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معاون خدمات شهری شهرداری 
خبر داد:

ایجاد معبر پاییزی در 
بوستان های منتخب مشهد

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد 
از ایجــاد معبــر پاییزی در 35 بوســتان 
منتخب شهر مشهد خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی معاونت خدمات شهری 
شهرداری مشهد، مهدی یعقوبی گفت: 
با فرا رســیدن فصل پاییز و ریزش برگ 
هــای خــزان زده در معابــر بوســتان ها 
و با هــدف بهــره منــدی شــهروندان از 
زیبایی های این فصل، هماهنگی الزم 
با ادارات فضای سبز مناطق درخصوص 
ایجــاد معبــر پاییــزی در 35 بوســتان 
منتخــب شــهر انجــام شــد. وی افزود: 
امســال نیــز مانند ســال های گذشــته 
در کنار ایجاد معبر پاییزی در بوســتان 
هــای ملــت، کوهســنگی، وکیــل آباد، 
بهار، وحدت، رجا، نصرت، ارم، بســیج 
و... برنامــه هــای متنوعی بــا همکاری 
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری 
مشهد از جمله جشنواره های عکاسی و 
نقاشی پاییزی، ایجاد نقش و نگار و طرح 
های خاص روی ســطوح فضای سبز با 
برگ های خزان زده توسط هنرمندان 
و عالقه مندان درنظر گرفته شده و اجرا 

خواهد شد. 

قدردانی رئیس سابق 
دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد از اعضای هیئت 

علمی، کارکنان و 
دانشجویان

رئیس ســابق دانشــگاه علوم پزشــکی 
مشهد در پیامی از استادان، همکاران 
علمــی، کارکنــان و دانشــجویان در 
تمامــی ســطوح بــه خاطــر همراهــی 
مســئوالنه و بــی شــائبه و مشــارکت 
دلسوزانه در پیشبرد همه جانبه حرکت 
علمــی  و فرهنگــی در جهــت اهــداف 

دانشگاه قدردانی کرد. 

 انتقاد مدیر کل ثبت اسناد از بی توجهی 
دستگاه های دولتی به اجرای قانون کاداستر: 

آیت ا... علم الهدی:

 وقتی دولتی ها اهتمام ندارند 
از مردم چه انتظاری می توان داشت

 بیمه های تکمیلی به رقبای دولت 
و دانشگاه ها تبدیل شده اند

3

9 میلیارد فرار 
مالیاتی با دریافت 

کارت بازرگانی 

بارش اولین باران 
نوروز 99، بهره برداری پاییزی در مشهد

از کارخانه نوآوری 
مشهد

 سوغات 3   امتیازی
 از اصفهان

تعامل دستگاه ها با 
 شهرداری برای 

سامان دهی کشف رود 
تعیین  تکلیف می شود

روند اصالح طلبان برای 
رسیدن به لیست واحد 

مناسب است

مسکن مهر تربت جام 
محروم از امکانات

 مهر 99؛ بهره  برداری
  از آخرین ایستگاه 

خط 2

 صفحه4

 صفحه5

 صفحه6

 صفحه4

 صفحه3

 صفحه7

 صفحه4 

شهردار در بازدید معاون 
رئیس جمهور خبر داد :

شهر خودرو مقابل ذوب آهن 
پیروز شد 

دبیر کارگروه نجات کشف 
رود خبر داد:

 دبیر مجمع نیروهای خط 
امام)ره( در استان:

3
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شورای شهر مشهد آیین نامه  
تشویق اعالم کنندگان 

مفاسد اداری را تصویب کرد

کمیته امداد، نیازمند  امداد مالی
 صفحه2

پاسخ های شفاف مدیرکل به پرتکرارترین سواالت و شایعات درباره کمیته امداد در بیست و ششمین گزارش »سرزده«

آغاز به کار ایستگاه های 
 آستان قدس 
 برای خدمت 

به  زائران پیاده 

  صفحه5

متهم فراری  استان در کرج 
بازداشت شد

 صفحه4

تا 200 میلیون 
پاداش برای 

»سوت زنی« 
شهری وز

 نی
ن

تا
س
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شهردار مشهد:

مردم تخلف اصناف در چیدمان میز و صندلی در معابر را گزارش کنند
شهردار مشهد گفت: مردم در صورت دیدن تخلف 
اصناف در چیدمان میز و صندلی در معابر، به ویژه در 
مکان های شلوغ که در عبور و مرور مشکل ایجاد می 
کند با ذکر مورد شکایت های خود  راگزارش کنند. 
محمدرضا کالیی در گفت وگو با فارس، افزود: طبق 
آیین نامه مصوب شورای شهر برای برخی مشاغل 
که دارای شرایط موجود در آیین نامه باشند، مجوز 
چیدمان میز و صندلی در معابر صادر می شود. وی با 
اشاره به این که چیدمان میز و صندلی ها باید فضای 
حائلی با پیاده روها داشــته باشد، تصریح کرد: اگر 
واحد صنفی درصد زیادی از پیاده  رو را گرفته باشد 
و با بسترسازی نامناسب سد معبر کرده باشد، تخلف 
تلقی و قطعا با آن برخورد می شــود. کالیی افزود: 

بحث سلیقه ای افراد در این طرح نیز مطرح می شود 
که سازوکار های خودش را دارد اما بنده اعتقاد دارم 
برای نظم شــهر باید قواعد و قوانین رعایت شــود. 
شهردار مشــهد در خصوص این سوال شهروندان 
که چرا شهرداری اجازه بساط کردن در پیاده رو به 
دست فروشــان نمی دهد اما در قبال دریافت پول 
اجازه چیدمان میــز و صندلی به اصناف می دهد؟ 
گفت: وظیفه مدیریت شهری ایجاد فضایی مناسب 
برای عرضه کاالی دست فروش هاست، برای قشر 
ضعیفی که امکان اجــاره مکانی را ندارند یا ســود 
کاالهایشان پایین است، ســازمان میادین را ملزم 
کرده ایم که مکان هایی با عنوان شب بازار، جمعه 

بازار و امثال آن را در اختیار شهروندان قرار دهد.

موفقیت محققان علوم پزشکی مشهد در تولید محصول ضد شپش
مدیرعامل یکی از شرکت های مستقر در مرکز رشد 
واحدهای فناوری فراورده های دارویی وابســته به 
دانشــگاه علوم پزشکی مشــهد گفت: فوم گیاهی 
ضد شپش به همت متخصصان ایرانی تولید شده و 
یک بار مصرف آن، شپش و تخم های آن را ریشه کن 
می کند. به گزارش وبدا، فوم گیاهی ضد شپش جزو 
محصوالت دانش بنیان محسوب می شود و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری همراهی و حمایت  
خوبی از آن داشته و این محصول در پنجمین دوره 
نمایشگاه دارو و صنایع وابسته )ایران فارما( عرضه 
شــده اســت. محمدتقی میراحمــدی دربــاره این 
محصول گفت: بیش از دو سال با همکاری دانشگاه 

علــوم پزشــکی مشــهد روی عصاره هــای گیاهــی 
متعــددی کار کردیم تا بــا انتخاب بهتریــن آن، این 
محصول گیاهی را به صورت فوم تهیه و تولید کنیم. 
وی با اشــاره به این که این محصول هیچ آسیبی به 
مو نمی رساند، اظهار کرد:  فوم گیاهی ضد شپش 
عالوه بر شپش، تخم یا ِرشک آن را هم از بین می برد 
و به دلیل گیاهی بودن هیچ آســیبی به مو و پوست 
وارد نمی کند. میراحمدی ادامــه داد: محصوالت 
شــیمیایی موجود در بازار به دلیل جــذب در بدن، 
می توانند زمینه آســیب را فراهم کنند اما فوم ضد 
شپش به دلیل این که پایه گیاهی دارد، امکان صدمه 

زدن به بدن را ندارد.

عضو شورای شهر مشهد:

5 گرمخانه جدید تا آغاز فصل سرما در مشهد راه اندازی می شود
رئیس کمیسیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار 
شورای شهر مشهد از بهره برداری از پنج گرمخانه 
جدید تا آغاز فصل ســرما در مناطق مختلف مشهد 
خبــر داد. به گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــورا، 
رمضانعلی فیضــی در حاشــیه بازدیــد از گرمخانه 
های طرق، حر و طبرسی، در خصوص روند ساخت 
گرمخانه های جدید اظهارکرد: در راستای مصوبه 
کمیســیون مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورا، 
این گرمخانه های جدید با یک پراکندگی منطقی که 
در برگیرنده محالت و مناطق مختلف باشد، احداث 
خواهد شد. وی ادامه داد: به همین منظور بازدیدی 
از گرمخانــه هــای طــرق، حــر 19 و طبرســی دوم 
داشتیم تا بتوانیم روند ساخت گرمخانه های جدید 
را تســریع کنیم. وی تصریح کرد: با ایــن اقدامات، 

در فرصت مناسب با مشخص کردن زمین و در نظر 
گرفتن اعتبارات مورد نیاز به فکر مکان دایمی برای 
ساخت گرمخانه های شهر مشهد خواهیم بود. وی 
تصریح کرد: شورای شهر مشــهد در پنجمین دوره 
کاری خود توجه ویژه ای بــه مناطق پیرامونی و کم 
برخوردار داشته و مصوبات متعددی را برای افزایش 
و ارتقای سرانه این مناطق در حوزه های مختلف به 

تصویب رسانده است.

در بازدید شهردار اعالم شد:

 در آســتانه شــهادت حضــرت رضــا)ع( 
امــور  و  متبرکــه  اماکــن  معاونــت 
زائران آســتان قــدس رضوی بــا برپایی 
ایستگاه های پذیرایی و خدمت رسانی به 
زائران پیاده دهه پایانی ماه صفر فعالیت 
خود را در ایســتگاه جواد االئمه)ع( آغاز 

کرد...



سه شنبه ها با

سرزده
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کمیته امداد، نیازمند امداد مالی
گزارش: محمدبهبودی نیا | عکس: خراسان 

کمیته امداد امام خمینی)ره( یکی از نهادهای حمایتی کشورمان است که سال 
1357 برای پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آن ها تاسیس 
شد. نهادی که تا امروز، خدمات قابل توجهی برای از میان برداشتن فقر در کشور 
ارائه داده اما در کنار خدماتش، همواره سواالت و ابهاماتی هم وجــود داشته. 
سواالتی مثل چرا با وجود تعداد زیاد مستمندانی که در کشور خودمان نیازمند 
کمک هستند، کمیته امداد اصرار به رساندن کمک های مردمی کشورمان به 
مستمندان دیگر کشورها دارد؟ سفر اخیر مدیرکل و جمع زیادی از نیروهای 
این اداره به نصب صندوق های صدقه کمیته امداد، در مسیر پیاده روی زائران 
کربال ارتباط دارد؟ چه لزومی دارد اداره کل کمیته امداد، در ساختمانی با قیمت 

میلیاردی در خیابان مدرس مستقر باشد و از آن طرف، مستمری افراد تحت 
پوشش این اداره، بسیار پایین باشد؟ کمیته امداد با چه فرمولی، با توجه به تورم 
های اخیر، فقط چند هزارتومان به مستمری مددجویان اضافه کرده است؟ کمک 
های مردمی به کمیته امداد، در چه محلی هزینه می شود؛ حقوق کارمندان، 
خرید ساختمان و خودرو برای این نهاد یا مستمری مددجویان؟ این سواالت 
و تعدادی ابهام دیگر درباره عملکرد کمیته امداد طی دو روز حضور میدانی 
خبرنگار خراسان رضوی در برخی شعب این اداره، از سوی مراجعان مطرح شده 
و مدیرکل کمیته امدادامام خمینی)ره( استان ضمن همراهی با سرزده، به آن 

ها پاسخ داده است. 

کمک های مردم کشورمان، هرگز در دیگر کشورها هزینه نمی شود

صبح روز یک شنبه هفته جاری، به صورت سرزده به اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( واقع در خیابان 
مدرس مشهد می روم. برخی از مراجعان، مرخصی پر تعداد کارمندان این اداره کل را در روزهای اخیر، به دلیل 
سفر زیارتی به کربال، جوری که باعث شده رونــد انجام امور کند شود،  یکی از نقاط ضعف این اداره می دانند. 
سراغ »حبیب ا... آسوده« مدیرکل این اداره را می گیرم و قرار می شود به شکل سرزده، به یکی از شعب کمیته 
امداد که به رسیدگی به امور مددجویان حاشیه شهر مشغول است، برویم و در مسیر، موضوعاتی را که روز قبل 
و در گشت و گذار میدانی ام به عنوان یک مراجعه کننده به کمیته امداد، از سوی مددجویان مطرح شده از  وی  
می پرسم؛ »ماجرای سفر مدیرکل و همکارانش به کربال و نصب صندوق های صدقه کمیته امداد، در مسیر 
پیاده روی زائران کربال چیست؟ آیا کمک های مردمی کشورمان، به مددجویان دیگر کشورها تعلق می گیرد؟«

برای خانه دار کردن مددجویان، با مشکل بزرگ گرانی 
 زمین های مشهد روبه روییم؛ 

شهرداری و آستان قدس و خیران کمک کنند

به یکی از شــعبات کمیته امداد، واقــــع در میدان ۱5خرداد می رســیم. یکــی از مددجویان که 
مستاجر است و ادعا می کند فقط ۳50 هزار تومان مستمری ماهانه می گیرد، از باال بودن اجاره 

منزل مسکونی اش گالیه می کند و ضمن تشکر از اقدامات کمیته امداد، می پرسد:
 کمیتــه امداد بــرای تامین مســکن و پرداخــت اجاره مســکن مددجویــان، چه قدم هــای موثر و 

بلندمدتی برداشته؟«

 حقوق کارمندان کمیته امداد 
از محل کمک های مردمی نیست

»چرا کمیته امداد با وجود بهره مند بودن از ساختمان  و امالک فراوان در 
نقاط مختلف شهر مشهد که طبیعتا دارای ارزش مالی فراوانی است، از 
این دارایی به نفع توانمندسازی مددجویان مثل راه اندازی کالس های 
آموزشی، تهیه جهیزیه، افزایش مستمری ماهانه، ارائه وام و... استفاده 
نمی کند؟ آیا حقوق کارمندان کمیته امداد، از محل کمک های مردمی 

پرداخت می شود؟«

 کمیته امداد توپ جمع کِن نابه سامانی
 و سوءمدیریت های کشور شده است

»چرا با وجود گذشت40 سال از تشــکیل کمیته امداد و فعالیت هایش، 
هنوز مشکل فقر و تنگدستی در کشــور و میان تعداد زیادی از مردم حل 

نشده است؟« 

 تمامی مددجویان امسال تحت پوشش
 بیمه سالمت قرار گرفتند

زن ســالخورده ای که از محله ساختمان مشــهد، خودش را به این اداره 
رســانده، با چهره ای مســتاصل روی پله هــا ی راهروی این ســاختمان 
نشســته و طبــق توضیــح یکــی از کارمنــدان، چشــم هایش بــه بیماری 
آب مروارید مبتالســت و به دلیل نداشتن وســع مالی، امکان مراجعه به 

چشم پزشک را نداشته.

مستمری مددجویان، متناسب با تورم و گرانی 
افزایش نیافته است

داخل راهرو، زنی که پرونده پزشکی همسرش را در دست دارد، با دیدن 
مدیرکل، اعالم می کند از ســوی کمیته امداد به خانواده سه نفره شان، 
ماهی ۳60 هزار تومان به عنوان مستمری پرداخت می شود و اکنون که 
برای درمان همسر و پر کردن چاله چوله های زندگی، دنبال گرفتن وام 

قرض الحسنه است، با مشکل بزرگی به نام ضامن روبه روست.

    آسوده در پاسخ به این ادعا، توضیح می دهد: »وجوهاتی که به همت مردم کشورمان در 
هر استان، از طرق مختلف به کمیته امداد همان استان پرداخت می شود، به هیچ وجه در 
زمینه ای به جز کمک به مددجویان آن استان هزینه نمی شود، چه برسد به این که این کمک 
ها را به کشور دیگری بفرستیم و همه کمک ها، حتی صدقه هر شهر را در همان شهر هزینه 
می کنیم. البته درباره مشهد، در موارد محدود، برای مسافران در راه مانده، میزان بسیار 
ناچیزی از این مبالغ را هزینه می کنیم و تمام. مردمی که در ایام سوگواری اربعین حسینیبه 
سمت کربال رفتند، صندوق های صدقه کمیته امداد را در مسیر دیده اند و ممکن است دچار 
سوءتفاهم شــده باشــند. اما باید گفت که این صندوق ها، به خاطر اجرای مدل کار کمیته 
امداد در سوریه، لبنان و عراق اســت. ما اعتباری در این کشورها هزینه نمی کنیم. مثال در 
لبنان، خود لبنانی ها یک تشــکل به اسم موسسه امام خمینی)ره( دارنــــد و صندوق های 
صدقات نصب کرده اند و صدقات مردم همان کشور را صرف رسیدگی به مستمندان کشور 
خودشان می کنند. سفر من و تعدادی از کارمندان کمیته امداد به کربال هم، برای زیارت و با 
هزینه شخصی بود و هیچ مبلغی از کمک های مردمی کشورمان، به عراق برده نشده است. 
ضمن این که امسال، بیش از 4000 نفر از مددجویان کمیته امداد با وجوهات مردمی به  
سفر زیارتی کربال فرستاده شــدند و این یکی از افتخارات ماست که در کنار توانمندسازی 

افراد، فعالیت های فرهنگی عقیدتی هم داریــم.«

  مدیرکل کمیته امداد اســتان، پاســخ می دهد: »تنها در مشــهد، حــدود ۱۱ هزار 
خانواده تحت پوشش کمیته، فاقد مسکن هستند و در اســتان، تعداد این خانواده ها 
به حدود 20 هزار نفر می رسد. در سال ۹7، دو هزار مسکن نیازمند تعمیر و بازسازی 
مددجویان را کارگشــایی کردیم اما شرایط حوزه مســکن به قدری وخیم شده که هم 
اکنون تامین مسکن برای مدد جویان بسیار مشکل است. هرچند در حوزه روستایی 
با کمک بنیاد مسکن، اقداماتی در حال انجام است و امیدواریم ۳000 واحد روستایی 
و شهری طی امسال در دستور کار تعمیر قرار گیرد. در شهرها بیشتر به سامان دهی 
حوزه مسکن روی آورده ایم و این طرح را در قالب تامین مبالغ رهن و اجاره پیاده سازی 
می کنیم. ضمن این که در مشــهد، رایزنی های اولیه ای با شــهرداری و آستان قدس 
و تعدادی خّیر انجــام داده ایم تا در صورت تامیــن زمین، در برنامه چند ســاله آینده، 
اقداماتی در زمینه ساخت مسکن برای خانواده های محروم انجام شود. متاسفانه ما 
در مشهد، مشکل زمین داریم و مهم ترین مانع تامین مسکن در این شهر، گرانی زمین 
و باال بودن مبالغ رهن و اجاره اســت. اگر دســتگاه های اجرایی مختلــف و خیران در 
سال های اخیر، همکاری هایی انجام می دادند قطعا ما می توانستیم پیش از این ها، 
موضوع مسکن را که بار سنگینی روی دوش خانواده هاست، حل کنیم. تا امروز هیچ 
زمینی از ســمت هیچ نهادی برای خانه دار کردن مددجویان، به کمیته امداد واگذار 

نشده و امیدواریم دستگاه های متولی، نگاه ویژه تری به این بخش داشته باشند.«

     این دو، از سواالت پرتکرار مددجویان کمیته امداد امام 
است که مدیرکل این اداره، در پاسخ می گوید: »ما هم به فروش 
و استفاده از ساختمان ها به نفع مددجویان فکر کرده ایم، منتها 
باید یاد آور شوم تعدادی از این ساختمان ها، استیجاری است و 
نمی توان با قاطعیت اعالم کرد تمام امالک تحت اختیار کمیته 
امداد، متعلق به خودش است. ما در کمیته امداد، هیچ وقت 
به فضا و ابزار به عنوان اولویت نگاه نمی کنیم و سیاست براین 
است که از امکانات به نفع محرومان، با کمترین بوروکراسی 
اداری، بهره ببریم. در خصوص فروش و استفاده از امالک 
و ساختمان های این اداره در این مسیر هم، نیازمند پاسخ 

مثبت از سوی دفتر تهران به استعالم در این زمینه هستیم. 
فارغ از این، متاسفانه برخی افراد شایعاتی مطرح می کنند 

که زیبنده خدمات شبانه روزی همکاران ما نیست. مثال 
همین شایعه تامین حقوق کارمندان کمیته امداد از محل 
کمک های مردمی و حقوق های چند میلیونی پرسنل. 
مهم است بدانید حقوق کارمندان کمیته امداد هم از همان 

