
اخبار

هنری

پوستر جشنواره تئاتر استانی رونمایی شد
همزمان با رونمایی از پوســتر بیست و نهمین 
جشنواره تئاتر استانی »رضوان«، اسامی 14 
نمایش راه یافته و هفت نمایش رزرو »رضوان« 

اعالم و از پوستر این جشنواره، رونمایی شد.
به گزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی خراســان رضوی، نشست 
خبری ایــن جشــنواره روز گذشــته برگــزار و 
جزئیــات آن اعــالم شــد. ایــن جشــنواره در 
تاریــخ 27 تــا 30 آبــان در مجموعــه تئاتــر 
شــهر مشــهد و در شهرســتان های ســبزوار، 
نیشــابور، فریمــان، خــواف و طرقبه شــاندیز 
برگزار می شــود.  »آدیــداس« بــه کارگردانی 
پویاغــازی، »حادثه در نوســا« بــه کارگردانی 
دانوش یزدان پنــاه، »ژنتیک« بــه کارگردانی 
مهسا غفوریان، »مکبث« به کارگردانی امین 
رضایــی اردانــی، وحیــد عباســی و مســعود 
میرنیک زاد، »نسخه  پشتیبان« به کارگردانی 
 علی ایزد پناه، »زن سرخ پوش« به کارگردانی 

مجید بخششیان، 
« به  می نا ســو «
کارگردانی احسان 
روحی و »ناحملط« 
نــی  ا د گر ر به کا
صفــری  مســعود 
هنرمنــدان  آثــار 

مشــهد در ایــن جشــنواره اســت.  همچنیــن 
»دور ســه فرمان با ماری« بــه کارگردانی رضا 
بیقشی از ســبزوار،  »منیژه 1400وچند« به 
کارگردانی رضا حسن زاده از خواف،» پرونده 
عجیب مرگ آقایــان ف.الــف_ عین.الف« به 
کارگردانی حمید مهدوی از گناباد، »نفت« به 
کارگردانی عبدالحســین مهرکام از فریمان، 
»چرا خداحافظی نکردی با نجمه سورچی« به 
کارگردانی محمد رضایی از نیشابور و »آوات« 
به کارگردانی رسول محمدنیا از تربت جام در 

جشنواره رضوان روی صحنه می رود.

 تصویری مانــدگار از هنرنمایی اســتاد عبــدا... امینــی با همراهــی فرزند و نــوه خود 
در جشنواره موسیقی نواحی ایران

3 نسل موسیقی مقامی در یک قاب 
جشــنواره موســیقی نواحــی اســتان که در 
کرمان برگزار شد، یک شنبه شب با برگزاری 
مراســم اختتامیــه بــه کار خــود پایــان داد. 
هنرمنــدان موســیقی مقامی خراســان نیز 
همچون ســال هــای گذشــته در جشــنواره 
امسال حضوری درخشان داشــتند و نشان 
دادند که فرهنگ اصیل ایــن دیار همچنان 
پابرجاست و نســل به نســل حفظ می شود. 
یکی از جلوه های ماندگار در این جشنواره، 
تصویــری از اجــرای اســتاد عبــدا... امینی 
خواننده توانمند موســیقی مقامی خراسان 
از دیــار تربت جــام بود کــه همراه بــا فرزند و 
نوه خود )امین ا... و محمــد امین(که آن ها 
نیــز آواز خوان مقامــی هســتند روی صحنه 

حاضر شد.
 ایــن تصویر مانــدگار شــاهد همــان ادعای 
مطرح شــده در ابتــدای کالم بــود که پیش 
کسوتان موســیقی مقامی خراسان، بخشی 
از هّم و غــم خود را برای پــرورش هنرمندان 
جــوان و انتقــال ســینه به ســینه هنــر فاخر 

خراسانی خویش گذاشته اند.

اجرای نسل استاد درپور در اختتامیه	 
در ایــن جشــنواره خانــواده زنــده یاد اســتاد 
درپور نیز حضــور داشــتند و در اختتامیه روی 
صحنه رفتند. محمدفاروق درپور فرزند استاد 

و عبداالحــد درپــور بــرادر آن زنده یــاد در این 
جشنواره اجرای برنامه داشتند تا نماینده دو 
نسل دیگر موســیقی مقامی خراسان باشند. 
استاد غالمحسین غفاری، ابراهیم تیموری، 
غالم رسول صوفی، محسن عسکریان، سلمان 
سلیمانی، عباس ارزانی، امید نی نواز و حسین 
دلپذیر نیز دیگر هنرمندان موســیقی مقامی 
خراســان بودند کــه در این جشــنواره حضور 

داشتند و روی صحنه رفتند.

اخبار

گوناگون

مدیر کل جذب و سرمایه گذاری استانداری 
اعالم کرد: 

200 طرح برتر استان در راستای 
طرح مثلث اقتصادی معرفی 

می شود 

 حســین نــوری/ مدیر کل جــذب و ســرمایه گذاری 

استانداری گفت: به زودی 200 طرح برتر استان 
شناسایی و معرفی می شود. 

به گزارش خراسان رضوی ، محمد رضا شاه پسند 
در جلســه مشــترک کارگروه اشــتغال و ســرمایه 
گذاری و اقتصاد مقاومتی که بــا حضور مدیر کل 
کمیتــه امــداد خراســان رضــوی و دیگر روســای 
ادارات در محل فرمانداری شهرستان برگزار شد، 
اظهار کرد: در حوزه اقتصادی اگر بتوانیم مشکلی 
را حل کنیم در دیگر حوزه ها نیز مشکالت ما کمتر 

خواهد شد. 
وی با بیان این که از میان هزار طرح در استان که 
هم اکنون توسط بخش های خصوصی و مردمی 
در دست ســاخت اســت، به زودی با بررسی های 
الزم از جمله اهلیت فرد ، انجــام کار و رزومه کار و 
نیز میزان سرمایه گذاری و اشــتغال،200 طرح 
شناسایی و معرفی خواهد شــد، افزود: بر اساس 
تبصــره 19 ، کلیــه طــرح هــای ناتمــام دولتی به 
افرادی کــه بتوانند ســرمایه گذاری و طــرح  را به 
اتمام برسانند، واگذار می شود. شاه پسند با اشاره 
به پیشنهاد فرماندار خلیل آباد در خصوص تفویض 
اختیار بیشــتر بــه شهرســتان هــا اظهار کــرد: با 
سپردن امور کاری به دست مسئوالن شهرستانی 
و تفویض اختیار بیشــتر موافق هستم. وی افزود: 
بــه تازگــی در مرکز اســتان ســرمایه گــذاری که 
قصد خروج ســرمایه خود را به دلیل وجود موانع 
داشــت ، با بــر طــرف کــردن مشــکالت او 300 
میلیارد تومان در استان ماند.  همچنین مدیر کل 
کمیته امداد خراسان رضوی و یکی از معین های 
اقتصادی شهرســتان در این جلســه گفــت: کلیه 
اختیارات مدیــر کل را به رئیس کمیتــه امداد در 
این شهرستان تفویض کرده ام تا با جسارت بتواند 
روند ســرمایه گذاری را در شهرستان با همکاری 
فرمانــدار و دیگر اضالع مثلث اقتصادی تســهیل 
کند. حبیب ا... آسوده با بیان این که 25 میلیارد 
تومان اعتبار قرض الحســنه در این شهرستان به 
متقاضیان پرداخت می شــود، اظهــار کرد: برای 
توانمند سازی روســتاهای این شهرستان آن چه 

کمیته امداد بتواند دریغ نخواهد کرد. 

توسط سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد انجام شد

تغییر روسای 2 بیمارستان 
مشهد

سرپرســت  توســط  ای  جداگانــه  احــکام   در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد، روســای دو  
 بیمارستان منتصریه و قائم )عج( مشهد منصوب 

شدند. 
به گزارش وبدا، دکتر سید محمد حسین بحرینی 
در حکمــی ضمن قدردانــی از تالش هــای دکتر 
مصطفی داســتانی و قبول اســتعفای وی، دکتر 
سیده فاطمه تارا عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی مشــهد را به عنوان رئیس مرکز آموزشی 

پژوهشی درمانی قائم)عج( منصوب کرد.
 همچنین در حکــم جداگانه ای ضمــن قدردانی 
از تالش های دکتر علی اصغر یارمحمدی، دکتر 
مهین قربان صبــاغ عضو هیئت علمی دانشــگاه 
علوم پزشکی مشــهد به عنوان رئیس بیمارستان 
 منتصریه )مرکــز دیالیــز و پیوند اعضــا( منصوب

شد.

از ابتدای امسال تا کنون انجام شد:

معدوم سازی 288 تن گوشت 
مرغ غیرقابل مصرف در استان

معاون ســالمت اداره کل دام پزشــکی اســتان از 
نظارت بهداشــتی ایــن مجموعــه بر تولیــد بیش 
از 77 هزارتن گوشــت مــرغ در اســتان از ابتدای 
امســال خبر داد و گفــت: طی هفت ماه امســال، 
کارشناسان دام پزشکی مستقر در این واحدهای 
تولیدی از ورود 288 تن گوشــت حاصل از طیور 
که غیرقابل مصرف بــوده جلوگیری کرده و برای 
معــدوم کــردن ایــن مقــدار، اقــدام الزم را انجام 

داده اند. 
به گــزارش روابط عمومی دام پزشــکی اســتان، 
محمد رشتی باف در این زمینه گفت: دام پزشکی 
استان براساس رســالت ســازمانی خود مبنی بر 
پیشــگیری از بیماری های مشــترک بین انســان 
و حیــوان و نیــز نظارت بر ســالمت فــراورده های 
خام دامی مورد استفاده در ســبد غذایی خانوار، 
نظارتی همــه جانبه از مزرعــه تولیــدات دامی تا 
ســفره خانوار بــر کلیه مراکــز تولید، نگهــداری و 
عرضه فراورده های خام دامی داشته که از جمله 

این اماکن، کشتارگاه های طیور است.

 مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی 
خبر داد:

راه اندازی پایگاه اینترنتی 
حمایت از ایتام در استان

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان گفــت: پایــگاه 
اینترنتــی جامــع حمایتــی ایتــام و محســنین در 
استان راه اندازی شد. به گزارش ایرنا، حبیب ا... 
آســوده افزود: به منظور باال بردن ســطح اعتماد 
عمومــی جامعــه و ســرعت در بهره منــدی ایتــام 
و محســنین از کمک هــای حامیــان ، این ســایت 
طراحی شــده و بــه مرحله بهــره برداری رســیده  

است. 
وی ادامــه داد: تا قبــل از این، کمک هــای نقدی 
حامیــان بــرای ثبــت و تخصیــص، بــا یــک توقف 
کوتاه در سیســتم مالی این نهاد به حســاب ایتام 
و فرزندان محسنین واریز می شد اما با راه اندازی 
این ســامانه در قســمت پرداخت وجه، از این پس 
مبالغ به صورت مســتقیم به حســاب ایتام واریز و 
ثبت و تخصیص آن به صورت سیستمی در سامانه 

انجام می شود. 

آغاز عملیات اجرایی مسیر ویژه 
خط 3 بی آر تی مشهد 

معاون عمران ، حمل و نقل و ترافیک شــهرداری 
مشــهد از آغاز عملیات اجرایی مسیر ویژه خط 3 
بی آر تی خبر داد. خلیل ا... کاظمی در گفت وگو 
با تســنیم اظهار کرد: عملیات اجرایی مسیر ویژه 
خط 3 بی آر تی اتوبوس حدفاصل میدان استقالل 
تا میدان توحید آغاز شد. وی افزود: در بخش اول 
و در محــور بولوار قرنــی به ایجــاد کندرو ها اقدام 
کرده ایــم تا بــار ترافیک بــه خیابان هــای اطراف 
منتقل شــود. کاظمی تصریح کرد: کندرو بولوار 

قرنی به بولــوار ابوطالب و کندرو بولــوار قرنی به 
بولوار مجد درحال احداث اســت و هفته آینده به 

پایان خواهد رسید. 
وی گفت: با اتمام عملیات احداث این کندروها، 
خط فرار اتوبوس ها در تقاطع های ابوطالب، مجد 
و چهارراه میدان بار اجرا خواهد شــد. همچنین 
همزمان خط فــرار اتوبوس ها در محــور چهارراه 
خیــام، مهــدی و چهارراه شــهید فرامرزعباســی 

اجرا می شود.

رئیس دفتر نمایندگی شورای سیاست 
گذاری ائمه جمعه خراسان رضوی : 

امام جمعه جدید تربت جام 
منصوب و  روز جمعه معرفی می شود 
 حقدادی /رئیس دفتر نمایندگی شــورای سیاست 
گذاری ائمه جمعه  خراسان رضوی اظهارکرد : طی 
حکمی ازسوی حجت االسالم حاجی علی اکبری 
رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور ، 
حجت االسالم حســین معتمدی فر به عنوان امام 
جمعه جدید تربت جام منصوب و  روزجمعه معرفی 
و اولین نماز جمعه  این شهرستان به امامت ایشان 

اقامه می شود.
حجت االسالم محمد حسین ایزدی یزدان آبادی 
افزود:حجت االسالم معتمدی فر بیش از 1۶سال 
ســابقه امامت جمعه در بندر جاسک و شهرستان 
میناب پرجمعیت ترین شهرستان استان هرمزگان 

رادرکارنامه خود دارد.

 در صحن علنی شورای شهر مشهد 
مطرح شد

پس از تحمل ۳۳ سال 
درد و رنج

اظهارات حیدری درباره هجمه ها 
علیه شورا ، شفافیت و مبارزه با فساد

 جانباز »  اشکذری«
به یاران شهیدش پیوست 
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 آساک دوچرخ 
 درگیر تامین وثیقه

 و  بدهی گذشته

 ذره ای از خواست 
مردم در مبارزه بافساد 

کوتاه نخواهیم آمد

مرکز ترک اعتیاد 
معتادان متجاهر با 

ظرفیت 5 تا 6 هزار نفر 
تکمیل خواهد شد

2۱5 شهید اهل سنت 
خراسان رضوی، سند 

درخشان وحدت اند

در مشهد صنعت 
 زیارت داریم 
نه گردشگری

معدوم سازی 288 تن 
گوشت مرغ غیرقابل 

مصرف در استان

آغاز عملیات اجرایی 
مسیر ویژه خط 3 

بی آر تی مشهد

 صفحه5

 صفحه5

 صفحه۱

 صفحه۳

 صفحه۳

 صفحه۱

شهردار مشهد:

استاندار با اشاره به 
 پیگیری های شورای مبارزه 

با مواد مخدر:

مدیرکل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران خراسان رضوی:

 آیت ا... علم الهدی 
 در دیدار مدیران هتل ها 

و مراکز اقامتی مشهد:

 از ابتدای امسال تا کنون
 انجام شد:

۳
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احداث باند سوم؛اولویت  فرودگاه مشهد 
 صفحه۳

مدیر عامل شرکت  فرودگاه های کشور در دیدار تکریم  و معارفه   مدیر کل جدید فرودگاه های استان مطرح کرد

۳  نسل موسیقی 
مقامی در یک قاب 

تصویری ماندگار از هنرنمایی 
استاد عبدا... امینی با همراهی 

فرزند و نوه خود در جشنواره 
موسیقی نواحی ایران

  صفحه۱

گزارشی درباره وضعیت 
 دوچرخه سازی قوچان 

پس از شروع به کار مجدد

 صفحه7

بخشش 
پـای

چوبه دار جشــنواره موســیقی نواحی اســتان که 
در کرمان برگزار شــد، یک شــنبه شب با 
برگــزاری مراســم اختتامیه بــه کار خود 

پایان داد...
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برای اطالع مسئوالن
مخاطبان گرامی، ستون»برای اطالع مسئوالن « صدای شما را به صورت مستقیم به اطالع مسئوالن استان می رساند.

راهنمایی و رانندگی 

 حدود ۲۰ سال است جاده سنتو از میدان 
فردوسی تا میدان پارک در ساعت های مختلف 
شب و روز و به خصوص 17 عصر تا ۲۰شــب، 
ترافیک است و تا حاال چندین پل و دور برگردان 
زده شده ولی ترافیک کم نشده و حتی تصادفات 
نیز وجود دارد. چرا پلیس راهور و راهنمایی و 
رانندگی، یک فکر اساسی بــرای ایــن منطقه 

نمی کند؟

همراه اول
حامد  در  اول  هــمــراه  ارتباطی  وضعیت   
شمالی 9 و11 بولوار سجاد و نیز پارک نیلوفر 
ــده و شماره  ــت کــه مختل ش ــدت زیـــادی اس م

999۰ هم فقط شعار بررسی می دهد.

اتوبوسرانی
 ای کاش اتوبوس هایـی کـه از میـدان شـهدا 
بـه طـرف خیابـان شـهید هاشـمی نـژاد حرکـت 
می کنند، در ایستگاه اتوبوس کد 4۰55 توقف 
کننـد تـا افـراد پیـر و مسـن کـه نمی تواننـد راه 
زیـادی را تـا پایانـه شـهید هاشـمی نـژاد برونـد، 

سوار شونـد.
 قابل توجه مسئوالن اتوبوسرانی؛ اگر یک 
خط هم در مسیرتوس 78 تا پایانه شاهنامه به 
سمت پایانه وکیل آباد در نظر بگیرید، دسترسی 
مسافران به بعضی مسیرها واقعا آسان تر می شود.

شرکت برق
 شرکت برق که این قدر تاکید دارد قبوض 
برق به صــورت الکترونیکی در پیامک دانلود 
می شود، باید نیم ساعت معطل بشوی و تازه بعد 

از کلی تالش، پیغام خطا می دهد.

