد تا با حضور دولت جدید فصلی تازه درفعالیت های 

این مجموعه مهم و راهربدی آغاز شود. با توجه به رشایط فرهنگی 

و خطری که عرصه فرهنگی کشور را تهدید می کند )که به تعبیر 

رهربی از آن به عنوان »ولنگاری فرهنگی« یاد می شود( از یک سو و 

بی مهری و بی توجهی دولت قبل به این شورا و به حاشیه رانده شدن 

دیدگاه فرهنگی در کشور همه سبب گردیده است در این مقطع 

زمانی رضورت کارآمدی، اثربخشی و توان راهربدی این شورا بیشرت 

از همیشه احساس گردد. برای ارزیابی نحوه عملکرد یک مجموعه 

باید ابتدا به اهداف آن مراجعه کنیم و به این سئوال پاسخ دهیم که تا 

چه میزان فلسفه وجودی و اهدافی که بر اساس آن ایجاد شده محقق 

گردیده است؟ هامن طور که می دانیم هدف از تشکیل این شورا )که 

در ابتدا به صورت یک ستاد بود( ایجاد انقالب و تحول در حوزه فرهنگی 

کشور با تکیه بر مفهوم »انقالب فرهنگی« بود که از طریق آن اسباب 

گسرتش، نفوذ و تعمیق فرهنگ اسالمی و تزکیه اخالقی در جامعه از 

طریق مبارزه با فرهنگ مادی گرایی و مادی  پرستی،  نفی مظاهر و آراء 

اومانیسم و مبارزه با غرب زدگی و سیطره فرهنگ غربی را فراهم آورد. 

اگر بخواهیم منصفانه و واقع گرایانه به این سئوال پاسخ دهیم باید 

بگوییم متاسفانه آنچه بخاطرش این شورا شکل گرفته است در عمل 

محقق نگردیده و توفیقات این نهاد قابل توجه و اثرگذ ار نبوده است و 

شاید نگاه راهربدی و نظارتی که از آن توقع می رود هیچ جایی در روند 

تصمیامت و عملکرد نهادهای فرهنگی کشور ندارد. این در حالی است 

که دغدغه های فرهنگی کشور آن قدر جدی و به گونه ای است که 

رهرب انقالب فرمود: »خواب را از چشامنم ربوده است.« اگر بخواهیم 

مصلحت اندیشی را کنار بگذاریم باید بگوییم دوری از فرهنگ خودی، 

پشت کردن به سنت تاریخی و حتی شاید بیزاری و کینه  توزی از این 

سنت در جامعه، به خصوص در میان جوانان، فرار مغزها، بسط بیشرت 

غرب زدگی و بدتر از آن گسرتش نیهیلیسم و بی بنیاد شدن اخالق و 

بسیاری دیگر از فجایع عظیم فرهنگی به شدت کشور را تهدید می 

کند و اخالق را نشانه رفته است. پس باید بازسازی و بازنگری کلی در 

رویکردها و عملکردهای نهادهای فرهنگی کشور و در رأس آن شورای 

عالی انقالب فرهنگی صورت پذیرد. در سال های اخیر و خصوصاً در 

دولت های یازدهم و دوازدهم با توجه به بی مهری خاص رییس جمهور 

نسبت به این شورا و اعضای آن جایگاهش بیشرت از همیشه تضعیف 

شده و خاصیت و اثرگذاری آن بسیار کاهش یافته است. چه بسیاری 

از مصوبات آن که هرگز ابالغ نشد و چه بسیار مصوبات بیشرتی که 

بعد از ابالغ اجرا و پیگیری نگردید. پس قطعاً رضورت دارد تازه گردانی 

مفصلی در ساختار، روند، سیاست گذاری، ابالغ مصوبات و از همه 

مهم تر پیش بینی های الزم جهت ضامنت اجرای آن دنبال گردد. 

این نهاد مهم فرهنگی در کشور اگر می خواهد در عرصه مدیریت و 

راهربد امور کالن اخالقی و فرهنگی در کشور اثرگذار باشد قبل از هر 

چیز باید جایگاه از دست رفته خویش را احیا مناید و خصوصا با روحیه 

قانون مداری و ارشاف رییس دولت سیزدهم بر امور فرهنگی صالبت و 

اثربخشی خدمات و مصوبات آن افزایش پیدا کند تا از این طریق ضمن 

حفظ جایگاه این نهاد حکومتی امور فرهنگی کشور سامان یافته و 

نهادهای اجرایی در عرصه فرهنگ همواره چرت حامیت و نظارت آن 

را بر رس خود احساس منایند.

دنیا به خصوص اتباع افغانستان بوده و 

حتی در دوران جنگ تحمیلی عراق و 

تحریم های ظاملانه دهه های اخیر هم 

حارض به قطع ارائه خدمات به آنان نشده 

است و این در حالی است که خراسان رضوی 

302 کیلومرت مرز مشرتک با افغانستان 

دارد و شهرستان های "تربت جام، تایباد 

و خواف" این استان در نوار مرز مشرتک 

ایران و افغانستان قرار دارند.