منبعی پرداخت می شود که حقوق دیگر کارمندان 
دولت و اگر کسی در این زمینه 

ــر به  ــاض ــی دارد، ح ــایـ ادعـ
شفاف سازی صددرصد 

ــه  ــن ــزی دربــــــــاره ه
ــان  ــم ــای ــرده ک

هستیم.«

   این دغدغه دیگر برخی شــهروندان درباره عملکرد کمیته 
امداد است که حبیب ا... آســوده در جواب، می گوید: »من به 
عنوان یک کارشــناس و نه یک مســئول، می گویم به نظر من، 
کمیته امداد توپ جمع کِن نابه ســامانی و ســوء مدیریت های 
کشور شده است. و در اصل، این کمیته امداد است که باید این 
را از مدیران و مسئوالن نظام بپرســد و درباره فعالیت هایشان 
در زمینه ریشه کن کردن فقر، مطالبه گری کند. سال گذشته، 
کمیته امداد در اســتان خراســان رضوی ۱2۳ هــزار مددجو 
داشــت، منتهــا به دلیــل نوســانات اقتصــادی اخیــر۳۳ هزار 
خانــواده دیگر، از پارســال تــا االن تحت پوشــش کمیته امداد 
قرار گرفتنــد و هــم اکنون حــدود ۱56 هــزار خانــواده تحت 
پوشــش کمیته امــداد اســتان هســتند. اجــاره ها چنــد برابر 
شده، گرانی ها فشار می آورد، تورم زیاد اســت و کمیته امداد 
هم اکنــون از همه منابعش اســتفاده مــی کند تــا مبالغی را به 
عنوانُ مســکن، به جامعه تحت پوشــش خود تزریق کند تا این 
خانواده ها دچار سوء تغذیه، فســاد و نارضایتی شدید نشوند. 
بضاعت کمیته امــداد که از محل کمک هــای مردمی و بودجه 
ای که در اختیارش اســت فعالیت می کند، همین قدر اســت. 
در سال گذشــته، در خراســان رضوی حدود 26 میلیارد 
تومان از صنــدوق هــای صدقات جمع آوری شــد 
و ایــن در حالــی اســت که مثــال هزینــه درمان 
مددجویــان ما در ســال گذشــته بــاالی 60 
میلیارد تومان، هزینه مســکن مدد جویان 
۸5 میلیارد تومان و هزینه های اشتغال، 
تحصیــل، دغدغه هــای فرهنگی، تهیه 
جهیزیــه و لوازم منزل هــم باید مدنظر 

قرار بگیرد.«

    به این بهانه، از مدیرکل کمیته امداد استان، درباره میزان 
توجه به مســائل بهداشــتی و درمانــی مددجویان پرس و جـــو 
می کنم که توضیح می دهد: »خوشــبختانه تمامی مددجویان 
ما، امســال تحت پوشــش بیمه ســالمت قرار گرفتند و شرایط 
بهتری به نســبت قبل، از نظر توجه به بهداشت و درمان ایجاد 
شده است. در مواردی شبیه این مادرمان نیز، خدمات پرداخت 
هزینــه ویزیت ارائــه می شــود. ولی همــان طور که بیان شــد، 
مشــکالت مالی کمیته امداد، دســت ما را برای ارائه خدمات 
شایسته تر بسته است.« پس از این صحبت ها، زِن سالخورده، 
مشــکالتش را که از جنس مشــکالت دیگر مددجویان اســت، 
با مدیرکل مطرح می کند و پاســخ می گیــرد. این جا برخالف 
بســیاری از ادارات، انتقادها متوجه مدیریت ناکارآمد و پاسخ 
گو نبودن کارمندان نیســت، بلکه بیشــتر از جنس درخواست 
و نیاز است. در خواســت هایی که مدیرکل، دلیل آن را کمبود 
نقدینگی می داند و به صراحــت اعالم می کند دولت و مجلس 
باید نــگاه ویــژه تری بــه کمیته امــداد داشــته باشــند، چرا که 

مددجویانش، شایسته خدمات بهتری هستند.

   آســوده در پاســخ به این زن و درباره موارد مشابه می گوید: 
»ما خودمان تا سقف پنج میلیون تومان وام هایی به مددجویان 
واجد شرایط پرداخت  و اقســاطش را از مستمری  مددجویان 
کم می کنیم. ولــی برای مبالغ باالتر، چنین مشــکالتی وجود 
دارد کــه باید برایش چاره اندیشــی جدی کــرد. ضمن این که 
قرار شده 20 درصد به حقوق این افراد اضافه شود و این گونه، 
دریافتی ماهانه هر کدام به ۱70 هزار تومان در ماه می رســد. 
اتفاقی که البته تا امروز نیفتاده و امیدواریم در نیمه دوم امسال 
محقق شــود. اما واقعیــت این اســت که ایــن مبلغ بــا توجه به 
تورم های اخیر، بــه هیچ وجه جواب گوی هزینه های سرســام 
آور نیســت و دولت نتوانســته معادل این گرانی ها، مســتمری 
مددجویان کمیته امداد را افزایش دهد.« در ادامه، مشخصات 
این خانواده برای پیگیری درخواست شان یادداشت می شود 
تا پــدر خانواده تحت درمــان قرار گیــــرد و دختر خانــواده، در 

کالس های آموزشی توانمندسازی ثبت نام شود.

1860
 تعداد اشتغال ایجاد شده
توسط کمیته امداد استان

  6 ماهه 98

121698
تعداد مسکن احداث شده 
 توسط کمیته امداد استان

 از ابتدا تاکنون

300000نفر
تعداد افراد آموزش دیده اشتغال  

 توسط کمیته امداد استان
 از ابتدا تاکنون

65534 حامی
تعداد حامیان طرح های اکرام 

ایتام و محسنین 
در کمیته امداد استان

20716
تعداد فرزندان مشمول طرح های 

اکرام ایتام و محسنین تحت 
پوشش کمیته امداد استان

117.000.000.000
 میزان صدقات مردم  
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ریالفرزند



اخبار

گوناگون

آیت ا... علم الهدی: 

بیمه های تکمیلی به رقبای دولت و 
دانشگاه ها تبدیل شده اند 

نماینده ولی فقیه در استان گفت : مردم نباید در تامین 
هزینه های درمان خود دچار سرگردانی میان سازمان 
های بیمه گر و بیمه های تکمیلی شوند، این درحالی 
اســت که امروز بیمه هــای تکمیلی به رقبــای دولت و 
دانشگاه ها تبدیل شده اند و اگر این بیمه های تکمیلی 
در بیمه سالمت ادغام شوند هم مشکالت مردم مرتفع 
 خواهد شد و هم منابع درآمدی سازمان های بیمه گر
 ،alamolhoda.com تامین می شــود. بــه گــزارش
آیت ا... »سیداحمد علم الهدی« در دیدار با مدیرکل و 
اعضای ستاد گرامی داشت هفته بیمه سالمت در این 
استان با تاکید بر اهمیت جایگاه و نقش بیمه سالمت 
در تامین هزینه های حوزه سالمت کشور گفت: کاری 
که ســازمان بیمه ســالمت ایران در تامین هزینه های 
درمان مــردم انجام می دهد درخور تقدیر اســت و این 
خدمت رســانی، زمانی اهمیت بیشــتری می یابد که 
بیشــترین دریافت کنندگان این خدمات، فقرا و قشر 
ضعیف جامعه هستند. امام جمعه مشــهد با اشاره به 
سخن مقام معظم رهبری در خصوص نقش بیمه ها در 
کاهش رنج بیمارداری، گفت: خاصیت رســیدگی به 
فقرا و قشر ضعیف جامعه در این است که وقتی چشم 
فقیر محتاجی به دستان فردی اســت که مشکل او را 
حل می کند آن فرد در طول حیات همــواره از عافیت 
دنیوی برخوردار می شــود و دیگر دچــار گرفتاری ها 
و مشکالت ســخت نخواهد شــد.آیت ا... علم الهدی 
همچنین با اشاره به هزینه های سنگین حوزه سالمت 
ادامه داد:در شرایط کنونی که به لحاظ منابع مالی و 
اقتصادی مشــکالتی وجود دارد بهتر اســت تا دولت 
با تجمیع تمام بیمه های درمانی موجود منابع مالی 
پایداری را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم کشور 
فراهم آورد چرا کــه رفع دغدغه های مــردم در حوزه 
ســالمت جزو اولویت هــای اصلی وزارت بهداشــت، 

درمان و آموزش پزشکی است.

انتقاد مدیر کل ثبت اسناد از بی توجهی 
دستگاه های دولتی به اجرای قانون کاداستر: 

 وقتی دولتی ها اهتمام ندارند
 از مردم چه انتظاری می توان داشت 

 مدیــر کل ثبــت اســناد و امــالک خراســان رضوی 
از کوتاهی دســتگاه هــای دولتی در اجــرای قانون 
حدنگار )کاداستر( انتقاد کرد. به گزارش خراسان 
رضوی، قانــون حدنگار )کاداســتر( در اســفند ماه 
سال 93 به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور آن 
را به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد. طرح کاداستر 
به عنوان زیرســاخت توســعه کشــور این اقــدام را از 
دیگر فعالیت های عمده و اساسی بخش امالک این 
اســتان برشــمرد و اضافه کــرد متأســفانه بــا وجود 
نزدیک شــدن به زمــان پایانی تعیین شــده برای آن 
در قانون، متولیان حفظ و صیانــت از اراضی موات، 
ملی و حریم و بســتر رودخانه ها اهمیــت موضوع را 
جدی نگرفته اند تا جایی که بــه گفته مدیر کل ثبت 
اسناد استان، حتی برخی از دســتگاه های اجرایی 
از جمله راه و شهرســازی و آب منطقه ای اســتان، از 
مجموع مساحت امالک تحت صیانت و تولیت خود 
خبر ندارنــد و عزم جــدی در خصوص ارائه نقشــه و 
مستندســازی برای انفال هم نداشته اند. بر اساس 
آخرین آمار رســمی اعالم شده توسط مدیر کل ثبت 
اسناد و امالک اسناد، از مجموع 11 میلیون و 885 
هزار و 100 هکتار از مساحت استان 65 درصد آن 
معادل هشــت میلیون و 191هزار و 506 هکتار را 
اراضی مرتع تشکیل می دهد که تاکنون 56 درصد 
آن جانمایــی و 11 درصــد آن برابــر بــا 902 هزار و 
842 هکتــار تثبیــت و مــوازی اراضی تثبیت شــده 
ســند مالکیت حدنــگاری صــادر و تســلیم نماینده 
دولــت شــده و متأســفانه اســتان خراســان رضوی 
در این خصــوص در ردیف بیســت و هفتم کشــوری 
قرارگرفته است.با وجود گذشت پنج سال از تصویب 
و ابالغ این قانون، اما بر اساس آن چه مدیر کل ثبت 
اسناد و امالک خراســان رضوی اعالم کرده است، 
دســتگاه های دولتی تاکنون همکاری مناسبی در 
ایــن زمینه نداشــته اند. به گــزارش روابــط عمومی 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان، »محمد حسن 
بهادر« در ششــمین کارگروه امالک و کاداستر این 
اداره کل گفت : تنها درصد اندکی از امالک استان 
متعلق به اشــخاص و بیش از 85 درصد آن دولتی و 
 متعلق به بیت المال اســت. وی از مدیــران برخی از 
 دســتگاه هــا ی متولی گالیــه کــرد و افــزود: وقتی 
دولتی ها قانون حدنــگاری را که خود تصویب کرده 
اند بر اجرای آن اهتمــام ندارند از مردم و اشــخاص 

حقیقی چه انتظاری می توان داشت .

4 ماه فرصت تا تبدیل اسناد 	 
وی به موضوع تغییرات ایجاد شده در اسناد مالکیت 
نیز اشاره کرد و گفت : با تغییراتی که در اسناد مالکیت 
تک برگ اعمال شده، ضریب امنیتی این گونه اسناد 
افزایش یافته اســت.  بهادر افــزود : مالکان تا فرصت 
باقی است با مراجعه به واحد های ثبتی سراسر استان 
به تعویض اســناد مالکیــت دفترچه ای خــود اقدام و 
از مزایای آن اســتفاده کنند. وی خطــاب به متولیان 
انفال که واگذاری برای طرح های مختلف داشتند ، 
خاطرنشان کرد: اسناد مالکیت دفترچه ای در اختیار 
این گروه کمتر از چهار ماه دیگر اعتبــار دارد و پس از 
این مدت هرگونه اقــدام و ارائه خدمات بــه این گونه 
اسناد منوط به تعویض و تبدیل آن به حدنگاری است.

گزارش های  رسمی با برآوردهای مسئوالن درباره فرصت های  شغلی ایجادشده تفاوت دارد

آمار فرصت های شغلی، باالخره چند ؟
گزارش

مسعود حمیدی

 بنا بر اذعان مسئوالن، مهم ترین معضل کنونی 
کشــور ایجاد اشــتغال اســت و بر همین اساس، 
دولــت اعتبــارات زیــادی در قالــب برنامه هــا و 
پروژه های اشتغال زایی در نقاط مختلف کشور از 
جمله استان خراسان رضوی صرف کرده است؛ 
طبق سند برنامه عملیاتی ششم توسعه خراسان 
رضوی 1396-1400، جمعیت استان در افق 
1400 به بیش از شش میلیون و 900 هزار نفر 
خواهد رســید که از این تعداد دو میلیون و 510 
هزار نفر جمعیت فعال استان خواهد بود، طبق 
همین سند تا ســال  1400به جمعیت جویای 
شغل اســتان 319 هزار نفر افزوده می شود که 
برای ایجاد اشتغال مورد نیاز این جمعیت، جمعًا 
در چهار سال 1400 تا 1396 باید 434 هزار 
فرصت شغلی ایجاد شــود و نرخ بیکاری استان 
نیز به هفت درصد برسد، جمعیت شاغل استان 
به دو میلیون و 334 هزارو  900 نفر افزایش یابد 
و جمعیت بیکاران اســتان به 174 هزار و 829 
نفر کاهش پیدا کند. طبق این سند برای کنترل 

بیکاری استان باید »فرصت شغلی« ایجاد شود.
در تعریف فرصت شــغلی باید گفت  این فرصت 

هــا در واقع ظرفیــت های 
اشتغال زایی بر اساس طرح 
ها، برنامه هــا  و مجوزهای 
صادر  شده است. به عنوان 
مثال زمانی که ســازمانی 
پروانــه هایــی را بــرای راه 
اندازی یــک واحد تولیدی 
صادر مــی کند، تعــدادی 
نیــروی شــاغل مــورد نیاز 
بــرای ایــن واحــد، فرصت 
های شــغلی مد نظر است 
که به تبــع آن مجــوز ایجاد 

خواهد شد. مثال سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اســتان این نکته را مطرح می کند که به ازای هر 
پروانه کســب صادر شــده، 2.2 فرصت شــغلی 
ایجاد کرده است. بنا بر گفته برخی مسئوالن از 
جمله معاون امور اقتصادی استانداری و معاون 
اشتغال اداره کل استان، فرصت های شغلی بر 
اساس میزان فعالیت دستگاه ها طبق مجوزهای 
صادرشــده مانند پروانه های کســب، ساخت و 
بهره برداری و امثال آن برآورد می شود. بر اساس 
گزارش اداره کل کار اســتان در شــش ماهه اول 
امسال حدود 45 هزار فرصت شغلی در استان 
توسط دستگاه های مختلف ایجادشده است اما 
معاون استاندار معتقد است با توجه به این که آمار 
شاغالن اســتان در شــش ماه ابتدایی سال 50 
هزار نفر افزایش یافته )بر اســاس گزارش مرکز 
آمار(، بنابراین احتمــاال در این مدت باید چیزی 
حدود 70 هزار فرصت شــغلی در اســتان ایجاد 
شــده باشــد که به 50 هزار اشــتغال منجر شده 
است. این تفاوت حدود 25 هزار تایی در فرصت 
های شغلی ایجاد شده، اختالف عجیب و غریبی 
است که جای خالی یک ســامانه جامع و به روز، 
برای اشراف کامل اطالعات در حوزه اشتغال را 

به خوبی نشان می دهد.

43 هزار و 614 فرصت شغلی، بدون آمار 	 
بنیاد مسکن

و  کارآفرینــی  معــاون 
اشتغال، اداره کل تعاون، 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار 
اســتان به عنوان مسئول 
این حوزه درباره جزئیات 
شــغلی  فرصت هــای 

ایجادشده در استان در شش ماهه اول امسال به 
خراســان رضوی مــی گوید: طی نیمه نخســت 
امســال 43 هزار و 614 فرصت شــغلی توسط 
دستگاه های مختلف خراسان رضوی ایجاد شده 
است. از این تعداد 13 هزار و 691 فرصت شغلی 
در سامانه رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ثبت شده است. »محمدامین بابایی«  می افزاید: 
از این  بین 20 هزار و 171 فرصت شغلی توسط 
اداره کل صنعــت، معــدن و 
اســتان،  61.7  تجــارت 
فرصت شغلی به وسیله راه و 
شهرسازی و سه هزار و 645 
فرصت شغلی نیز توسط 68 
کاریابــی موجود در اســتان 
ایجادشده است. البته بنیاد 
مسکن استان، هنوز گزارش 
فرصــت های شــغلی ایجاد 
شــده را به مــا اعــالم نکرده 
است که با آمار بنیاد مسکن 
میزان فرصت های شــغلی 

استان طی شش ماه نهایی خواهد شد.

آمار 6 ماهه، 45 هزار و 325 فرصت شغلی 	 
برای جمع بندی این موضوع و نهایی شدن میزان 
فرصت های شغلی ایجاد شده )طبق گفته معاون 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان(، پیگیر 
گزارش عملکرد بنیاد مسکن استان می شویم. 
بر اســاس آن چــه روابــط عمومی بنیاد مســکن 
استان به ما اعالم می کند، این دستگاه در شش 
ماهه اول امسال 1711 فرصت شغلی در استان 
ایجاد کرده که با احتساب آن، میزان کل فرصت 
های شــغلی ایجاد شده اســتان توسط دستگاه 
هــای مختلف معــادل 45 هــزار و 325 فرصت 

شغلی است.

نحوه برآورد تغییری نکرده است	 
وی درباره این که آیا در نحوه برآورد فرصت های 
شغلی در استان طی امسال نسبت به سال های 
گذشته تغییری ایجادشده اســت نیز پاسخ می 
دهد: نحوه برآورد فرصت های شغلی ایجادشده 
در استان امسال نیز مانند سال های گذشته بوده 

و تغییری ایجاد نشده است.

تاکید بر استخراج دقیق اطالعات	 
امــا معــاون اقتصــادی اســتاندار نگاهی خوش 
بینانه تر به وضعیت استان در زمینه ایجاد فرصت 
های شغلی و اشتغال زایی دارد. »علی رسولیان« 
درباره وضعیت امسال نســبت به سال گذشته و 
کاهش 30 درصدی فرصت های شــغلی ایجاد 
شــده، می گویــد : نــرخ بیــکاری که مرکــز ملی 
آمار اعالم کرده اســت گویای وضعیت اشــتغال 
ایجادشده در استان است. سال گذشته آماری که 

اعالم می شد، اغلب مربوط به فرصت های شغلی 
غیر ســامانه ای بود، از ســویی دیگر تعهد استان 
برای ایجاد اشتغال در سال 97 هم بیشتر بود و 
بخشی از کاهش آمار مربوط به آن است، در حالی 
که امسال تأکید ما بر این بود که آمارها به صورت 
دقیق استخراج شــود تا گزارش غیرواقعی ارائه 

نشود.

تاکید معاون استاندار بر اطالعات مرکز 	 
آمار؛ 50 هزار فرصت شغلی خالص

رســولیان بابیان این که 
وضعیت اشــتغال استان 
نســبت به ســال گذشته 
بهتر است به گزارش مرکز 
ملی آمار استناد می کند و 
می گوید: عالوه بر این که 
گزارش مرکــز ملی آمــار کاهــش دو درصد نرخ 
بیکاری استان را نشان می دهد، تعداد شاغالن 
استان در سال 97 معادل دو میلیون و 14 هزار و 
670 نفــر بوده اســت کــه ایــن تعــداد در پایان 
تابستان امسال به دو میلیون و 65 هزار و 447 
نفر رسیده اســت. این آمار بیانگر آن است که در 
شــش ماهه اول امســال بیش از 50 هزار نفر به 
شاغالن استان افزوده شده است. وی تصریح می 
کند: گزارش مرکز آمار بیانگر آن است که میزان 
اشتغال خالص ایجادشده در استان در شش ماه 
بیش از 50 هزار فرصت شغلی بوده، این میزان 

همــه  باوجــود  اشــتغال 
ریزش های اشــتغالی است 
که طی شــش ماه در استان 
رخ داده است. یعنی ممکن 
اســت فرصت های شــغلی 
ایجادشــده در اســتان مثاًل 
70 هزار فرصت باشــند و از 
این تعــداد بیکار شــدگان و 
ریزش اشتغال کاسته شده 
که نــرخ خالص اشــتغال به 

50 هزار نفر رسیده است.