آبفا
ــاره طــرح اگــوی شهرك   خواهشمندم درب
قدس و دریافت هزینه سنگین و گزاف از مردم 
منطقه که اصــال شرایط مالی خوبی ندارند، 

گزارشی تهیه كنید.

شهرداری
فصل باران های پاییزی هم آمد و تا بهار سال 
بعد هم ادامه دارد. ما مسافران ایستاده زیر برف 
و باران در ایستگاه های اتوبوس، باید خدا خدا 
کنیم سرما نخوریم. این چه وضعی است؟ لطفا 

اتوبوس  ایستگاه های  بان در  نیمکت و سایه 
نصب کنید.

ــات شــهــری شـــهـــرداری منطقه  ــدم  از خ
3تقاضاداریم به وضعیت زمین های بایر خیابان 
خزانه داری 19 که مملواز خاک و نخاله و زباله 

است، رسیدگی کند.
 در الهیه 5 و7 کوچه ها تابلو ندارد. آدرس 
خانه مان را نمی دانیم چگونه به تاکسی و دوست 

و آشنا بدهیم. لطفا پیگیری کنید.
 بنده یکی از ساکنان کوچه های انتهایی 
خیابان ۲۰متری اول سعیدی هستم. از شورای 
ترافیک شهرداری استدعا دارم دلیل یک طرفه 
کردن سرتاسر ۲۰متری را اعالم کنند. به خدا 

به دردسر افتادیم.
 یـک پیشـنهاد بـه شـهرداری: اگرالنه هـای 
پرنـدگان  اسـتفاده  بـرای  رنگـی  پالسـتیکی 
سـاخته و توزیـع شـود تـا عمـوم مـردم شـهرمان 
باغ هـا  و  حیـاط  در  فـوق  النه هـای  بانصـب 
وتراس ها و پشـت بام ها، پرنـدگان را پناه دهند، 

ثواب زیادی دارد. 
ــارک بخارایی مدت   دســت شویی های پ
هاست تحت عنوان »موقتا در دست تعمیر است« 
تعطیل است و در این مدت فقط تعطیل بوده 
واقدامی صورت نگرفته. ای کاش شهرداری 
منطقه در این هوای سرد به فکر سالمندان و 

کودکان باشد.

آموزش و پرورش
 دبستان دخترانه پیامبراعظم)ص( روستای 
ده غیبی، برای کالس ششم معلم ندارد و دانش 

آموزان سرگردان اند.

 متفرقه
 از احداث مراکز اقامتی و نمازخانه های بین 
ــوی و دیگر  ــان قــدس رضـ ــت ــی تــوســط آس راهـ

متولیان، قدردانی می شود.
 واقــعــا چــرا بــه مشکالت کــامــیــون داران 
اجحاف  ــان  ش حــق  در  و  نمی شود  رسیدگی 
می شود؟ االن کامیون داری که اطراف مشهد در 
معادن کار می کند، باید 7۰کیلومتر رانندگی 

کند و بیاید تا بارنامه بگیرد. آیا این انصاف است؟
 چرا مسیر پیاده روی بوستان آبشار در نخل 
ــی و  ۲3 شهرک لــویــزان ظــاهــرا بــه پیست رال
ماشین سواری و آموزش رانندگی تغییر کاربری 

داده شده؟
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حرف مردم 
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان رضوی

۲
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شما مخاطبان گرامی روزنامه خراسان رضوی 

می توانید سوژه ها، مطالب، یادداشت، 

دلنوشته و عکس های خود را برای صفحه 

پیگیری حرف مردم ارسال کنید. 

09393333027

این تصویر، نشان دهنده یک تخلف 
جمعــی و یــک بی توجهــی گروهی 
به حقــوق عابران پیاده ای اســت که 
پیاده رو بــرای آنان ســاخته و در نظر 
گرفته شده. ای کاش فقط به راحتی 
و راه افتــادن کار خودمــان توجــه 
نکنیم، بلکه حواســمان بــه معلول و 
نابینا و سالمند و زن باردار و والدین 
کالســکه به دســتی که نیاز دارند از 
فضای امــن پیاده رو اســتفاده کنند 

هم باشد.

چنــد روز قبــل در بزرگــراه  امــام 
علی)ع( بــا یک خودروی ســمند در 
حال حرکت، در حالــی که دو جوان 
روی صندوق عقب آن نشسته بودند 
روبه رو شــدم. قطعا باید مســئوالن 
راهنمایــی و رانندگــی برخــوردی 
جدی بــا این افراد داشــته باشــند تا 
این جســارت را پیدا نکنند که با این 
شــیطنت ها، ســالمتی و جان و مال 
خودشان و بقیه را به خطر بیندازنــد. 

 شهروند خبر نگار شهروند خبر نگار

تضییع حقوق 
به شکل گروهی

دریغ از فرهنگ 
شهروندی 

دوربــیــن خــوانــنــدگــان

کنتورهای آبی 
که هم اینک 

مورد مصرف 
قرار می گیرد، 

در این حد دقیق 
نیستند که عبور 

چند دقیقه اِی 
هوا از محل 

کنتور را ثبت و 
محاسبه کنند

پیگیری گالیه های مردم

فرزانه غروبی

دریافت مجوز ساخت و ساز، هم از دهیاری و هم از شهرداری؟

»از شــهرداری منطقــه12 مشــهد 
بپرســید چــرا ســاختمان هایی که از 
دهیاری ها مجوز ساخت دارند، باید 
از ســوی پلیس ســاختمان آن منطقه 
تهدیــد بــه پلمــب شــوند و جلــوی 
کارشــان گرفته شــود؟ این سیاست 
یــک بــام و دو هوا چــه معنــی دارد و 
تکلیــف مردمی کــه بین دهیــاری و 
شهرداری گیـر افتاده اند، چیست؟«

شــهرداری منطقه 1۲ مشــهد در پاســخ به این 
انتقاد و گالیه پیامکی که برای صفحه حرف مردم 
خراسان رضوی ارسال شــده، توضیح می دهد: 
»اساســا ایــن مشــکالت به واســطه ســوء تفاهم 
شــهروندان و تعــارض در طرح هــای دهیاری و 

شهرداری است. 
افرادی کــه در این زمینه مشــکل دارنــد باید به 
شــهرداری منطقــه 1۲ مراجعه کنند تا مســئله 
شــان بــه صــورت مــوردی بررســی و در صورت 

تعارض به درخواست آن ها رسیدگی شود. این 
اختالف به این دلیل است که بعضی شهروندان 
تصور می کنند امالک شان در محدوده دهیاری 
قرار دارد، در حالــی که زمین در حریم شــهری 
قرار گرفته و با توجه به نقشــه ها و مختصاتی که 
در شهرداری منطقه براساس نقشه جامع شهری 
وجود دارد، باید از شهرداری مجـوز بگیرند و در 
چنین شرایطی اخطارهای الزم داده می شود. 
در دهیــاری آن انطبــاق الزم در زمینه نقشــه ها 
وجود ندارد، از این رو این مــوارد باید به صورت 
موردی به تایید شهرداری هم برسد تا با مسکن 
و شهرســازی مکاتبه کنیــم و از مراجع ذی ربط 

استعالم بگیریم. 
شـهروندان همچنیـن می تواننـد بـرای انجـام و 
پیشـُبرد ایـن مسـئله، به صـورت غیر حضـوری از 
طریق سـامانه شـهر هوشـمند درخواسـت شـان 
را ارائـه دهنـد و مـا در شـهرداری منطقـه ایـن 
موضـوع را پیگیـری می کنیـم و طـی 7۲ سـاعت 
موضـوع بررسـی و نتیجـه بـه متقاضـی، پیامـک 

می شـود.«

گزارش

محمد بهبودی نیا

»در زمــان قطــع و وصــل آب، همیشــه 
مقــداری هــوا وارد لوله هــا می شــود و 
کنتورآب هم این میزان هوا را به قیمت آب 
مصرفی برای مشترکان حساب می کند. 
اگــر این مبلــغ را هــر چند عــددی جزئی 
اســت در تعداد مشــترکان مشــهدی آبفا 
ضرب کنیــد، حتما به عــدد قابل توجهی 
می رســیم که توسط این شــرکت از مردم 
دریافت می شــود. لطفا گزارشــی درباره 
فــروش هوا بــه جای آب توســط شــرکت 
آب و فاضــالب تهیــه کنیــد.« ایــن، متن 
صحبت های یک مشترک مشهدی است 
که طی تماسی تلفنی با تحریریه روزنامه 

خراسان رضوی بیان کرده است.

آبفا: کنتورها آن قدر دقیق نیستند 	 
که عبور هوا را ثبت و محاسبه کنند

»عبــاس اســحاقیان« روابــط عمومــی 
شــرکت آب و فاضــالب مشــهد دربــاره  

ادعای مطرح شــده مبنی بر فــروش هوا 
به جای آب توســط شرکت آب و فاضالب 
مشــهد، ضمــن رد ایــن ادعا می گویـــد: 
»خروج هــوا به جــای آب را نمی توان یک 
موضــوع همیشــگی دانســت، بلکــه این 
اتفــاق زمانــی رخ می دهــد که بنــا به هر 
دلیلی شــبکه از آب خالی می شــود و در 
زمان وصل مجدد آب، هوا وارد انشعابات 
بــه تمامــی  امــا  مشــترکان می شــود. 
مشــترکان اطمینان خاطر می دهیم که 
این میزان از هوا هیچ بار مالی برایشــان 
ندارد، زیرا کنتورهای آبــی که هم اینک 
مورد مصرف قــرار می گیــرد، در این حد 
دقیق نیستند که عبور چند دقیقه اِی هوا 
از محــل کنتــور را ثبت و محاســبه کنند. 
دربــاره کنتورهــای قدیمــی حتــی ایــن 
معضل وجود دارد که به دلیل پایین بودن 
دقت اندازه گیری، در برخی موارد حتی 
نشتی آب را هم نشان نمی دهند و اتفاقا 
این سازمان آب اســت که به دلیل ثبت و 
حساب نشــدن نشــتی ها، ضرر می کند. 
در کنتورهای آب، یک سیســتِم رسیدن 

به حدنصــاب برای شــروع بــه کار مجدد 
وجود دارد که در زمــان قطع و وصل آب، 
فشار آب باید به یک میــزان خاص برسد تا 
بتواند پره های کنتور را بچرخاند و عددی 
را ثبت کند و بدیهی اســت کــه هوا هرگز 
چنین فشــاری ندارد و پره هــای کنتور را 
نمی چرخانــد و طبیعتا عــددی هم ثبت 
نمی شــود و در نتیجه نمی توان این ادعا 
را مطرح کرد که شرکت آب و فاضالب به 
جای آب به مردم هوا می فروشد. عالوه بر 
این، آبفـا در مسیر لوله های انشعاب آب، 
شیر هوا کار گذاشته تا در مواردی که آب 
قطع می شود، ابتدا هواگیری الزم انجام 
و اول هوای موجود در لوله ها خارج شود 
و آب مخلوط با هوا وارد کنتورها نشود تا 

این شبهات به طور کامل از بین برود.«

آبفــا، مسئولیتی درباره پمپ های 	 
آب غیرمجاز ندارد

»اســحاقیان« در پاســخ به این ســوال که 
»آیــا به واســطه کار پمپ هــای آب کــه به 
منظور افزایش فشار آب در برخی اماکن 

و منازل نصب می شود، به دلیل نوسانات 
زیــاد آب، ثبــت هــوا بــه جــای آب اتفــاق 
نمی افتد؟« می گویــــد: »مــا دونوع پمپ 
آب داریــم. یکــی پمپ هــای غیرمجاز که 
توسط مشترکان بدون دریافت مجوز های 
الزم در محــل نصــب می شــود و دیگــری 
پمپ هــای مجاز که توســط شــرکت آب و 
فاضالب نصب می شود. در باره پمپ های 
مجاز تمامــی اســتانداردهای الزم برای 
جلوگیری از ورود هوا به آب در نظر گرفته 
شــده اما دربــاره پمپ های غیــر مجاز که 
اســتانداردهای الزم در آن رعایت نشده، 
شــرکت آب و فاضالب مسئولیتی ندارد. 
شــرکت آب و فاضالب تا دو طبقه وظیفه 
تامین فشــار را به عهده دارد و در طبقات 
بیشــتر، معمــوال پمپ هــای مجــاز بــرای 
مشــترکان نصب می شــود که همان طور 
که بیان شد تحت استانداردهای دقیقی 
نصب می شوند و امکان ورود هوا و تاثیر آن 

بر قبوض مصرفی آب وجود ندارد.«

شهروندان، خرابی کنتور آب را به 	 
شماره 122 گزارش دهنــد

و  آب  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر 
فاضالب مشــهد در پاســخ به ادعای یک 
شــهروند مبنی بــر وجــود هوای زیــاد در 
آب مصرفی منزلــش، در حد چنــد لیتر، 
توضیح می دهد: »در برخی موارد شــاید 
اشکاالتی در کنتور یک مشترک به وجود 
بیاید کــه مثال به جــای 1۰ لیتــر مصرف 
آب، 1۲ لیتر ثبت کنــد. در این موارد، در 
صورتی که اندازه گیــری به صورت دقیق 
انجام شــده باشــد و مســیرهای خروجی 
آب و شــیر آالت به طور کامل بسته باشد، 
این مشــترک می تواند با تماس به شماره 
1۲۲ موضوع را اطالع دهــد و همکاران 
ما با مراجعه به محل مدنظر، کنتور آب را 
باز کنند و بعــد از انجام اندازه گیری های 
دقیق، اشکاالت و نواقص را برطرف کنند 
و چنان چه اشکال کنتور محرز شود، عدد 
مبالــغ پرداختی در قبض اصالح شــده و 

برگشت داده می شود.«
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

پاسخ آبفا به ادعای 
فروش هوا به جای آب



اخبار

فرهنگی

جانباز »اشکذری« به یاران 
شهیدش پیوست

»ســید محمد سیدالموسوی اشــکذری« جانباز 70 
درصد دفاع مقدس پس از سال ها تحمل درد و رنج به 
یاران شهیدش پیوست. این جانباز واالمقام که سال 
ها در کنار دیگر جانبازان قطع نخاع اســتان در مرکز 
توان بخشــی امام خمینی)ره( مشهد حضور داشت، 
آســمانی شــد و به خیــل شــهیدان پیوست.مراســم 
تشییع پیکرمطهر او ســاعت 9:30 امروز از حسینیه 
پیروان دیــن نبــوی مشــهدمقدس واقــع درخیابان 
شهیدنواب صفوی به ســمت بارگاه ملکوتی حضرت 
ثامن الحجــج )ع( برگزارمی شــود و پیکــر مطهرش 
نیز درگلزارشهدای بهشــت رضا)ع( به خاك سپرده 
خواهدشد. وی  متولد سال 45 و از بسیجیان دالوری 
بود که در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور یافت و 
سوم بهمن سال 65 در عملیات کربالی 5 ودرمنطقه 
شلمچه به مقام جانبازی نایل آمد. برادر ایشان به نام 
»سید علی« نیز در سوم اردیبهشــت سال 42 متولد 
و 16بهمن   62به شــهادت رســید. همچنین دیگر 
بــرادر او به نــام »ســید حســین« آزاده و جانبــاز دفاع 

مقدس است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران :

۲۱۵ شهید اهل سنت خراسان 
رضوی، سند درخشان وحدت اند

مدیرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران خراســان 
رضوی گفت: شهروندان اهل ســنت در این استان 
تاکنون 215 شهید در مســیر دفاع از نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران تقدیم کرده اند که سندی 
درخشان از وحدت شیعه و سنی در کشورمان است. 
حجت االسالم »حســین معصومی«  در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین تعداد از این هموطنان 
خراسانی اهل سنت، شهدای واالمقام دوران دفاع 
مقدس هستند. بقیه این عزیزان نیز در درگیری با 
اشــرار در مناطق مرزی به فیض عظمای شــهادت 
نایل آمده اند. وی ادامه داد: هموطنان اهل سنت در 
خراسان رضوی در راه حفظ و حراست کشور و آرمان 
های انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران 229 
جانباز و 45 آزاده نیز تقدیم ســرزمین مادری خود 
کرده اند. مدیــرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
خراسان رضوی همچنین رشادت  شهدای مدافع 
حرم در مقابله با عوامل ناامنی در خارج از مرزهای 
ایران را ستود و گفت: شهروندان اهل سنت خراسان 
رضوی در نبرد بــا مزدوران تروریســت تکفیری در 
ســوریه نیز حضور دارند و تاکنون شماری شهید در 

این حوزه داشته اند.

 وقف  ۲0 هزار جلد کتاب
 در نمایشگاه مشهد

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان رضــوی 
از وقــف 20 هــزار جلد کتــاب بــه همــت 530 خیر 
نیــک اندیش خبــر داد. بــه گــزارش روابــط عمومی 
اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه خراســان رضــوی، 
حجت االســالم والمســلمین »محمــد احمــدزاده« 
با اشــاره بــه برپایی غرفــه وقف کتــاب در نمایشــگاه 
هــزار   20 گفــت:  مشــهد،  کتــاب  المللــی  بیــن 
کتــاب  نمایشــگاه  در  شــده  وقــف  کتــاب  جلــد 
هــا  کتابخانــه  کل  اداره  همــکاری  بــا   مشــهد، 
ســامان دهی می شود. حجت االســالم والمسلمین 
احمدزاده با اشاره به این که رهبر معظم انقالب با وقف 
بیش از 25 هزار جلد کتاب در صدر واقفان کتاب در 
کشور هستند، گفت: اگر هر نفر یک جلد کتاب وقف 
کنیم میلیون ها کتاب جمع آوری می شود و می تواند 

کتابخانه های غنی و مفیدی را ایجاد کند.