کمک های نامتوازن با رویکردهای سیاسی 

نهادهای جهانی به پناهجویان خارجی مقیم 

ایران و به خصوص استان خراسان رضوی 

بیشرت شبیه به کاریکاتوری از اقدامات به 

اصطالح انسان دوستانه است زیرا در اسفندماه 

سال گذشته وزارت امور مهاجران افغانستان 

اعالم کرد که ایران در آن سال با میزبانی 

از 2.5 میلیون پناهجو، بزرگرتین میزبان 

مهاجران و پناهندگان افغانستانی در جهان 

است و این در حالی است که افغانستان 

در آن زمان 6.5 میلیون مهاجر و پناهنده 

در کل کشورهای جهان داشت.

سازمان ملل متحد همواره از رویکرد انسان 

دوستانه و مبتنی بر نوع دوستی، آموزه های 

دینی و ملی جمهوری اسالمی ایران در ارائه 

خدمات گسرتده به پناهجویان از جمله 

اتباع افغانستان قدردانی کرده و ایران را 

یکی از سخاومتندترین کشورهای میزبان 

پناهجویان خوانده است و این در حالی 

است که نباید از وظایف نهادهای بین 

املللی برای کمک به اتباع خارجی مقیم 

در ایران غافل شد.

2 دالر سهم هر پناهجوی خارجی

ایجاد زیرساخت الزم و مناسب، نیازمند 

تامین مالی است و کشورمان نیز سعی 

کرده است تا در حد توان خود و با دیدگاه 

اسالمی و انسانی، این وظیفه را به نحو 

احسن انجام دهد ولی هامنگونه که می 

دانیم مشکالت مالی بسیاری در این زمینه 

وجود دارد و از سوی دیگر سازمان های 

بین املللی نیز وظیفه مشخصی در این 

موضوع دارند.

مسوول دفرت کمیساریای پناهندگان 

سازمان ملل در مشهد در این خصوص 

گفت: سال 2020 میالدی کمیساریای 

پناهندگان 200 تا 300 هزار دالر برای 

جمعیت پناهندگان خارجی دارای اقامت 

مجاز در خراسان رضوی هزینه کرده است.

عروج صیفی افزود: وظیفه و تعهد کمیساریا 

کمک به اتباع خارجی پناهنده ای است 

که از دولت جمهوری اسالمی ایران مدرک 

اقامتی معترب یا کارت آمایش دریافت کرده اند 

که این رقم شامل همه جمعیت مهاجر 

مقیم این استان منی شود.وی ادامه داد 

کمیساریای پناهندگان سازمان ملل در 

قالب پروژه های مختلف بیشرت به شکل 

سیستمی و با هامهنگی اداره کل اتباع 

و مهاجران خارجی استانداری خراسان 

رضوی و دیگر نهادهای دولتی ایرانی به 

پناهندگان قانونی مقیم این استان کمک 

می کند تا پناهندگان افغانستانی مقیم 

در مهامن شهر تربت جام، که متایل به 

بازگشت به کشورشان از مرز دوغارون 

دارند، به کشور خود بازگردند.

این در حالی است که مدیرکل اتباع و 

مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی 

در اسفندماه 13۹۹ مجموع کمک های 

سازمان ملل به پناهندگان خارجی مقیم 

این استان را پاسخگوی تنها پنج تا 6 درصد 

نیاز ساالنه آنان دانسته بود.

هاشمی افزوده بود: براساس اعالم دفرت 

کمیساریای عالی پناهندگان در ایران 

این نهاد ساالنه حدود 300 هزار دالر به 

پناهجویان خارجی مقیم خراسان رضوی 

کمک می کند که سهم هر پناهجو از این 

کمک ها 2 دالر در سال است!

وی میزان کمک ساالنه نهادهای سازمان 

ملل به پناهندگان خارجی استان را ناچیز 

خوانده و گفته بود: در خصوص میزان و نحوه 

ارایه کمک ها به اتباع خارجی اطالع رسانی 

درستی منی شود و در خصوص هزینه های 

پنهان زندگی اتباع خارجی مقیم ایران که 

دولت به شکل رسانه خدمات حمل ونقل 

بهداشتی، آموزشی و یارانه های مربوط به 

خدمات آب، برق، انرژی و سوخت به آنان 

پرداخت می کند، حرفی به میان منی آید.

حضور منایندگان سازمانهای بین املللی

املللی  بین  میدانی مسووالن  حضور 

در کشور باعث شناخت بیشرت و نزدیک 

تر آنها با مشکالت و مسایل پناهجویان 

افغانستانی در ایران می شود و بر همین 

اساس در هفته جاری "تاهینی مایرتی 

تاماناگدا" رییس جدید دفرت منایندگی 

اداره کل امور برشدوستانه اتحادیه اروپا 

)اکو( به همراه پنج مسوول دیگر سازمانهای 

بین املللی در امور پناهندگان و مهاجران 

افغان به مشهد سفر کرد.

سفر این مهامنان خارجی به مشهد با 

هدف بررسی نیازهای مهاجران افغان و 

جذب حامیت سازمان های بین املللی 

در این زمینه صورت گرفته است.

خانم "تاهینی مایرتی تاماناُگدا" در این 

خصوص گفت: با توجه به اینکه ایران 

جزو اولین مناطقی است که پناهندگان 

افغانستانی بدان پناه می برند، ما حارض 

هستیم شام را در کمک به مهاجران تجهیز 

کنیم و حامیت های الزم را هامنند سال های 

گذشته از شام داشته باشیم.