نمی توان همه اطالعات را ثبت کرد	 
معاون اســتاندار درباره اختالف آمارهای مرکز 
آمار با  آمار اداره کل اســتان نیــز اظهار می کند: 
بنده فکر می کنم آمار اداره کار کامل نباشد زیرا 
نمی توان همه فرصت های شــغلی ایجادشــده 
در اســتان را به صــورت دقیــق ثبــت کــرد. از 
ســویی گزارش هــای مرکز ملــی آمار بر اســاس 

شاخص های کاماًل علمی است.

رشد مصرف انرژی در صنعت بیانگر افزایش 	 
اشتغال است

رســولیان تصریح می کند: بنده معتقدم این 
آمارها تا حدی برآوردی اســت و شاید چیزی 

حدود 10 درصد با واقعیت اختالف داشــته 
باشــد اما بــا توجــه به ایــن که شــاخص هایی 
مانند میــزان مصرف انــرژی )بــرق و گاز( در 
حوزه تولیــد و صنعــت اســتان، افزایش 10 
درصدی را نشــان می دهد می تــوان گفت به 
رغم فشــارهای اقتصادی و نوسان های نرخ 
ارز میزان اشتغال استان طی شش ماه بهبود 
یافته اســت. اگرچه مــا در تالش هســتیم که 
بتوانیم مبنای دقیق تر و سامانه هایی را ایجاد 
کنیم که امکان ثبت تمام فرصت های شغلی 
ایجادشده در استان توسط تمامی بخش های 
مختلــف اقتصــادی و امــکان برنامه ریــزی 
دقیق تر بــرای ایجــاد اشــتغال در اســتان را 

فراهم آورد.

مدیر کل : گزارش مرکز ملی آمار فراگیرتر 	 
است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعــی اســتان نیــز 
دربــاره اختــالف آماری 
موجود می گویــد: بدون 
شک اطالعات ارائه شده 
توســط مرکــز ملــی آمار 
فراگیرتر هستند. البته این به آن  معنی نیست که 
آن چه توســط کمیته کارگروه اشــتغال اســتان 

اعالم می شود غیردقیق است.
 »محمد ســنجری« با تأکید بر این کــه آمارهای 
اعالم شده توســط کمیته 
کارگروه اشــتغال اســتان 
واقعی اســت، می افزاید: 
کمیتــه  توســط  چــه  آن 
اشــتغال اعالم می شود بر 
اساس تعهدات ایجادشده 
برای دستگاه های متخلف 
اســتان در ابتــدای ســال 
است که دستگاه ها موظف 
گزارش هــای  هســتند 
مربــوط بــه فرصت هــای 
شــغلی خــود را بــه ایــن 
کمیتــه منعکس کننــد. بنابراین اگــر اختالف 
آماری در این خصــوص وجــود دارد احتمااًل به 
خاطر فرصت های شغلی اســت که امکان ثبت 
آن ها وجود ندارد یــا گزارش های ناقص برخی 
دســتگاه های استان اســت.اگرچه بدون شک 
ایجاد فرصــت های شــغلی و اشــتغال زایی در 
اســتان، نتیجه عملکرد مثبت مســئوالن و هم 
افزایی گروهی است اما باید توجه داشت، دقیق 
نبودن آمارها و به روز نبودن سامانه های مرتبط، 
باعث ایجــاد تناقض ها و ابهاماتی می شــود که 
می تواند برای حوزه اقتصادی استان آسیب زا 
باشد. آسیبی که تنها با ایجاد یک سامانه به روز 

و جامع قابل رفع است.
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خبر

سیاسی

دبیر مجمع نیروهای خط امام)ره( در استان: 

 روند اصالح طلبان برای رسیدن
 به لیست واحد مناسب است 

دبیــر مجمــع نیروهــای خــط 
امــام)ره( بــا اشــاره بــه این که 
تعامــل این مجمــع با شــورای 
اصالح طلبــان  هماهنگــی 
بسیار خوب است، گفت: روند 
برگــزاری جلســات شــورای 

هماهنگی اصالح طلبان برای رسیدن به لیست واحد 
مناسب است و مشــکلی در این خصوص نداریم، 95 
درصد با هم هماهنگ هستند و طبیعی است که پنج 
درصد نیز اختالف نظرهایی داشــته باشــند. »مظفر 
علیزاده« در گفت وگو با ایســنا افــزود : برای انتخابات 
مجلس،  هر گروه و حزبی برای خود افرادی را در نظر 
دارد و این افراد را در تشــکل خود مورد نقد و بررســی 
قــرار می دهد، در نتیجــه این عمل باعث می شــود که 
در شــورای هماهنگــی آن فــرد را پیشــنهاد دهــد که 
یا مقبــول می شــود یا نــه. اگر مقبــول قــرار گرفت که 
مشکلی وجود ندارد اما اگر مقبول قرار نگرفت از جریان 
شــورای هماهنگی تبعیت می کند. علیــزاده افزود : 
سیاست ما یک سیاست متحد است، تمامی گروه های 
هماهنگی که در تهران کنگره تشــکیل دادند و مورد 
تایید وزارت کشــور قرار گرفتند، دبیران کل آن ها در 
تهران و خراسان رضوی با هم متحد شدند تا از آن چه که 
شورای هماهنگی تصمیم خواهد گرفت تبعیت کنند و 

هیچ کدام متفرق نشوند.

 80 درصد نمایندگان استان به وظایف خود 	 
عمل نکردند

وی در خصوص عملکرد نمایندگان استان نیز گفت: 
80 درصد نمایندگان اســتان به وظایــف خود عمل 
نکردند و باید در آینده پاسخ گوی کارهایی که انجام 
دادند باشــند، ما در این مــوارد از نماینــدگان انتقاد 
داریم. علیزاده خاطرنشان کرد: نماینده ها دو وظیفه 
دارنــد، اولیــن وظیفه ایــن اســت کــه درد دل مردم، 
جامعه و مشــکالت جامعه را بدانند و طرح هایی را به 
عنوان قانون به مجلس ارائه دهند، دومین وظیفه این 
است که بعد از تصویب قوانین بر آن ها نظارت کنند. 
متاســفانه 80 درصد نمایندگان استان جای خود را 
تغییر دادنــد و تبدیل به مدیــر کل اداره راه، آموزش و 
پرورش، دارایی و مسکن و شهرسازی شدند. زمانی 
که نمایندگان می خواهند رای مــردم را بگیرند، این 
کارها را شــروع می کنند اما هیچ کدام وظایف آن ها 
نبوده و تخلف اســت. این فعال سیاسی اصالح طلب 
ادامه داد: نماینده مجلسی که بیان می کند فالن فرد 
باید مسئول آموزش و پرورش یک شهرستان در حوزه 
انتخابیه او شــود، تخلف کرده، گرچه وزیر مربوط نیز 
بی کفایت اســت، چراکه اگــر تدبیر داشــت و به فکر 
میزش نبود، هرگز زیر بار این پیشنهاد نمی رفت، بلکه 
پیشنهاد را می گرفت، بررســی می کرد و فرد مفید را 

برای اداره این کار منصوب می کرد.

خبر

اقتصادی

انعقاد 102 قرارداد با سرمایه گذاران 
در شهرک های صنعتی استان

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
خراســان رضوی از انعقــاد 102 قــرارداد در بخش 
تولیــد، در شــهرک ها و نواحــی صنعتی این اســتان 
در شــش ماه اول امســال خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان 
رضوی،»مســعود مهــدی زاده مقــدم« در بازدیــد از 
واحدهای صنعتی شــهرک صنعتی بینالــود، اظهار 
کرد: با حمایت ها و مشــوق های ابالغی که از ســوی 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
ابالغ شــد تا پایان شــهریورماه تعداد 102 قــرارداد 
بــا ســرمایه گذاران در شــهرک ها و نواحــی صنعتی 
اســتان، امضا و زمین به آن ها واگذار شد. وی افزود: 
از تمــام ظرفیت ها در روند تســهیل واگــذاری زمین 
برای سرمایه گذاران استفاده می کنیم تا متقاضیان 
بدون دغدغه به خانواده بزرگ صنعت استان ملحق 
شــوند. مهدی زاده مقدم بیان کرد: با توجه به انعقاد 
این قراردادها 41 هکتار زمین به سرمایه گذاران در 
شــهرک ها و نواحی صنعتی واگذارشــد. وی اضافه 
کرد: بیشــترین تعــداد واگــذاری مربوط بــه صنایع 
غذایی و شــیمیایی در شهرک های صنعتی مشهد-
کالت، تربت حیدریه و چناران اســت. رئیس هیئت 
مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان 
رضوی، گفت: شرایط مناسبی برای واگذاری زمین 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســت که در مناطق 
کمتر توسعه یافته به صورت 15 درصد نقد با اقساط 
36 ماهــه و در مناطق برخــوردار بــا 30 درصد نقد و 
اقســاط 30 ماهه انجام می شود. مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان خراســان رضــوی، 
خاطرنشــان کرد: تمام تالش خود را بــرای کمک به 
واحدهای صنعتی و تولیدی می کنیم  تا واحدها بدون 

دغدغه ای به تولید و فعالیت مشغول باشند.

معاون استاندار:در تالش 
هستیم که بتوانیم مبنای 
دقیق تر و سامانه هایی را 

ایجاد کنیم که امکان ثبت 
تمام فرصت های شغلی 

ایجادشده در استان توسط 
تمامی بخش های مختلف 

اقتصادی را فراهم آورد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان:اگر اختالف 

آماری در این خصوص 
وجود دارد احتمااًل به خاطر 
فرصت های شغلی است که 

امکان ثبت آن ها وجود ندارد 
یا گزارش های ناقص برخی 

دستگاه های استان است

متهم فراری در کرج بازداشت شد

9 میلیارد فرار مالیاتی با دریافت کارت بازرگانی در خراسان رضوی
فردی که بــا دریافــت کارت بازرگانی در خراســان رضــوی و 9/4 
میلیارد تومان فرار مالیاتی، به کرج متواری شــده بود، بازداشــت 
شد. فرمانده انتظامی اســتان البرز در تشــریح عملیات بازداشت 
این فرد گفت : در پی دریافت نیابتی، مبنی بر فرار مالیاتی فردی، 
توسط یکی از ادارات اســتان خراســان رضوی و دستور رسیدگی 
به موضــوع از دادســرای کــرج، پرونــده به پلیــس آگاهی اســتان 
البرز  ارجاع شد. ســردار »عباســعلی محمدیان« افزود : بالفاصله 
کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی وارد عمل 
و در بررســی  جزئیات پرونده مطلع شدند، متهم با تأسیس شرکت 
های صوری، دریافــت کارت بازرگانــی و امتیــازات ایــن شــرکت 
ها اقدام به واردات کاال به میزان بسیار زیاد کرده و به علت نپرداختن 
مالیات، موجب تضییع حقوق بیت المال و فرار مالیاتی به مبلغ 94 

میلیارد ریال شــده اســت. وی تصریح کرد: با توجه بــه نبود آدرس 
دقیق از نامبرده، متواری بودن وی و این که فقط آخرین آدرس این 
شخص در سال 90 در کرج موجود بود، با پیگیری های شبانه روزی و 
بررسی آدرس های احتمالی و انجام تحقیقات نامحسوس در نهایت 
متهم در منطقه »مهرویال« شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه 
دستگیر شد. محمدیان خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به اداره 
پلیس آگاهی، به جرم خــود مبنی بر فرار مالیاتی اعتــراف و اظهار 
کرد که پس از دریافت کارت بازرگانی در اســتان خراسان رضوی 
به واردات انواع کاالها اعم از تجهیزات پزشکی و الکترونیکی اقدام 
کرده و به علت بدهی و فرار مالیاتی به شهر کرج متواری و در آن جا 
ساکن شده است. بر اســاس این گزارش، متهم با صدور قرار وثیقه 

قانونی روانه زندان شده است.
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گزارش جلسه

اجتماعی

دبیر کارگروه نجات کشف رود خبر داد:

 تعیین تکلیف تعامل دستگاه ها 
 با شهرداری برای سامان دهی 
کشف رود طی روزهای آینده

دبیر کارگروه نجات کشف رود از تعیین  تکلیف نحوه 
تعامل دستگاه های مرتبط با سامان دهی کشف رود 
طی روزهای آینده خبــر داد. علیمیرزایی در گفت و 
گو با »خراسان رضوی« با اشــاره به تشکیل کارگروه 
ویژه سامان دهی کشف رود با حضور معاون عمرانی 
استاندار و دستگاه های مرتبط با سامان دهی کشف 
رود،  اظهار کرد : با توجه به این که شهرداری به عنوان 
فرمانده سامان دهی کشف رود انتخاب شده، نحوه 
تعامل دستگاه های مرتبط با شهرداری طی چند روز 

آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
همچنین به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط 
زیســت اســتان، تــورج همتــی مدیــر کل حفاظــت 
محیط  زیســت خراســان رضــوی در نشســتی که با 
حضوراعضای کارگروه ســامان دهی کشف رود در 
دفتر معاونــت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
برگزار شــد، با ارائــه گزارشــی از اقدامــات کلیدی 
صورت گرفته برای سامان دهی وضعیت کشف رود، 
از ضرورت تبدیل رویکرد ســنتی به رویکرد زیســت 
بومی بــرای حفاظت از ایــن رودخانه ســخن گفت. 
وی مدیریت زیست بومی را راهبردی برای مدیریت 
جامــع زمیــن، آب و منابع زیســتی و تقویــت کننده 
حفاظت و پایداری بیان کرد و افزود: در این رویکرد 
انعطاف گرایانه، مردم و معاش آن ها در مرکز تصمیم 
گیری مدیریت و حفاظت قرار می گیرند و به همین 
دلیل این رویکرد تفاوت عمده ای با روش های سنتی 
حفاظت دارد. وی درادامه با اشاره به ضرورت ایجاد 
رودپارک و پهنه بندی های متناظر با گردشگری به 
عنوان رویکردی جدیــد برای رفع مشــکالت حوزه 
کشف رود، بر مدیریت طبیعت محور با فعالیت های 
سبز و هماهنگ با اکوسیستم منطقه تاکید کرد و در 
ادامــه از تجارب موفق بــه کارگیری ایــن رویکرد در 
اکوسیســتم های کالن ملی و فراملی سخن گفت. 
مدیر کل محیط زیســت اســتان، همچنین با تبیین 
روند اجرایی مدیریت زیست بومی رودخانه حفاظت 
شــده کشــف رود در اســتان تصریح کرد: دو کارگاه 
تحلیل دست اندرکاران رودخانه حفاظت شده کشف 
رود، تیرماه امســال درمشهد برگزار شــده و تدوین 
برنامه مدیریت جامع در یک فرایند مشارکتی درحال 
تدوین است که نتایج آن در اختیار شهرداری مشهد 
قرار می گیرد.وی تصریح کرد: جلوگیری از تخریب 
و تصرفات و  آلودگی های منطقه و نیز تعریف ماتریس 
مسئولیت دستگاه های اجرایی طبق قانون، در شرح 
دستگاه نظارتی و حاکمیتی حفاظت محیط زیست 
اســت و امیدواریم  مدیریت زیســت بومــی منطقه با 
سیاست گذاری کالن اســتانداری و مشارکت همه 
دســتگاه ها  با عاملیت شــهرداری مشــهد به نتیجه 

مطلوب برسد.

تقدیر معاون رئیس جمهور از اقدامات زیست 	 
محیطی شهردار مشهد

همچنین عیسی کالنتری با ارسال تقدیرنامه ای که 
در این جلسه توسط  مدیر کل حفاظت محیط زیست 
استان، به شهردار مشهد اهدا شد، از خدمات کالیی 
در حوزه محیط زیست قدردانی کرد.  در بخشی از 
متن این تقدیر نامه آمده است: »یقین داشته باشید 
تالش بی ریا، دوراندیشانه و خالص جنابعالی، برای 
حفظ و صیانت از محیط زیست نه تنها ستودنی است 
بلکه اقدامی ماندگار در ادای حقوق شهروندی مردم 
شــریف و زائران مشــهد و فردایــی ماندگارتر برای 
آیندگان خواهــد بود؛ لــذا بدین وســیله از زحمات 
بی دریغ جنابعالی در اعتالی محیط زیســت کالن 

شهر مشهد، تشکر و قدردانی می نماییم.«
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شورای شهر

محمدحسام مسلمی

روز گذشــته هفتــاد و پنجمیــن جلســه علنی 
شــورای شــهر برگزار شــد و اعضا به بررســی و 
تصویــب ۱0 دســتور کار پرداختنــد و در مهم 
تریــن مصوبــه، آییــن نامــه حمایت و تشــویق 
اعالم کنندگان مفاســد اداری در شــهرداری 
مشــهد را به تصویب رســاندند. مصوبــه ای که 
حمایت ها و پاداش هایی را برای افشاکنندگان 
فساد یا همان ســوت زنان در نظر گرفته است 
و گامی جدی برای مقابله با فســاد در مدیریت 
شــهری خواهد بود. در بســیاری از کشورهای 
دنیا، برای حمایت از افشاگران فساد و تشویق 
آن ها، قوانینی با عنوان حمایت از ســوت زنان 
فســاد )یعنی اولین افرادی که گزارشی از یک 
فساد یا تخلف مالی ارائه می دهند( وجود دارد 
که طبق بررسی ها، بهترین ساز و کار مقابله با 

فساد و اختالس است.
بــه گــزارش »خراســان رضــوی«، حمیدرضــا 
موحدی زاده که در غیاب حیدری ریاست این 
جلسه را بر عهده داشت، در ســخنانی ابتدا به 
به ماموریت اخیر خود در کشــور ایتالیا و شــهر 
تاریخــی ماتــرا اشــاره و اظهارکرد: »ماتــرا« در 
ســال 20۱۹ از طرف اتحادیه اروپــا به عنوان 
پایتخت فرهنگی کشورهای اروپایی شناخته 
شــده و با توجه به انتخاب »مشــهدمقدس« به 
عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم، با رایزنی 
ســفارت جمهــوری اســالمی ایران در کشــور 
ایتالیا، به نمایندگی از مردم مشــهد و اســتان 
برای گســترش همکاری ها به این کشور سفر 
کردیم. وی در ادامه به تشــریح مناســبت های 
هفته جاری پرداخت و با تســلیت فرارســیدن 
دهه پایانی ماه صفر، رحلت پیامبر اکرم)ص(، 
شهادت امام حسن مجتبی)ع( و امام رضا)ع(، 
گفت: رافت، مهربانــی و فروتنی، ویژگی های 
بارز شــخصیت پیامبر گرامی اســالم بــود و از 
ســوی دیگر امام حســن)ع( را هم می تــوان به 
عنــوان نماد صلــح، صفــا و صمیمیــت در بین 
مسلمانان دانست.  وی تصریح کرد: در ایتالیا 
بارها به تشریح شخصیت امام رضا)ع( پرداختم؛ 
شــخصیتی که ۱2 قــرن پیش، مناظــره های 
مختلفی بــا نماینــدگان ادیــان الهــی برگزار 
می کــرده اســت. وی افــزود: اگــر بــه دنبــال 
خشــنودی امام رضا)ع( و قدم نهادن در مسیر 
سیر و سلوک رضوی هستیم، مشهدمقدس باید 
نمادی از همین آزاداندیشــی باشد؛ برگزاری 
صرف مراسم بزرگداشــت کافی نیست و وجه 
اصلی شــخصیت ائمه )ع( نباید تحت الشعاع 

برخی حواشی غیرمستند قرار گیرد.
در ادامه این جلســه، مدیرکل ورزش و جوانان 
استان نیز که به مناسبت هفته تربیت بدنی در 
صحن علنی شورا حضور یافته بود، در سخنانی 
گفت: حمایت های شورای پنجم شهر مشهد از 
ورزش همگانی و قهرمانی ســبب شده روند رو 

به رشدی را شاهد باشیم، نشاط اجتماعی در 
سطح جامعه شکل گرفته اســت و مردم به تیم 
های شهر خود افتخار می کنند. فرزاد فتاحی 
با بیان این که بخشــی از حمایت های شورای 
شهر و شهرداری از ورزش موجب شده 5۳ تیم 
در لیگ های مختلف از مشــهد حضور داشــته 
باشــند، تصریح کرد: بدون شــک حضــور این 

تیم ها باعث ایجاد نشاط اجتماعی است.