نمایشگاه گوهرسنگ ها در مشهد 
برگزار می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراســان رضوی گفــت: ششــمین نمایشــگاه طال، 
جواهر، نقره و گوهرســنگ هــا از 4 تا 7 دی امســال 
 در محل نمایشــگاه هــای بین المللی مشــهد برگزار
مــی شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل 
میــراث فرهنگــی، »ابوالفضــل مکرمــی فــر« افزود: 
نخستین شورای سیاست گذاری ششمین نمایشگاه 
طال،جواهر ،نقــره و گوهرســنگ ها در محل ســالن 
جلســات نمایشــگاه های بین المللی تشــکیل شد و 
مجموعه های مرتبط از جملــه اتحادیه ها، انجمن ها 
و تشکل های دولتی، اتاق بازرگانی وگمرک با هدف 
همکاری برای بهتر برگزار شدن این رویداد که پس از 
وقفه ای چند ساله درمشهد برگزار خواهد شد حضور 
داشــتند. مکرمی فر اظهار کرد: برای برگزاری بهتر 
این نمایشگاه، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی درخصــوص برگزاری نشســت ها و 

کارگاه های تخصصی اعالم آمادگی کرده است.

آیت ا... علم الهدی در دیدار مدیران هتل ها و مراکز اقامتی مشهد:

در مشهد صنعت زیارت داریم نه گردشگری 
گزارش جلسه 

مسعود حمیدی

نماینده ولی فقیه در خراســان رضــوی با بیان 
این که هتــل داری در مشــهد با هتــل داری در 
دیگر شــهر هــا مانند اصفهــان و شــیراز تفاوت 
دارد افزود: در مشــهد صنعت زیــارت داریم نه 
گردشگری. به گزارش خراســان رضوی، آیت 
ا... علم الهدی روز گذشــته در دیدار با مدیران 
هتل ها و مراکز اقامتی مشهد، به بیان دو نکته 
پرداخت و افزود: نکته اول مجاهده شماســت. 
کســی که به اندازه الفبای اقتصادی به مسائل 
اقتصادی کشور آشنایی داشــته باشد می داند 
ســرمایه گذاری در جریان هتل داری و مهمان 
پذیری مشــهد به صــورت تشــکیالت زیارتی از 
نظر جریان اقتصــادی توجیه مناســبی ندارد. 
به طور مثــال یک هتل مانند هتل درویشــی که 
در مهم ترین نقطه شهر مستقر است البی به این 
بزرگی توجیه اقتصادی اش چیست؟ هرکسی 
اقتصاد بلد باشــد می داند سرمایه گذاری هتل 
به نفع نیست. البته بنده از قدیم آقای درویشی 
را می شناسم. در کشور خیلی سرمایه گذاری ها 
می توان انجــام داد و بیــش از ســرمایه گذاری 
در هتل می توان درآمد به دســت آورد. بنده به 
این موضــوع کاماًل توجه دارم. بــه همین دلیل 
بنده با برخی ســرمایه گذاری های داخل شهر 
ســر همیــن قضیــه درگیر هســتم. مشــکالتی 
دارند و این مشکالت متأسفانه در برخی مواقع 

به جاهای خیلی باریک کشیده می شود.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: بنده اطالع 
دارم یــک عــده ســرمایه گذار از داخــل و خارج 
کشور به مشهد به عنوان یک کانون گردشگری 
آمدنــد تــا ســرمایه گذاری کنند. برای توســعه 
دستگاه ها و وســایل و تفریحاتی و گردشگری و 
کسب ســود کالنی که در آن در نظر گرفته اند، 
افرادی در خارج کشور امکاناتی داشته اند آن را 
فروخته انــد، به داخل کشــور منتقــل کرده اند 
و آن هــا را تجمیــع و برای ســاخت دیزنــی لند، 
برای ســاخت اماکــن تفریحاتــی و عیاشــی، با 
عنوان صنعت گردشــگری به مشهد آورده اند و 
با آن می خواهند ســود کالنی برداشــت کنند. 
ما کاماًل با آن ها درگیر هســتیم. این حرکت ها 
در حقیقت جنــگ با امام رضــا)ع( و بر هم زدن 
هویت امام رضــا)ع( اســت. می خواهند به این 

شــهر بیایند و هویت امام رضا) ع( را برای سود 
بردن خودشان برهم بزنند.

آیــت ا... علــم الهــدی تصریــح کرد: این شــهر 
متعلــق به امام رضا)ع( اســت و هرکــس با امام 
رضا)ع( مقابله کند بحث عاقبت و آخرت نیست 
و در همین دنیا قلــع و قمع و بیچاره می شــود. 
نمونه های آن را شــما دیدید. افــرادی که آبرو و 
حیثیت آن ها رفته و در زندان ها به سر می برند 
و هــزاران مشــکل پیــدا کردنــد، به دلیــل این 
که آمدنــد ســرمایه را در جهتــی قراردادند که 
هویت امام رضا)ع( در این شــهر را برهم بزنند. 
نمونه هــای تجربیات آن نیز در این شــهر وجود 
دارد. وی خطاب به حاضران در جلســه افزود: 
در مقابل آن دسته که به فکر هستند این سرمایه 
را به عنــوان صنعــت گردشــگری بیاورنــد و در 
مسیری بزنند که بهره و سود فوق العاده ببرند، 
شما کسانی هستید که سرمایه تان را پای امام 
رضا)ع( ریخته ایــد و مهمان خانه برای ایشــان 
ســاخته اید. هیچ کــس بهتــر از امــام رضــا)ع( 
نمی توانــد آن را تشــخیص دهد که چه کســی 
سرمایه اش را مهمان خانه برای ایشان می سازد 
و چه کسی می خواهد عیاش خانه در شهر امام 
رضا)ع( درست کند  و هویت شهر امام رضا)ع( 

را بر هم بزند.
وی گفــت: مســئله هتــل داری و مدیریت هتل 
داری، برخورد با مدیریت هتل داری بوده است. 
در مشــهد ما دچار یک پارادوکس هســتیم که 
فرهنگی است و ریشه همه مشکالتی است که 
شما در برخوردهای دستگاه های مسئول با نوع 
عملکرد و مدیریتان دارید و آن اختالف فرهنگی 
اســت. متأســفانه این اختــالف فرهنگی هنوز 
حل  نشده است و همه دستگاه های کشور باید 
به این مســئله معتقد شوند که مشــهد شهروند 
ندارد بلکه مجاور دارد، مشــهد گردشگر ندارد 
بلکه زائر دارد. عنــوان زائر و گردشــگر نباید با 
هم قاطی شود، مجاور و شهروند نیز نباید باهم 

مخلوط شود.
وی تأکیــد کــرد: هتــل دار مشــهد با هتــل دار 
اصفهانی تفاوت دارد. ما با وزارت گردشــگری 
مشــکل داریم و درخواســت کردیــم کــه آقــای 
مکرمــی فــر )مدیــر کل میــراث فرهنگــی، 
گردشگری و صنایع دســتی خراسان رضوی( 
هم به این جا بیاید تا مســئله اختالف فرهنگی 
بررســی شــود؛ یعنی این آقایان وقتــی با مدیر 
هتل در مشهد روبه رو می شوند با او به گونه ای 

برخــورد می کنند که با مدیر هتــل عالی قاپوی 
اصفهان برخورد می کنند. متأســفانه در نظام 
هتــل داری، هتــل داری مشــهد با هتــل داری 
کشــور فرقی نمی کند. در شــیراز یک هتل دار 
چگونه هتــل داری می کند برای خارجی هایی 
که می آینــد برای دیــدن کله گاو ســنگی تخت 
جمشید، همان برخوردی می شود که با عزیزی 
که در هتل 5 ستاره اش میزبان کسی است که 
از خارج آمــده و مقابــل ضریح مطهــر می گوید 
الســالم علیک یــا علی بــن موســی الرضا)ع(. 
این اختالف فرهنگی منشأ تمام این مشکالت 
اســت و تا زمانی که این اختالف فرهنگی حل 
نشود ما بســیاری از این مشــکالت را داریم که 
شــما باید تحمل کنید؛ البته بخشی از آن را هم 
خودتان بایــد حــل کنید.آیت ا... علــم الهدی 
افزود:  وجود یک واحد فرهنگی قوی در جامعه 
و اتحادیه هتل داران مشــهد برای این مســئله 
ضــرورت دارد. شــما در اتحادیــه با یــک تعمق 
فرهنگی این اختالف را حل کنید چرا که شما 
این جا هتل دار نیســتید بلکه  مهمان خانه دار 

امام رضا)ع( هستید.
وی ادامه داد: در جریان هتل داری باید مشخص 
شود که این صنعت گردشگری نیست بلکه صنعت 
زیارت اســت. برخورد مســئوالن ما چــه در اداره 
اماکن، چه شهرداری و چه در گردشگری، برخورد 
با یک نظام ســرمایه داری گردشــگری اســت که 
برخوردهای امنیتی، مالیاتی و تمام برخوردها بر 
این اساس است که منشأ مشکل است. امام جمعه 

مشهد گفت: آقایان نیز در هتل های خودشان که 
مهمان خانه امام رضا)ع( اســت پذیرشگر شما و 
حجاب خانمی کــه در آن جا کار می کند متفاوت 

باشد زیرا این جا مهمان خانه امام رضا)ع( است.
وی ادامه داد: درگذشته به اعتبار امام رضا)ع( ما 
باال خیابان و پایین خیابان داشتیم ولی امروز این 
گونه نیست. بنده یک مدتی با ساخت وسازهای 
اطراف حرم برخورد کردم  ولی فایده ای نداشت 
و به جایی نرســید. این ساخت وســازها متناسب 
با حرم نیســت. امروز کارمان  به جایی رسیده که 
پررونق ترین بازارهای اجناس خارجی کشور در 
مشــهد اســت. هیچ کجا این قدر فروش اجناس 
خارجــی و تجمالتی رونــق نگرفته اســت که در 
مشهد رونق دارد. این مشــکالتی است که ما در 
مشــهد با آن روبه رو هســتیم و یک نفــر هم مانند 
بنده که داد و بیداد می کنــد آن را بدنام می کنند 
و برچسب می زنند. االن در مشهد مشکالتی که 
داریم به وســیله جریان های قدرت و ثروت ایجاد 
می شود، تمام مشکالت ما در کشــور در داخل و 
خارج ریشه اش مشهد اســت. به ما گفتند حرف 
هایی را که آمدنیوز می زند،BBC  می زند و رسانه 
های دیگر مــی زنند از مشــهد اعالم می شــود و 
مشــهدی ها ایــن کار را کردند. ببینیــد به خاطر 
دادوبیداد چه می کنند و اگر هم نکنیم و این کارها 
پیش برود دودش به چشم خود شما خواهد رفت. 
از یک طرف شــما بــا مهمانی روبه رو هســتید که 
مفاتیح  الجناح را زیر بغلش دارد و از یک  طرف با 
یک برخورد سفت وسخت ناجور فالن تشکیالت 

دولتی روبه رو هستید.
آیت ا... علم الهدی گفت: مشکل دیگری که ما 
در این جا با آن روبه رو هســتیم مســائل امنیتی 
است. ما امروز داریم در دنیای دشمن دار زندگی 
می کنیم و هیچ کشوری به اندازه ما در محاصره 
دشمن نیست. طبیعی است اجرای برنامه های 
امنیتی کار مشکلی است و این مشکالت امنیتی 
آن قدر که در مشهد اســت در هیچ جا نیست. از 
هر کجای دنیا چه جاسوس باشد، چه تروریست 
باشد، دزد باشد، بلند می شود می آید این جا تنها 
با یک گذرنامه که در دستش دارد، وارد فرودگاه 
می شــود، ُمهر می خورد و در این مملکت کسی 
دنبالش نیست که کجا می رود. وی ادامه داد: ما 
به برخی دستگاه ها حتی دستگاه های سیاسی 
کشورهای همسایه، گفتیم چرا این طوری است 
و این درست نیســت. پاســخ دادند به دلیل این 
که این جا شرایط آســان اســت. این یک دروازه 
باز اســت که ما داریم و نمی شــود هم آن را بست 

به دلیل این که این جا خانه امام رضا)ع( است.
نماینده ولی فقیه در استان گفت: البته درست 
اســت که شــیعیان و محبان امــام رضــا)ع( باید 
آزاد باشــند و از دیگر کشــورها به زیارت بیایند، 
نمی تــوان آن هــا را محــدود کــرد، هرکــس 
می خواهد به حرم امام رضا)ع( بیاید باید بتواند 
آســان بیاید.آیــت ا... علــم الهــدی با اشــاره به 
روایت ســاخت ســر در شــیخ بهایی اظهار کرد: 
امام رضا)ع( نخواســتند دِر خانه اش حتی روی 
کســانی که قبولش ندارند بســته باشــد و در باز 
باشــد که هرکس بخواهد بتواند بیایــد که البته 
ممکن است نظام هم از این موضوع ضربه ببیند و 
دستگاه های امنیتی باید رفت و آمدها را کنترل 
کنند. لذا اگــر برای هتل هــا در خصوص رفت و 
آمد ها ســخت گیری هایی قائل می شوند به این 

دلیل است.
وی گفــت: یک زمانی روبــه روی دفتر بنده یک 
مهمان پذیر بود یک مسئله اتفاق افتاد که آمدند 
آن ها را گرفتند و بردند، مســئله وابسته به یک 
جریان تروریســتی خیلی قوی بود. لذا شما در 
برخوردها از سوی دســتگاه های امنیتی مانند 
اطالعات و ســپاه کمی بیشــتر حوصله به خرج 
بدهید تا خدای ناکرده از این راه ضربه نخوریم. 
البته به معجزه امام هشتم)ع( در این چند سال 
ما از این طریق هیچ مشــکلی نداشــتیم که یک 
جریــان عوضی بتواند وارد کشــور شــود و خود 

امام رضا)ع( حفظ می کنند.
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مدیر عامل شرکت های فرودگاه های کشور در دیدار تکریم و معارفه مدیر کل جدید فرودگاه های استان مطرح کرد 

احداث باند سوم؛   اولویت فرودگاه مشهد 
نوید زنده روحیان / در دیدار مدیرعامل شرکت فرودگاه 
ها و ناوبــری هوایی ایــران با اســتاندار خراســان رضوی، 
»محمود امانــی« به عنــوان مدیرکل جدید فــرودگاه های 
استان معارفه و از تال ش های »محمد باقر قاسم زاده« تقدیر 
شــد. به گزارش خراســان رضوی، »ســیاوش امیرمکری« 
مدیر عامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایــی ایران در 
این نشست با اشاره به اولویت های کاری درخواست شده 
از مدیرکل جدید استان گفت: در یکی از مطالعات مربوط 
به ایجاد بانــد جدید فرودگاه، ســه یا چهار مســیر مختلف 
تدارک دیده شــده اســت که در بهترین حالــت بازهم یک 
گوشــه ای از شــهر را تحت تاثیر خود قرار می دهد و ایجاد  
باند سوم فرودگاه چیزی حدود 120 میلیارد تومان هزینه 
دارد اما به هرحال این یکی از اولویت های کاری مدیرکل 

جدید خواهد بود.

 ظرفیت فرودگاه مشهد 6 میلیون مسافر	 
خدمت رسانی به 10 میلیون مسافر

وی تاکید کرد: جایگاه فرودگاه هاشمی نژاد ویژه و بسیار 
مهم اســت به طوری که سهم ســفر هوایی در کشورمان 3 
تا 5 درصد  است اما در شهر مشــهد مقدس و این فرودگاه 
20 درصد از سفرهای زائران امام هشتم به صورت هوایی 
صورت مــی گیــرد. وی ادامــه داد : فــرودگاه بین المللی 
شهید هاشمی نژاد مشهد در رتبه بندی جهانی پایش ارائه 
خدمات، جایگاه دوازدهم را بین ۸۸ فرودگاه کشورهای 
مختلف کســب کرده لــذا یــک الگو برای ســایر فــرودگاه 
های کشور محسوب می شــود.امیرمکری افزود: ظرفیت 
فرودگاه مشهد بر اســاس محاسبات  اســتانداردی که در 
این خصوص وجود دارد کمتر از شش میلیون مسافر است 
در حالی که عملکرد این فرودگاه حدود 10 میلیون مسافر 
در سال اســت بنابراین همین فرودگاه در چند سال آینده 
نیاز به توسعه دارد. وی درخصوص تاکید استاندار خراسان 
رضوی برای ایجاد شهر فرودگاهی در مشهد نیز گفت: در 
دیداری که پیش از این نشست با اســتاندار محترم استان 

برگزار شــد قول دادیم مطالعات شــهر فرودگاهی مشهد 
را آغاز کنیم و این کار با همکاری مشــاور خارجی و داخلی 
روی سایت های مد نظر انجام شود تا مراحل بعدی صورت 
گیرد. امیرمکری خاطرنشان کرد: رسم بر این بود مدیران 
کل فــرودگاه هاشــمی نژاد یــا عضو هیئت مدیره شــرکت 
فرودگاه ها یا مدیرکل فرودگاه مهرآباد شوند، ما پیشنهاد 
فرودگاه مهرآباد را به آقای قاســم زاده دادیم  اما ایشان به 

دلیل مسائل شــخصی و بیماری فعال تمایلی به حضور در 
فضای کاری سنگین ندارند.