امور  اداره کل  منایندگی  دفرت  رییس 

برشدوستانه اتحادیه اروپا )اکو( در ایران 

و پاکستان با تشکر از حامیت های مستمر 

ایران در کمک به مهاجران افغانستانی 

از سالیان گذشته تاکنون، افزود: البته 

این نخستین بار است که من به ایران 

سفر می کنم و مایل هستم با فرصت ها و 

چالش های پیش روی کمک به جمعیت 

مهاجر افغان که در ایران ساکن هستند، 

آشنا شوم. وی بیان کرد: در سال 2016 

حدود 1۷2 میلیون یورو از سوی اکو برای 

تامین وسایل مورد نیاز پناهندگان در ایران 

اختصاص یافته بود و در سال 2021 نیز 

1۹ میلیون یورو در زمینه های مختلف به 

ویژه به منظور آموزش و بهداشت مهاجران 

افغانستانی در ایران تعلق گرفته است. 

تاناماگدا خاطرنشان کرد: در رشایط کنونی 

ایران به عنوان کمک کننده اصلی به مهاجران 

افغانستانی به شامر می رود و سازمان های 

بین املللی برای تداوم حامیت های الزم 

و بهبود رشایط کمک رسانی نیازمند آمار 

و اطالعات بیشرت در این زمینه هستند. 

رییس دفرت کمیساریای عالی سازمان ملل 

متحد نیز در این خصوص گفت: در حال 

حارض میزان کمکهای سازمان های بین 

املللی برای رسیدگی به نیازهای مهاجران 

افغان در ایران اندک است و بیشرت حامیت ها 

از مهاجران توسط دولت و مردم ایران انجام 

می شود.

"ایو فریسن" افزود: هم اکنون بیشرت حامیت ها 

و بار رسیدگی به مهاجران افغانستانی بر دوش 

ایران و سایر همسایگان این کشور است. کاهش 

حامیت های سازمان های بین املللی برای 

رسیدگی به مشکالت مهاجران افغان ساکن در 

ایران باید به کشورهای عضو سازمان ملل متحد 

منتقل شود تا در این خصوص تصمیم گیری 

های الزم صورت گیرد. وی با اشاره به سفر 

مسووالن سازمان های بین املللی در امور 

پناهندگان به مشهد و خراسان رضوی اضافه 

کرد: با این حال بخشی از کمک های بین املللی 

 به مهاجران افغان از گذشته در حال انجام است

 به طوری که برخی از مهاجران در ساختارهای 

شهری اسکان داده شده اند و بخش دیگری 

مربوط به دوره جدید مهاجرت از این کشور 

است.

رییس دفرت کمیساریای عالی سازمان ملل در 

امور پناهندگان در ایران با اشاره به خدمات 

جمهوری اسالمی ایران به اتباع خارجی 

پناهنده شده به این کشور آن را تحسین 

برانگیز و همواره قدردانی جوامع بین املللی 

دانست و گفت: دولت جمهوری اسالمی 

ایران در طول دهه های گذشته کمک های 

شایانی به اتباع خارجی و پناهندگان داشته 

که این از نگاه همواره مورد احرتام جوامع 

بین املللی قرار گرفته است.
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غالمحسن لشکری | پیرمرد بازنشسته  خسته از زمانگردی 

که رسعتش از هر وسیله ای بیشرت است خسته از رفتار 

زمانه و گریزان از هیاهوی زندگی ماشینی با یک گونی 

پراز خاظره های محو و گنگ می اندیشد و شاید هم 

به این می اندیشد که کی و کدام محل آخرین نفس را 

خواهد کشید. بیابید به این پیرمردان خسته مهربانرت 

نگاه کنیم و لشکری خربنگار  ما بازنشسته آموزش و 

پرورش حکایت این مهربانی به یادمان می آورد مهربان 

باشیم. زندگی برای بازنشستگان در رشایطی که باید از 

امکانات رفاهی و بهداشتی بیشرتی استفاده کنند به 

دلیل نبود امکانات الزم رشایط سختی را می گذرانند 

آخر عمری نه خونه ای نه درآمد مناسبی رسشان را 

که زمین بگذراند بچه هایشان بالتکلیف می شوند.

ساملندان چشم و چراغ خانواده ها هستند و ارزش های 

دینی و فرهنگی جامعه ما درخصوص ارزش واالی 

ساملندان و احرتام و تکریم آنان تاکید فراوان شده است. 

آموزش ساملندان در دوره ساملندی بهداشتی جسمی 

و روانی تغذیه سامل تحرک و ورزش و... در طول عمر 

بسیار بااهمیت بوده و تاثیر تغذیه مناسب برای سامل 

ماندن حفط سالمتی ، شادابی ، نشاط و توامنندی به 

اثبات رسیده است.

کاش مسووالن باور می کردند روزی بازنشسته می شوند 

بازنشستگان در اجرای عدالت، مسووالن را مقرص می دانند 

که پیران فرزانه ) علم( مضطرب و نگران باشند. حیف است 

بگذارند کشتی زندگی پدران و مادران معنویتشان به 

گل نشیند زیرا فردا نوبت آن ها است جای تاسف است 

که دولت و آموزش و پرورش نتواند حداقل نیازهای 

این قرش فرهیخته را تامین مناید و مهمرتین خواسته 

فرهنگیان بازنشسته رفع تبعیض در پرداخت حقوق 

و اجرای کامل نظام هامهنگی پرداخت حقوق بین 

شاغالن و بازنشستگان خصوصا بازنشستگان قبل از 

سال 13۷۹ که تفاوت فاحشی دارد و به هیچ عنوان 

قابل توجیه نیست که اصالح شود.