تصویب آیین نامه حمایت از ورزش قهرمانی 	 
شورا در ادامه وارد دســتورکارهای خود شد و 
در اولین دستور کار، آیین نامه حمایت از ورزش 
قهرمانی به منظور حمایت، مشارکت و تجلیل از 
تیم ها، مجموعه ها و قهرمانان ورزشی را با قید 

دو فوریت به تصویب رساند.
دستور کار دوم نیز نام گذاری پنج میدان بی نام 
در منطقه سپاد مشهد بود که طبق مصوبه شورا، 
میدان اول به نام خیام نیشابوری، میدان دوم به 
نام عطار نیشابوری، میدان سوم به نام مولوی 
بلخی، میدان چهــارم به نام شــمس تبریزی و 

میدان پنجم به اسدی طوسی نام گذاری شد.
البته بررسی این الیحه با بحث هایی نیز همراه 
بود، بر اســاس بند ششــم ایــن الیحه قــرار بود 
میدان الله در بولوار الدن به میدان آتش نشان 
تغییر نام دهد و به گفته  احسان اصولی رئیس 
کمیســیون فرهنگی شــورا برای تغییر نام آن 
نظرسنجی شــده که 66 درصد از اهالی با آن 
موافق بودند. گندمی نیز درباره تغییر نام میدان 
الله بــه میدان آتش نشــان گفت: مــن مخالف 
نیســتم میدانی به نام آتش نشــان نــام گذاری 
شود ولی اهالی منطقه الدن با اسم میدان الله 
خو گرفته اند. در نهایت قرار شــد برای بند 6 ، 
الیحه ای دیگر بــرای تصویب بــه صحن علنی 

ارسال شود.

سوت زنان زیر چتر حمایتی مدیریت شهری	 
شورا در سومین دستور کار خود نیز الیحه آیین 
نامه حمایت و تشــویق اعالم کنندگان مفاسد 
اداری در شهرداری مشهد را به تصویب رساند.

بتول گندمی رئیس کمیسیون برنامه وبودجه 
شورا در حاشیه صحن علنی درباره جزئیات این 
آیین نامه گفت: یکی از گالیه های شهروندان 

در همــه ادوار، فســادی بــوده کــه در مجموعه 
شــهرداری به ویــژه در بخــش  شهرســازی در 
قالب رشــوه وجود داشته اســت، این آیین نامه 
یک حمایت از گزارشگر فساد را ایجاد می کند 
که هم کارش تسریع می شــود و هم با گزارش 
فساد 20 درصد از منابع مکتسبه ای که ایجاد 
می شود به فردی که این فساد را گزارش کند، 
پرداخت می شود.  وی افزود: پیش بینی کردیم 
ســقف این پاداش 200 میلیون تومان باشد، 
همچنین کارمندانی که فساد را گزارش کنند 
ضمن ارتقای شــغلی، دو ماه حقوق و پاداش را 
به صورت کامل دریافت می کنند یا شهرداری 
تسهیالتی  را در اختیار آن ها قرار می دهد. وی 
تصریح کرد: در بررسی هایی که داشتیم اولین 
شهرداری و شورای شهری  هستیم که  این آیین 
نامه را به تصویب رسانده است و سابقه دیگری 
پیدا نکردیم. وی افزود: بعد از این که ثبت فساد 
انجام می شود دبیرخانه به دو مرجع حراست و 
بازرسی، این گزارش را در قالب یک کد و نه نام 
اشخاص ارسال می کند، این گزارش محرمانه 
اســت و اگر صحت آن تایید شــد، اعالم کننده 
از این حمایــت ها برخوردار می شــود، ما اصال 
نمی دانیــم چه کســی گــزارش را مطــرح می 
کند، برای ما موضوع مهم این است که گزارش 
ارسال شده را بررســی کنیم تا اگر فسادی رخ 
داده با آن برخورد شــود. گندمــی اظهار کرد: 
اگر پیمانکاران هم چنین مواردی را مشاهده  و 
اعالم کردند در واگذاری کارها بر اساس قانون 
برای آن ها تســهیالتی در نظر گرفتــه خواهد 
شــد، پیمانکارانی هم که ثابت شــود کار آن ها 
فرایند خالفی دارد، در فهرست سیاه قرار می 
گیرند و محرومیت برای آن ها در نظر گرفته می 
شود. وی با بیان این که دبیرخانه این موضوع در 
شورای شهر مستقر شده است، افزود: ریاست 
تیمی کــه در کمیســیون درباره گــزارش های 
وصولی تصمیم می گیرد با شهردار است. وی 
در پاسخ به این سوال که اگر در فرایند بررسی 
گزارش، تخلف و فساد محرز شود آیا به دستگاه 
قضایی هم ارسال می شود، گفت: اگر تخلف و 
فساد فرد مشخص شد آن قسمت که مربوط به 
شهرداری است با آن برخورد  می شود و بحث 

اخراج و ارجاع به سیستم قضایی وجود دارد.

موحدی زاده نایب رئیس شورای شهر مشهد نیز 
در حاشیه این جلسه درباره این آیین نامه گفت: 
هدف از این آیین نامه، این است که اگر در جایی 
شهروندان احساس کنند فسادی در سیستم 
اداری وجود دارد بتوانند آن را به مراجع خاص 
گــزارش کنند، ضمن ایــن که گــزارش ها باید 
مستند باشد چرا که اگر مستند  نباشد، طرف 
می تواند اعاده حیثیت کند و در آیین نامه  تمام 

نکات پیش بینی شده است.

معافیت خانواده شهدا و ایثارگران از 	 
هزینه های کفن و دفن

الیحه معافیت خانواده معزز شــهدا و آزادگان، 
جانبــازان و خانــواده آن هــا و رزمنــدگان از 
هزینه های دفن و کفن نیــز در ادامه به تصویب 
شورا رسید. بر اســاس این مصوبه »شهرداری 
مشهد مکلف است، در راستای اجرای جزء )4( 
بند )ث( ماده ۸۸ قانون برنامه ششــم توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهوری 
اسالمی ایران، نســبت به کفن و دفن والدین، 
همسران و فرزندان شهدا، آزادگان و همسران 
و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان 
جانبــازان 25 درصــد و باالتــر و رزمنــدگان با 
سابقه حضور شــش ماه و باالتر در جبهه، بدون 
دریافت بهای خدمات اســتفاده از ســردخانه 
در روز اول، انتقال از داخل شــهر به سالن های 
معراج، تدفین در قبور بلوک های عمومی یک یا 
دوطبقه، امور اداری و تشکیل پرونده، تغسیل و 
تدفین عمومی، تسطیح و بتن ریزی بلوک های 
عمومی و نگهــداری و ترمیم  قبــور به مدت ۳۳ 

سال، اقدام نماید.«

60 سفر رایگان در ماه برای معلوالن	 
شورای شــهر همچنین در دســتور کار دیگری، 
الیحه ارائه خدمات حمل و نقل عمومی رایگان 
بــرای معلــوالن را تصویب کــرد. بر این اســاس 
»شــهرداری مکلف اســت، در راســتای اجرای 
تبصــره 2 مــاده 5 قانــون حمایــت از حقــوق 
معلوالن، بند 2۷ منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد، ایجاد رفاه برای معلوالن 
جسمی حرکتی و تسهیل در ارائه خدمات حمل 
و نقل عمومی درون شهری به آن ها، برای هر فرد 
با معلولیت درجه شدید و خیلی شدید، تعداد 60 

سفر رایگان در هر ماه منظور نماید.«
مجوز واگذاری سهام سازمان مدیریت پسماند 
به ســهامدار حقوقی طرف مشــاركت شركت 
پلیمر پالست بارثاوا )شركت چالشان شرق(، 
اطالع رســانی عمومی مواد 24 و 25 دفترچه 
ضوابط محاسبات درآمدی، پرداخت هزینه ارائه 
خدمات حمل و نقل دانش آموزان اســتثنایی 
نیازمند، مجوز انعقاد قرارداد مشارکتی اجرای 
پروژه توحید، مجوز انعقاد قرارداد مشــاركتی 
پروژه ابــرار 4 و اصالح بند ۱-۳ مــاده ۳ صلح 
نامه پروژه مشارکتی حریر، از دیگر مصوبات این 

جلسه شورای شهر مشهد بود.

شورای شهر مشهد آیین نامه حمایت و تشویق اعالم کنندگان مفاسد اداری را تصویب کرد

پاداش تا 200 میلیونی برای »سوت زنان« شهری
کارمندان شهرداری و پیمانکاران با گزارش فساد، تسهیالت و پاداش می گیرند
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در بازدید شهردار و جمعی از مدیران شهری 
مشهد از خط 2 قطارشهری اعالم شد:

 مهر ۹۹؛ بهره برداری 
از ایستگاه پایانی خط ۲

در بازدید شهردار و جمعی از مدیران شهری مشهد 
از خط 2 قطارشهری اعالم شد دو ایستگاه الندشت 
و کوهســنگی در این خط تا پایان آبان مــاه به بهره 
برداری می رســد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
شهرداری مشهد، مدیرعامل شرکت قطار شهری 
شــهرداری در این زمینه گفت: در عرض چهار ماه 
با همه مشــکالتی که وجود داشــت، ایستگاه ها را 
آماده بهره برداری کرده ایــم و امیدواریم بتوانیم با 
همین سرعت، نواقص و کاستی های اندکی را هم 
که وجود دارد رفع کنیم تا ایســتگاه ها کامل شود. 
کیانوش کیامرز با بیان این که اقدامات الزم برای 
اتمام ایستگاه شهرک سالمت، تنها ایستگاه باقی 
مانده خط 2 نیز در حــال انجام اســت، ادامه داد: 
تجهیزات الزم برای این ایســتگاه از خارج کشــور 
وارد شــده و امیدواریم تا پایان امسال این ایستگاه 
هم به بهــره برداری برســد. وی اظهــار کرد: طبق 
برنامه ریزی های انجام شده بناست تا مهرماه سال 
آینده مســیر خط 2 قطار شــهری را به پایان و همه 
ایستگاه ها را به بهره برداری برسانیم. سپس برنامه 
های خط 4 قطار شــهری را آغاز کنیم. مدیرعامل 
شرکت قطار شهری شهرداری مشــهد با بیان این 
که شفت خط 4 قطار شــهری هم در حال طراحی 
اســت، تصریح کرد: به زودی تی.بــی.ام خط ۳ از 
ایستگاه امامت خارج می شود و برنامه زمان بندی 

آن به زودی اعالم خواهد شد.

بارش اولین باران پاییزی در مشهد

اولیــن بــاران پاییــزی باالخــره بعــد از 2۹ روز در 
مشهد باریدن گرفت و حال و هوای شهر را پاییزی 
کــرد. این بــاران البته هوای مشــهد را در شــرایط 
ســالم تری نســبت به روز قبل قرار داد. به گزارش 
ایرنا آن طور که کارشــناس مرکز پیش بینی اداره 
کل هواشناســی اســتان اعالم کرده است، بارش 
باران  در شهرستان های نیشابور، چناران، مشهد 
و ســبزوار گزارش شــده کــه بیشــترین بــارش در 
نیشــابور به میزان 2 میلی متر بوده است. فریدون 
سنگچولی افزود: میانگین دمای هوا تا پایان هفته 

جاری تغییر محسوسی نخواهد داشت.



 انتشار4 عنوان اثرجدید به نشر 
درحوزه رضوی 

همزمان با فرا رســیدن دهــه پایانی مــاه صفر و در آســتانه 
ســالروز شــهادت امام علی بن موســی الرضا)ع( چهار اثر 
تازه انتشــارات به نشــر روانــه بازار کتاب شــد. بــه گزارش 
روابط عمومی انتشــارات آستان قدس، »حسین سعیدی« 
مدیرعامــل بــا اعالم ایــن خبــر افــزود: مجموعــه »ادعیه، 
زیــارات، نمازهــا، صلــوات، اذکار، حرزهــا و نیایش هــای 
امام رضا)ع(« همزمان با فرارســیدن دهــه پایانی ماه صفر 
توسط انتشــارات به نشر منتشــر شد و در دســترس زائران 
و مجــاوران آن حضــرت قــرار گرفــت. ایــن کتــاب در پنج 
بخش، ضمن ارائه مفهوم زیــارت و آداب آن و نگاهی کوتاه 
به زندگــی امام رضــا)ع(، مجموعــه ای از زیــارات، ادعیه، 
اذکار، صلوات، نماز، حرز و نیایش هــای امام رضا)ع( را به 
صورت دسته بندی شده برای سهولت و بهره مندی زائران 
حضرت علی بن موســی الرضــا)ع( ارائه می دهــد. کتاب 
»امام رضــا)ع( و کرامت انســانی« تالیــف محمد حکیمی، 
»عنایات امام رضا)ع( به روایت عالمان« با نگارش و پژوهش 
فتح ا... درخشــان،  »بیایید این گونه زیــارت کنیم« به قلم 
حجت االسالم روح ا...شفیعیان دیگر آثار تازه منتشر شده 

به نشر به مناسبت دهه آخر صفر است.

اخبار

گوناگون

 آغاز به کار ایستگاه های 
آستان قدس برای خدمت رسانی 

به زائران پیاده
در آستانه شــهادت حضرت رضا)ع( معاونت اماکن 
متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی با برپایی 
ایســتگاه های پذیرایی و خدمت رســانی بــه زائران 
پیاده دهه پایانی ماه صفر فعالیت خود را در ایستگاه 
جواد االئمــه)ع( آغاز کرد.مدیر امور خدمه آســتان 
قدس رضــوی در حاشــیه افتتاح موکب ملــک آباد 
در گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز، گفت: با توجه 
به حضور نخســتین گروه زائران پیاده از شهرستان 
بیرجند در ایستگاه ملک آباد، کار خدمت رسانی به 
زائران در ایستگاه های برون شــهری آستان قدس 
رضوی از امروز آغاز شــد. محمد توکلی اظهار کرد: 
مجموعه اماکــن متبرکــه در این ایام 50 ایســتگاه 
خدمت رســانی دایر خواهد کرد که 10 ایستگاه در 
ورودی های شهر مشهد و 40 ایستگاه در داخل شهر 
وظیفه خدمت رسانی و اسکان زائران را در روزهای 
منتهی به ماه صفر بر عهده خواهند داشت.وی بیان 
کرد: پیش بینی  می شود 800 هزار وعده پذیرایی 
صبحانه، ناهار و شــام در این ایام توزیع شود و طبق 
برآوردهای انجام شــده این عدد باالتــر نیز خواهد 
بود. توکلی با بیان این که در مدت هشت روز برپایی 
این ایستگاه ها سه هزار خدمه و خادمیار مسئولیت 
خدمت رسانی مســتقیم به زائران را برعهده دارند، 
افــزود: عــالوه بــر خدمت رســانی در حــرم مطهــر 
مســئولیت ســنگین تر ما خدمت رســانی به زائران 
پیاده اســت که در این ایام تمام خدمه و خادمیاران 
آماده باش خواهند بود تا خدمت رسانی به زائران و 
مجاوران رضوی را با کیفیت مطلوبی انجام دهند. 
مدیر امور خدمه اضافه کرد: ســال گذشــته در دهه 
پایانی ماه صفر حدود 500 هزار زائر پیاده به مشهد 
مشرف شدند که پیش بینی شــده است امسال این 

تعداد افزایش 30 درصدی داشته باشد.

خدمت رسانی اصناف به زائران 
دبیر اجرایی اتاق اصناف مشهد گفت: همزمان با ایام 
پایانی ماه صفر و حضور زائران پیاده در مشهد، 14 
اتحادیه این شهرستان برای ارائه خدمات رایگان به 
زائران اعالم آمادگی کردند. »سید جمال کاظمی« 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اتحادیه ها با 
راه اندازی ایســتگاه های صلواتی در داخل و خارج 
شهر و استقرار در غرفه عرصه میدان شهدا از دوم آبان 
به مدت شش روز خدمات رایگان ارائه می دهند. وی 
اظهار کرد: اسکان، تامین یک وعده غذایی، شست 
و شــوی لباس، تعمیر کفــش، توزیع غــذا و نذری از 
جمله خدمات ارائه شده توسط اعضای این اتحادیه 
ها به زائران است. وی گفت: امسال برای نخستین 
بار این اتاق با شهرداری مشهد تفاهم نامه ای مبنی بر 
استقرار غرفه در عرصه میدان شهدا منعقد کرده که 
براساس آن پنج غرفه به ارائه خدمات رایگان اتحادیه 
های کفاشان، عکاسان، خیاطان، رستوران داران و 

تلفن همراه اختصاص می یابد.

 تشکیل 5 پایگاه موقت بازرسی	 
 در اطراف حرم رضوی

در همین زمینه، مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف 
مشهد گفت: در ایام دهه آخر صفر به منظور رفاه حال 
زائران و مجاوران، پنج پایگاه موقت بازرسی در اطراف 
حرم مطهر رضوی اقدام به خدمت رسانی می کنند. به 
گزارش خبرگزاری صداوسیما، »دلداری« افزود: در 
این طرح واحدهای صنفی اطراف حرم مطهر رضوی 
و منطقــه ثامن را ملزم بــه درج قیمــت و دادن فاکتور 
کردیم، پیرو این اقدام هم اینک 75 درصد مغازه ها، 
قیمت را بر کاالهای خــود درج کردند. وی با اشــاره 
به وجود یک پایگاه ثابت بازرســی در منطقه طبرسی 
شمالی، گفت: در این ایام هم اقدام به راه اندازی پنج 
پایگاه موقت در مناطق عرصه میدان شهدا، خیابان 
بهجت، فلکه آب، خیابان شیخ طوسی و پایگاه مرکزی 
در سازمان آب کردیم و ساعت کاری پایگاه ثابت را از 9 

صبح تا 21 افزایش دادیم. 

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره 
نمایش نامه نویسی گام دوم

نایــب رئیــس شــورای سیاســت گذاری جشــنواره 
نمایش نامه نویسی اقتباسی گام دوم از تمدید مهلت 
ارســال نمایش نامه ها بــه دبیرخانه این جشــنواره تا 
15 آذر امسال خبر داد. »حمید نیلی« در گفت وگو با 
روابط عمومی این جشنواره افزود: برای همکاری با 
نویسندگانی که طرح آنان در مرحله نخست جشنواره 
پذیرفته شــده است؛ مهلت ارســال نمایش نامه های 
تکمیل شده به دبیرخانه جشنواره تا نیمه آذر تمدید 
شد. همچنین نویســندگانی که تمایل به شرکت در 
جشــنواره گام دوم داشــته و در مرحله ارســال طرح، 
طرحی را به دبیرخانه ارسال نکرده باشند؛ می توانند 
طبق ضوابط فراخوان متن کامل نمایش نامه خود را تا 

15 آذر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
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ترســول - معــاون علمــی و فنــاوری رئیــس 
جمهور روز گذشــته در ســفر به مشهد، عالوه 
بر زیارت مرقــد مطهر امــام رضــا)ع( و دیدار 
با تولیت آســتان قدس رضوی، از مرکز رشــد 
پــارک علــم و فنــاوری خراســان و کارخانــه 
نوآوری مشهد بازدید کرد. به گزارش خراسان 
رضــوی، کارخانه نوآوری مشــهد که به همت 
شهرداری مشهد و با همکاری »شتاب دهنده 
کسب و کار فردوسی« به بهره برداری خواهد 
رســید، بزرگ تریــن مرکز هم افزایــی اجزای 
زیســت بوم فناوری شرق کشــور خواهد بود. 
کارخانه نوآوری مشــهد کــه حاصل همکاری 
مشترک شتاب دهنده فردوسی و شهرداری 
مشهد اســت، بزرگ ترین مرکز فناوری شرق 
کشور خواهد بود که به طور ویژه در این منطقه 
کشور خدمت رسانی خواهد کرد اما صادرات 
خدمات و فناوری به سراسر کشور و همچنین 
دیگر کشورها را دنبال می کند تا با ایجاد یک 
کریدور ارتباطی، گامی مهم در عرصه نوآوری 

و خدمت رسانی برداشته شود.

کارخانه نوآوری مشهد، یک کار بزرگ و 	 
ایده جدید

معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهور، در 
حاشیه این بازدید درباره برنامه های حمایتی 
ایــن معاونــت از طــرح هــای کارخانه نــوآوری 
مشــهد، گفت: در این جــا کار بزرگــی در حال 
انجام است، زیرا یک ایده جدید در مرحله اجرا 
قرار گرفته است. دکترستاری افزود : مطمئن 
هستم وقتی این کار انجام بشــود، در خیلی از 
جاهای دیگر مشهد و شهرهای دیگر کشور نیز 
همین اتفاق می افتد. ستاری افزود: این ایده، 
قطعا آن قدر موفق است که خیلی جاهای دیگر 
از آن الگو می گیرنــد و در فضاهای فرســوده و 
نیازمند بازسازی، این اتفاقات رقم می خورد، 
ایــن ایــده، خــودش تبدیل بــه یک مــدل برای 

توسعه شهر نوآور و هوشمند خواهد شد.