تاکید استاندار بر ایجاد باند سوم	 
اســتاندار نیز در این دیــدار اظهار کــرد: با توجــه به ظرفیت 
زائرانی که ســاالنه وارد مشهد می شــوند، ضرورت دارد این 
کالن شهر در آینده شــهر فرودگاهی داشته باشد. »علیرضا 

رزم حسینی« با بیان این که بخش خصوصی برای تامین منابع 
مالی آمادگی دارد، تاکید کــرد: برای فراهم کردن مقدمات 
ساخت شهر فرودگاهی، در سطح استان آمادگی همکاری 
وجود دارد و زیرساخت های الزم را فراهم خواهیم کرد. وی 
خاطرنشان کرد: آلودگی صوتی ناشی از عبور پروازها از روی 
شهر مشهد، باعث بروز مشکالتی برای مردم شده است لذا در 
کنار پرداختن به موضوع احداث شهر فرودگاهی جدید، ایجاد 
باند سوم در فرودگاه شهید هاشمی نژاد هم باید بررسی شود.

آمادگی شهرداری مشهد و بخش خصوصی برای 	 
احداث شهر فرودگاهی

»احمد یزدان پناه« معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
نیز در این نشســت گفت : صحبت هایی در خصوص شهر 
فرودگاهی مشهد با مدیران شــرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی کشور انجام شده و اعالم کردیم بخش خصوصی و 
همچنین شهرداری مشهد از طریق تهاتر و راه های دیگر، 
آماده همکاری و ســرمایه گذاری برای ســاخت این پروژه 
هستند و قول مساعدی برای آغاز مطالعات این طرح داده 
شده است. محمدباقر قاسم زاده هم در این مراسم با ارائه 
گزارشــی از  دوران مسئولیت پنج ســاله خود در اداره کل 
فرودگاه های استان گفت: پروژه های بزرگی مانند اتصال 
خط متــرو به فــرودگاه برای اولیــن بار در کشــور، احداث 
پارکینگ طبقاتی، فعال کردن دو ترمینال برای پرواز های 
خارجی و آغاز احداث پروژه های عمرانی و فنی از کارهای 
انجام شده در این مدت بوده که امیدوارم در آینده این روند 

به همین شکل و با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.
محمــود امانــی مدیــر کل جدیــد شــرکت فــرودگاه های 
خراســان رضوی نیز صحبت درباره برنامه های خود را به 
فرصت های آینده و پس از استقرار کامل در این مسئولیت 
موکول کــرد. شــایان ذکر اســت، امانی ســابقه مدیرکلی 
فــرودگاه خراســان شــمالی و هرمــزگان، ذی حســابی و 
بازرســی فرودگاه شــهرکرد و معاونــت فرودگاه یــزد را در 

کارنامه کاری خود دارد.
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اخبار

اجتماعی

 استانداربا اشاره به پیگیری های شورای مبارزه 
با مواد مخدر:

مرکز ترک اعتیاد معتادان متجاهر با 
ظرفیت 5 تا 6 هزار نفر تکمیل می شود

استاندار گفت: مرکز ماده 16 ترک اعتیاد و نگهداری 
از معتــادان متجاهر حســن آباد مشــهد بــا پیگیری 
های دبیر شــورای هماهنگــی مبارزه با مــواد مخدر 
استان تکمیل خواهد شدو این مرکز بین پنج تا شش 
هزار نفــر ظرفیــت پذیــرش دارد. به گــزارش روابط 
عمومی اســتانداری، علیرضا رزم حسینی در جلسه 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در 
دفتر استاندار برگزار شــد، با تقدیر از خدمات نیروی 
انتظامی و دســتگاه های مســئول در مبــارزه با مواد 
مخدر، افزود: این تفکر که می گوید نیروی انتظامی، 
دســتگاه های امنیتی و قضایی یا ســازمان زندان ها 
به دنبال بگیر و ببند هستند اشتباه است.وی با بیان 
این که پیشــگیری راه حل اصلی در مواجهه با آسیب 
های اجتماعی و اعتیاد است، تصریح کرد: استفاده 
از امکانات استانی و بخش خصوصی در حوزه کاهش 
آسیب های اجتماعی و اعتیاد آثار سازنده ای به دنبال 
خواهد داشت. رزم حسینی با تاکید بر ضرورت توجه 
به حوزه کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری در 
قشــر دانش آموز، اظهارکرد: دســتگاه های اجرایی 
ظرفیت ها و امکانات فراوانــی در اختیار دارند، اداره 
کل آموزش و پرورش استان با استفاده از این ظرفیت 
ها و توانمندی خیران می تواند برای کاهش آســیب 
های اجتماعی در حوزه دانش آموزان متمرکز شود. 
استاندار با ارائه آماری در حوزه معتادان از سوی نیروی 
انتظامی،گفت: اگر شش هزار نفر از معتادان متجاهر 
جمع آوری شوند، شهر مشهد پاک سازی خواهد شد.
رزم حسینی با تاکید بر ضرورت اســتفاده از ظرفیت 
معین هــای اقتصاد مقاومتی اســتان بــرای کاهش 
آسیب های اجتماعی، متذکر شد: معین های اقتصاد 
مقاومتی استان مدیر توسعه منطقه هستند و در حوزه 
نیازهــای اجتماعی و رفاهــی جامعه هم مــی توانند 

ورود کنند.

شهردار مشهد:

ذره ای از خواست مردم در مبارزه با 
فساد کوتاه نخواهیم آمد

شهردار مشهد گفت: بدون جلب اعتماد شهروندان، 
شفافیت و پاســخ گویی، نمی توان در شــهر کار کرد 
و مــا در مبــارزه بــا فســاد جــدی هســتیم و ذره ای از 
خواست مردم در مبارزه با فساد کوتاه نخواهیم آمد. 
به گزارش ایرنا، محمدرضا کالیی افزود: در این زمینه، 
دستورالعمل مبارزه با فساد تدوین و با جدیت پیگیری 
می شود و طبق این دستورالعمل تمامی مناطق باید 
گزارش روزانه از دریافت شــکایات و نحوه رسیدگی 
را به شــهردار ارائه دهند. وی تصریح کرد: همچنین 
تمهیدات الزم برای کنترل گلوگاه های فساد در حوزه 
مالی توسط معاونت مالی و پشتیبانی صورت گرفته 
است و از همکاران و شهروندان فعال در حوزه مقابله با 
فساد توسط تمام ارکان سازمان حمایت الزم می شود. 
شهردار مشهد تاکید کرد: اغماض و قصور در رسیدگی 
به تخلفات انجام شده در مدیریت شهری قابل پذیرش 
نیست.رئیس شورای شهر مشهد نیز در گفت و گو  با 
ایرنا ضمن تاکید بر فراهم شدن زمینه تسریع فرایند 
مبارزه با فساد گفت: اراده عمومی و همت همگانی در 
تحقق این مهم بسیار تاثیرگذار است بنابراین باید در 
این خصوص فرهنگ سازی شود. محمدرضا حیدری 
 افزود: شــفافیت، انضباط مالــی و مبارزه با فســاد از 
مهم ترین رویکردهای شورای پنجم شهر مشهد است. 
همچنیــن فرمانــدار مشــهد، مبــارزه بــا فســاد را از 
اولویت های فرمانــداری و دســتگاه های اجرایی در 
مشــهد دانســت و گفت: کلیات مصوبه شورای شهر 
مشهد با عنوان تشویق اعالم کنندگان مفاسد اداری 
در کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری مشهد تایید شده  
است. محمد رضا هاشــمی افزود: این اقدام شورای 
شهر مشهد تدبیر خوبی در مبارزه با فساد است و از این 

گونه طرح ها و برنامه ها حمایت می کنیم.
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شورای شهر

محمد حسام مسلمی

روز گذشته هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای 
شهر مشهد  برگزار شد و در این جلسه نمایندگان 
شورا به بررسی  سه دســتور کار پرداختند؛ تعیین 
تکلیف بدهی شــرکت مبتکــران طلــوع دانش به 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری، الیحه تسهیل 
تملک امالک واقــع در محالت هــدف بازآفرینی، 
بافت های فرسوده و کم برخوردار و در نهایت بررسی 
اصالحیــه قرارداد پروژه مشــارکتی رســالت ســه 

دستوری بود که به تصویب اعضای شورا رسید.
به گزارش خراســان رضــوی، محمدرضا حیدری 
رئیس شورای شهر مشهد که پس از دو هفته غیبت 
به دلیــل بیماری، ریاســت این جلســه را بــر عهده 
داشــت، در ســخنانی به موضوع وحدت در جامعه 
اســالمی اشــاره کرد و گفت: در نهج البالغه، امام 
علی )ع( تاکیــد فرمودنــد عزت امت اســالمی در 
وحدت و دوری گزیدن از تفرقه و پرهیز از هر امری 
اســت که موجب تفرقه می شــود. هر موقع به این 
اصل در کشور پایبند بودیم به موفقیت نائل شدیم 
که  پیروزی هشــت ســال دفاع مقدس یکــی از آن 
هاست. وی افزود: من ســخنی دردمندانه با عقال 
و بزرگان شــهر  و مردم نجیب دارم، عقال و بزرگان 
شــهر می دانند که ما بعد از اعالم نتایج انتخابات، 
راهبرد شورای پنجم را بر محور وحدت، همدلی و 
هم افزایی برای خدمت رسانی به مردم قرار دادیم 
و از همه جریان ها، نهادها و شخصیت ها و بزرگان 
حوزه و دانشــگاه و چهره هــای مؤثر و با نفــوذ با هر 
گرایشــی دعوت به تعامل و همنوایــی کردیم. وی 
تصریح کرد:  ایــن دعوت شــورای پنجــم را نه یک 
دعوت ظاهری، بلکه در عمل نشــان دادیم و به آن 
پایبند بودیم و تالش کردیم این انسجام و  هم افزایی 
برای خدمت به مردم گسترش یابد. حیدری افزود: 
مالحظه و ارزیابی شرایط و وضعیت ادوار گذشته 
در فضای سیاسی و اجتماعی این شهر که تالش بر 
تشدید واگرایی های سیاسی  و اجتماعی داشتند، 
علت تاکید شــورای پنجم بر حفظ و تقویت وحدت 
و همدلی در مشهد بوده است. شورای پنجم شهر 
مشهد با وجود همه تالش های رقیب، اقلیتی که به 
برخی اصول اخالقی و انصاف پایبند نیستند، وارد 
فضاهای تقابلی و چالشی نشد، پیوسته اصرار داریم 
و خواهیم داشت که شورا را از این جو دور نگه داریم 
تا بتوان بهتر به مردم خدمت کرد. رئیس شــورای 
اسالمی شهر مشهد گفت: متاسفانه اقلیتی محدود 
ولی برخوردار از امکانات رسانه ای گسترده، از آغاز 
فعالیت شورا شروع کردند به فضاسازی و تخریب 
رســانه ای و به تازگــی بــا رویکــرد منفعت گرایانه 
سیاســی با موضوع مبــارزه با فســاد در این فضای 
رسانه ای جوالن می دهند، هنوز شش ماه از فعالیت 
شورای پنجم نگذشته بود که با پرونده اتهام یکی از 
اعضای شورای شهر مواجه شدیم و در شورا بدون 
هیچ گونه حاشیه ای اعالم کردیم که ما به پیگیری و 
روند قانونی و نتایج آن اعتقاد داریم و پایبند هستیم. 
فضای رســانه ای را هم به نحوی مدیریت کردیم تا 
این موضوع در فضایی آرام مسیر خود را دنبال کند. 
حیدری با بیان این که دادگاه بدوی و تجدیدنظر این 
پرونده برگزار و رای نیز صادر شده و ما منتظر ابالغ 
آن هســتیم، تصریح کرد: روند دادرسی طی شده 
برای این پرونده، یکی از نقاط قوت و درخشان دوره 
جدید ریاست قوه قضاییه، حضرت آیت ا... رئیسی 

است و امیدواریم این پرونده هرچه سریع تر تعیین 
تکلیف شــود. حیدری اظهار کرد: موضــوع بعد را 
ابهام در اصالت مدرک تحصیلــی دو تن از اعضای 
شورای شهر مطرح کردند و این اقلیت رسانه ای از 
مفهوم جعل و محکومیت اســتفاده کرد، در حالی 
که نه جعلــی اتفاق افتــاده و نه دادگاهی تشــکیل 
شــده که محکومیتی صادر شــده باشــد، اما برای 
تخریب و تضعیف شورای پنجم به طور وسیع از این 
مفاهیم در فضای رسانه ای استفاده کردند. به باور 
شورا ، این پرونده مسیر خود را طی خواهد کرد ولی 
امیدواریم رسیدگی مراجع نظارتی به این موضوع 
به شکل گســترده تر و موســعی انجام شود؛ صدها 
نفر از این موسسات آموزشی مدرک گرفته اند و از 
مدرک خود در فضاهــای انتخاباتی و جایگاه های 
مدیریتی و ... استفاده کرده اند و مزایا و پاداش نیز 
دریافت می کنند. قطعا دستگاه های نظارتی درباره 
این موضوعات دوگانه عمــل نخواهند کرد چراکه 
برخالف انصــاف و عدالت اســت.رئیس شــورای 
اسالمی شهر مشهد با بیان این که شورا با اشراف 
به اطالعات و داده های مختلف و احتمال بروز خطا 
و فساد، داوطلبانه در مسیر شفافیت گام برداشته و 
کمیته شفافیت را تشکیل داده است، اظهار کرد: 
در این کمیته فرایندهای ایجادکننده فساد بررسی 
می شود و گزارش ها نیز می تواند به صورت شفاف 
در اختیار همــگان قرار گیرد. باوجــود تمامی این 
تمهیدات، در دســتگاه بزرگی چون شــهرداری با 
15 هزار نیرو و 9 هزار میلیاردتومان گردش مالی 
احتمال خطا را نفی نمی کنیم ولی از خطاکار هم 

حمایت نکرده و نخواهیم کرد.

اقداماتی که به جریان اصیل اصولگرایی 	 
آسیب می زند

وی تصریح کرد: دســتگاه های نظارتی با تمام قوا 
حضور دارنــد و در این دوره احســاس مســئولیت 
بیشتری را نیز از سوی آن ها شاهد هستیم. بررسی، 
مطالعه و مقایسه کمی، کیفی، محتوایی و موضوعی 
ورود دستگاه های نظارتی به موضوعات مختلف در 
این دوره از مدیریت شهری نسبت به دوره گذشته، 
گویای ایــن موضوع اســت. این مســئله را فرصت 
می دانیم، نه تهدید، به این دلیل که باعث می شود 
مجموعه های مختلف در مدیریت شهری مراقبت 
و حساسیت بیشتری داشــته باشند و کمتر تخلف 
شکل بگیرد، البته ممکن است کارکردهای منفی 
نیز در کاهش سرعت پیشرفت پروژه ها و حوزه های 
مدیریتی داشته باشد، اما همچنان فرصت است. 
حیدری گفــت: در ایــن بخش از ســخنانم خطابم 
به اتاق فکری اســت که درصدد اســت تا انتخابات 
مجلس فضای افــکار عمومی شــهر را بــا تخریب، 
فضاسازی رسانه ای و سوء استفاده از مبارزه با فساد 
و نگاه های منفعت گرایانه سیاسی مدیریت کند، 
باید بدانند با این روش ها راه به جایی نخواهند برد 

و جز بداخالقی، ناامیدی و اعتمادسوزی، خروجی 
دیگری در جامعه نخواهد داشت، عالوه بر این، به 
جریان اصیل اصولگرایی منصف و ریشه دار و متدین 
شهر نیز آسیب می زند. در تعجبم که بزرگان جریان 
اصولگرایی در مقابل این فضاسازی های رسانه ای 

سکوت کرده اند.

عامل عصبانیت عده ای این است که در شهر 	 
کار انجام می شود

رئیس شــورای اسالمی شهر مشــهد، اظهار کرد: 
در مقابل ایــن تخریب ها از خدمت بــه مردم غفلت 
نخواهیم کرد و همچنان پروژه های جدید را افتتاح 
خواهیم کرد و پروژه های دیگری را نیز شــروع می 
کنیم، عامل عصبانیت و ناراحتی شــما این اســت 
که در ایــن شــرایط اقتصــادِی در شــهر کار انجام 
می شــود، اما ما تالش می کنیم این امید و اعتماد 
را در جامعه زنده نگه داریم. از عقال و بزرگان شــهر 
درخواســت دارم که مانع تــداوم این بداخالقی ها 
در شهر امام مهربانی ها شوند و در جهت صیانت از 
فضای همدلی و تعامل شکل گرفته در مشهد گام 
بردارند تا مردم از ثمره آن بهره مند شوند. حیدری 
به برخی اقدامات انجام شده توسط مدیریت شهری 
مشهد پرداخت و اظهارکرد: در مقابل صدای بلندی 
که نمی خواهند فعالیت ها را ببینند، به گوشه ای از 
کارها و موفقیت های مدیریت شهری اشاره می کنم، 
همه شــخصیت ها و نهادها همچون آستان قدس 
رضوی در دوره آیت ا... رئیســی و حجت االســالم 
مروی، نماینده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه 
مشهد، اکثر نمایندگان مردم مشــهد در مجلس، 
دستگاه های قضایی و نهادهای نظامی و امنیتی و 
انتظامی و مدیران دستگاه های اجرایی که در تهاتر 
بدهی های شــهرداری کمک کردند و استانداری 

و... برای این موفقیت ها حضور و نقش داشته اند.
تســویه بدهی هــای شــهرداری، توجه بــه منطقه 
تاریخی تــوس، کمک به بهره بــرداری از کتابخانه 
مرکزی مشهد، اختصاص شــش میلیارد تومان به 
توسعه آسایشگاه جانبازان در پارک ملت، اختصاص 
۳4 میلیارد تومان به باغ موزه دفاع مقدس، احداث 
69 پارک در مناطق حاشــیه ای، بهره بــرداری از 
دور برگردان آیت ا... هاشمی رفسنجانی در مدت 
هشت ماه، اتصال مسیر شــهرک شهید رجایی به 
شهرک طرق، توسعه خطوط قطارشهری،  تعیین 
تکلیف پروژه های معطل مانده و... از مواردی بود که 

حیدری در سخنان خود به آن اشاره کرد.