قرش زحمتکش زمانی بازنشسته می شوند که فشار زندگی 

در اوج است فرزندان بزرگ شده اند و در مقاطع مختلف 

مانند دبیرستان و دانشگاه مشغول تحصیل هستند که 

خود مستلزم رصف هزینه های سنگین تحصیلی آنان و 

یا بیشرت آنان در آستانه ازدواج هستند و با توجه به ضعف و 

بیامری و مداوای ما مادر  و پدر فرهنگی بایستی این قرش 

زحمتکش و فرهیخته که حرمت نهادن به رنج ها و خدمات 

و احرتام به اندیشه های برشی است کوشا بوده و در جهت  

اعتال در شان و منزلت و   حرمت  و کرامت پیشکسوتان و 

پس ازآن تامین مال بازنشستگان را به عنوان دو وظیفه 

مسووالن بدانند و برطرف منایند.

ویژه

بازنشستگان از زندگی معاف شده اند! بازنشستگان از زندگی معاف شده اند! 
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 بیش از نیم قرن تالش خستگی ناپذیر و جانباختگی فرهیخته معزز 
و پیشکسوت کشوری و لشکری و سرپرست و خبرنگار کشوری و خیر مدرسه ساز

فرهیخته معزز و پیشکسوت فرزانه آموزش و پرورش در مقام معلم و در جایگاه شامخ خبرنگاران کشوری 

جناب آقای غالمحسن لشکری
در طالیع رخشان مقام معلم فرض است عمری دل و جان باختگی شما را در تعلیم و تربیت آینده سازان ایران عزیز همت در تولید اندیشه و تعمیق فضیلت و معنویت و اعتالی نظام 
آموزشی تهنیت می گوییم. یقینا آموزشتان مفتاح فتوح ) متعلمان( کالمتان نوش زاد و ایثار همچنان دلنواز و جاودانه خواهد بود. نام و یادتان برتارک شغل ابنیایی رخشان عمر 

پر برکتتان قرین سالمت و بهروزی باد. در این مدت موفق به دریافت چندین لوح سپاس از فرمانداران و روسای ادارات موید انتخاب شما می باشد. 

قابل توجه شهردار ناحیه 9 مشهد 
طبق گزارش خبرنگار ما )لشکری( حال که شهردار مشهد عنایت فرمودند میدان کوکاکوال  را بازدید و دستور دادند 
مشکالت آن را سریعا بر طرف سازند مورد تشکر ساکنین این منطقه قرار گرفته است. چون در سه سال قبل طی 
مراسمی با حضور شهردار وقت و مردم این محل افتتاح حتی چند مغازه تره بار و میوه فروشی اسکلت بندی و افتتاح 
شد و دیگر تا حاال هیج اقدامی به عمل نیامده است. بسیار بجا بود  مشکالت میالن برکپور فکوری 23 را هم باز گو 
می کردید. این میدان در کنار بوستان ستاره با جمعیتی بالغ بر هزاران نفر قرار گرفته و مردم به علت کم نور بودن 
چراغهای  بوستان و میالن برکپور از وحشت کمتر تردد و در تاریکی پارک خالفکاران دیده شده اند و نیز زباله های 
منازل پس از بسته بندی کنار خیابان قرار می دهند که با هجوم سگ و گربه ها پالستیک را پاره و از مواد غذایی آن 
استفاده و بقیه در محل پخش می گردد و این باعث آلودگی هوا و محل گشته تا کی مامور شهرداری حاضر و آن جا 
را نظافت نماید و زباله های این محل با وانت بار حمل کنند. صندوق زباله در این خیابان وجود ندارد انتظار می رود 
جهت امنیت و نظافت مامورین انتظامی و شهرداری گاهی  این محل را کنترل تا امنیت برقرا و مشکالت حل گردد. 

مشکالت درمانگاه پیروزی را برطرف کنید 
درمانگاه پیروزی مشهد قریب به 25 سال قبل در سه طبقه ساخته شده که استاندارد 
ندارد و راه رو کوچک و کم عرض برای بیماران مشکل ایجاد می نماید و گاهی بدون 

صندلی ایستاده منتظر نوبت پزشک می شوند. 
هزینه نرخ ویزیت و آزمایشگاه این درمانگاه الزمبه تحقیق است 

این درمانگاه فاقد آسانسور و بیماران را با پشت همراهی به طبقات می برند. 
مدیریت این درمانگاه اکثرا در دفتر خود حاضر نمی شود و اگر باشد اجازه ورود به 
بیماران نمی دهد بعضی از پزشکان طبق قرارداد به موقع حاضر نمی شوند و بیمار باید 
منتظر بماند  بخشی از مشکالت بود توجه بازرس نظام پزشکی را با بررسی این مطالب 

جلب و صحت وسقم آن پیگیری ادامه دارد. 