حمایت از شرکت های دانش بنیان	 
وی همچنیــن در پاســخ به ســوال دیگری در 

خصوص این که»معموال چقدر تســهیالت به 
شــرکت های دانش بنیان اختصاص پیدا می 
کند؟« گفت: در سال گذشته، بانک ها حدود 
20هزار میلیارد تومان به شرکت های دانش 
بنیان تســهیالت دادنــد، صندوق نــوآوری و 
دیگر صندوق ها هــم حمایت هایــی کردند و 
شاید در مجموع حدود 30 تا 40 هزار میلیارد 
تومان شد، خوشبختانه امسال هم وضع خوب 

است و از این شرکت ها حمایت شده است.

حمایت شهرداری	 
شــهردار مشــهد در بازدید روز گذشته معاون 
رئیــس جمهــور از ایــن کارخانــه در حــال 
احداث، گزارشــی از روند اجــرای پروژه ارائه 
کــرد و گفــت: برند مــا در شــهرداری مشــهد 
ســرعت عمل اســت و ان شــاءا... کار احداث 
این کارخانــه را تا عیــد به اتمام می رســانیم. 
»محمدرضا کالیی« افزود: سه ماه بعد از پایان 
عملیات اجرایی، به موضوع اســتقرار شرکت 

ها در کارخانه خواهیم پرداخت.

اکو سیستم مشهد و شتاب دهنده 	 
فردوسی، با همه توان پای کار

»مصطفی مکارم« مدیرعامل شــتاب دهنده 
فردوسی نیز در ارائه گزارش به معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور گفت : هم اکنون فرایند 
پذیرش شــرکت ها برای استقرار در کارخانه 

نوآوری مشهد را شروع کرده ایم. 
وی افزود : مجموعه شتاب دهنده فردوسی با 
همه توان پای کار راه اندازی کارخانه نوآوری 
است، در همین زمینه با چهار شتاب دهنده 
در حوزه های مختلف و حدود شش سرویس 
پروایــدر و شــرکت های بــزرگ نیــز صحبت 
کرده ایم، بــه محض آماده شــدن فضــا، کار 

استقرار شرکت ها آغاز می شود. 
وی تصریح کرد :اکوسیستم مشهد آمادگی 
دارد کارخانــه نــوآوری را بــه بهترین شــکل 
ممکــن مــورد اســتفاده قــرار دهد و شــتاب 
دهنده فردوســی نیز به عنــوان مجموعه ای 
که اجــزای این اکوسیســتم را کنار هم جمع 
می کند، آماده اســت این فعالیت را توســعه 

و به بهترین شــکل مــورد بهره بــرداری قرار 
دهد.مکارم افزود: مســاحت کل ساختمان 
کارخانه نوآوری 12هــزار مترمربع و میزان 
فضای مفید آن برای شــرکت ها شــش هزار 

متر مربع است.

بررسی طرح های شهرداری مشهد در 	 
تهران

در ایــن بازدیــد، »شــهریار آل شــیخ«  معاون 
برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری 
مشــهد نیز گــزارش هایی دربــاره طرح های 
شــهرداری هوشــمند، مدیریــت پســماند و 
اپ هــای تفکیــک زبالــه، ارائــه کــرد و مقرر 
شــد موضوعات حمل و نقل، تفکیــک زباله و 
آلودگی هوا به زودی در تهران در جلســه ای 
با حضــور دکتــر ســتاری ارائــه شــود و مورد 
بررســی قرار بگیرد. شــایان ذکر است »رضا 
خواجه نائینی« معاون مالی شهردار و »بتول 
گندمی«عضو شورای شهر مشهد نیز در این 

بازدید حضور داشتند. 

شهردارمشهد دربازدید معاون علمی و فناوری  رئیس جمهورخبر داد :

نوروز99،بهره برداری ازکارخانه نوآوری مشهد
دکترستاری : کارخانه نوآوری مشهد تبدیل به یک مدل برای توسعه شهر نوآور و هوشمند خواهد شد

همچنین در ســفر دکتر ســتاری به اســتان، با هدف رونق زیست بوم 
نــوآوری و فنــاوری خراســان رضــوی از جدیدترین داروهــای »ایران 
ســاخت«حوزه دامی رونمایی شــد. به گزارش پایگاه اطالع رســانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر ستاری صبح دیروز 
در اولین برنامه خود، از شرکت دانش بنیان »نصر فریمان« بازدید کرد. 
این شرکت دانش بنیان فعال در حوزه داروسازی یکی از بزرگ ترین 
تولید کننده های داروهای اســتریل تزریقی در خاورمیانه اســت که 
توانسته با تکیه بر توان متخصصان داخلی 58 محصول تولید و عرضه 
کند. در این بازدید از محصول جدید نانوامولسیون تزریقی طوالنی اثر 
ویتامین AD3Eکه برای اولین بار در کشور تولید شده است رونمایی 
شد.این محصول در داروهای تزریقی دامی برای اولین بار در جهان 
به صورت محصول نانوتولید می شود و نمونه خارجی مشابه برای این 

محصول وجود ندارد.

حضور در مرکز رشد پارک علم و فناوری	 
بازدید از مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان از دیگر برنامه های 
معاون علمی و فناوری در این سفر یک روزه بود. این مرکز با اولویت 
قراردادن هنرهای تصویری، رسانه های مجازی، ورزش و سرگرمی 
29 تیم را در دل خود جای داده اســت.پایان بخش ســفر یک روزه 
رئیس بنیاد ملی نخبگان به اســتان رضوی شرکت در نشست علم 
و فنــاوری اقتصاد دانــش بنیان بود کــه عصر دیروز در اســتانداری 

برگزار شد. 

رونمایی از جدیدترین داروی 
نانو درحوزه دامی 

اخبار

فرهنگی

 دعوت شورای شهر از شهروندان
 برای پذیرایی از زائران دهه آخر صفر

شــورای اســالمی شــهر مشــهد با صــدور پیامی از 
تمامی شــهروندان مهمان نواز این شهر خواست تا 
بار دیگــر در میزبانی از زائران ایــام پایانی ماه صفر 
و شــهادت ولی نعمتمان حضرت علی ابن موســی 
الرضا)ع( ســنگ تمام بگذارند. به گــزارش پایگاه 
اطالع رســانی شــورای اســالمی شهر مشــهد، در 
بخشی از این اطالعیه آمده است: مشهد این روزها، 
میزبان میلیون ها زائر اســت و رســم مهمان نوازی 
حکم می کند که شــهروندان این حریــم به حرمت 
حضرت خورشــید، پذیرایی جانانــه ای از مهمانان 
حضرتــش بکنند؛ کاری که در ســال های گذشــته 
نیز از سوی شــهروندان مشــهدی و مجاوران ثامن 
الحجج)ع( صورت گرفته و به نوعی سنگ تمام برای 
زائران بارگاه سراسر نور سلطان سریر ارتضاء بوده 
است. شورای اسالمی شهر مشهد نیز در پنجمین 
دوره فعالیــت خــود، اهتمــام ویــژه ای بــه موضوع 
خدمت رسانی مطلوب از سوی مدیریت شهری در 
دهه آخر صفر داشته و ســعی کرده است تا بهترین 
نوع خدمت را به زائران روزهای سوگ حضرت ثامن 
االئمه)ع( ارائه دهد. ایجاد ایستگاه های استقبال از 
زائر، فراهم آوردن زیرساخت های مناسب حمل و 
نقلی، در نظر گرفتن مکان های اسکان اضطراری 
و برپایــی غرفه های خدمت رســانی، گوشــه ای از 
اهتمــام ویــژه پنجمیــن دوره پارلمــان شــهری به 
موضــوع میزبانــی از مهمانــان ایــن ایام اســت. در 
همیــن زمینه از مــردم مهمان نــواز مشــهد نیز این 
انتظــار مــی رود تــا مانند همیشــه، حضــوری ویژه 
در عرصه میزبانــی از زائران دهه آخر صفر داشــته 
باشــند و خاطره شــیرین دیگری بــرای زوار بارگاه 

نور رقم بزنند.

امکان خدمت به زائران در دهه آخر صفر برای 	 
همه مردم فراهم است

مدیــر امــور فرهنگــی خــدام و کارکنــان ســازمان 
فرهنگی آستان قدس نیز گفت: سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی بستری را برای خدمت رسانی 
همه مــردم به زائــران دهه آخــر صفر فراهــم کرده 
اســت. حجت االســالم »عماد دخانی« آستان نیوز 
اظهار کرد: با توجه به مأموریــت تكریم زائران امام 
مهربانی هــا و خدمت رســانی كریمانــه به ایشــان 
ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی بستری  را 
فراهم کرده تا همه عالقه مندان به خدمت رســانی 
توفیق خدمتی خالصانه را داشته باشند. مدیر امور 
فرهنگی خدام و کارکنان سازمان فرهنگی آستان 
قدس رضوی بیان کرد: هر فرد می تواند در حد توان 
خود در خدمت های تعریف شده ستاد زائرین پیاده 
آســتان قدس رضوی به زائــران مشــهد الرضا)ع( 

خدمت رسانی کند.

بزرگ ترین ایستگاه استقبال از زائران پیاده 	 
در منطقه ۷ برپا می شود

در همیــن باره، شــهردار منطقــه 7 مشــهد گفت : 
منطقه 7 بزرگ ترین ایســتگاه اســتقبال از زائران 
پیــاده بــه متــراژ هشــت هــزار متــر مربــع را جنب 
اداره هواشناســی برپا می کند. به گــزارش روابط 
عمومی شــهرداری، »کوروش باونــدی« افزود :در 
این ایســتگاه 20 نوع خدمــت در 20 غرفــه انجام 
می شــود، این خدمات شــامل اجــرای برنامه های 
فرهنگی، مشــاوره مذهبی و خانوادگــی، واکس، 
اقدامــات درمانی، توزیع نذری، اســتقرار شــهرآرا 
محله و رادیــو زیارت و... اســت. همچنین عالوه بر 
داوطلبان مشــهدی، خدمت گزارانی از مازندران 
و خوزســتان در این ایســتگاه فعال خواهنــد بود و 
هم اینک حضور 10 تا 15 نفر از آمل و اهواز قطعی 
شــده اســت. باوندی تصریح کرد : دوره آموزشــی 
بــرای 400 داوطلب مردمی در قالب شــهروندان 
مهمان نواز با عنوان »مهمان داریم؛ مهربان باشیم« 
توسط آتش نشانی، بهداشت، کالنتری و طرح دوام 
ثامن را نیز برگزار خواهیم کرد. وی افزود : همچنین 
در دهه آخر صفر عالوه بر زائران پیــاده، زائرانی با 
خودرو نیز به مشــهد ســفر می کنند که ما در کمپ 

غدیر آماده پذیرش چهار هزار خودرو هستیم.

 نایب رئیس شورای شهر مشهد 
در دیدار با رئیس مجمع مسلمانان ایتالیا مطرح کرد:

 آمادگی برای جذب سرمایه گذاران
 و گردشگران مسلمان

نایب رئیس شــورای اســالمی شــهر مشــهد، آمادگی این کالن شهر 
برای جذب گردشگران مسلمان ایتالیا و اروپا را اعالم کرد. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی شــهرداری، »حمید رضا موحدی زاده« در دیدار 
با »یحیی پالویچینی« رئیس مجمع مســلمانان ایتالیا، ضمن بازدید 
از فضا و امکانات مجمع مسلمانان ایتالیا، گفت: ظرفیت های مشهد 
در حوزه گردشــگری فرهنگی و مذهبی قابل توجه است. وی با ابراز 
عالقه مندی به جذب سرمایه گذاران و گردشگرانی از مسلمانان دنیا 
به ویژه اروپا، اظهار کرد: بارگاه حرم مطهر رضوی جاذبه بزرگ مذهبی 
کالن شهر مشهد محسوب می شود که در کنار جاذبه های فرهنگی 
و گردشــگری مانند آرامگاه فردوسی، این کالن شــهر به شهری بین 
المللی تبدیل شده است. در ادامه این دیدار، رئیس مجمع مسلمانان 
ایتالیا نیز با اشاره به این که دو میلیون مسلمان در این کشور زندگی 
می کنند، گفت: مسلمانان ایتالیا عالقه مند به حضور در ایران و شهر 
مشــهد هســتند. پالویچینی نیز متعاقبا آمادگی ایتالیا را برای انجام 
همکاری مشترک با ایران و شهرداری مشــهد اعالم کرد وافزود: می 
توان در زمینه های مختلف و به منظور جلب همکاری های مشترک به 
بحث و تبادل نظر پرداخت. وی در این دیدار، توضیحاتی در خصوص 

روند ساخت مجتمع بزرگ مسلمانان ایتالیا ارائه کرد.

 خدمت رسانی به بیش از142 هزار 
زائراربعین درموکب امام رضا)ع(

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان رضــوی گفت: 
طی هفت روز  بــه 142 هــزار و 74 زائر اربعین حســینی 
در موکــب امام رضا)ع( اوقاف خراســان رضــوی در کربال 
خدمت رســانی شــد. به گزارش روابط عمومــی اداره کل 
اوقــاف و امور خیریــه خراســان رضوی، حجت االســالم و 
المسلمین احمدزاده، بیان کرد: از ابتدای برپایی موکب 
امام رضا)ع( تاکنون به بیش از 142 هزار و 74 زائر اربعین 
خدمت رســانی شــد. وی افزود: در موکب امــام رضا)ع(، 
خدماتی شــامل اطعام، اســکان، پخت و توزیع نــان گرم، 

خدمات پزشکی و دارویی به زائران ارائه می شود. 
احمد زاده، تصریح کرد: در کنار این خدمات مراسم اقامه 
نماز جماعت، قرائت دعا، سخنرانی، عزاداری، پاسخ گویی 
به مســائل شــرعی به همراه برپایی حلقه هــای معرفت در 
محل موکب امام رضا)ع( ویژه زائران اجرا شــد. وی ادامه 
داد: در این بازه زمانــی پذیرایی از 55 هــزار و 800 نفر و 
اسکان هفت هزار و 476 نفر انجام شد و 1603 نفر نیز از 
خدمات دارو و درمانی این موکب بهره مند شدند. گفتنی 
است هزینه های موکب از محل خیران و موقوفات مرتبط 

صورت گرفته است.
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 از میان خبرها

فوتبال - والیبال

نمره خوب قوچی در لیگ هلند

لژیونر خراسانی عضو تیم »زووله« در هفته دهم لیگ 
برتر هلند نمره خوب گرفت.  تیــم فوتبال »زووله« در  
هفته دهم لیگ برتر هلند، به مصــاف تیم »دن هاخ« 
رفت  و با نتیجه 3 بر یک به پیروزی رسید. رضا قوچان 
نژاد، مهاجم سابق تیم ملی کشورمان در این بازی از 
ابتدا در ترکیب تیم »زووله« حضور داشت و 90 دقیقه 
برای تیمش بازی کرد. گل دوم »زووله« در این دیدار 
را قوچان نژاد در دقیقه 74 به ثمر رساند.در این زمینه 
سایت »هواسکورد« در ارزیابی فنی اش از این دیدار 
به مهاجم سابق تیم ملی کشــورمان نمره خوب 7.7 

را از 10 داد.

سرپرست سازمان لیگ والیبال:

 والیبال پیام هنوز تسویه حساب 
نکرده است

قرعه کشی رقابت های لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه 
با حضور تیم های پیکان، ســایپا، شــهرداری ورامین، 
شهرداری ارومیه، گل گهر ســیرجان، مریوان، فوالد 
سپاهان و شهرداری گنبد برگزار می شود. سرپرست 
ســازمان لیگ فدراســیون والیبال در این بــاره گفت: 
تا کنون فقط هشــت تیم با بازیکنان و کادر فنی فصل 
گذشته خود تسویه حســاب کرده اند و شرایط حضور 
در لیگ برتــر را دارند. جلســه قرعه کشــی لیــگ روز 
چهارشنبه برگزار می شود و ممکن است چند تیم دیگر 
هم در این فاصله تسویه حســاب کنند. وی ادامه داد: 
مشغول رایزنی با سرپرست فدراسیون والیبال هستیم 
تا درباره تیم هایی که بعد از موعد مقرر، اعالم آمادگی 
می کنند، تصمیم بگیریم که آیا لیگ را با همین هشت 
تیم برگزار کنیم یا خیر. به نظر می رسد تیم ها از والیبال 

اشباع شده اند که تمایلی برای حضور در لیگ ندارند.
منوچهر پورحسن همچنین درباره تیم هایی که تسویه 
حساب نکرده اند، افزود: تیم های خاتم اردکان و پیام 
خراسان هم تاکنون بدهی های خود را تسویه نکردند و 
دو سه تیم هم در حال خرید سهمیه لیگ برتر هستند . با 
این حال تعداد تیم هایی که تسویه حساب خود را انجام 
داده اند به هشت تیم رســیده و حاال می توان لیگ را با 

هشت تیم هم برگزار کرد.
وی دربــاره ایــن کــه بالتکلیفــی 
تیم ها و قرعه کشــی چــه زمانی 

پایان می یابد، گفت:  چهارشنبه 
یا پنج شنبه در هر شرایطی 

قرعــه کشــی را انجام 
خواهیم داد.

 خبر

فوتبال

شهرخودرو در بازی سخت مقابل ذوب آهن 
پیروز شد

سوغات ۳ امتیازی از اصفهان
شاگردان یحیی گل محمدی در شهر خودرو با کسب 
برد شــیرین برابــر ذوب آهــن 16 امتیازی شــدند و به 
رده ســوم جدول رســیدند.تیم فوتبــال ذوب آهن باز 
هم در یک بازی خانگی ناکام بود. شــاگردان علیرضا 
منصوریان هفتــه هفتــم را در خانه برابر شــهر خودرو 
پشــت ســر گذاشــتند و با تک گل امین قاســمی نژاد 
مغلوب مهمان خود شدند تا نماینده مشهد با این سه 
امتیاز، 16 امتیازی شــود  و در رده ســوم جــدول رده 
بندی بعد از سپاهان و تراکتور قرار گیرد.شهر خودرو 
در یک ضد حمله برق آســا تا محوطه جریمه ذوب آهن 
پیش آمد و ســروش رفیعی از ســمت چپ با یک تو سر 
توپ عالی و سانتر فنی باعث شد تا قاسمی نژاد با ضربه 
ســر اولین گل خود در لیگ نوزدهم را به ثمر برساند.
همچنین مدافع چپ شهر خودرو به دلیل مصدومیت 
خیلــی زود زمین را تــرک کرد و لنگ لنگان به ســمت 
رختکن رفت که در این بین بــا منصوریان نیز خوش و 
بشی داشت. یحیی گل محمدی پس از برتری یک بر 
صفر مقابل ذوب آهن گفت: از این برد خوشحالم. بازی 
خیلی مهمی برای ما بود.  هدف ما کســب ســه امتیاز 
بود. هرچند که با سختی به آن رسیدیم. بازی شاید آن 
جذابیت روی زمین و ایجاد موقعیت را نداشت، اما در هر 
صورت هر دو تیم انگیزه داشتند و فکر می کنم همین 
باعث شده بود که احساسات بر مسائل فنی غلبه کند.
وی ادامه داد: پیش بینی می کردیم که بازی فیزیکی و 
سختی باشد. خوشبختانه بازیکنان ما کم نیاوردند و در 
دوئل ها پیروز بودند و در مجموع بازی کم اشتباهی را 
انجام دادیم.سرمربی شــهر خودرو در مورد ذوب آهن 
گفت: حریف هم بازیکنان و کادرفنی خوبی دارد که در 
ضربات ایستگاهی و اوت های دستی خطرناک نشان 
داد. تا جایی که توانســتیم از موقعیت های آن ها روی 
دروازه مان جلوگیری کنیم.گل محمدی با اشــاره به 
باخت مقابل نفت مســجد ســلیمان افزود: پس از این 
 شکست بچه ها شرایط روحی خوبی نداشتند، اما امروز

 عکس العمل خوبی به آن باخت نشان دادند.

 خبر

تربیت بدنی

 نگهداری 400 سند تاریخ
 تربیت بدنی در آستان قدس 

مرکز اسناد آســتان قدس رضوی 400 سند مکتوب 
و تصویــری از فعالیت هــای مرتبط با تربیــت بدنی در 
دوره هــای مختلف تاریــخ در اختیــار دارد کــه گویای 
اهمیــت دادن بــه ورزش و قهرمان پــروری در کشــور 

باستانی ایران از قرن ها قبل تاکنون است.
سرپرست گروه اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اســناد آســتان قدس رضوی در گفت وگو با ایرنا 
گفت: همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی، اسناد مکتوب 
و تصویری در مرکز اسناد آستان قدس رضوی با موضوع 
ورزش مورد توجه پژوهشــگران قــرار گرفته که حجم 
زیادی از این اســناد مربوط به ورزش باستانی کشتی 
است و در این میان بیش از 300 سند تصویری مربوط 

به ورزش کشتی و تاریخچه این ورزش در مشهد است.
»سالم حسین زاده« با اشاره به موضوع اسناد مکتوب 
در زمینه تربیت بدنی افزود: خرید وسایل ورزشی برای 
اماکن عمومــی و خصوصی، مــدارس، ورزشــگاه ها، 
مســاجد و دیگــر اماکــن، کمک هــای مالــی مقامات 
برای ترویج ورزش در میان مــردم، مجموعه مکاتبات 
دولتی ها برای آموزش مهارت های ورزشی در مدارس 
و آموزشگاه ها، حضور افراد مختلف از عوام و خواص در 
مسابقات ورزشی، مکاتباتی درباره گسترش امکانات 
ورزشی کارخانه های مختلف برای پیشرفت ورزش در 
میان کارگران، ارسال بلیت مسابقات مختلف ورزشی 
برای سران و مقامات، مقررات شناکردن در استخرهای 
مشــهد و توصیه هایی برای جلوگیری از غرق شــدن، 
مکاتبات والــی ایالت خراســان و دیگر مقامــات برای 
تأســیس انجمن تربیت بدنی و مواردی از این دســت، 

موضوعات این اسناد را تشکیل می دهد.