چرا نکات مثبت مدیریت شهری در هیچ 	 
تریبونی  بیان نمی شود

وی افزود: خیلی از پروژه ها که در حوزه های مختلف 
به بهره برداری رســیده اســت برای اعتبار و آبروی 
شهر است و در خدمت زائران و مجاوران قرار گرفته 
است، در مسئله کشــف رود شــهرداری ورود کرد 

در حالی که یک مســئله حاکمیتی اســت، اما چرا 
شهرداری ورود کرد؟ زیرا با سالمت مردم و جامعه 
ســرو کار دارد و همــه این ها به خاطر مردم اســت، 
همچنیــن در بحــث ورزش همگانــی ورود کردیم 
و ســالن های ورزشــی زیادی را بــه بهره بــرداری 
رساندیم، حقوق شهرنشینی برای دفاع از حقوق 

مردم تدوین شد و این ها در کشور بی نظیر است.
رئیس شورای شهر مشهد گفت: سوال برانگیز است 
که چرا نکات مثبت در هیچ تریبونی بیان نمی شود 
ولی نقاط ضعفی که اتفاق می افتد، بزرگ نمایی 
می شــود. رعایت انصاف و عدالت شــرط تقرب به 
درگاه الهی اســت و نباید به خاطر منافع سیاسی 
اصول اخالقی و دینی خود را زیرپا بگذاریم. شورای 
پنجم شهر مشهد پیوسته به شعار خود یعنی انسجام 
و هماهنگی پایبند خواهد بود ولی انتظار داریم همه 
ذی نفعان، چهره های دانشگاهی، حوزوی، عالمان 
و فقهای بزرگواری که در این شــهر هستند، اجازه 
ندهند در این شــهر این فضای رســانه ای مخرب و 
یک سویه و منفعت گرایانه سوء استفاده کند. دست 
همه را برای انتقاد سازنده و توجه به منفعت مردم 
می فشــاریم، هیچ ابایــی نداریم و احتمــال خطا و 
نقص را می  بینیم ولی نــگاه ما، باید بــه برکت این 
هفته وحدت، نگاه منصفانه باشد و امیدواریم همه 
به این مسیر و اصول پایبند باشیم.اعضای شورا بعد 
از اقامه نماز ظهر و عصر جلسه علنی را ادامه دادند و 
به بررسی دستور کار اول یعنی تعیین تكلیف بدهی 
شركت مبتكران طلوع دانش )سهامدار شركت كود 
طلوع بارثاوا( به سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
پرداختند که پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

تسهیل تملک امالک در محالت هدف 	 
بازآفرینی

در ادامه، بررسی الیحه تسهیل تملک امالک واقع 
در محالت هــدف بازآفرینی، بافت های فرســوده 
و کم برخوردار در دســتور کار شــورا قــرار گرفت و 
تصویب شــد. بر اســاس این مصوبه »به شهرداری 
مشهد اجازه داده می شود به منظور تسریع در خرید 
و تملــك امــالك دارای اولویت واقــع در بافت های 
آبكوه، عامــل، محور رســالت – طبرســی، میدان 
شهدا، بزرگراه آزادی، گود محمدعلی فخار )بولوار 
میرزا کوچک خان واقع در منطقه 5( و محور شهید 

شفیعی، به تهاتر بهای امالك مذكور در قبال اعطای 
پروانه ساختمانی یا پایان کار اقدام کند.« در برخی 
تبصره های این مصوبه نیز آمده اســت: »به  منظور 
تشویق و ترغیب مالکان به تهاتر بهای ملک یا امالک 
خود با بهای پروانه ساختمانی، عوارض مربوط به 
اعطای پروانه ساختمانی مذکور )غیر از وجوهی که 
شهرداری به عنوان عامل وصول و ایصال عمل می 
کند، مانند عوارض آتش نشانی و آموزش و پرورش( 
تا میزان مبلغ تهاتر، با اعمال ۳ درصد تخفیف، مازاد 
بر تخفیفات نقدی روز انجــام تهاتر صورت خواهد 
گرفت. در صورتی كه تمام یا بخشی از ملك در مسیر 
طرح تعریض و بازگشایی معابر واقع شده باشد، این 
درصد درخصوص میزان در مسیر معبر به ۷ درصد 
افزایش خواهد یافت. همچنین سقف اعتبار ریالی 
غیر نقد در اختیار شــهرداری مشــهد برای اجرای 
این مصوبه در ســال 9۸، تا مبلغ یک هزار میلیارد 
ریال بوده و الزم است آثار مالی آن در اصالح و متمم 

بودجه این سال لحاظ شود.«
حیدری رئیس شورای شهر مشهد در حاشیه صحن 
علنی شورا درباره جزئیات این مصوبه گفت: مهم 
ترین بحث در بازآفرینی شــهری بازگشــایی معابر 
است، در فرایند بازگشایی معابر امالکی قرار دارد 
که باید به نوعی خریداری شود که در این زمینه می 
توانیم از ظرفیت های تهاتر استفاده کنیم، همچنین 
با توجه به کمبود منابعی که وجــود دارد و ظرفیت 
هایی که در اختیار داریم به شهرداری اجازه دادیم 
این امالک را با پروانه ســاختمان و پایان کاری که 
مالکان معرفی می کننــد ، تهاتر کندو این دســت 
سازمان باز آفرینی را باز می گذارد که کار سریع تر 

پیش رود.
آخرین دستور شورا نیز بررســی اصالحیه قرارداد 
پروژه مشاركتی رســالت بود که مورد تصویب قرار 
گرفت. بر این اســاس »به شــهرداری مشهد اجازه 
داده می شود درخصوص پروژه مشارکتی رسالت 
با مشارکت شرکت توســعه و عمران امید، با توجه 
به تغییرات ایجاد شده در سطح و سطوح پروژه، به 
اصالح قرارداد به منظور تعیین تکلیف نهایی مسائل 
فی مابین شهرداری مشهد و شرکت توسعه و عمران 

امید اقدام کند.« 

خارج از متن	 
همزمان با هفته وحدت، هفتاد و هفتمین جلســه 
علنی شــورای شــهر مشــهد میزبان مولوی ســید 
ابراهیــم فاضل الحســینی، عضــو شــورای عالی 
مجمع جهانی تقریــب مذاهب اســالمی و حجت 
االسالم سیدمحسن علوی، نماینده مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی در استان و مشاور فرهنگی 

استانداربود. 

 اظهارات حیدری درباره هجمه ها علیه شورا
شفافیت و مبارزه با فساد
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 اظهارات رئیس شورا درباره تجمع کامیون داران
 بازداشتی های شهرآرا و پرونده امیر شهال

رئیس شورای شهر مشهد در حاشــیه صحن علنی شورا پاســخ گوی خبرنگاران بود و در پاسخ به 
سوال یکی ازخبرنگاران   درباره وضعیت کارکنان بازداشت شده شهر آرا گفت: از دستگاه قضایی 
سوال کنید، من خبرخاصی ندارم و پرونده در حال تحقیق است، اگر هم خبر خاصی باشد باید از 
دستگاه قضایی سوال کنید. حیدری افزود: به شهرآرا اتهامی زده شده است، دستگاه های نظارتی 
و اجرایی در حال رسیدگی هستند، چون در مرحله رسیدگی است و ما از فرایند تحقیق نیز هیچ 
اطالعی نداریم، خود دستگاه قضایی باید اعالم کند.حیدری همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار 
ایرنا درباره تجمع کامیون داران در مشهد گفت: حمل و نقل درون شهری با یک چالش جدی مواجه 
است، تردد خودروهای شخصی در مشهد بسیار باالست، از طرفی ورود خودروهای سنگین هم به 
لحاظ ایمنی و هم به لحاظ فضای ترافیکی مشکل ایجاد می کند. وی تصریح کرد: الیحه شهرداری 
برای ورود خودروهای سنگین به داخل شهر محدودیت ایجاد کرده  است، این در حالی است که ما 
کنارگذر شمالی را داریم که کامیون ها می توانند برای تردد از آن استفاده کنند، اما برای کامیون 
های حامل کاالهای ضروری و فاسد شدنی در الیحه پیش بینی شده که در بازه زمانی مشخص تردد 
کنند. وی ادامه داد: این خواســت مردم است و خوشبختانه موضوع  جمع شده است و امیدواریم 

کمترین مشکالت را از سوی خودروهای سنگین داشته باشیم.



تیم فوتسال خراسان رضوی با ثبت 63 گل توانست عنوان بهترین 
خط آتش نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان را به 
دست آورد اما در کسب جایگاه نخست ناکام بود. جمعه ای 
که گذشــت نقطه پایانی مســابقات دور رفت لیگ برتر 
فوتسال بانوان با برگزاری پنج مسابقه گذاشته شد تا 
تیم ها راهی تعطیالت نیم فصل و منتخبان تیم ملی 
هم راهی اردو شــوند تا دوباره از سرخط رقابت های 
نیم فصل دوم برای رســیدن به جمع چهار تیم نهایی 
حاضر در مرحله حذفی از اول آذرماه آغاز شود. در کنار 
قهرمانی سایپا در رقابت تنگاتنگ مدعیان صدرنشینی که 
با تفاضل بهتر نسبت به دختران جوان مس رفسنجان رقم خورد، 
عنوان بهترین خط آتش نصیب تیم فوتسال خراسان رضوی شد 

که با سه امتیاز فاصله تا صدر جدول و ثبت 63 گل، نیم فصل را 
در جایگاه چهارم به پایان برد.برای معرفی ارزشــمندترین یا به 
اصطالح ستاره نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال بانوان باید 
ســری به تفکیک گل های مشــهدی ها پرداخت. آن ها  با خرید 
کاپیتان تیم ملی )نسیمه غالمی( و در کنار آن خانم گل فوتسال 
آسیا )سارا شیربیگی( و چند ستاره دیگر، کمر همت بسته اند تا 
برای نخستین بار در طول تاریخ 15 ســاله لیگ فوتسال بانوان 
جام را به مشــهد ببرند. در این بین ســارا شیربیگی دختر متولد 
اسالم آباد غرب که امسال در نقل و انتقالی جنجالی از تیم قهرمان 
نامی نو اصفهان به تیم خراســان رضوی پیوست، اثبات کرد که 
بی دلیل عنوان خانم گلی آســیا و مدافع عنوان خانم گلی لیگ 
ایران را به خــود اختصاص نداده است.شــیربیگی در نیم فصل 
نخست، از 63 گل تیمش توانست 31 بار خودش در قامت گلزن 
با شادی های عمدتا آرام و در سکوت خود، نیمکت مشهدی ها را به 
آسمان بفرستد و 19 بار هم در نقش مهندسی خود توانست برای 

همبازیانش گل سازی کند .
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گفت وگو

مصطفی فاطمیان 

فوتبــال خراســان رضــوی همــواره چهــره های 
مطرحی را به داوری کشــور معرفی کــرده که نام 
هرکدام شان به تنهایی اعتباری بزرگ در سطح 
بین المللی اســت. در گذشــته داوری مهم ترین 
بازی ها در فوتبال کشــور به قاضیان خراســانی 
سپرده می شد و با اختالف در صدر برترین داوران 
کشور جای داشتند؛ اما این روزها دیگر خبری از 
آن حضور پرشور خراســانی ها در عرصه قضاوت 
نیست.در گذشته کمتر هفته ای بود که نام علیرضا 
فغانی، محســن ترکی، محسن قهرمانی، حسن 
کامرانی فــر و رضا ســخندان را در میان اســامی 
داوران لیگ برتر فوتبال نشنویم و شاهد قضاوت 
آن ها در بازی های حساس نباشیم اما االن شرایط 

به کلی تغییر کرده است.
بعد از خداحافظی محسن ترکی، محسن قهرمانی 
و حســن کامرانی فر، حضــور داوران خراســانی 
کمرنگ تر از قبل شد و چشــم امید خراسانی ها 
به علیرضا فغانی و رضا سخندانی بود که در جام 
جهانی خوش درخشیدند.اما مهرماه امسال بود 
که کمیته داوران فدراسیون فوتبال، جدیدترین 
فهرست داوران بین المللی را برای حضور در جمع 
داوران الیت آسیا تنظیم کرد که در کمال ناباوری 
نام رضا سخندان از میان نام کمک داوران خارج 
شده بود که شوک بزرگی برای مشهدی ها بود، 
چراکه خراسان رضوی پس از سال ها نماینده ای 
در این فهرست نداشت.علیرضا فغانی به عنوان 
سرآمد داوران خراسانی هم چندی پیش تصمیم 

به کوچ از کشــور گرفــت و این روزها در اســترالیا 
مشــغول قضاوت اســت و عمال ســهم خراسانی 
ها در لیگ برتر فوتبال کشــور به حداقل رســیده 
است.این روزها کورســوی امید خراسانی ها در 
عرصه قضــاوت »مهدی مرجــان زاده« اســت که 
نشان داده است می توان روی او حساب ویژه ای 
کــرد و حتی بازی هــای مهم را هم به وی ســپرد؛ 
همــان طور کــه در بازی حســاس پرســپولیس و 
پیکان با اعتمادبه نفس باالیی سوت زد.این داور 
خراســانی که ســال گذشــته هر دو هفته یک بار 
قضاوت بازی های فوتبــال را انجام مــی داد، در 
سال جدید چندان خوش اقبال نبوده و نتوانسته 
اســت در دنیای قضاوت خودی نشــان بدهد.او 
امســال در 2 بازی لیگ برتر و 4 مســابقه از لیگ 
دسته اول قضاوت کرده و در دیگر بازی ها معموال 
به عنوان داور پشــت دروازه حضور داشته است. 
هرچند دو شهرآورد مهم شیراز و کرمان را قضاوت 
کرده است، اما به نظر نمی رسد چندان از شرایط 
امســال خود راضی باشــد، چرا کــه قطعا حقش 
بیشــتر از این ها بوده است و معلوم نیست کمیته 
داوران بر اســاس چه معیــاری داوران را انتخاب 
می کند.مرجــان زاده فعالیت حرفــه ای خود را 
از ســال 79 با دریافت مدرک درجه ســه داوری 
آغاز کرد و در سال ۸7 درجه ملی خود را گرفت.

چندی پیــش در یکــی از دیدارهــای هفته هفتم 
لیگ برتر، قضاوت بازی حســاس پارس جنوبی 
و صنعت نفت آبــادان را مهدی مرجــان زاده داور 
خراســانی فوتبال ایران برعهده داشت که البته 
در طــول 90 دقیقه تصمیمــات او اعتراض های 
زیادی را بــه همراه داشــت. مرجــان زاده در این 

مسابقه پرتنش سوت هایی را زد که 
با اعتراض نیمکت نشینان دو 

تیم و البته بازیکنان مواجه 
شــد. او در این بــاره می 

گوید: آن مسابقه هیچ 
مشــکلی بــه لحــاظ 
و  نداشــت  داوری 
تنها دو بازیکن با هم 

درگیری لفظــی پیدا 
کردند که با اخطار من 

مواجــه شــدند . ولــی در 
مجموع اشــتباهات داوری در 

این مسابقه تاثیر گذار نبود.

آرزوی قضاوت در شهرآورد	 
مرجــان زاده دربــاره ایــن که چــرا در ایــن فصل 
 از لیــگ برتر کمتــر قضاوت به او رســیده اســت، 
می گوید: نمی دانم چرا تعداد قضــاوت هایم در 
لیگ برتر نســبت به ســال قبل کمتر شده است. 
ولی به هرحال تصمیم کمیته داوران فدراسیون 
فوتبال است و در نهایت آن ها تصمیم می گیرند 

که چینش داوران به چه ترتیب باشد.
وی در پاسخ به این سوال که سخت ترین قضاوت 
شــما در کدام بازی بوده اســت، اظهار می کند: 
قضــاوت همه بــازی هــای لیــگ برتر ســختی و 
حساســیت های خــاص خــودش را دارد . البته 
ســوت زدن در بازی هایی که تماشاگر بیشتری 

دارد، به مراتب سخت تر است.
داور خراسانی فوتبال ایران با بیان این که شرایط 
ســنی حضور در فهرســت داوران بین المللی را 

ندارد، اضافه می کند: سال ها پشت 
ســر بــزرگان داوری اســتان 
بوده ایم و به همین دلیل 
شرایط سنی ما اکنون 
از بیــن رفته اســت و 
دیگر نمــی توانم در 
فهرست داوران بین 
المللی قرار بگیرم  . 
ولی هنــوز می توانم 
تا 5-4 ســال دیگر در 

فوتبال  قضاوت کنم.
وی خاطرنشــان مــی کند: 
آرزو دارم در ایــن مــدت شــهرآورد 
لیگ برتر فوتبال کشور بین استقالل و پرسپولیس 
را بــه عنوان بهتریــن بازی ایــران قضــاوت کنم . 
آمادگی زیادی هم برای قضاوت این دیدار دارم، 
اما بایــد دید تصمیم کمیتــه داوران فدراســیون 
فوتبال در آینده چه خواهد بود. مرجــان زاده در 
ادامه صحبــت هایش به وضعیت داوری اســتان 
اشــاره می کند و می افزاید: در خراســان رضوی 
داوران زیــادی داریــم که نیازمنــد ایجاد فضایی 
برای رشــد آن ها هســتیم تا دوباره جایگاه قبلی 
داوری استان را در کشور احیا کنیم. البته رسیدن 
به این مهم دور از دسترس نیست و فقط حمایت 
همه جانبه مسئوالن را می طلبد. داور خراسانی 
فوتبال ایران تصریح می کند: یک زمانی داوران 
بین المللی بزرگی در استان داشتیم که با حمایت 
حداکثری، سخت ترین بازی های ایران را قضاوت 
می کردند اکنون نیــز همچون گذشــته داوران 

جوان اســتان نیازمند حمایت هســتند تا شــاید 
بتوانند به فهرست بین المللی هم اضافه شوند.