از بدو تصدی آقای غالمحسن لشگری به سمت ریاست دبستان 
طبرسی شفا با پیگیری ایشان و  همکاری های شهرداری 
شرکت برق و سازمان آب جاده شنی از خیابان خواجه ربیع 
به  دبستان متصل و آب و برق دبستان و محل تامین گردید 
و هزاران نفر ساکنین از این نعمت  بهره مند شدند. به پاس 
خدمات عمرانی مردم حق شناس دو هزار متر زمین ملکی 
خود را به  آقای لشگری اهدا و نامبرده به اداره کل آموزش و 
پرورش جهت ساختمان دبستان واگذار نمود  که در حاشیه 
خیابان گاز ساخته و مورد استفاده قرار گرفت که در حال 

حاضر میلیاردها ریال  ارزش پیدا کرده است.  
سپس به سمت رییس دبستان رضائی امور تغذیه ناحیه دو 
انتقالی و به افتخار بازنشستگی پس  از سی سال خدمات 
صادقانه نائل شدم و بیش از سی سال هم به سرپرستی و 
خبرنگاری مجله  و روزنامه های کشور به یاری خداوند متعال 
ادامه می دهد.  تجربه های موفق در عرصه های مختلف 
معلمی، خبرنگاری، مدرسه سازی، مدیریتی همراه با درایت 
و ایمان، صداقت پشتوانه گرانقدر مدیران توانمندی چون 
لشکری خدماتی بیاد ماندنی بجا گذارده اند . امیدواریم بپاس 

کوششهای بی دریغ و مستمر در زمینه تعامل وهمکاری و 
توسعه و بهبود فرهنگ و خدمتگزاری در تهیه سطوح را 
ارائه بهبودهای ارزشمند ایشان شاهد پیشرفت و توسعه 
بیشتری تا رسیدن به جایگاه واقعی ماندگار باشید زیرا در 
مقام معلمی خداوند را شاکریم که این مسوولیت به مدیری 
الیق و مسوولیت پذیر و خیر مدرسه ساز مردمی سپرده  شد 

باشد دعای این مردم حقشناس را  پذیرا باشید
 آموزگار گر چه خداوندگار نیست

بعد از خدای برتر از آموزگار نیست 

گویند بهار آمد و گل آمد و دی رفت
بهار رفت و تو رفتی و هر چه بود گذشت 
در یک طلوع غمگین در صبح زندگانی

خاموش شد چراغ چشمان مهربانی 
اینک مستاجری و فرزندان و نوه ها و همسر )این محرومان 
(و کمترین حقوق و بدون یــار و یاور زندگی را به آخر 
می رسانند خوشحال هستند دعای مردم حقشناس به 
خاطر مدرسه سازی ماندگار و همراه ایشان و همسر و 

فرزندانشان خواهد بود. 

حمیدی فرماندار تربت جام

 پرچم سبز 
امام رضا)ع(

تقدیر و تشکر جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش 

خراسان رضوی از خربنگار فعال  و پیشکسوت و خّیر مدرسه ساز 

از بدو تصدی آقای غالمحسین لشکری به سمت ریاست دبستان طربسی شقاء با پیگیری ایشان و همکاری های 

شهرداری شکت برق و سازمان آب جاده شنی از خیابان خواجه ربیع به دبستان متصل و آب و  برق دبستان و محل 

تامین گردید و هزاران نفر ساکنین از این نعمت بهره مند شدند. به پاس خدمات عمرانی مردم حق شناس دو هزار مرت 

زمین ملکی خود را به آقای لشکری اهداء و نامربده به اداره کل  وآموزش و پرورش جهت ساختامن دبستان واگذار منود 

که در حاشیه خیابان گاز ساخته و مورد استفاده قرار گرفت که در حال حارض میلیارد ها ریال ارزش پیدا کرده است 

سپس به سمت رییس دبستان رضایی امور تغذیه ناحیه دو انتقال و به افتخار بازنشستگی پس از سی سال خدمات 

صادقانه نادل شدم و بیش از سی سال هم به رسپرستی و خربنگاری مجله و روزنامه های کشور به یاری خداوند 

متعال ادامه می دهد.

 اقدامات انجام یافته در کانون بازنشستگان 

آموزش و پرورش خراسان رضوی

1-راه اندازی دو فروشگاه و ارایه کاال به صورت نقد و اقساط 
2-عقد  قرارداد با مراکز پزشکی و دندانپزشکی جهت خدمت رسانی به همکاران با تخفیف ویژه 

3- همکاری با مراکز خیریه پزشکی جهت حامیت از همکاران 
4- جذب خّیران جهت خدمت رسانی به همکاران ) اهدای پاساژ برلن از سوی خیر ارجمند جناب آقای باقرزاده (

5- ارایه وام 30 میلیون تومانی بانک صادرات به همکاران بدون ضامن
6- راه اندازی کانال های ارتباطی تلگرام رسوش و واتس آپ جهت اطالع رسانی به همکاران 

۷- عقد قرارداد با رشکت های معترب لوازم منزل جهت پشتیبانی  و خرید کاال
8- برگزاری جلسات منظم هفتگی هیات مدیره جهت تنظیم امور

۹- برگزاری جلسات مختلف کمیته سالمت جهت پیگیری مشکالت همکاران بازنشسته 
10- گسرتش فضای فیزیکی کانون در محل جدید با باپیرایی کامل

11- راه اندازی غرفه گل و گیاه
12- راه اندازی غرفه فروش موبایل و لپ تاپ
13-راه اندازی غرفه گوشت و مواد پروتئینی