 گردونه

فوتسال - شطرنج

 برگزاری 47۳ مسابقه فوتسال
 رده پایه

مســئول کمیته فوتســال هیئت فوتبال استان گفت: 
مسابقات فوتسال رده های پایه پس از برگزاری 473 
مســابقه بــه کار خــود پایــان داد و از تیم هــای برتر نیز 
اوایل آبان ماه تقدیر می شود. حمید طیبی با بیان این 
که اســتعدادیابی و شناســایی ظرفیت های فوتسال 
استان یکی از سیاســت های اصلی این دوره مدیریت 
هیئت فوتبــال خراســان رضــوی اســت، اظهارکرد: 
از تیرماه امســال مســابقات رده های پایه اســتانی در 
20 شهرستان استان برگزار شــد و هفته گذشته این 

مسابقات به کار خود پایان داد.
وی در ادامه گفت: در این مسابقات که شامل زیرگروه 
استان، دسته یک و لیگ برتر اســتان بود، در مجموع 
473 دیدار برگزار شــد و 102 تیم شرکت کردند که 
همین موضوع باعث شده بود مسابقات کیفیت باالیی 

داشته باشد.

رقابت شطرنج بازان در قوچان
مســابقات شــطرنج آزاد کشــوری ) جام بهار آساک ( 
در ســه رشــته در قوچان برگزار می شــود.  مسابقات 
شــطرنج آزاد کشــوری ) جام بهــار آســاک ( از اول تا 
چهــارم آبــان مــاه در ســه رشــته بــرق آســا، ســریع 
و اســتاندارد در قوچــان برپــا می شــود. ایــن دوره از 
مسابقات با حمایت هیئت شطرنج خراسان رضوی، 
اداره ورزش و جوانــان قوچــان و کارخانــه دوچرخــه 
سازی بهار آساک قوچان انجام می شود. این اولین بار 
است که سه رشته مسابقات ریتد در خراسان رضوی و 

شهری غیر از مشهد برگزار می شود. 

ورزش
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سارا صالحی - سال هاســت که با همه عشق و 
عالقه و به قول خودش با ِعــرق می دود. با وجود 
این  که با باالترین ســرعت می دود     و ســکوهای 
نخســت بســیاری را به نام خود فتح کرده است، 
مبلغ قراردادهــای او و هــم تیمی هایش فاصله 
زیادی با ورزشــکاران دیگر رشــته های ورزشی 
دارد. هــر چند این دونده ســرعت کشــورمان از 
شــرایط و حمایت ها راضی اســت،  ولــی به نظر 
می رســد دســت اندرکاران بــه جز مهیــا کردن 
مقدمات بدیهی برای فعالیــت یک تیم  از جمله 
زمین تمرینــی، اتفاق دیگــری را رقــم نزده اند و 
دوندگان این رشته مظلوم به حداقل های زندگی 
و ورزش قناعت کرده اند. این حرفی است که عدد 
قراردادهــای قهرمانان درجه یک این رشــته به 
ما می زند. متاسفانه در روزگاری که مبالغ چند 
میلیاردی ورزشکاران برخی رشته ها رسانه ای 
می شــود، در کمال حیرت می شنویم که سقف 
قراردادهای دونــدگان قهرمان در بخش بانوان 
برای یک فصل در بهترین حالت کمتر از 6 میلیون 
تومان است. »جمیله سیفی« یکی از دونده های 
مدال آور مشهدی اســت که دغدغه و مشکالتی 
در دوومیدانی دارد که ماحصل این گفت وگو در 

ادامه مطلب تقدیم می شود.

با سرعت به سمت قهرمانی	 
خواهــران ســیفی )جمیلــه و الهــه( در زمــره 
عنوان  داران رشــته دوومیدانی کشــور هستند 
که به عنوان برند در خراســان رضوی شــناخته 
می شوند. جمیله، خواهر بزرگ تر، از 10 سالگی 
ورزش را بــا رشــته های ژیمناســتیک، آمادگی 
جســمانی و تکواندو به صورت حرفه ای شــروع 
کــرد. در 15 ســالگی همزمــان در مســابقات 
دوومیدانــی و آمادگی جســمانی شــرکت کرد 
که باعــث شــد مربیان بــه اســتعداد ســیفی در 

دوومیدانی پی ببرند.
ایــن قهرمان دوی ســرعت توضیــح می دهد که 

دوومیدانی رشته ای است که بیشتر بستگی به 
توان دونده دارد . ولی بیشتر بانوان دونده سرعت 
در خارج از کشور تا 35 سالگی و در کشورمان تا 
30 سالگی هم ادامه فعالیت می دهند. سیفی 
هم با داشتن  27سال سن،  هنوز چند سالی جا 
برای کار کردن و افتخارآفرینی برای تیم شهرش 
دارد. یک دونده می تواند در هر رقابت در دو ماده 
انفرادی و یک ماده امدادی تیمی شــرکت کند، 
ولی در انتخاب رشــته آزاد است. جمیله سیفی 
بیشتر در رشته های سرعت و دوی با مانع شرکت 
می کند و صاحب عنوان می شــود. هر سال یک 
پای ثابت سکوی قهرمانی در مسابقات کشوری و 
لیگ باشگاه هاست و از عناوین اول و دوم جهانی 

هم در کارنامه موفق ورزشی اش کم ندارد.

عبور از موانع زندگی	 
او صاحــب دو رکــورد ملــی در دوی ســرعت و با 
مانع اســت و با همه مشکالت و دســت اندازها، 
هدف گــذاری اش دوباره جابه جا کــردن رکورد 
خودش در ایران است. سیفی می گوید که رشته 
دوومیدانی، الهام بخش او در مواجهه با مشکالت 
روزانــه زندگــی  اش بــوده و تا کنون پشــت هیچ 
مانعی متوقف نشده اســت و همه را با سرعت رد 
می کند.وی عضو تیــم ملی دوومیدانــی بانوان 
است و در آخرین رقابت تیمی خود، قهرمانی لیگ 
باشگاه های ایران را کسب کرد و هم اکنون خود را 
برای مسابقات بین المللی داخل سالن دهه فجر 
آماده می کند. البته سیفی ضمن حضور فعال در 
میادین رقابتی،  به دلیل داشتن سال ها سابقه 
مدال آوری، در مقطع کارشناســی ارشد تربیت 
بدنی تحصیل و در کســوت مربیگری هم انجام 
وظیفه می کند و به نوجوانان و جوانان نوپای این 

رشته آموزش می دهد.

شروع دوباره	 
با این که تیم دوومیدانی بانوان خراسان رضوی 

همواره در کشور حرف اول را می زند، ولی چند 
سالی بود که رونق و قدرت همیشگی را نداشت 
و سیفی مجبور بود برای تیم های دیگر استان ها 
مثل دانشــگاه آزاد تهــران بــدود؛ اما بــه تازگی 
تیم شهر مشــهد جان دوباره ای گرفته است و با 
جمع کــردن دوندگان خوب بنــا دارد به جایگاه 
درخشان پیشین خود بازگردد.  وقتی از اوضاع و 
احوال تیم مشهد سخن به میان می آید، از کیفیت 
حمایت های هیئت دوومیدانی استان هم جویا 
می شــویم که خوشبختانه ســیفی ابراز رضایت 
می کند و می گوید: به سهم خود از حمایت های 
هیئت دوومیدانی تشکر می کنم؛ چرا که به همه 
ورزشــکاران توجه و به مربیان و دوندگان در حد 
توان هیئت و نیازهــای ما کمک می کنند. با این 
حال، وی خاطر نشان می کند، تنها مشکل این 
رشته کمبود زمین تمرینی اســت که قرار است 
طی دو، ســه هفته پیش رو زمین »کوثر« واقع در 

قاسم آباد در اختیار دوندگان قرار بگیرد.

فاصله کهکشانی	 
این ملی پوش دوومیدانی، رشــته ورزشی خود 
را ایــن گونه توصیــف می کنــد: انتخاب رشــته 
دوومیدانی، اول به ِعرق ورزشــکار برمی گردد. 
چون نمی توان ویژگی های آن را با دیگر رشته ها 
مقایسه کرد و من به عنوان یک دونده سال هاست 
با همین عشق و عالقه می دوم. با این همه، از آن 
جایی که خانواده ورزشکاری دارم، منبع درآمد 

دیگری جز لیگ باشگاه های کشور ندارم.
این مربــی دوومیدانی در ادامــه صحبت هایش 
از اوضاع ملی و قراردادهــای حرفه ای های این 
رشــته می گویــد: در دوومیدانی ، ورزشــکاران 
بسته به سطح خود در تیم  و رقابت ها قراردادهای 
متفاوتــی امضا می کننــد. هر مــدال طالی این 
رشته 10 امتیاز دارد و برای هر امتیاز 300 هزار 
تومان در نظر گرفته شــده اســت. هر ورزشــکار 
حرفه ای هم می تواند در هر لیگ شش مدال در دو 

رده انفرادی و گروهی کسب کند. با این وصف، 
باالترین سطح قرارداد بانوان دوومیدانی کار در 
کشور بستگی به تعداد مدال کسب شده دارد که 
در بهترین حالت 6 میلیون تومان است؛ مبلغی 
که با عدد قراردادهای دیگر رشته های ورزشی 
فاصله خیلی زیادی دارد. استان خراسان رضوی 
و شــهر مشــهد از قطب های رشــته دوومیدانی 
کشــور و رکورددار عضویت در تیم ملی است که 
بیــش از 200 قهرمــان در این رشــته دارد و هر 
یک دســت کم یک نشــان قهرمانــی در کارنامه 
ورزشــی خود ثبت کرده اند. چنیــن جایگاهی، 
بــه رغم یکســان بودن اوضــاع دوندگان کشــور 
در دریافتی های پایین در قراردادهای شــان به 
دلیل نبود حامی مالی، نگاه متفاوت فدراسیون 
دوومیدانی به ورزشکاران این خطه را می طلبد.

اگرچــه خلیل آبــاد بــا 50 هــزار نفر 
جمعیــت در ســال 1382 از لحــاظ 
تقسیمات کشوری به شهرستان ارتقا 
یافت، اما طی 16 سال اخیر وضعیت 
زیرســاخت، فضا و امکانات ورزشی 
این خطه رشد چندانی نداشته است؛ 
به گونه ای که خلیل آبــاد هنوز حتی 

یک سالن استاندارد ورزشی ندارد.
فاطمه گوهــری یکی از شــهروندان 
خلیل آبادی کــه از کمبــود امکانات 
ورزشی این شهرستان گله مند است، 
بــه ایرنا گفــت: امکانات ورزشــی در 
این شــهر از حداقل هم کمتر اســت 
و همیــن کمبودها شــادی و نشــاط 
جوانــان را نشــانه گرفته اســت. وی 
که در یکی از باشــگاه های ورزشــی 
ایــن شــهر عضویــت دارد، افــزود: 
مسئوالن، همواره از نبود اعتبار و فقر 
مالی حوزه ورزش شهرســتان اظهار 
نارضایتــی می کننــد اما ایــن کافی 
نیســت و بایــد بــرای ارتقــای ورزش 
خلیــل آبــاد فکــر و اقدامی اساســی 
کرد. این بانوی ورزشــکار ادامه داد: 
جوانــان عالقه مندنــد فعالیت های 
ورزشی در همه رشته ها در شهرستان 
توسعه پیدا کند، اما کمبود امکانات 
و نبود زیرســاخت های مناسب مانع 
ارتقای ورزش شهرســتان خلیل آباد 

شده است.

وضعیت بحرانی	 
جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
شهرســتان خلیــل آبــاد نیــز در این 
زمینه گفت: طی شــش ماه گذشته 
که مسئولیت اداره ورزش شهرستان 
خلیــل آبــاد را پذیرفتــه ام، حــدود 
20 برنامــه ورزشــی و فرهنگــی در 
شهرســتان اجرا شده اســت . اما در 
شرایط اقتصادی فعلی با مشکالت 
بســیاری مواجه هســتیم و در عمل 
فعالیــت چندانــی نداریــم. اکنــون 
وضعیت ورزش خلیل آبــاد بحرانی 

است.
رضا شــهنازی افزود: هزار ورزشکار 

سازمان یافته در 20 هیئت ورزشی 
این شهرســتان فعال هســتند که از 
این هیئت ها، 15 هیئت فعال و پنج 
هیئت نیمه فعــال اند.وی با اشــاره 
به نامناســب بودن زیرســاخت های 
ورزش شهرســتان خلیل آباد ادامه 
داد: در حــوزه ورزش روســتایی بــا 
فعالیت هــای خودجــوش و مردمی 
برخــی فعالیت های ورزشــی انجام 
می شــود امــا ناکافی اســت.رئیس 
اداره ورزش و جوانــان خلیــل آبــاد 
بــا اشــاره بــه سیاســت های اداره 
خراســان  جوانــان  و  ورزش  کل 
توســعه  خصــوص  در  رضــوی 

ورزش روســتایی گفــت: نخســتین 
زمین چمن روســتایی بــه زودی در 

روستای سعدالدین این شهرستان 
و تنها ســالن اســتاندارد و ســکودار 
شهرســتان در روســتای محمد آباد 

ساخته می شود.
شهنازی افزود: به زودی در روستای 
»جابوز« نیز با مشارکت ورزش یاران 
و خیران، کار ســاخت دومین سالن 
ورزشی روستایی شهرستان به مبلغ 
پنج میلیارد ریال آغاز می شــود تا با 
قرار گرفتن در زمره طرح های نیمه 
تمام بتوان بــرای آن اعتبــار دولتی 
در نظر گرفت.رئیــس اداره ورزش و 
جوانان خلیل آباد گفت: بر اســاس 
اعتبارات ابالغی حدود پنج میلیارد 
ریــال اعتبار بــرای طرح هــای نیمه 
تمام شهرســتان در نظر گرفته شده 
است که با توجه به تخصیص نیافتن 
آن نمی توان اقدامی کرد.شهنازی 
با اشاره به وجود ســه سالن ورزشی 
و یک چمن و یک سالن غیر توپی در 
شهرســتان خلیل آبــاد و فعالیت دو 
باشــگاه دارای مجوز و چهار باشگاه 
ورزشی که در مراحل دریافت مجوز 
قرار دارند افزود: مشــکالت ورزش 
شهرســتان ُپر شــمار اســت و تنها با 
تزریق اعتبارات و سامان دهی هیئت 
های ورزشی و مشارکت خیران می 
توان تاحدودی بــرای بهبود ورزش 

شهرستان کاری کرد.

گالیه بانوی رکوردار دوی سرعت از تبعیض های ورزشی 
باالترین سطح قرارداد بانوان دوومیدانی کار 6 میلیون تومان برای یک فصل است! 

 سرشاخ شدن 
 گوش شکسته ها
 در خرم آباد 

 هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد کشور امروز با دو بازی برگزار می شود 
که گوش شکسته های خراسانی در خرم آباد به روی تشک می روند. تیم 
کشتی »تا ثبت جهانی توس« مشهد از ساعت 17 امروز در سالن شهید 
چاغروند خرم آباد به مصاف نماینده این شهر می رود تا شکست هفته 
اول را جبران کند. نماینده کشتی استان امسال با تغییر و تحول زیادی 
رو به رو بوده است و با هزینه هایی که انجام داده کشتی گیران مطرحی 
همچون حسن یزدانی را به خدمت گرفته است و از این تیم به عنوان یکی 
از مدعیان قهرمانی نام می برند.کشتی استان بیش از یک دهه است که 
در حالت رکود قرار دارد و با توجه به جایگاهی که قبال در کشور داشت، 
اکنون شرایط خوبی ندارد.هر چند که در رده های پایه اقداماتی انجام 
شده است،اما تا رسیدن به روزهای اوج فاصله دارد.البته حضور یک تیم 

قوی و مدعی در لیگ برتر باعث شده است تا حدودی تنور این ورزش در 
مشهد داغ شود.  تیم کشتی مشهد در هفته اول در مقابل تیم دانشگاه 
آزاد به میدان رفت که با نتیجه 7 بر 3 متقبل شکســت شد.حاال دیدار 
دوم این تیم از اهمیت خاصی برخوردار است. این تیم با توجه به این که 
از کشتی گیران مطرحی نیز بهره می برد، به دنبال نخستین پیروزی 
خود در لیگ برتر کشتی آزاد است. از طرفی تیم خرم آباد هم که در هفته 
اول با شکست رو به رو شــده ، در بازی دوم به دنبال کسب یک پیروزی 
در داخل خانه است. از این رو این دیدار برای هر دو تیم اهمیت زیادی 
دارد.در خور ذکر اســت، در هفته اول کشــتی گیرانی همچون یونس 
سرمستی ، دانیال حجتی ، امیرحسین مقصودی ، ایمان رحمانی زاده 
، امیرحسین متقی ، جبرئیل حسن اف ، علیرضا کریمی ، میثم مصطفی 

جوکار ، اســماعیل نجاتیان و جعفر شــمس ناتری برای تیم مشهد به 
میدان رفتند. مجید خدایی ، ســرمربی تیم کشــتی مشهد می گوید: 
فرصتی فراهم شــد تا دست در دســت هم دهیم و برای کشتی استان 
قدم بزرگی برداریم. وی افزود: کشــتی خراســان رضوی در مدیریت 
جدید هیئت کشــتی جان تازه ای گرفته و اقدامات خوبی برای رشد و 
پیشرفت این رشته ورزشی انجام شده است.وی اظهار کرد: بازگشت به 
روزهای افتخار زیاد دور نیست و آثار تالش ها و حمایت ها در چندسال 
آینده مشهود خواهد بود. برای کسب بهترین عنوان ها باید به بهترین 
شکل ظرفیت مان را در لیگ برتر نشان دهیم . هدف این است که شور 
و نشاط اجتماعی در کشتی مشهد ایجاد کنیم و دوباره عالقه مندان به 

سالن های کشتی بیایند و  فعالیت کشتی و تنور آن داغ شود.

سوژه 

 امروز هفته دوم لیگ برتر
  کشتی آزاد کشور
 برگزار می شود 

ورزش خلیل آباد در حسرت امکانات 
رئیس اداره ورزش : وضعیت ورزش خلیل آباد بحرانی است 

هزار ورزشکار 
سازمان یافته در 

20 هیئت ورزشی 
این شهرستان فعال 

هستند که از این 
هیئت ها، 15 هیئت 

فعال و پنج هیئت 
نیمه فعال اند
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اخبار 

شهرستان ها

 کلنگ زنی ۲ واحد صنعتی
 در ناحیه صنعتی داورزن 

کالته- با حضور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

خراسان رضوی، فرماندار داورزن و مسئوالن شهری 
کلنگ کارخانــه ذوب آهــن و ریخته گری با ســرمایه 
گذاری ۱۸ میلیارد تومان و اشتغال زایی برای 200 
نفر و واحد صنعتی تولید سیم و کابل با سرمایه گذاری 
هفت میلیارد تومان و اشتغال زایی برای ۱50 نفر به 
زمین زده شد. مس فروش گفت:طی شش ماه نخست 
امسال یک میلیون و ۷۸4 هزار تن کاال به ارزش ۷۷6 
میلیون دالر کاالهای غیرنفتی از گمرکات خراسان 
رضوی صادر شده که از نظر ارزش ۳0 درصد کاهش 
داشته است. به گزارش خراسان رضوی، رئیس صمت 
در نشســتی با اعضای اتحادیه اتاق اصناف ســبزوار 
گفت: صادرات کاال از گمرکات استان نسبت به شش 
ماه نخست ســال گذشــته به لحاظ وزنی ۳0 درصد 
افزایش و از نظر ارزش ۳0 درصد کاهش داشته است. 