آینده روشن داوری	 
وی با بیان این که  خراســان رضوی زمانی قطب 
داوری کشــور بود، چرا کــه داوران بیــن المللی 
زیادی از این اســتان حضور داشــتند، ولی االن 
جایــگاه قبلــی را در داوری کشــور نداریــم،  می 
افزاید: داوران خراسانی باید تالش خود را بیشتر 
کنند و  بــه لحاظ آمادگــی جســمانی و دانش به 
روز باشند و با تمام تالش پیش بروند.  در مرحله 
 بعدی با حمایت هیئت فوتبال استان بدون تردید 
مــی تواننــد حــق خراســان رضــوی را از داوری 
کشوری بگیرند و قطعا در این شرایط آینده داوری 
فوتبال اســتان هم روشــن خواهــد بود.مرجان 
زاده معتقد است حق رضا سخندان، کمک داور 
باتجربه خراسانی، کنار گذاشتن از فهرست بین 
المللی نبوده است و در این باره می گوید: او یکی 
از بهترین های داوری ایران است و بیشترین آمار 
قضاوت شــهرآورد و بازی های فیفا را در کارنامه 
کمک داوری خود دارد و شــاید بهتر بود با تعامل 
بیشتری شاهد خداحافظی سخندان در یک بازی 
رسمی می بودیم تا اتفاق قشنگ تری رخ می داد.

وی تاکید می کند که رفتن فغانی به استرالیا یک 
تصمیم شخصی بوده و به هرحال او تشخیص داده 
است که سفر به استرالیا برایش بهتر خواهد بود.

وی درباره اســتفاده از سیســتم VAR  در فوتبال 
کشور هم می گوید: طبیعتا سیستم VAR برای 
داوری فوتبال کشــور مفید اســت. سال گذشته 
در این زمینه در دوره آموزشی فیفا شرکت کردیم 
و بــه نظرم در صــورت حمایــت مالی مــی توانیم 
همانند بســیاری از لیگ های معتبر دنیــا از این 
سیستم بهره ببریم.مرجان زاده همچنین درباره 
وضعیــت فعلی فوتبال اســتان خاطرنشــان می 
کند: فکر می کنم اگر تعداد تیم های اســتان در 
لیگ های مختلف کشوری افزایش یابد، پشتوانه 
مناسبی برای تیم فوتبال شهرخودرو تشکیل می 
شود، هرچند این تیم از کیفیت باالیی برخوردار 
اســت و برخــالف گذشــته کــه دو تیم داشــتیم 
 اکنون شــاهد وضعیــت خوب 

این تیم هستیم.

اخبار

فوتبال - وزنه برداری

دروازه بان سابق شهرخودرو:

 انگیزه زیادی برای بازی 
با تیم سابقم دارم

دروازه بان سابق تیم فوتبال شهرخودرو گفت: برابر 
تیم ســابقم انگیزه زیادی دارم و امیــدوارم عملکرد 
خوبی در این بازی داشــته باشــم. میالد فراهانی، 
دروازه بان تیم فوتبال گل گهر سیرجان با بیان این 
که تیمش بازی ســختی برابر شــهر خودرو در پیش 
خواهــد داشــت، افــزود: بازی کــردن مقابل شــهر 
خــودرو در ورزشــگاه امام رضــا )ع( خیلی ســخت 
اســت. ما با تیم باکیفیتــی روبه رو می شــویم، ولی 
هدف مان این اســت کــه با انجــام یک بــازی خوب 
امتیاز بگیریم.وی با ابراز خرســندی از تقابل با تیم 
سابقش اظهار کرد: این بازی برای من جذابیت های 
خاص خودش را دارد. برابر تیم سابقم انگیزه زیادی 
دارم و امیــدوارم عملکــرد خوبــی در ایــن مســابقه 
داشــته باشــم.فراهانی بــا اشــاره به شــرایط فعلی 
گل گهر و نتایج ضعیف این تیــم در لیگ برتر گفت: 
متأسفانه شــرایط تیم ما خوب نیست و نتایج خوبی 
نگرفتیم. اگر در چند بازی گذشته یک برد به دست 
می آوردیــم، قطعًا شــرایط بهتــر می شــد و باید این 
وضعیت را تغییر بدهیم. لیگ امسال هم واقعًا سخت 
است و برای نتیجه گرفتن باید بیشتر تالش کنیم.

 اعزام وزنه برداران 
به مسابقات کشوری

رئیس هیئت وزنه برداری خراسان رضوی گفت: دو 
وزنه بردار خراسان رضوی از 30 آبان ماه به مسابقات 

قهرمانی جوانان کشور اعزام می شوند.
ســعید حســین زاده مقدم در این باره اظهــار کرد: 
مســابقات وزنه برداری جوانان کشور انتخابی تیم 
ملی از اول تا پنج آذر ماه در شهرکرد برگزار می شود.
وی افــزود: در این دوره از مســابقات جواد خلیلی و 
بهنام ســجادی از خراســان رضوی حضور خواهند 
داشت. وی درباره لیگ وزنه برداری استان نیز گفت: 
مرحله ســوم لیگ وزنه برداری خراســان رضوی در 

چناران برگزار خواهد شد.

گردونه

دو و میدانی - اتومبیلرانی

 دوی صحرانوردی در مشهد 
برگزار می شود

مسابقات دوی صحرانوردی انتخابی تیم خراسان 
رضوی در مشهد برگزار می شود. این مسابقات که 
در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن 
در دو بخــش آقایــان و بانــوان انتخابی تیم اســتان 
اســت، در روز جمعه 24 آبان ماه در سالن ورزشی 

باغبانباشی برگزار می شود. 

درخشش خراسانی ها در مسابقات 
اتومبیلرانی سرعت کشور

دومیــن مرحلــه از مســابقات اتومبیلرانی ســرعت 
قهرمانی کشور با درخشش اتومبیلرانان خراسان 
رضــوی به پایــان رســید.  در ایــن رقابت هــا 12۸ 
اتومبیلران برتر از 12 استان کشور حضور داشتند.
در این مرحله از رقابت ها ، شرکت کنندگان در 12 
کالس شــامل پرایــد مقدماتــی ، 206 مقدماتی، 
پرایــد اختصاصــی ، 206 اختصاصــی ، 405 
اختصاصی ، BP اختصاصی ، کالس پراید ، کالس 
هــای GT 1400،1600،2000 ، کالس هــای 
4 و 6 ســیلندر توربو و کالس آزاد در خط اســتارت 
مسابقه ایستادند تا همه تالش خود را برای رسیدن 
به سکوی قهرمانی این مرحله به کار گیرند. در این 
راند از مسابقات و در کالس BP اختصاصی، محمد 
مهری و محسن مسیحا از خراسان به ترتیب صاحب 
 GT2000 مدال های نقره و برنز شدند. در کالس
نیز محمد مهری گردن آویز طال را به دست آورد و در 

کالس BPGT مصطفی داوودی برنز گرفت.

از میان خبرها

کاراته - کشتی

 حضور کاراته  کاران کالت 
در لیگ برتر 

رئیس هیئت کاراته کالت گفت: هفته اول لیگ برتر 
کاراته آقایان کشور با دو پیروزی برای تیم آکادمی 
امیــری کالت به پایــان رســید.امیری در ایــن باره 
اظهار کرد: فصل جدید رقابت های لیگ برترکاراته 
آقایان کشــور در هفته نخســت از 17 آبان ماه آغاز 
شد و شهرستان کالت برای اولین بار امسال در این 
رقابت ها حضوری قدرتمند داشت.وی افزود: تیم 
کالت در رده سنی جوانان، امید و بزرگ ساالن در 
این دوره از رقابت ها حضور دارد که در هفته اول این 
رقابت ها در برابر تیم های شهرداری قدس و باشگاه 

صحرانورد تهران به پیروزی دست یافت.

 حسن یزدانی برترین  آزادکار 
لیگ  برتر کشتی از تیم مشهد

در هفتــه اول دور برگشــت لیگ برتر کشــتی آزاد، 
حســن یزدانی نمایــش درخشــانی در ترکیب تیم 
 »تا ثبــت جهانی توس« مشــهد داشــت. او کــه روز 
پنج شنبه توانسته بود در اولین کشتی خود در لیگ 
برتر ســال 9۸ حریفش را با اقتدار شکســت دهد، 
روز جمعــه در هفته اول دوربرگشــت مقابل حریف 
سرســخت تری به نام حســین شــهبازی ایســتاد. 
حسن یزدانی با نظر مربیان تیم مشهدی در وزن 92 
کیلوگرم روی تشک رفت و توانست قبل از پایان 6 
دقیقه رقیب خود را با حمالت مداوم و در یک کشتی 
هجومی 10 برصفر شکست دهد تا عنوان برترین 

کشتی گیر این هفته از آن او شود.

سوژه ها

داور خراسانی لیگ برتری از دنیای مستطیل سبز می گوید

 آرزوی قضاوت 
در شهرآورد سرخابی 

31 گل و 19 پاس گل در نیم فصل 

رکورد اعجاب انگیز خانم گل فوتسال ایران 

سرمربی تیم والیبال پیام:

به هیچ بازیکنی باج نخواهم داد
سرمربی تیم والیبال پیام مشــهد اعالم کرد بازیکنان خاطی 
تیمش را در اختیار باشــگاه قرار داده  اســت. اکبر خداوردی، 
درباره بازیکنانی که به دلیل ســفر با اتوبوس، تیم را همراهی 
نکردند، خاطرنشان کرد: بهرام فرید، مجتبی شبان، علیرضا 
بهبودی، حسن صنوبر و عرفان علی نژاد تیم را همراهی نکردند 
و در پاســخ به این رفتار، این بازیکنان را در اختیار باشگاه قرار 

دادم.سرمربی تیم والیبال پیام مشهد در پاسخ  به این سوال که 
آیا این افراد به تیم بازخواهندگشــت، گفت: کمیته انضباطی 
باشــگاه باید تصمیم بگیرد. بعید می دانم این بازیکنان به تیم 
بازگردند. در روز نخســت همکاری با پیام، بــه مدیرعامل تیم 
تاکید کردم که اسم و رسم بازیکنان برایم اهمیتی ندارد. تجربه 
من می گوید اگر به جوانان اعتماد و تالش کنید تا به خودباوری 

برسند، بهترین نتایج رقم می خورد. 
برخی مواقع مشکالتی رخ می دهد 

که هرچه زودتر با آن مقابله کنید، موفق تر 
خواهیــد بــود.وی درباره پیــروزی تیمش 
مقابل فــوالد ســیرجان ایرانیــان در هفته 

چهارم لیگ برتر، اظهار کرد: 16 ساعت با 
اتوبوس در راه بودیم. خدا را شــکر توانســتیم 

نخســتین پیروزی فصل مان را دشــت کنیــم و امیــدوارم این 
روند تداوم داشته باشــد. در حقیقت توقع چنین عملکردی از 

بازیکنانم نداشــتم. به جوانان تیمم اعتماد کردم 
و بازی بســیار خوبــی مقابل یک تیــم قدرتمند 
بــه نمایش گذاشــتیم. تیمــی که بیــش از 7یا 
۸ میلیــارد هزینه کــرده و بیــش از 40 درصد 
قرارداد بازیکنانش را هم پرداخته است، مقابل 
ما شکست خورد.خداوردی گفت: تا نیم فصل راه 
زیادی در پیش داریم و ممکن است مشکالتی از قبیل مصدومیت 
گریبان گیر پیام شــود، اما هر کاری خط قرمز خودش را دارد، هر 

چند ممکن است تاوان آن را هم بپردازیم. 

سرمربی تیم فوتسال فرش آرا:

نمی خواهیم موفقیت هایمان تمام شود
هفته شــانزدهم رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور در حالی 
عصر امروز سه شــنبه با برگزاری هفت دیدار در سراسر کشور 
آغــاز می شــود که تیم فوتســال فرش آرا در مشــهد بــه مصاف 

شهروند ساری خواهد رفت.
مجید مرتضایی، ســرمربی تیم فوتســال فرش آرا درباره بازی 
تیمش مقابل شهروند ســاری اظهار کرد: بازی سختی مقابل 
شهروند در پیش داریم، چرا که دو بازی قبلی خود را برده است 
و از بازیکنان خوبی سود می برد که بعضا سابقه بازی در فرش آرا 
را هم دارند. امیدوارم با کمک هواداران بتوانیم برنده باشیم. 
13 بازی است که نباخته ایم و نمی خواهیم روند موفقیت مان 
با خدشه ای مواجه شــود. وی ادامه داد: تمام بازیکنانم تالش 
کرده اند تا بهترین نتیجه به دست آید. هیچ بازی آسانی وجود 

ندارد و هیچ تیمی دست وپا بسته نیست.

مرتضایی با اشــاره به این که فــرش آرا تا پایان هفتــه پانزدهم، 
 کمتریــن گل خــورده در لیــگ را دارد، اما در بخــش هجومی 
آن چنان که باید و شــاید خــوب عمل نکرده اســت، بیان کرد: 
برای تقویت خط حمله، در تعطیالت نیم فصل دو بازیکن جذب 
کردیم، اما زمانی که به مرز آمادگی برسند، از آن ها در ترکیب 
استفاده خواهیم کرد. سیاست تیم این است که ابتدا به خوبی 
دفاع کنیم و گلی دریافت نکنیم. عملکرد دفاعی تیم فرش آرا 
با حضور دروازه بان تیم ملی بســیار خوب بوده اســت و ســعی 
می کنیم بعد از سامان دهی خط دفاع، به فکر حمله هم باشیم 

اما قبول دارم که تعداد گل زده تیم کم است.
سرمربی تیم فوتســال فرش آرا یادآور شد: مصدوم یا محرومی 
نداریم و همــه بازیکنان آماده بــازی امروز هســتند. با توجه به 
روند نتیجه گیری تیم، به دنبال این هستیم که در مرحله حذفی 

حاضر باشیم و بعد از آن به فکر رتبه های اول تا چهارم هستیم.
گفتنی اســت؛ از هفته ســوم نیم فصل دوم لیگ برتر فوتســال 
کشور، تیم فوتسال فرش آرا میزبان تیم شهروند ساری خواهد 
بود. این بازی از ســاعت 17 امروز سه شــنبه در ســالن شهید 

بهشتی برگزار می شود.
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گزارش جلسه 

فرهنگی

 بزرگداشت شهید مدرس
  با سخنرانی تولیت آستان قدس

 در کاشمربرگزار می شود 
 مهدیــان/ مدیر مجتمــع فرهنگی زیارتگاه شــهید 

مــدرس)ره( گفــت: آییــن بزرگداشــت هشــتاد و 
دومیــن ســالروز شــهادت آیــت ا... ســید حســن 
مدرس)ره( با حضور مهمانان اســتانی و کشوری 
و با سخنرانی حجت االســام  والمسلمین مروی 
تولیت آســتان قــدس رضــوی در دهم آذرمــاه در 
جــوار زیارتــگاه ایــن شــهید مجاهــد برگــزار می 
شود. به گزارش خراســان رضوی، محمد یعقوبی 
در جلســه هماهنگــی ســتاد بزرگداشــت شــهید 
آیــت ا... ســید حســن مــدرس)ره( کــه در بیــت 
امام جمعه کاشــمر برگزار شــد، افــزود: برگزاری 
محفل ادبی شب شــعر با حضور شاعران برجسته 
کشوری، اســتانی و شهرســتانی، همایش بزرگ 
بســیجیان، محفــل انــس با قــرآن، قرائــت دعای 
کمیل بــا حضور مــداح برجســته کشــوری، اقامه 
نماز جمعــه در زیارتگاه شــهید مــدرس و همایش 
طاب و دانشــجویان بــه منظور تبیین شــخصیت 
شــهید مــدرس از جمله برنامــه هایی اســت که از 
4 تــا ۱0 آذرماه در بزرگداشــت هشــتاد و دومین 
ســالروز شــهادت این شــهید واالمقام برگزار می 
شــود. وی با اشــاره به برگزاری دومین مســابقه و 
جشنواره استانی داستان نویسی و دریافت ۱20 
اثر فاخر خاطر نشــان کرد: آثــار دریافتی در قالب 
کتابی با عنوان داســتان های شــهید مدرس)ره( 
گردآوری شده و به چاپ رسیده است که در حاشیه 
مراسم بزرگداشــت شــهید مدرس)ره( رونمایی 
خواهد شد. وی با بیان این که با رونمایی از پوستر 
جشنواره شــعر رضوی، عاقه مندان به شرکت در 
این جشــنواره تا ســه ماه فرصت دارند آثــار خود را 
به دبیرخانه ارســال کننــد، بیان کرد: در حاشــیه 
مراسم، روز ۱0 آذر کارگاه های زنده خوشنویسی، 
نقاشــی و طراحــی بــا مضامیــن زیارتــگاه و چهره 
شــهید مدرس برپــا می شــود. امام جمعه کاشــمر 
نیز گفت: بــا توجه به این که شــهید مدرس الگوی 
نمایندگــی مجلس اســت و ســالروز شــهادت این 
بزرگمرد  روز مجلس نام گذاری شده است، انتظار 
داشتیم که نمایندگان مجلس به ویژه رئیس و نایب 
 رئیس به این روز نگاه و توجه ویژه داشــته باشــند. 
حجت االسام طباطبایی با بیان این که در دو سال 
گذشــته با وجود این که از رئیس مجلس به عنوان 
مهمان و سخنران ویژه در مراسم بزرگداشت شهید 
مدرس دعوت شــده اســت، اظهار کرد: متاسفانه 

رئیس مجلس در این مراسم شرکت نکرد.