14- راه اندازی صندوق امداد و کمک به بیامران صعب العالج 
15- پیگیری راه اندازی باشگاه پیشکسوتان

تقدیر و تشکر از خبرنگار و خّیر مدرسه ساز
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دکتر امین جوادی در مجمع عمومی بیان کرد

 هدف موسسه ملل رضایت سهامداران
 و مشتریان است

تکتمصابریمقدمتهرانی

 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( موسسه اعتباری ملل 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و بر اساس اعالم و دعوت قبلی، بصورت 
اصالتی و وکالتی، به میزان 11/80 درصد و همچنین با ایجاد امکان پخش 
زنده ازطریق کانال اینستاگرام موسسه برای سهامداران، در ساعت 10 صبح 

روز یکشنبه مورخ 30 آبان ماه 1400 برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، در این جلسه که با حضور 
مناینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز حسابرس مستقل و بازرس قانونی 
همراه بود، پس از انتخاب اعضای هیات رییسه مجمع، ناظران، منشی و اعالم 
رسمیت جلسه توسط دبیر مجمع و قرائت دستور جلسه مدیرعامل موسسه 
اعتباری ملل به ترشیح عملکرد موسسه پرداخت.  مدیرعامل موسسه ضمن 
گرامیداشت هفته بسیج و یادآوری رشادت ها و از خودگذشتگی ها و ایثار 
شهدای این مرز و بوم گفت: خدا را شاکریم که با وجود تحریم ها و تهدید های 
ظاملانه دشمنان کشور اسالمیامن ایران و از سوی دیگر در رشایط شیوع و 
گسرتش بیامری کووید 1۹ همواره در جهت خدمت رسانی موفق عمل کرده 
ایم. وظیفه تک تک ماست که با هدف سودآوری افزون تر و رضایت حداکرثی 
سهامداران و سپرده گذاران مسیرهای بهرت و موفق تری را پیامیش کنیم تا 
به اهداف و برنامه های خود دست یابیم. ایشان ضمن قدردانی از اعتامد 
مشرتیان و حامیت سهامداران موسسه بیان کرد: آنچه که بیش از هر چیز 
درموسسه مد نظر قرار می گیرد، بحث مراقبت و نظارت در بخش های منابع و 
مصارف است. اطمینان داشته باشید که پرداخت تسهیالت در بخش هایی 
صورت می گیرد که بتواند زمینه ساز به گردش درآوردن چرخه اقتصاد کشور و 
نیز اشتغالزایی برای جوانان کشور شود.  وی افزود: اجازه نخواهیم داد که این 
تسهیالت در بخش های ارز، سکه، واسطه  گری و سایر مشاغل کاذب مرصف 
شود. خدا را شاکریم که همکارانی بر رس سفره شام سهامداران نشسته اند 
که دلسوزانه و با عشق و با تعصب، مراقب و مواظب منابع موسسه هستند. 

حجت االسالم جوادی ضمن اشاره به دالوری مردان بزرگی نظیر شهید طهرانی 
مقدم که در جهت توسعه و پیرشفت حوزه نظامی توانستند مقابل ابرقدرت 
ها، اقتدار کشور عزیزمان را به رخ بکشند، گفت: درحوزه اقتصاد نیز بایستی 
به سیره بزرگوارانی همچون طهرانی مقدم و رسدار سلیامنی که دلسوز نظام 
بودند تاسی منود تا قدرت ایران را به کل جهانیان نشان  دهیم. حجت االسالم 
جوادی با اشاره به رضورت همدلی در عرص حارض اظهار داشت: اگر با هم، 
کنار هم وهمراه هم باشیم وحسادت ها و دفع کردن ها را به همیاری و رفع 
مشکل تبدیل کنیم، بدون تردید می توانیم در حوزه اقتصاد نیز با توجه به 
ظرفیت های خدادادی که در کشور داریم به موفقیت های جهانی دست 
یابیم. فکر، اندیشه، ایده و همیاری های تک تک مرم می تواند در کنار هم 
قرار گرفته و در جهت رسیدن به هدف موفق عمل کنیم. مدیرعامل موسسه 
اعتباری ملل افزود: با وجود این همه منابع زیرزمینی و نیز منابع انسانی 
جوان کارآمد و تحصیلکرده، می توانیم بیش از پیش موفق باشیم.  وی در 
پایان ضمن تقدیر از تالش همکاران و مدیران موسسه ملل گفت: از آنجا که 
یکی از دستورات و تاکیدات ولی امرمان مقام معظم رهربی، موضوع اشتغال 
زایی است، امیدواریم که با اعطای تسهیالت به جا و به موقع و نیز اصولی به 
متقاضیان تسهیالت گامی مهم در جهت توسعه کشور و نیز اشتغال جوانان 
برداریم. در ادامه جلیل پور، مناینده رشکت حسابرسی نسبت به قرائت 
گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 2۹ اسفند ماه 13۹۹ اقدام منود 
که مدیرعامل و قائم مقام موسسه توضیحات الزم را در خصوص موارد مطرح 
در گزارش حسابرسی بیان کردند. همچنین مناینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار نیز نکته نظرات خود را در خالل برگزاری جلسه اعالم داشته که مورد 
توجه قرار گرفت. پس از قرائت گزارش هیات مدیره و حسابرس قانونی، از 
حارضین رای گیری به عمل آمد و با اکرثیت آرا صورت مالی منتهی به 30 
اسفند ماه 13۹۹ به تصویب رسید. همچنین  رشکت حسابرسی "فریوران 
راهربد" به عنوان بازرس اصلی و رشکت "ایران مشهود" به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. و روزنامه "دنیای اقتصاد" 
به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.