87 میلیارد تومان اعتبار برای 
گازرسانی به ۳۰ روستای سرخس 

محمودی-نماینــده حــوزه انتخابیــه از تخصیــص 

۸۷ میلیــارد تومــان اعتبــار پــروژه انتقــال گاز به 
۳0روســتای پــر جمعیــت ســرخس خبــر داد. به 
گزارش خراسان رضوی، سید احسان قاضی زاده 
هاشــمی درحاشــیه بازدید میدانی از روستاهای 
حوزه مرزداران با اشــاره به پروژه های گاز رسانی 
درحال اجرای شهرستان گفت: تا پایان دوره نهم 
مجلس ۳5 درصد روستاهای سرخس از نعمت گاز 
برخوردار بودند اما با تالش های صورت گرفته طی 
این مدت، پنج روســتای پر جمعیت حوزه مرکزی 
)شیر تپه ،ســنگر، صمد آباد، کالته مره ای و نوروز 
آباد(از این نعمت برخوردار شدند وازابتدای امسال 
نصب علمک ها درحال اجراســت. وی با بیان این 
کــه در بحــث گاز رســانی همچنان مشــکالتی در 
ســطح شهرســتان داریم، افزود: در همیــن زمینه 
پیگیر اتصال گاز به ســه روستای زالوغال، شورلق 
وچکودر کــه بیش از ۷0 درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشــته و کلنــگ آن در شــهریور ۹6 بــه زمین زده 
شــد نیز بودیم و امیدواریم در ماه آینده گازرسانی 
به خانه های اهالی این روســتاها انجام شــود. وی 
با وعده گاز رســانی به۳0 روســتای باقی مانده تا 
دوســال آینده یادآور شــد: هم اکنون چهار روستا 
در بخش مرکزی و26 روســتا در بخش مرزداران 

فاقد گاز هستند.

گزارش خراسان رضوی درباره نبود آسفالت ، مدرسه وفضای سبز درمسکن مهر تربت جام 

مسکن مهر تربت جام، محروم از امکانات شهری
گزارش میدانی 

رضا اعلمی

بــرای احــداث  دوهزارواحــد مســکن  مهر  در 
شهرســتان  تربــت جــام  ۸0 هکتارازاراضــی 
باغســنگان  درنظرگرفتــه شــده بــود کــه 50 
هکتــارآن برای ســاخت واحدهای مســکونی و 
۳0 هکتاردیگربــرای احــداث مراکز ورزشــی، 
آمــوزش عالــی وســاختمان هــای عمومــی 
درنظرگرفته شــده اســت.با این کــه واحدهای 
مســکونی آن تقریبــا مراحــل پایانــی راطــی 
 می کند ولی نبودامکانات تفریحی ، ســرگرمی 
 آســفالت وفضاهــای آموزشــی موجــب گالیــه 
ساکنان مسکن مهرشده اســت.  در همین باره 
خبرنگارمادرتربت جــام با چندنفر ازســاکنان 
 واحدهــای مســکن مهروهمچنیــن مســئوالن 
گفت وگوهایی انجام داده است که می خوانید.

دریغ از آسفالت 	 
عســکری یکــی ازســاکنان مســکن مهردرتربت 
جام که مدت پنج ســال اســت درآن جا ســکونت 
داردمــی گوید: مــا مشــکالت عدیــده ای داریم. 
خیابــان هاآســفالت نیســت و تــردد خودروهــا 
گردوخاک عجیبی به پا می کند. حتی دراین جا 
یک دستگاه عابربانک وجودندارد. این باعث می 
شود برای  هرگونه عملیات بانکی  نیاز به مراجعه 
به داخل شهرداشــته باشــیم.  نبودفضای سبز و 
فضای آموزشی هم ازدیگرمعضالت ما درمسکن 

مهراست .

نبود مدرسه 	 
یکــی دیگرازســاکنان مســکن مهــر مــی گوید: 
مشــکالت ما درمســکن مهر یکی ودوتا نیست. 
فقط آمــده اند خانه ســاخته انــد وبــس ، ولی از 
زیرســاخت ها دراین جا هیچ خبری نیســت. نه 
ازفضای سبزخبری است ونه ازفضای آموزشی 

برای  تحصیــل فرزندانمــان! عبــدا... نوروزی 
همچنین می افزاید : حتی یک سطل زباله دراین 
پروژه نیســت که ما زباله هارا درآن خالی کنیم. 
آیا این درست است که ما در واحدهای مسکونی 
مسکن مهر زندگی کنیم ولی فرزندانمان برای 
رفتن به مدرسه باید به داخل شهربروند؟ عالوه 
بر این درشهرثبت نام مشکل است چون افرادی 
را در مدرسه ثبت نام می کنند که خانه های آنان 
درمحدوده آن مدرسه باشدوبازبه خاطرحل این 

معضل باید قولنامه ای تنظیم کنیم.

گناه شهروندان ساکن درمسکن 	 
مهرچیست ؟

مدیرعامــل مســکن مهرفرهنگیــان تربــت جام 
بابیان این که هیچ گونه فضای ســبز، آموزشــی 
وتجاری درمسکن مهرتربت جام وجودندارد، می 
افزاید: درسایت مسکن مهرتربت جام حدود دو 
هزارواحدمســکن مهرپیش بینی شده است که 
ازاین تعداد تنها 60 واحد ازمجموعه واحدهای 
فرهنگیان ویک 50 واحدی ازارتش ناتمام مانده 
اســت. وی می افزایــد: ازهرکــدام ازواحدهای 
احداثی درســایت مســکن مهرتربت جــام بابت 
هزینه آماده سازی زیرساخت ها مبلغ ۱0 میلیون 
ریــال دریافت شــده ولــی متاســفانه هیــچ گونه 
امکانــات رفاهی، آموزشــی وتفریحی درســایت 

مسکن مهرشهرستان احداث نشده است.

اظهارات شهردار تربت جام درباره مشکالت 	 
شــهردار تربت جام می گوید: محــدوده اراضی 
مســکن مهر تربت جــام در ســال ۸6 به نقشــه 
تفصیلی شهر الحاق شــده که برای  استفاده از 
خدمات شــهری طبق قانون زمین شــهری باید 
ابتدا توســط متولی آن، اداره راه و شهرســازی 
اقداماتی از قبیل آماده سازی معابر، فضای سبز، 
زمین ها و زیرســاخت های زیربنایــی و روبنایی 
تکمیــل شــود. ســید علــی حســینی همچنین 

افزود: برابــر آیین نامــه اجرای قانون ســازمان 
دهی و حمایــت از تولید عرصه مســکن مصوب 
سال ۱۳۸۷ ماده ۸ فصل دوم کلیه هزینه های 
آماده سازی به عهده متقاضیان بوده که ظاهرا 
مبلغ ۱0 میلیــون ریــال دریافت شــده اولیه از 

متقاضیان به همین منظور بوده است. 

منکر مشکالت نیستیم	 
رئیس راه وشهرســازی  تربت جام مــی گوید:  از 
مبلــغ جمــع آوری شــده مقــداری صــرف پیاده 
روســازی وجــدول گــذاری شــده اســت ویــک 
مقدارهــم بابــت آســفالت طبــق قراردادمنعقد 
شــده به شــهرداری پرداخت شــده اســت . علی 
مظفری همچنیــن افزود: مامنکراین مشــکالت 
نیســتیم و حرف من این اســت که ازآبــان ۹5 که 
راهداری ازراه وشهرسازی جدا شــدآیا اداره راه 
وشهرســازی درتربــت جام رئیســی نداشــت که 
این مشــکالت رابرطرف کند؟وی اظهارکرد : ما 
ازسال گذشته فضا سازی رادرمسکن مهر شروع 
کردیم وبراساس نقشــه ای که ترسیم شده بایک 
شــرکت مشــاوره ای درباره احداث فضای ســبز 
ونصب المان صحبت کردیم ودرباره قدرالســهم 
،جلســات متعددی داشتیم  ومشــکالتی که سر 
راه مابودازطریــق اســتان وتهــران حــل کردیم. 
همچنیــن درآینده ای نزدیک قراراســت جلســه 
بــه حســاب  ای  دراســتان تشــکیل ومبلغــی 
فضــای  مشــکالت  رفــع  بــرای  واریزشــودتا 
سبزوآســفالت اقدامــات الزم صــورت گیــرد تــا 
کال پرونده مســکن مهردرتربت جام بســته شود 
وبرآوردما دراین زمینه مبلغ ۹ میلیاردریال است 
وباواریزاین مبلغ می خواهیم اولین شهرستانی 
دراســتان خراســان رضــوی باشــیم کــه ســایت 
مســکن مهــرراکال ببندیم.مظفــری همچنیــن 
گفت : براساس گفته های تیموری رئیس اتحادیه 
مســکن مهرتربت جام تاکنون مبلغ یک میلیاردو 
400 میلیون تومان ازواحدهای مسکونی جمع 

آوری شــده اســت. اگربقیــه مالــکان واحدهــای 
مسکونی هم مبلغ آورده ابتدایی خودرا پرداخت 
کننددیگرنیازی نیست که ما منتظرپول ازتهران 
باشــیم. باهمیــن مبلــغ پرداختــی دیگرواحدها 
مــی توانیــم ایــن کاررا انجــام دهیــم . وی درباره 
زمان تحویل مسکن مهربه شــهرداری می گوید: 
تــا زمانی که ســایت مســکن مهربــه اتمام نرســد 
و وزیرومدیــرکل راه و شهرســازی دســتورویژه 
ونامــه کتبــی ندهندمانمی توانیــم واحدهــای 
مســکونی را  تحویل شــهرداری بدهیم. پس باید 
تمامی زیرســاخت ها را که آمــاده کردیم آن وقت  
ایــن واحدهــا را تحویــل شــهرداری یــا دفترفنی 
اســتانداری بدهیم.وی افزود: درباره واحدهای 
آموزشی ما زمین های آنان را به آموزش وپرورش 
تحویل دادیم  وآموزش وپرورش هم باید به دنبال 
ساخت این دوواحدآموزشی درمسکن مهرباشد 
ضمن این کــه قرارداداحــداث کتابخانه عمومی 
به مساحت ســه هزارمترمربع منعقد شده است و 
پول پروانه ساخت را به شــهرداری پرداختیم وبه 
کارشناســان ارجاع شــده وتاکید کردیــم هرچه 

زودترعملیات احداث آن شروع شود.

دولت درراستای زیرساخت ها به وظایف 	 
خود عمل کرده است

فرماندارتربت جام نیز  می گوید: دولت درسایت 
مســکن مهرتربت جــام  زیرســاخت هــا ازجمله 
انتقــال آب، گاز وبــرق را  البتــه باپیشــرفت ۹5 
درصدانجــام داده و 5 درصــد باقــی مانــده کــه 
درســایت مســکن مهر هم ثبت اســت. حمیدی 
همچنیــن افــزود: درمســکن مهرشهرســتان ما 

دوواحدآموزشی دخترانه وپسرانه درحال ساخت 
باپیشــرفت فیزیکی 50 درصد وهمچنین مغازه 
ونانوایی ومسجدداریم. مجتمع فرهنگی هنری 
و پژوهشکده موســیقی نیز  درحال ساخت است 
اما آن قســمت هایی کــه مــردم گالیــه دارند که 
آســفالت وفضــای ســبزوجودنداردحق بــا آنان 
است ودرست می گویند چرا که مربوط به همان 
قســمت هایی اســت کــه زمین بــه آن هــا واگذار 
شــده وازکالن شــهرها آمده اندکه بــه علت نبود 
 مشــارکت همچنــان بالتکلیــف مانــده اســت .

حمیدی به مشکالت مسکن مهرفرهنگیان اشاره 
کردوگفت : بخشی ازمشکالت ما درسایت مسکن 
مهرشهرستان، مسکن مهرفرهنگیان است. آن ها 
هم به دلیل اختالفاتی که بین خودشان دارندآن 
آورده را پرداخت نمی کنند وتا زمانی هم که آنان 
به تعهدات خود عمل نکنندو واحدهای مسکونی 
 تکمیــل نشــود. نــه آســفالتی در آن جــا انجــام

می شود ونه فضای ســبزی .وی افزود: ما اکنون 
آمادگــی ایــن را داریــم اگرنیازبــه ورودفرماندار 
باشــد هرکــدام ازتعاونی ها کــه اعــالم آمادگی 
کنند برای حل مشــکالت آنان و رفــع اختالفات 
به وجودآمده حاضریم  جلساتی را با هیئت مدیره 
آن ها برگزارکنیم. حتی دســتگاه های خدماتی 
، بانک و راه وشهرســازی را درجلسات برای رفع 
مشــکالت به وجودآمده دعوت کنیم . وی افزود: 
درسایت مسکن مهرتربت جام هم واحدآموزشی 
پیش بینی شــده وهم آســفالت ، فضای سبز و... 
منتهــا تازمانی کــه ایــن واحدها تکمیل نشــود و 
اعضا به تعهدات خود عمل نکنند خدمات رسانی 

صورت نمی گیرد. 

قتل درمیدان بارتربت جام 

حقدادی-فرمانده انتظامی تربت جام گفت : در درگیری دونوجوان 

درمیــدان تره بــار تربت جام یــک نفر به قتــل  رســید.»غالم محمد 
قهستانی« افزود: براثردرگیری که بین دو نوجوان ۱6و۱۹ ساله در 
میدان تره بار تربت جام رخ داد نوجوان۱۹ ساله با وارد کردن چند 
ضربه چاقو به قلب نوجوان ۱6ساله وی را به قتل رساند و از صحنه 
جرم متواری شد.فرمانده انتظامی تربت جام تصریح کرد : نوجوان 
۱6ساله که در میدان تره بار شاغل بود با نوجوان ۱۹ساله که برای 
خرید میوه مراجعه کــرده بود، به دالیل نامعلومی بــا هم درگیر می 
شوند و در این صحنه درگیری  نوجوان ۱6 ساله به قتل می رسد. وی 
خاطر نشان کرد : قاتل شناسایی و از صحنه جرم متواری شده است 

و تالش برای دستگیری وی ادامه دارد.

 ناکامی سوداگران مرگ 
در انتقال ۲۶۹ کیلوگرم تریاک از استان 

شجاعی مهر-فرمانده انتظامی استان از کشف 26۹ کیلوگرم تریاک 

در نیشابور خبر داد.سردار »محمد کاظم تقوی« در تشریح این خبر 
گفت : درپی کســب خبری مبنی بر تردد یک دستگاه خودروی پژو 
405 حامل مواد مخدر در محور مشهد - نیشابور، پیگیری موضوع 
به صورت ویژه در دســتور کار مامــوران پلیس مبارزه بــا مواد مخدر 
شهرستان نیشابور قرار گرفت.وی افزود : یگان های عملیاتی پلیس 

خودروی مد نظر را شناسایی کردند و به راننده دستور ایست دادند 
که راننده خودرو با مشــاهده ماموران انتظامــی از صحنه فرار کرد 
و  در نهایت قاچاقچیان، خودرو را در یکی از خیابان های شهر خرو 
رها کردندو با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری شدند.سردار 
محمد کاظم تقوی تصریح کرد : ماموران در بازرسی از خودروی پژو 
26۹ کیلوگرم تریاک را که به صورت ماهرانه ای جاسازی شده بود 

کشف کردند.

شکارچی غیرمجاز دستگیر شد 
رئیس محیط زیست تربت جام گفت :یک شــکارچی غیرمجاز که در 
منطقه شــکار ممنوع ارتفاعات روستای بزد به قصد شــکار وارد شده 
بود از سوی کارکنان یگان حفاظت محیط زیست تربت جام دستگیر 
شد.»دامن پاک« افزود: در پی گشــت و کنترل مناطق تحت مدیریت 
تربت جام، کارکنان یگان حفاظت  در منطقه شــکار ممنوع روستای 
بزد به یک نفر شکارچی غیرمجاز برخورد کردند که قصدشکارجانوران 
وحشی راداشت.وی  بیان کرد: شکارچی مزبور با مشاهده ماموران 
محیط زیست از محل متواری می شود و سالح خود را مخفی می کند 
که با تالش ماموران فرد متخلف دستگیر و سالح مزبور نیز که البه الی 
درختان ارس مخفی شده بود به همراه مهمات مربوط کشف و ضبط 
می شود.دامن پاک یادآورشد: منطقه شکار ممنوع بزد یکی از مناطق 
مستعد شهرستان تربت جام با مساحتی بیش از 4۱ هزار هکتار بوده 

که در۱۸ کیلومتری غرب تربت جام واقع شده  است.

 دستگیری سارق وسایل ساختمان های
 ناتمام درقوچان 

ایشان زاده- فرمانده انتظامی قوچان از دســتگیری سارق حرفه ای 

وســایل ســاختمان های ناتمــام دراین شــهر خبــر داد. ســرهنگ 
»مصرخانی« گفت: با پیگیری ماموران دایره تجسس کالنتری ۱۱، 
سارق حرفه ای وسایل ســاختمان های ناتمام شناسایی ودستگیر 
شد که متهم دربازجویی به ۱0 فقره ازاین سرقت ها اعتراف کرد و 

تعدادی از وسایل سرقتی نیز از مخفیگاه وی کشف شد.

 نخستین  برف سال زراعی جدید
در ارتفاعات نیشابور 

ملکی- رئیس اداره تبلیغات اسالمی سبزوار در گفت وگو با خراسان 

رضوی با اظهار این که 55 کاروان پیاده برای سفر به مشهدالرضا)ع( 
در اواخر ماه صفر در این شهرســتان ثبت نام کرده اند، بیان کرد: از 

این تعداد 20 کاروان ازسبزوار، ۱۷ کاروان از ششتمد و ۱4 کاروان پیاده از شهرستان خوشاب 
هستند. حجت االسالم سید »جواد سجادی نژاد« با اشاره به این که در مجموع ۱۱ هزار و ۱۷۷ 
نفر ثبت نام شده اند که نسبت به ســال گذشــته افزایش تقریبا 20 درصدی را نشان می دهد، 

افزود: حدود هفت هزار نفر از این تعداد را بانوان و بقیه را آقایان تشکیل می دهند.

صفــری- فرمانــدار گنابــاد گفــت: پرداخــت تســهیالت اشــتغال و 

کارآفرینی بــه افــراد معتاد موجــب کاهــش تبعات معضــل اعتیاد 
در جامعه می شــود. قربانی افــزود: مراکز فنی و حرفه ای و دســت 

اندرکاران ذی ربط باید با افزایش دوره های آموزشی و مهارتی و کارآفرینی برای معتادان بهبود 
یافته در کاهش تبعات این معضل در جامعه نقش آفرین باشند. وی گفت :باید به معتادان بهبود 
یافته از معضل اعتیاد که مهارت و کارآفرینی الزم را کســب کرده باشــند بعد از تایید مسئوالن 

مربوط و مطرح شدن در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، تسهیالت اشتغال پرداخت شود. 

شجاعی مهر- رئیس اداره هواشناسی نیشابور گفت: نخستین بارش 

برف سال زراعی جدید در ارتفاعات بینالود و شیرباد نیشابور اتفاق 
افتاد که این ارتفاعات را سفیدپوش کرده است. بلوکی در گفت وگو 

با خراسان رضوی افزود: نخستین بارش ها در سال زراعی جدید در اغلب مناطق کوهپایه ای 
بخش زبرخان و سروالیت نیشــابور مانند بوژان، درود، کلیدر، سلطان میدان و سلیمانی بین 
یک تا هفت میلی متر بوده است. وی بیان کرد: بیشــترین بارش در روستای بقیع ۷ میلی متر 

ثبت شده است و از یک شنبه هفته آینده شاهد موج جدید بارش ها در نیشابور خواهیم بود.

تسهیالت اشتغال مانع بازگشت 
معتادان به اعتیاد می شود

 اعزام 11 هزار زائربه مشهد
  از دیار سربداران

سوژه ها و خبرها

خبر

شهرستان ها

واژگونی چانگان یک کشته 
برجای گذاشت 

جانشــین فرمانده انتظامــی داورزن از واژگونی یک 
دســتگاه چانگان در محــور »داورزن – میامی« با یک 
کشته و ســه مصدوم خبر داد. ســرهنگ »کاملی« به 
پایگاه خبری پلیس، گفت: در پی اعالم خبری مبنی 
بر واژگونی دستگاه  چانگان در محور داورزن- میامی 
به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱0،  گشت تصادفات 
به محل حادثه اعزام شــدند.وی افزود: بابررســی ها 
مشخص شد یک دســتگاه  ســواری چانگان به علت 

نامعلومی از جاده منحرف و واژگون شده است.