 10 اثر تاریخی شهر سبزوار 
مستند سازی می شود

محمودی/ مدیر جهاد کشاورزی سرخس از افزایش سطح زیر کشت 

وتولید 9 هزار تن وش پنبه در سال زراعی جاری خبر داد. به گزارش 
خراسان رضوی محمد علی رهنما در حاشــیه بازدید از مزارع پنبه 

درحال برداشت،گفت:شرایط آب وهوایی وباران های به موقع دربهار امسال)9۷-9۸( موجب 
افزایش 500 هکتاری سطح زیر کشــت این محصول شد وبه دنبال آن با آموزش های ترویجی 
ومدیریت کشاورزان در مزارع ،پیش بینی برداشت بیش از 9 هزارتن وش پنبه از سطح سه هزار 

هکتار اراضی شهرستان دور از انتظار نیست. 

 شجاعی مهر/ مدیر عامل شرکت آب و فاضاب شهری نیشابور گفت: 

در پی شکستگی یکی از لوله های انتقال آب نیشابور، آب شرب 42 
هزار مشترک کدر و آلوده شدکه بعد از این حادثه  پیمانکار اتفاقات 

در محل حاضر شد و برای رفع تخریب اقدام کرد .محمد سلطانی خاطر نشان کرد: هفت حلقه 
چاه از مدار خارج شد. برخی از خطوط انتقال و مخازن نیز ازمدار خارج و شست وشو داده شد. 
وی گفت:در مدت زمان 6 ساعت حل این مشکل سعی شد با استفاده از منابع و مخازن دیگر و 

مدیریت فشار، آب شرب مشترکان تامین شود.

مدیــر پایگاه میــراث فرهنگی شــهر تاریخی ســبزوار  گفــت: ۱0 اثر 
تاریخی شهر ســبزوار با همکاری یک موسســه آموزش عالی  مستند 
ســازی مــی شــود .به گــزارش روابــط عمومــی  میــراث فرهنگــی، 

گردشگری و صنایع دستی استان، برآبادی  افزود: بیشتر مشکات و معضات میراث فرهنگی با 
مالکان و ادارات دولتی و نیز تصمیم گیری دیر هنگام برای اقدامات حفاظتی و مرمتی به دلیل نبود 
مدارک و مستندات فنی از ابنیه تاریخی است. در همین زمینه پایگاه سبزوار با همکاری تعدادی از 

استادان و دانشجویان  برای مستند سازی تعدادی از آثار تاریخی شهر سبزوار اقدام کرده است.

آلودگی آب شرب ۴۲ هزار مشترک 
در نیشابور رفع شد

پیش بینی برداشت 9 هزار تن وش 
پنبه ازمزارع  سرخس

سوژه ها و خبرها

گزارش

ایشان زاده

 ســال 9۷ پــس از آغــاز بــه کارمجــدد کارخانه 
دوچرخــه ســازی قوچــان ایــن واحــد تولیدی 
همچنان با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در 
گردش دست وپنجه نرم می کند؛ مشکلی که به 
گفته مدیر اداره صنعت، معدن وتجارت قوچان 
ناشی از پایبند نبودن این واحد به تسویه بدهی 
به بانک صنعت و معدن اســت. بدهــی که حاال 
پس از گذشت چندین ســال بانک مدعی است 
به چهار میلیارد تومان رســیده اســت. از سوی 
دیگر طبق اظهارات نماینده شهرستان، آساک 
دوچرخ  در راه گرفتن تسهیات جدید  با مشکل 
تامین وثیقه روبه روســت.به گزارش خراســان 
رضــوی، مجتمــع صنعتــی دوچرخــه ســازی 
قوچان  فعالیت وتولید رسمی خود را در مهر ۷۷ 
به صورت شــرکت ســهامی عام، با سهام عمده 
بانک صنعت ومعدن و با ظرفیت اســمی تولید 
۳00 هزار دستگاه انواع دوچرخه در سال آغاز 
کرد؛ اگرچه محصوالت باکیفیت آساک دوچرخ 
در بازار مورد اســتقبال قرار گرفت، اما هنوز به 
تولید معین و رونق و سوددهی مناسب نرسیده 
بود که براساس برنامه پنج ســاله سوم توسعه و 
طرح خصوصی سازی شرکت های دولتی، در 
آخرین روزهای سال ۸۱ در مزایده ای به بخش 
خصوصــی واگذارشــد. هرچنــد در آن هنگام، 
مســئوالن وقــت شهرســتان و نماینــده مــردم 
درمجلس و خیلی از مردم  با این واگذاری موافق 
نبودنــد وآن را کاری شــتاب زده می دانســتند 
اما بــه هرتقدیر دوچرخه ســازی قوچــان بعد از 
واگذاری به بخش خصوصی هم در طی فعالیت 
هــای تولیدی خود، افــت و خیزهایی داشــت و 
مشکاتی مانند تعدیل نیرو و بروز مسائل مالی، 
ازجمله معوقــات حقــوق و دســتمزد کارگران 
و بدهــی هــای بیمــه ای وخدماتــی درنهایــت 

این واحد را دراســفند95 به تعطیلی کشــاند. 
ایــن تعطیلی بــا توجــه بــه اهمیــت کارخانه  به 
عنوان نمــاد صنعت شهرســتان و بــزرگ ترین 
کارخانه دوچرخه سازی خاورمیانه، برای مردم 
و مسئوالن شهرستان امری ناخوشــایند بود تا 
این که پس از ۱6 ماه تعطیلی، عاقبت با تاش 
وپیگیری های مســئوالن شهرســتان و مجتمع 
و اعطــای بخشــی از تســهیات درخواســتی 
کارخانه، با ترخیص قطعات وارداتی ازگمرک 
بندر و انتقــال بــه کارخانه و پرداخت قســمتی 
از بدهــی هــا، فعالیــت کارخانه درخــرداد9۷ 
ازسرگرفته شد و تاکنون ادامه پیداکرده است.

 مشکل فروش نداریم 	 
نماینده تام االختیار مدیرعامل کارخانه درگفت 
وگو باخراســان رضــوی  اظهارکرد: بعــداز راه 
اندازی مجدد کارخانــه، باتوجه به وضعیتی که 
پیش آمده بود شاید عده ای اصا باور نداشتند 
که این واحد دوباره به تولید وعرضه محصوالت 
برســدو با برخی ذهنیت های منفــی نیز حرف 
وحدیث هایی به گوش می رســید امــا ازهمان 
اول بــا بــه کارگیــری تعــدادی نیــروی جدید، 
بخش هــای تولیــد یکی پــس از دیگــری آماده 
شــد و ماشــین آالت و تجهیــزات آن در ســالن 
تولید بــه راه افتــاد ومحصــوالت باکیفیــت، به 
روز و متنوع، خیلی زود دربازار مورد اســتقبال 
قرارگرفت. اکنون هم مشکلی در فروش نداریم، 
اما مشکل عمده درکارتولید، نداشتن نقدینگی 
ودرنتیجه دشــواری درتهیه وخریــد مواداولیه 
وقطعــات موردنیــاز اســت. قلیچــی افــزود: 
باوجود تقاضاهــای زیاد برای خریــد وظرفیت 
باالی کارخانه درمیزان تولید، بانبود ســرمایه 
درگــردش، ناچاریــم قطعــات را باقیمــت های 
متفاوت و زیاد وبه مقدار محــدود بخریم که هم 
قیمت تمام شده افزایش می یابد وهم در عرضه 
محصوالت به خریداران در وقت معین مشــکل 

وتاخیر ایجاد می شود. وی گفت: از مدتی قبل 
تسهیات بانکی درخواست کرده ایم که نماینده 
مردم در مجلــس نیــز در تهران پیگیــری هایی 
کرده اما متاســفانه اعطای تســهیات تاکنون 
میسر نشده اســت.اگرچه بانک عامل هم برای 

پرداخت، دالیل ومقررات خاص خود را دارد. 

آساک دوچرخ؛ برندی نام آشنا	 
قلیچی تصریح کرد: آســاک دوچرخ نام تجاری 
محصــوالت دوچرخه ســازی قوچــان و برندی 
معتبــر و نــام آشناســت، به طــوری تعــدادی از 
عامان فروش در کشور اذعان دارند که با وجود 
محصوالت آســاک دوچــرخ، اغلــب خریداران 
با این نام آشــنا هســتند و برای خریــد آن تمایل 
بیشتری دارند وبه کیفیت آن اعتماد می کنند. 

رویکرد سرمایه گذاران	 
 نماینده مدیرعامل کارخانه  با اشاره به اشتغال 
۱۳0 نفــر نیــروی کار در ایــن واحد و اشــتغال 
غیرمســتقیم این صنعت گفت: تاکنون حقوق 
ودســتمزد کارگــران و حــق بیمــه ها بــه موقع 
پرداخت شده است. درباره بدهی قبلی به تامین 
اجتماعــی نیز بــا همراهی مدیران ومســئوالن 
مربوط پرداخت بدهی به صورت تقسیطی مقرر 
و برای بخشــودگی ها هم مذاکره شــده اســت 
و در مجمــوع نــگاه حمایتی به کارخانــه دارند. 
همچنین دستگاه قضایی شهرستان برای تداوم 

فعالیت وتولید کارخانه همراهی داشته اند.

ضرورت پایبندی مالک به تعهدات	 
مدیــر اداره صنعــت، معــدن وتجــارت قوچان  با 
تاکید بر لــزوم حمایت از تولیــد وتولید کنندگان 
گفت: دوچرخه ســازی قوچان  بعد از راه اندازی 
دوبــاره، تقاضای تســهیات بانکی بــرای تامین 
نقدینگی مورد نیاز را داشــته است  درحالی  که 
بانک صنعت ومعدن کشــور به عنوان ســهامدار 

عمــده و مالــک اولیه مجتمــع دوچرخه ســازی، 
مدعی بدهکاری کارخانه به این بانک شده ، چرا 
که خریدار به تعهد خــود در پرداخت بدهی عمل 
نکرده اســت و در نتیجه میزان بدهی طی ســال 
های بعد از واگــذاری با توجه به موارد افزایشــی 
و محاســباتی اکنون به حدود 40 میلیــارد ریال 
رسیده است. وهاب زاده افزود: اگرچه مدیرعامل 
کارخانه میــزان بدهی بــه این مبلــغ را نپذیرفته 
است اما دراین باره متاســفانه تاکنون هیچ گونه 
اقدام عملی نداشته و پیگیر نبوده است تا صحت 
وسقم موضوع مشخص شود و بدهی به هر شکل 
و میزانی تعیین تکلیف نشــده اســت. این مسئله 
به نوعی، بی تفاوتــی و پایبند نبــودن به تعهدات 
مدیریتی تلقی می شود. وی گفت: اصوال پایبندی 
به تعهدات درامر مدیریت، یکــی از نکات و موارد 
قابل توجه ومهم اســت. این تعهــدات ازجمله در 
دوچرخه ســازی قوچــان و درهــر واحــد دیگر به 
جز مســائل مالی، مواردی ماننــد حفظ وضعیت 
وشــرایط تولید، اشــتغال و دیگر موارد راشــامل 
می شود. وهاب زاده خاطرنشان کرد: با توجه به 
ادعای بانک صنعت ومعــدن برای بدهی و انجام 
نشــدن تعهد مدیرعامل کارخانه، چنین تصوری 
نیز درذهــن متبادر می شــود که بانــک بخواهد 
وضعیت بــه حالت قبــل بازگــردد یعنــی دوباره 
مالکیت واحد دراختیار بانک قرار گیرد. بنابراین 
اقدام جدی و پشــتکار مدیرعامل کارخانه دراین 
باره وروشن شدن موضوع وتعیین تکلیف بدهی، 

حتمی است.

تامین وثیقه	 
شوشــتری نماینــده مــردم قوچــان وفــاروج 
درمجلس نیز دراین باره گفت: آساک دوچرخ 
باتوجــه بــه مشــکل نقدینگــی، درخواســت 
تسهیات داشته است که چندی قبل درتهران 
پیگیرآن بودیــم و مراجعــات و مذاکراتی هم با 
مســئوالن امر صورت گرفت؛ اما یکی از موانع 
اعطای تســهیات، مشــکل مالی غیــر مرتبط 
با کارخانــه وهمچنیــن بدهی به بانــک عامل 
اســت که درهرحال بایــد این موضــوع تعیین 
تکلیف شــود.ضمن آن که پیگیری های جدی 
تــری در ایــن زمینــه از وی انتظار داریــم. وی 
افــزود: بــه طورکلی یکــی از مشــکات عمده 
واحدهای صنعتی، نداشتن وثیقه برای ارائه به 
بانک است که معموال اکثر واحدها در دریافت 
تسهیات با این مشکل مواجه می شوند.البته 
بانک نیز قوانین ومقررات خاص خود را دارد و 
انتظار است تســهیات اعطایی، برگشت پذیر 
باشد و به همین دلیل ســخت گیری می شود. 
از طرفی هــم توقــع برحمایــت از تولیدکننده 
و صنعت گر اســت. مدیــر عامل بانــک صنعت 
ومعدن کشــور در ســفر اخیر خود بــه قوچان، 
دربــاره دوچرخــه ســازی قوچــان اظهارکرد: 
در هر حال مســئول و مدیرعامــل کارخانه نیز 
باید کوشش الزم را از خود نشان دهد و برنامه 
داشته باشــد.ضمن آن که تجهیزات و فناوری 
در برخــی بخــش هــای این واحــد باید بــه روز 

رسانی شود.  

گزارشی درباره  وضعیت دوچرخه سازی قوچان پس از شروع به کار مجدد 

آساک دوچرخ درگیر تامین وثیقه و بدهی گذشته

برگزاری جشن میالد پیامبررحمت)ص( درتربت جام 
حقــدادی /همزمان با  هفته وحــدت و میادبا برکت 

پیامبررحمــت ومهربانی، جشــن وحــدت باحضور 
مســئوالن اســتانی وشهرســتانی،امامان جمعه و 
جماعات، فرمانداران،مســئوالن اجرایی،نظامی، 
ایثارگــران  شــهداو  انتظامی،امنیتی،خانــواده 
وقشرهای مختلف مردم شیعه و اهل سنت درمحل 
مجموعه مزار شیخ االسام احمد جامی شهرستان 
تربت جام برگزارشــد.دراین محفــل  وحدتی پس 
از اجــرای چند برنامــه متنــوع ازجمله ســرود، نت 
خوانی، شــعرخوانی و تواشیح   اســتاد حوزه علمیه 
اهل سنت تایباد گفت: مولود خجسته در۱2 ربیع 
االول  ســرآغاز تولدی جهانی و موجب ساختن یک 
تمدن بســیار بزرگ شــد.موالنا بهزاد فقهی افزود: 
تولد پیامبر اسام تبلور و نوید یک بیداری برای کل 

بشریت و تولدی برای تغییر و تحول شد و بشریت را 
از پرتگاه ها نجات داد چیزی که از تولدو بیداری آورد 
بشــرتا کنون تجربه نکرده بود.نماینده مردم تربت 
جام،تایباد،باخرزو صالح آباد با تبریک هفته وحدت 
گفت:پیامبر اکرم رســولی دلسوز،با محبت،امین، 
رحمــت للعالمیــن و از جنــس خــود مــردم بودند.
رحیمی جهان آبادی افزود: هفته وحدت یادآور یادو 
خاطره آخرین  پیام آور آسمانی است که بر وحدت، 
انســجام و اتحاد امت اســامی تاکید داشــتند.در 

ادامه مشاور اسبق رئیس جمهور در امور اهل سنت 
با تبریک هفته وحدت گفت :یکی از معجزات خداوند 
محبت رسولش در دل امت اسامی است به حدی 
که نظیرش در بین انسان ها تا االن دیده نشده است.
موالنا اســحاق مدنی افزود: پیامبر رحمت  جایگاه 
و مقام بشریت را به امت اســامی برگرداند و امروز 
متاســفانه ارزش های اســامی دردل مــردم تنزل 
یافته اســت و  اگر کسی به ســاحت مقدس پیامبر و 

ائمه  اهانت کند حاضرند جان خود را فدا کنند. 

بخشش پای چوبه دار 
ملکی- رئیس اداره زندان ســبزوار گفت: 

جوانی 24 ســاله در ســبزوار با بخشــش 
والدیــن مقتــول از اعــدام نجــات یافت.

محمد بســک آبادی، رئیــس اداره زندان 
ســبزوار به خراســان رضوی  گفــت:  این 
جوان قاتل در گذشــته بعــد از تایید حکم 
اعدامش دو بار تا پای چوبــه دار رفته بود 
ولی اجرای حکم بار اول به دلیل مصادف 
شدن با ایام شهادت یکی از ائمه اطهار)ع( 
و  در مرتبــه دوم  به علت بی هوش شــدن 
مــادر اعدامــی در زمــان اجــرای حکم به 
تعویــق افتــاد.وی افــزود:  در زمانــی که 
برای بار ســوم حکــم اعدام در حــال اجرا 
بــود و طناب دار بــه گردن قاتــل انداخته 

شــد پیگیری جمعی ازمســئوالن سبزوار 
از جمله اردمه، دادستان سبزوار و بعضی 
دیگر از خیران و مشاوران فرهنگی زندان 
که تــاش زیــادی بــرای بخشــش جوان 
توســط والدین مقتــول داشــتند، نتیجه 
داد  و در لحظه آخر اجــرای حکم والدین 
مقتول به جوان قاتل زندگی دوباره دادند 
و با خارج کــردن طنــاب دار از گردن این 
جــوان را بخشیدند.شــمس آبــادی پــدر 
مقتول که فرزندش را در حدود سال 92 
در درگیــری محله شــمس آباد  از دســت 
داده بود، در این باره بیان کرد: من با خدا 
معامله کردم و بنا به سفارش قرآن از خون 

فرزندم گذشتم و قاتل را بخشیدم.