تابلو پایه فرابورس در انتظار شرکت ابنیه پدیده
مدیرعامل گروه رشکت های پدیده از برگزاری جلسه ای با حضور معاون نظارت 
بر نارشان سازمان بورس و اوراق بهادار خرب داد و گفت: موانع پیش روی ثبت 

رشکت ابنیه و ساختامن پدیده نزد سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و بین امللل گروه رشکت های پدیده مهندس سعید 
ورودی گفت: مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس به همراه تیم کارشناسان 
مربوطه از مجموعه پدیده بازدید خواهند داشت و ابهامات و سواالت خود را 
مطرح و با حضور همکاران فنی و مالی رشکت ابنیه پاسخ الزم ارائه و مستندات 

الزم نیز تهیه و تحویل خواهد شد.
وی افزود: مدیران سازمان بورس همواره بر ترسیع در رسیدگی و ثبت رشکت 
ابنیه و ساختامن پدیده در سازمان بورس تاکید دارند و مقدمات درج مناد 

رشکت ابنیه در تابلوی پایه فرابورسی ایران فراهم می شود.

عضو شورای شهر مشهد گفت: یکی از 

برنامه های ما توسعه و ایجاد کارخانه های 

مختلف و کارخانه فناوری و نوآوری است و 

هدف ما فعال سازی این بسرتها در مرکز 

و حاشیه شهر است.

اقدامات  پیرامون   ، دبیریان  مجید 

در حوزه اقتصادی و بهره گیری از دانش 

نوین در این مسیر اظهار کرد: تعامل ها و 

برنامه هایی در حوزه اقتصاد شهری وجود 

دارد که شامل چند مرحله می شود؛ تالش 

است درحوزه مبادالت خود چه در حوزه 

خدمات و رسویس دهی به شهروندان و چه 

در حوزه مبادالت ملی و بین املللی بتوانیم 

از ظرفیت ارزهای دیجیتال استفاده کنیم.

وی با اعالم اینکه برگزاری اجالس شانگهای 

در مشهد به تصویب شورای شهر مشهد 

رسیده است، گفت: به عقیده بنده استفاده 

از ظرفیت  کریپتوکارنسی ها در این اجالس 

می تواند استارت خوبی باشد، ما می توانیم 

به عنوان پایه گذار این گونه مراودات 

دراین اجالس ها باشیم.

رییس کمیسیون اقتصادی، رسمایه گذاری 

و مشارکت های شورای اسالمی شهر مشهد 

ادامه داد: از دوستامنان در شهرداری 

و مدیریت شهری تقاضا شده طی دو 

ماه آینده برنامه مشخص خود را برای 

اجالس اعالم کنند تا بتوانیم در قالب 

برنامه  ریزی های صورت گرفته، توافقات 

را مطرح کنیم.

دبیریان ترصیح کرد: در مرحله نخست 

مهم آن است که بتوانیم اعضای اجالس 

را اقناع کنیم که تبادالت تجاری خود را از 

طریق ارزهای دیجیتال انجام دهند، در گام 

دوم برنامه ریزی برای تعریف ارز دیجیتال 

با پشتوانه دولتی یا شهرداری های کالن 

شهرهای عضو شانگهای باشد بسیاری از 

ارزهای دیجیتال، توکن ها و شت کوین ها 

هیچ پشتوانه ای ندارند ولی امروز در متامی 

دنیا با استقبال مردم مواجه شده و ارزش 

افزوده باالیی ایجاد کرده اند، اگر این 

کشورها بتوانند ظرفیتی عظیم ایجاد 

کرده و با ایجاد ارز دیجیتال شهرهای 

مختلف از آن بهره مند شوند استقبال 

مردمی را با خود همراه می کنند.

وی اذعان کرد: در حوزه ارزهای دیجیتال 

زمزمه هایی مطرح شده بود که کشورهای 

استعامرگر بنا دارند ایران را در این حوزه مورد 

تحریم قرار دهند، از همین رو دستیابی به 

توافق مطرح شده ظرفیت خوبی است تا با 

کنار گذاشنت فعالیت های منفعالنه، برنامه 

ریزی هایی برای پیشربد امور انجام دهیم.

رییس کمیسیون اقتصادی، رسمایه گذاری 

و مشارکت های شورای اسالمی شهر مشهد 

در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درحوزه 

تعریف پروژه های جدید برای رسمایه گذاران 

چه اقدامات و برنامه ریزی هایی در شورای 

ششم صورت پذیرفته است، اعالم کرد: 

در راستای تحقق این مهم، دو گام در 

این حوزه برای خود تعریف کرده ایم، گام 

نخست شناسایی مشکالت و موانع پیش 

روی رسمایه گذارانی است که در گذشته 

پا به عرصه نهاده اند، یکی از برنامه و 

اولویت اصلی ما این است که ذهنیت 

رسمایه گذاران را نسبت به خود اصالح 

کرده و کمک کنیم تا مشکالت آن ها حل 

شود. دبیریان ترصیح کرد: در گام دوم 

ظرفیت های ویژه  و نوینی که می توان در 

اختیار رسمایه گذاران قرار داده شود را مورد 

بررسی قرار دادیم؛ پروژه مطالعاتی در این 

حوزه صورت گرفته و طرحی دو فوریتی 

برای شهرداری آماده شده است که در آن 

شهرداری مکلف می شود ظرف دو ماه بر 

اساس بررسی های صورت گرفته توسط 

شهرداری و نگاه شورای ششم، بسته های 

رسمایه گذاری جدید را اعالم کند.