کالهبرداری از مردم تحت پوشش اعطای وام 
شــجاعی مهــر- فرمانــده انتظامی نیشــابور از 

شناسایی و دســتگیری فردی سودجو که در 
پوشش اعطای وام از شهروندان کالهبرداری 
کرده بود خبر داد.سرهنگ »دهقانپور« گفت: 
در پی چند فقره  شکایت شهروندان در پلیس 
آگاهی نیشــابور مبنی بر کالهبــرداری از آن 
ها، پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان 
پلیس آگاهــی قرار گرفت.وی افــزود : فردی 
ســودجو که در یک واحد صنعتــی در یکی از 
خیابان های سطح شهر مشغول کار بود پس 
از اعتماد سازی مشتریان با وعده اعطای وام 
در قبال تشکیل یک صندوق خانگی اقدام به 
عضوگیــری و دریافت مبالــغ متفاوتی از ۳0 
تا 50 میلیون تومان از افراد کرده اســت.وی 

گفت : در ادامــه تحقیقات کارآگاهــان دایره 
مبارزه با جعــل و کالهبرداری پلیس آگاهی، 
مشخص شــد این فرد پس از دریافت مدارک 
هویتی و... با طرح ادعاهای واهی، همچنان 
به فعالیت های مجرمانه اش ادامه می دهد.
وی افزود : کارآگاهان پلیس، مخفیگاه متهم را 
شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتی 
وی را بــا هماهنگــی مقــام قضایی دســتگیر 
کردند.وی بیان کرد: متهم دستگیر شده در 
بازجویی های به عمل آمده و در مواجهه با مال 
باختگان و مســتندات پلیس به کالهبرداری 
از پنج نفر به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون 
ریال اعتراف کــرد و تحقیقــات از متهم برای 

کشف دیگر جرایم احتمالی ادامه دارد.



بریده کتاب

رام تریــن نــوع بی شــعورها، بی شــعورهای 
آب زیرکاهنــد. البتــه منظــور ایــن نیســت 
که ایــن نــوع بی شــعورها کم خطرتــر از بقیه 
بی شــعورهایند، بلکــه منظــور ایــن اســت 
که زیــاد بــه چشــم نمی آیند. بی شــعورهای 
آب زیرکاه با مشــاهده واکنش جامعه نسبت 
به بی شــعورهای تمام عیار ترجیح می دهند 
که پشت نقابی از مهربانی و خونسردی پنهان 
شــوند، امــا در عین حــال همــواره می دانند 

کــه چگونــه ایــن خنجــر 
غالف شــده را به موقــع 
بیرون بکشند و بدون این 
که هیچ کس تصورش را 
بکند، کار خودشــان را 

بکنند.
بی شعوری  

خاویر کرمنت  

دیالوگ ماندگار

فرانک : می دونی دکترا به موتورســواری که 
کاله ایمنی سرش نمی ذاره چی میگن؟

بادی : چی میگن؟
فرانک: اهدا کننده عضو!

تئوری آشفتگی  

کارگردان: مارکوس سیگا  

ضرب المثل خارجی

  یوگسالوی: هر کجا صرفه جویی هست، 
در آن راستی و درستی است.

   آلمانی: زمان دوای خشم است.
  فرانســوی: خانه ات را بــرای ترســاندن 

موش آتش نزن.
  بلژیکی: بیماری ســواره می آیــد و پیاده 

می رود.
  ژاپنی: کاهالن وقت فراغت ندارند.

دیکشنری

Overdo it
To do so much of an activity that it 
becomes harmful, unenjoyable, o
.r undesirable

زیاده روی کردن
مثال:

.There's no need to overdo it
نیازی به زیاده روی نیست.

 You need to exercise every day, but
.don't overdo it
الزمه که هر روز تمرین کنی، اما زیاده روی نکن.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه 23 سوره ابراهیم می خوانیم:

اٍت  اِلَحاِت َجنَّ ِذیَن آَمُنــوا َوَعِمُلوا الصَّ َوُأْدِخَل الَّ
ْنَهاُر َخاِلِدیــَن ِفیَها ِبِإْذِن  َتْجِری ِمــن َتْحِتَها اْلَ

ُتُهْم ِفیَها َساَلٌم.  ِهْم َتِحیَّ َربِّ
و كســانی كه ایمان آورده و كارهای شایسته 
انجام داده اند به باغ هایی كه از زیر درختانش 
نهرها جاری اســت داخل شــوند؛ آنان با اذن 
پروردگارشان برای همیشه در آن خواهند بود 

و تحیت آنان به یكدیگر، سالم است.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

  مؤمنــاِن نیكــوكار، همــواره در بهشــت 
خواهند بود.

  بهشتیان اهل صفا و صمیمیت و سالم اند، 
نه نزاع و قهر.

ضرب المثل فارسی

رنگرخسارهخبرمیدهد
ازسّرضمیر

چهره و رنگ و رو و ســر و وضع شــخص، نشان 
دهنــده احــوال درونــی اوســت. مثــاًل رنــگ 
زرد نشــان دهنده کســالت و بیماری اســت، 
رنگ ســرخ نمایانگــر خجالت یــا عصبانیت و 
بی حوصلگــی و نامرتــب بودنــش، گویــای 

آشفتگی و پریشان حالی اوست.

حکایت

   آورده اند که دانشــمندی نزد امیری رفت. 
امیر حــد و اندازه علم وی می دانســت. درباره 
وی فروتنی بسیار نمود، برخاست او را به جایگاه 
خود نشاند و نهایت تواضع به جای آورد. یکی از 
حاضرین گفت هر که مانند امیر فروتنی کند، 
از وی نترسند و از هیبت او بدین سبب کم می 
شود. امیر فرمود :»هیبتی که به واسطه فروتنی 

کاستی پذیرد، شایسته نابودی است.«
   مردی به نزد قاضی آمد، گفت: ای راهنمای 
مسلمانان! اگر خرما خورم، دین مرا زیان دارد؟ 
گفت: نه. گفت اگر قدری سیاه دانه با آن خورم 
چه؟ گفت: عیبی نباشد. گفت: اگر آب خورم 
چه شود؟ گفت: بر تو گوارا! آن مرد گفت: خب 
شراب خرما از همین سه است. آن را چرا حرام 
گویی؟ قاضی گفت: ای مرد، اگر قدری خاک 
بر تو اندازم، تو را ناراحتی پیش آید؟ گفت: نه. 
گفت: اگر مشتی آب بر تو ریزم، چه؟ گفت هیچ 
نشود. گفت: اگر این آب و خاک را با هم بیامیزم 
و از آن خشــتی بســازم و بر ســرت زنم، چگونه 
باشد؟ گفت: سرم بشکند. گفت: همچنان که 
این جا سرت بشــکند، آن جا هم پیمان دینت 
جوامع الحکایات بشکند. 

معرفی کتاب

بهبلندایآنردا
»به بلندای آن ردا« اثر سید علی شجاعی، اتفاقی تازه در 
خلق داستان های تاریخی و دینی است. این اثر با روایت 
لحظه های مؤانست مأمون، خلیفه عباسی و معشوقه اش 
آغاز می شود. معشوقه که در بستر بیماری است، مأمون 
را وادار می کند درباره اشــتباهاتش از زمــان آغاز والیت 
عهدی تا شهادت امام رضا)ع(، با او حرف بزند. در ادامه، 
سوال و جواب های معشــوقه در کنار توجیهات مأمون، 
محکمه ای می شود برای مامون تا بابت عملکردش، در 
مقابل وجدان بیدار جامعه مخاطب داستان، به محاکمه 
کشیده شود. این داستان، پر از فالش بک هایی است که 
به زیبایی مخاطب را با سیر تاریخی زندگی امام رضا)ع( و 
فراز و فرودهایش آشنا می کند. شجاعی در این داستان 
با بهره گیری از فضاسازی  مختص داستان های تاریخی، 
به زبانی جذاب دست یافته که مخاطبانش را تا سطر آخر، 
حفظ می کند. انتشارات نیستان این کتاب را با قیمت 15 

هزارتومان منتشر کرده است.

علم به زبان ساده

چراجاینیشپشهمیخارد؟
پشــه ها انســان را بــرای نوشــیدن خونــش نیش 
می زنند. مــواد مغذی موجــود در خون انســان به 
پشه های ماده کمک می کند تا تخم هایی را که نیاز 
دارند دوباره تولید کنند. پشه از نوک تیز دهان مانند 
خود، برای سوراخ کردن پوست ما استفاده می کند. 

رگ خونِی ناحیه  مربوط را پیدا و کمی از بزاقش را به 
زیر پوست تزریق می کند تا با استفاده از آنزیم های 
آن، خون را راحت تر بمکد. این مواد در بدن انسان 
ایجاد حساسیت می کنند و باعث ترشح هیستامین 
می شوند. هیستامین باعث گشاد شدن رگ های 
اطراف محل گــزش و افزایش تعــداد گلبول های 
سفید اطراف منطقه  آســیب دیده و نیز خارش آن 
محل می شود. به همین دلیل جای نیش پشه می 
خارد. هرقدر جای گزش را بیشتر بخارانید، بیشتر 
ملتهب می شود و می خارد. بنابراین بهتر است از 

این کار پرهیز کنید و با آب و صابون آن را بشویید.

سه شنبه
30 مهر 1398

23 صفر 1441
8 صفحه  |    شماره 4256

22اکتبر|سالروزمرگپُلِسزان،نقاشمعروفقرننوزدهمفرانسه22اکتبر1938| ارائه نخستین ماشین فتوكپی
نخستین ماشین فتوكپی توسط »چارلزكارلسون« ساخته شد و نامش را زیراكس گذاشت كه 

از واژه یونانی زیروگرافی به معنای خشك نویسی گرفته شده است.
سزان در طول عمر هنری خود، به قصد ایجاد یك روش جدید در نقاشی حركت كرد و با تالش 
خود به گویشی نو در نقاشی دست یافت كه راه را برای تحوالت بعدی گشود. با تالش های پل 
سزان هنر »آبسْتِره« یا »انتزاعی« ایجاد شد كه روی هنرمندان نسل بعد تاثیر چشمگیری داشت.

آشناترینغریب

حقوقانسان
رّیان بن شبیب می گوید: »از امام رضا)ع( پرسیدم: خواهرم وصّیت کرده است برای 
گروهی از مســیحیان که به آنان مالی بدهم و من می خواهم این مــال را به گروهی 
از هم کیشان مســلمان بدهم.« امام فرمود: وصیت را بدانسان که هست اجرا کن. 

خداوند بزرگ گفته است: »گناه آن، بر کسانی است که وصیت را تغییر بدهند...«. 
در دیدگاه امام رضا)ع( انســان حق دارد انتخاب کند و در راستای اندیشه و مذهب 
خود گام بردارد. این اعتقاد به آزادی و حقوق، حتی پس از مرگش نیز محترم است 
و گرچه با اندیشه و عمل ما ناسازگار باشد، باید پاسداری شود و حقوق او به این علت 

که نامسلمان است، نادیده گرفته نشود.«
مسنداالمام الرضا |  پایگاه اطالع رسانی شیعه   
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مطالعه این صفحه

حکمت روز

جذبمحبتخداومحبوباناو
اطاعت و فرمانبرداری از خداوند بعد از شــناخت، 
موجب محبت او و محبت کسانی که خداوند آن ها 
را دوست دارد می شود که عبارتند از انبیا و اوصیا که 

محبوب ترین ایشان نزد خداوند، حضرت محمد و 
آل او )ع( هستند و نزدیک ترین ایشان به ما، صاحب 
آیت ا...بهجت | رحمت واسعه االمر )عج( است.  

پاکتریندریاچهایران
  بــرای دیــدن یکــی از دریاچــه هــای زیبــای ایران 
بایــد بــه روستای سقالکســار برویــم؛ روســتایی در 
15 کیلومتــری جنوب رشــت کــه مردمــی خونگرم و 
مهمان نــواز دارد. مردمی کــه به دام پــروری، زراعت 
برنج و پرورش ماهی مشــغول اند و در محیطی باصفا 
زندگی مــی کننــد. در کنــار این روســتا، ســد خاکی 
سقالکســار، دریاچــه ای در منطقه جنگلــی به وجود 
آورده است که گردشگران را از دور و نزدیک به سوی 
خود می کشــاند. آب این دریاچه از بارش ها و چشمه 
های اطراف تامین می شــود. وجود این گوهر ناب در 
این جا باعث شــده تــا امکاناتــی در اطراف آن شــکل 
بگیرد و مردم برای گذران ساعاتی خوش، راهشان را 
به ســوی دریاچه کج کنند. به دلیل توجه مردم بومی 
به نظافت دریاچــه و محیط اطراف آن، ایــن جا را پاک 

ترین دریاچه ایران می خوانند.

مادرودخترهمکالسی
اینساید ادیشن |  یک دختر 16 ساله که موفق شده 

در این سن به دانشــگاه راه پیدا کند، به مادرش 
انگیزه درس خواندن داد. حاال این مادر و دختر 
با هم همکالسی اند. اِما اِرهارت و مادرش کتی 
ِارهارت در دانشــگاه تگزاس شــمالی با هم در 
کالس های مشترکی درس می خوانند. اِما می 
گوید: »این اتفاق رشته دوستی میان من و مادرم 
را بیش از پیش قوی کرده اســت. ما با هم درس 
می خوانیم، به هم کمک می کنیــم و این عالی 
است.« اِما که همیشه در کالسش دانش آموز برتر 
بود، با حمایت مادرش تصمیم می گیرد در آزمون 
دانشگاه شرکت کند. وقتی اما در دانشگاه ثبت 
نام کرد، مادرش از شــور و شــوق دخترش برای 
درس خواندن انگیزه پیدا کــرد و او هم ثبت نام 

کرد تا تحصیالتش را ادامه دهد.

تولددوقلوهابهدستدوقلوها
اینساید ادیشن |  دو پرســتار دوقلو در آمریکا، 

دو نــوزاد دوقلــوی همســان را بــا کمک هم 
بــه دنیــا آوردند. تــارا و تونــی هــر دو در یک 
بیمارستان در ایالت جورجیا کار می کنند. 
یکــی از آن ها در بخش مامایــی و دیگری در 
بخش مراقبت های نوزادان پرســتار است. 
وقتی ربــکا ویلیامز، زنــی که دوقلو داشــت 
نیاز به جراحی سزارین پیدا کرد، دو خواهر 
به اتــاق عمــل فراخوانــده شــدند و دقایقی 
بعد دو دختر دوقلوی همســان در آغوش آن 
ها بودند. نکتــه جالب تر این که تــارا و تونی 
هــم دوقلــوی همســان هســتند و در همین 
بیمارســتان بــه دنیــا آمده انــد. یــک اتفاق 
شیرین که در شبکه های اجتماعی، خبرساز 

شد و لبخند بر لب کاربران زیادی نشاند.

9سالدوریازاجتماع
آدیتی سنترال |  پلیس هلند به تازگی یک خانواده 

شــش نفره را در کلبــه ای کوچــک در یک مزرعه 
دورافتاده پیدا کرده که ظاهرا در 9 سال اخیر خانه 
را ترک نکرده و با هیچ کس ارتباط نداشته و منتظر 
پایان دنیا بوده اند. این کشف تکان دهنده وقتی 
رخ داد که بزرگ ترین پســر خانواده که 25 ساله 
اســت، از مزرعه فرار کرد و خودش را به یک کافه 
در نزدیک ترین روستا رساند. وقتی صاحب کافه 
ظاهر کثیف و  لباس کهنه و ریش بلند پسر را دید 
و جویای احوال او شد، پسر  ماجرا را تعریف کرد. 
وقتی پلیس مزرعه را گشــت، توانست یک خانه 
کوچک را پیدا کند که یک مرد 58 ســاله با چهار 
جوان 18 تا 25 ســاله در آن زندگی می کردند. 
پلیس هنوز جواب بسیاری از سواالت را پیدا نکرده 

و تحقیقات درباره این پرونده ادامه دارد.

زنگ تفریح

خوراکیهایاینستاگرامی
ژوزه، هنرمند نوجوان، در صفحه اینستاگرامش تصویر خوردنی های گیاهی جذابی را به اشتراک 
Design swan می گذارد که هم زیبا و هم لذت بخش است. 

مهارت یک دقیقه ای

اگر امکان سفر رفتن نداشته باشیم، به جای آن چه  کنیم؟

ســفر رفتن یکی از لذت بخش تریــن تفریحاتی 
اســت که آدم ممکــن اســت در زندگی داشــته 
باشد. اما اگر امکانش نباشد چه؟ در این مطلب 
می خواهیم درباره فعالیت هایی صحبت کنیم 
که می توانند جایگزین ســفر باشــند، حتی اگر 
لذت شان با لذت سفر و گردشگری قابل مقایسه 

نباشد.
       سوار بر قطار مطالعه. کتاب ها مانند یک قطار 
ما را به سفر می برند. به کشورها و سرزمین هایی 
که تاکنــون در آن جــا نبوده ایــم. کتاب مــا را با 
فرهنگ بومیان مناطق دیگر دنیا آشنا می کند 
و هر آن چه در ســفر تجربه می کنیــم، با کلمات 
برای مان به تصویر می کشد. سفرنامه ها منابعی 
عالی برای ایــن کار هســتند. راوی، ســفرنامه 
کشورها و سرزمین های دیگر را طوری توصیف 
می کند کــه برای مان ملمــوس باشــد. در کنار 
مطالعه، کتــاب هــای صوتی هم گزینــه خوبی 

هستند.

       تماشای مستندهای گردشگری. فیلم های 
مســتند و برنامه های گردشــگری  که در آن ها 
فــردی تمــام اماکــن دیدنــی کشــوری را به ما 
نشان می دهد یا با برقراری تعامل با بومیان آن 
جا، ما را با فرهنگ و آداب و رســوم آن کشورها 
آشــنا می کند، خودش می تواند ســفری باشد 
که در آن حتی یــک میلی متر از جای مان تکان 
نخورده ایم، اما مســافرتی پرهیجــان را تجربه 

کرده ایم!
       گردشــگری در شــهر خودمــان. اگــر روزی 
گردشگری به شــهرمان می آمد و قرار بود شهر 
را بــه او نشــان دهیــم، او را کجاهــا می بردیم؟ 
خیلی وقت ها ما از جاهای دیدنی و جذاب شهر 
خودمان غافلیم و ممکن اســت خیلی کم به آن 
ها ســر بزنیم یا اصال از وجود آن ها خبر نداشته 
باشــیم. می توان بــا تحقیق، جاذبه های شــهر 
خودمان را بشناســیم و از نزدیک و با دقت از آن 

ها بازدید کنیم.

4 گوشه ایران

پاداشکاربیمنت
گودنیــوز |  کارمند هتل 21ســاله که در ســیل 

اخیر در تگزاس 36 ساعت همه کارهای هتل 
را دست تنها انجام داده و مورد ستایش مهمانان 
هتل قرار گرفته بود، پاداش خدمت صادقانه 
اش را گرفت. ساچل اسمیت که قبال درباره کار 
سخت کوشانه و بدون منت اش نوشته بودیم، 
خودرواش را در ســیل از دست داده بود. چند 
روز پیش مقامات شهر، یک هوندای هیبریدی 
2013 را طــی یک مراســم به او هدیــه دادند 
که از ماشــین خودش هم بهتر است. اسمیت 
طی 36 ســاعتی که هیچ کــدام از کارمندان 
هتل به خاطر سیل نتوانسته بودند سر شیفت 
شان حاضر شــوند، ظرف شســته ، غذا پخته ، 
اتاق مهمانان را مرتب و به امورشان رسیدگی 

کرده بود.

خاطرات سرخ

قبولیدرآزموناصلی
صبح تا شب تمرین غواصی داشتیم؛ دویدن 
در ِگل و ُشل، فین زدن، شنا در آب سرد. شب 
ها درس هم می خواندیم. دانشــجوها درس 
دانشگاه، ما هم جزوۀ کنکور. یک کتری چای 
درســت می کردیــم و می نشســتیم به درس 
خواندن. نتیجه قبولِی کنکور یکی از بچه ها، 
احمد، وقتی آمد که شهید شده بود؛ رتبه دوم 
روزی روزگاری جنگی پزشکی. 

در محضر بزرگان

مأمورانی که محافظ شهید مدرس بودند، ابتدا 
از نزدیک شدن به ایشان، پرهیز می کردند ولی 
پــس از چنــدی از مریــدان و حامیان ایــن عالم 
مجاهد می شدند. مأموران را عوض می کردند 
ولی طولی نمی کشــید کــه تازه واردیــن هم به 
ایشــان عالقه منــد می شــدند و تحت تأثیر روح 
بزرگ و کمــاالت معنــوی آیت ا... مــدرس قرار 
می گرفتنــد. به طوری کــه وقتــی ایشــان وضو 
می گرفت و به نماز می ایســتاد، مأموران زندان 
سعی می کردند خود را سریعًا به ایشان برسانند 
و در نماز شرکت کنند. از این رو مسئوالن مربوط 
هر ســه ماه یک بار مأموران را تغییــر می دادند. 
یکی از زندانبانــان گفته بــود: روزی که به قلعه 
خواف آمدم، چندان آشنایی با آقا نداشتم. بعد از 
چندی فهمیدم که چه سید بزرگواری است، یک 
روز سؤال کردم: آقا! برای شما این نان و ماست 
و خوراک بادمجان کافی است؟ اجازه بدهید تا 
غذای بهتری برای تان تهیه کنیم؟ آقا پاسخ داد:

به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق / که بار 
مّنت خود به که بار مّنت خلق

مدرس، مجاهدی شکست ناپذیر  
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