عضو شورای شهر مشهد ادامه داد: با نگاه 

شورای ششم به ویژه کمیسیون اقتصادی 

رسمایه گذاری و مشارکت ها، مجموعه ای 

از پروژه های جدید و کالن در حال تعریف 

شدن هستند که طرح آن در حال آماده 

سازی است تا بتوانیم در جلساتی که با 

رسمایه گذاران برگزار می کنیم، با برنامه 

وارد عمل شویم.

وی با تاکید بر اینکه جلساتی با رسمایه 

گذارن داخلی و خارجی برگزار شده زمانی 

که رویکرد شورای شهر برای آن ها ترشیح 

شد، با استقبال خوبی مواجه شدیم و 

رسمایه گذاران اعالم آمادگی خود را 

برای ورود به این مساله اعالم کردند، 

گفت: امیدوارم ظرف یک الی دو ماه 

آینده بسته های رسمایه گذاری نهایی 

شده را اعالم کنیم تا رسمایه گذاران در 

این حوزه ورود پیدا کنند.

بسته های سرمایه گذاری شهری طی دوماه آینده ارایه می شود

 برگزاری اجالس شانگهای در مشهد

منایشگاه دامئی مبلامن پدیده با ارایه 

محصوالتی با کیفیت با روش متفاوتی 

در فروش و به صورت مزایده ای دایر 

می شود.

به گزارش روابط عمومی و بین امللل 

گروه رشکت های پدیده، در این منایشگاه 

دامئی هر هفته ۹ دست مبلامن مدرن 

و کالسیک به منایش درمی آید و پس 

از فروش به صورت مزایده ای ست های 

بعدی را جایگزین می کنیم.

بر اساس این گزارش این منایشگاه 

دامئی در هزار مرتمربع اجرایی شده 

و از شنبه ششم آذرماه رسام کارخود 

را در مرکز تعطیالت و رسگرمی پدیده 

شاندیز، آغاز می کند.

محصوالتی که در این منایشگاه به 

فروش می رسد تکرار ناشدنی است 

و عموم عالقمندان می توانند برای 

بازدید و خرید مبلامن های خاص و 

با کیفیت ارایه شده، اقدام منایند. 

همچنین محصوالتی ارایه شده در 

این منایشگاه از 10 تولیدی برتر ایران 

است و ست های مبلامن از چوب و 

رنگ درجه یک پلی اسرت ارایه شده که 

از 40 میلیون تا 480 میلیون تومان 

ارزش گذاری شده است.

گفتنی است: تفاوت این منایشگاه  با 

منایشگاه های مشابه برگزار شده در 

سطح شهر و کشور، تنوع محصوالت 

و کیفیت باالی قابل رقابت با انواع 

مبلامن های خارجی است.

دامئی  منایشگاه  است:  افزودنی 

مبلامن های لوکس در پدیده از شنبه 

ششم آذرماه رسام آغاز به کار خواهد 

کرد و ساعات بازدید از آن نیز 11 ظهر 

الی 21 می باشد.

مرکز آمار ایران متوسط قیمت محصوالت 

و هزینه خدمات کشاورزی تابستان 

1400 را اعالم کرد که بر اساس آن 

گوجه فرنگی با 230،1 درصد افزایش 

نسبت به فصل مشابه سال، بیشرتین 

افزایش قیمت را داشته است.

بر اساس گزارش مرکز آمار، در 

ماهه  سه  در  سبزیجات،  بخش 

دوم سال 1400، متوسط قیمت 

سیب زمینی 2۹403 ریال بوده 

است که نسبت به فصل مشابه 

سال قبل ۹0،2 درصد افزایش 

داشته است.

در بخش غالت، در فصل تابستان 

سال1400، متوسط قیمت گندم 

50۷16 ریال بوده که نسبت به 

فصل مشابه سال قبل 105،0 درصد 

افزایش داشته است. همچنین 

متوسط قیمت جو 55۷3۷ ریال 

بوده که نسبت به فصل مشابه 

سال قبل 161،1 درصد افزایش 

داشته است.

در بخش سبزیجات، در سه ماهه 

دوم سال 1400، متوسط قیمت 

سیب زمینی 2۹403 ریال بوده 

است که نسبت به فصل مشابه سال 

قبل ۹0،2 درصد افزایش داشته 

قیمت  است. همچنین متوسط 

گوجه فرنگی 36۷80 ریال بوده 

است که نسبت به فصل مشابه 

سال قبل معادل 230،1 درصد 

فصل  در  است.  داشته  افزایش 

تابستان1400 متوسط قیمت پیاز 

با 10۷،5 درصد افزایش نسبت 

به تابستان سال قبل، به 32402 

ریال رسیده است.

 نمایشگاه دائمی مبلمان 
در پدیده

 گوجه فرنگی 
چراغ خطر گرانی شد

  بانک

  خبر