 کشف ۳۵۸ کیلوگرم مواد مخدر
 در خواف 

 ۳5۸ کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک و حشــیش 
توســط  یگان هــای انتظامی خراســان رضــوی در خواف 
کشف و ضبط شد.به گزارش  پایگاه خبری پلیس، سردار 
محمد کاظــم تقوی فرمانــده انتظامی خراســان رضوی 
گفت:   پس از شناسایی دقیق مســیر انتقال موادمخدر و 
هماهنگی با مقام قضایی، تیم های عملیاتی پلیس مبارزه 
با مواد مخدر به محل اعزام شدند و اقدام به کنترل محورها 
کردند.وی اضافه کرد: یگان های عملیاتی پلیس موفق به 
شناسایی یک دستگاه خودروی پژوپارس حامل موادمخدر 
شــدند.وی گفت: ماموران بعــد از توقف این خــودرو و در 
بازرســی از آن، 25۷ کیلوگــرم تریــاک و ۱0۱ کیلوگرم 
حشــیش از قاچاقچیــان کشــف کردند.تقوی افــزود:دو 

سوداگر مرگ در این رابطه دستگیر شدند.



بریده کتاب

چرا دکترها همیشــه مورد احترام هستند؟ 
به عقیده مــن تنهــا دلیــل این موضــوع این 
اســت که آن هــا در امــری خــاص متخصص 
هستند که دیگران از آن بی اطالعند؛ چرا یاد 
نویسندگانی چون »داستایوفسکی«، »کامو« 
و »کافکا« همچنان زنده است؟ به دلیل این 
که آن ها توانســتند به باالترین سطح دانش 
ادبیات برسند و در آن تخصص داشته باشند، 
مرتبه ای که دیگران به آن نرسیدند. پس مهم 
نیست که رشته شما چه باشد، سعی کنید در 
رشته خود بهترین باشــید و اگر می خواهید 
بدانید از کجا باید شــروع کنید، می توانم به 
شــما بگویم خودتــان را غرق کارتــان کنید. 

ایده هــای نــو، درک و دانش به 
کسانی می رســد که فکرشان 

تنها معطوف به آن کار است.

سنگفرش هر خیابان از طالست  

نوشته: کیم وو چونگ  

ترجمه: آرمین هدایتی  

دیالوگ ماندگار

آدم حق انتخاب داره و همین انتخاب هاست 
که از اون، یه آدم می سازه.

شرق بهشت  

کارگردان: الیا کازن  

ضرب المثل خارجی

   التین:  ممکن است بشــود به حقیقت تو 
سری زد، ولی هرگز نمی توان خفه اش کرد.

   فرانسوی:  اگر مار را می کشی، بچه اش 
را هم بکش.

  آرژانتینــی:  کســی کــه حــرف مــی زند 
می کارد و آن که گوش می دهد، درو می کند.

  آلمانی: کسی که خوب فکر می کند، نیاز 
نیست زیاد فکر کند.

دیکشنری

For good

Permanently; indefinitely; forever 
برای همیشه

مثال:
Anna decided it was best to leave 
John for good 

آنا تصمیم گرفت بهتریــن کار اینه که جان رو 
برای همیشه ترک کنه.

This time I'm going to stay for good
این بار می خوام برای همیشه بمونم.

دور دنیا   

تقویم

تاریخ

آب و هوا

امروز

تفأل

حافظ

تفسیر نـور

در آیه60 سوره یونس می خوانیم:

وَن َعَلی ا... اْلَكــِذَب َیْوَم  ِذیَن َیْفَتــرُ َوَما َظنُّ الَّ
ــاِس َوَلِكنَّ  اْلِقَیاَمــِة ِإنَّ ا... َلــُذو َفْضــٍل َعَلی النَّ

َأْكَثَرُهْم اَل َیْشُكُروَن 
كســانی كه به خــدا دروغ می بندنــد، )درباره  
مجازاِت( روز قیامت چه گمانی دارند؟ همانا 
خداوند دارای بخشش و احسان بر مردم است، 

ولی بیشترشان سپاس گزاری نمی كنند.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   افترا بســتن بــه خداوند، مجــازات دارد. 
نباید به مهلت دادن خدا در دنیا مغرور شویم 

و از دادگاه قیامت غفلت كنیم.
   تحریــم نعمت هــای حــالل الهــی، هــم 
محرومّیــت دنیــوی دارد، هم شــرمندگی و 

عقوبت در قیامت.
   در بهره منــدی از نعمت هــای الهــی، نــه 
افراط بایــد كرد، نه تفریط. نه غرق شــدن در 
شــهوت ها و مادّیــات، نــه پرهیــز از نعمت ها 

ومحروم بودن از كامیابی های حالل.
   نعمت ها، فضل خداست نه طلب ما، پس 

باید سپاس گزار باشیم.
   تحریم حالل های الهی، نوعی ناسپاسی 

است.

ضرب المثل فارسی

دیواری از دیوار من کوتاه تر گیر نیاوردید؟
وقتی کســی احســاس کنــد در میــان جمع 
مظلوم واقع شــده و انگشــت اتهام به ســمت 
اوســت، مــی گویــد: »دیــواری از دیــوار من 
کوتاه تــر گیــر نیاوردیــد؟« کنایــه از ایــن که 

باالرفتن از دیوار کوتاه، کار سختی نیست.

حکمت روز

از بندگی کم نگذارید
مبارزه با نفس، دشوارتر از مبارزه با شیطان 
اســت. در این مبارزه همواره بایــد خدا را در 
سحرگاهان صدا بزنید و از او کمک بخواهید. 
هرچقدر ایمــان مومن ترقی کنــد، غصه ای 
بر او مســلط می شــود که نکند حجابی بیاید 
و بیــن او و محبوبــش جدایی افکنــد. اگر در 
زندگی تان شکاف هایی هست، دلیل آن این 
 است که از بندگی  تان برای خدای متعال کم 
آیت ا... حق شناس گذاشته  اید. 
پایگاه اطالع رسانی حوزه

حکایت

   ُاّم حســان، بانــوی زاهدی بــود كــه در خانه 
 اش جز یك پاره حصیر كهنه چیــز دیگری یافت 
نمــی شــد. بــه او گفتنــد: »اگــر از بســتگانت 
درخواست كنی، كمك خواهند كرد.« گفت: »من 
دنیا را از مالك آن درخواســت نمی كنم، چگونه 

از دیگران كه قدرتی ندارند، چیزی بخواهم؟«
   پارســایی را دیــدم در كنــار دریا كــه زخمی 
داشــت و به هیچ دارو خوب نمی شــد. مدت ها 
 در آن حال بود و همچنان شــكر خــدای تعالی 
می گفت. از او پرســیدم: چرا شكر می گویی؟ 
گفت: شــكر آن كه به مصیبتی گرفتــارم، نه به 
گلستان سعدی معصیتی. 

علم به زبان ساده

چرا خواب شب مهم است؟

اگر شــما هــم از آن آدم هایی هســتید که شــب 
بیداری را به خاطر سکوت و آرامش، به خوابیدن 
و اســتراحت ترجیح می دهید بد نیســت کمی 
بیشــتر به این موضوع دقت کنید. بیدار ماندن 
در طول شــب و جبــران آن در روز بســیار برای 
بدن خطرناک است. شــاید خطرات آن همین 
امروز به نظر نیاید ولی در دراز مدت تاثیر منفی 
آن را خواهید دیــد. پزشــکان می گویند حدود 
ساعت ۱۱ شب تا 4 صبح، برخی هورمون هایی 
که برای ســالمت بدن بســیار ضروری هستند 

در خواب ترشــح می شــوند و اگر فــردی در این 
ساعات بیدار باشد، این هورمون ها نمی توانند 
بــه طــور مناســب در بدنش ترشــح شــوند. اگر 
زیاد دچار بیماری هایی مثل ســرماخوردگی و 
آنفلوآنزا می شــوید، یکی از دالیلش کم خوابی 
شــبانه اســت. افزایش اســترس و اضطــراب و 
افســردگی در طول روز نیز از نشــانه های دیگر 
کم خوابی است، چون خواب شب هورمون های 
استرس را متعادل  و سالمت سیستم عصبی را 
رازیک تامین می کند. 

سه شنبه
21 آبان 1398

14 ربیع االول 1441
8 صفحه  |    شماره 4269

21 آبان 1274 | تولد نیما یوشیج، پدر شعر نو 12 ربیع االول 1366 ه ق | رحلت آیت ا... طباطبائی قمی
آیت ا... طباطبائی قمی از مراجع تقلید شیعه و زعیم حوزه علمیه خراسان بود. ایشان پس از اعالم 
کشف حجاب از سوی رضاشاه، به نشانه اعتراض راهی تهران شد تا با شاه مالقات کند. همزمان با 

بازداشت این مرجع تقلید، مردم مشهد در مسجد گوهرشاد قیام کردند.

علی اسفندیاری كه بعدها به »نیما یوشیج« معروف شد، در یكی از مناطق البرز به نام یوش، از توابع 
نور مازندران، دیده به جهان گشود. او 62 سال زندگی كرد و توانست معیارهای هزارساله  شعر 

فارسی را با شعرها و رأی های محكم و مستدلش، تحول ببخشد.

آشناترین غریب 
وصف آخرین منجی از زبان امام هشتم)ع(

امام رضا)ع( در پاسخ »ریان بن صلت« که می پرسد »آیا صاحب فعلی حکومت اهل 
بیت)ع( شــمایید؟« می فرماید:»من صاحب این امر هســتم، اما آن که زمین را پر از 
عدل می کند همچنان که پر از جور شده بود، من نیستم. و چگونه من با این ناتوانی 

جسمی که می بینی می توانم او باشم. به درســتی که قائم کسی است که به هنگام 
قیامش در ســن پیرمردان و با چهره جوانان ظاهر می شــود. عصای موســی و خاتم 
سلیمان، که بر آن ها درود باد، با اوست و او چهارمین فرزند من است. خداوند او را تا 
زمانی که بخواهد در پوشش خود غایب می سازد، سپس او را آشکار می سازد تا زمین 
را به وسیله او از قســط و عدل آکنده ســازد، آن چنان که پیش از آن، از جور و ستم پر 

عیون اخبارالرضا شده بود.«  
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مطالعه این صفحه

خلیج گواتر 
  خلیج گواتر یکی از زیباترین مناطق ایران و دورترین نقطه جنوب شرقی کشور است و زیبایی های منحصر به 
فرد طبیعی آن، هر گردشگری را به سمت خود می کشاند. بندر گواتر به انتهای جاده های ایران معروف و منطقه ای 
 هم مرز با پاکستان و جزو استان سیستان و بلوچستان است. اگر به این بندر زیبا سفر کردید، خواهید دید که در 
کنار جاذبه های طبیعی مانند جنگل های حرا و پرندگان مهاجر، یکی از قشنگی های این منطقه، مردم خونگرم 

آن هستند. مردمی که به  رغم زندگی در مناطق محروم، دلی بزرگ و قلبی مهربان دارند.

برگرداندن امانت، بعد از 42 سال
در  کتابخانــه  یــک  کتابــدار   | میــل  دیلــی 

بریستول با دیدن کتابی که بعد از 42 سال 
برگردانده شده بود غافلگیر شد. این کتاب 
کــودکان کــه پیــش از کریســمس ۱977 
قرض داده شــده بود، با ۱0 پوند پول و یک 
یادداشت معذرت خواهی در کتابخانه پیدا 
شد. در این یادداشــت نوشته شده بود: این 
کتــاب را در گاراژ پــدر و مــادرم پیــدا کردم 
و فکر کــردم که بایــد آن را پس بیــاورم. این 
۱0 پوند را بــه عنوان جریمــه و عذرخواهی 
من بپذیریــد. کارکنــان کتابخانــه در تکاپو 
هســتند که بازگرداننده کتاب را پیدا کنند 
و اعالم کرده اند که از او جریمه ای دریافت 

نخواهند کرد.

خطر مرگ در اداره
آدیتی سنترال | کارمندان یک اداره در هند که 

به خاطر ترس از فرو ریختن ســقف اداره روی 
 سرشــان، کاله ایمنــی موتورســواری بر ســر 
می گذارند، بــه تازگی توجهات زیــادی را در 
فضــای مجازی بــه خود جلــب کرده انــد. در 
عکس هایی که توســط رســانه هــای هندی 
منتشر شده، کارکنان اداره برق باندا با کاله 
های بزرگ ایمنی در حال کار هســتند که در 
ابتدا بیننده را به این فکر می اندازد که شاید 
طرفداران موتورســواری اند. اما واقعیت این 
اســت که آن هــا از ترس ایــن که ســقف اداره 
روی سرشــان خــراب شــود ایــن کار را کرده 
اند. کارمندان می گویند ســال هاست که به 
مسئوالن تذکر می دهند وضعیت ساختمان 
اداره خطرناک است اما کسی توجه نمی کند.

ناهار برای همه بچه ها
گودنیــوز |  مردی که خــودش فرزندی ندارد، 

پول ناهار بچــه های 9 مدرســه در فلوریدا را 
تقبل کرده اســت. اندرو لوی که در پالم بیچ 
زندگی می کند وقتی شنید که 400 بچه در 
فلوریدا به خاطر مقروض بودن نمی توانند در 
مدرســه ناهار بخورند، تصمیم گرفت کاری 
بکند. او به خبرگزاری ها گفت: »غذا چیزی 
نیست که فکر بچه ها را به خود مشغول کند.« 
بنابراین چکی بــه مبلغ 944 دالر نوشــت و 
به مدرســه داد. این حرکت او باعث شــد که 
دیگران هم به فکــر بیفتند و تــالش کنند در 
ایــن کار خیر ســهیم باشــند. انــدرو هم یک 
 کمپین راه انداخته که کمک های مالی را به 
مدرسه ها برساند تا مطمئن شود هیچ دانش 

آموزی گرسنه نمی ماند.

زنگ تفریح

شهر مینیاتوری
برای تماشای آثار »جاشــوا اسمیت« بهتر است از ذره بین اســتفاده کنید. این هنرمند از جزئیات فراوانی 
در دنیای مینیاتوری اش استفاده می کند. وی که استرالیایی اســت، عالقه زیادی به ساخت ماکت های 
میکروسکوپی دارد. آخرین اثر او رنگ و بوی زندگی شهری را در یک مدل بسیار کوچک به تصویر می کشد.

مهارت یک دقیقه ای

خودمراقبتی با چند عادت ساده اما مؤثر
 خــود مراقبتــی بــه جســم، ذهــن و روح مــا 
ســرزندگی مان  باعــث  و  می بخشــد  انــرژی 
می شود، احســاس خوشــبختی ما را بیشــتر 
می کند، رضایتمندی را در مــا افزایش می دهد 
 و باعث بهبود کیفیت روابط و سطح زندگی مان 
می شود. در این مطلب چند راهکار خودمراقبتی 

را با هم مرور می کنیم.
  نفس عمیق بکشید. تکنیک تنفس عمیق باعث 
بهبود گردش ِخون و افزایش هوشیاری می شود. 
اکسیژن اضافِی جذب شــده به مغز و عضالت ما 
نشاط می دهد و آن ها را فعال و سرزنده می کند. 
همین حاال یک نفس عمیق بکشــید. احســاس 

بهتری ندارید؟
    خوب بخوابید. از نظر برخــی افراد، خوابیدن 
نشــانۀ تنبلــی اســت و کم خوابیدن یــک ویژگی  
مثبت به حســاب می آید. امــا پژوهش های اخیر 

ثابت کرده اســت که خوابیدن به میزان کافی در 
ارتقای کیفیــت زندگــی و کار افراد بســیار مؤثر 
اســت. پس در خودمراقبتی، خواب کافی را در 

اولویت قرار دهید.
    مکمل مصرف کنید. به کمک پزشــک تان مواد 
مغذی موردنیــاز بدن تــان را شناســایی و مصرف 
کنید. کمبود ویتامین و مواد معدنی در بدن باعث 
بروز بی حالی و کسالت و مشکالت جسمی و روحی 
می شود. مثال کمبود ویتامین B۱2 احتمال بروز 
اضطراب را بیشــتر می کند و کمبود ویتامین D با 
بسیاری از بیماری ها مرتبط است. همیشه کیفیت 

و تأثیرگذاری مکمل های غذایی را درنظر بگیرید.
    به خودتان برسید. موهای تان را اصالح کنید. 
ناخن های تان را ســوهان بزنید. بــه ظاهر خود 
برسید و آراسته و تمیز باشید. آراستگی به شما و 

اطرافیان، حس بهتری القا می کند.

4 گوشه ایران

اختراع ظریف
گودنیوز |  یک دختر ۱4 ســاله برنــده جایزه 25 

هزار دالری بــرای یکــی از بهتریــن اختراعات 
 شــد. آالینــا گســلر کــه هنــوز بــه ســن گرفتن
 گواهی نامه رانندگی هم نرسیده، راهی برای 
دیدن نقاط کور داخل و بیرون خــودرو اختراع 
کرده. اختراع او شــامل یک دوربین کوچک در 
بیرون ماشین و یک پروژکتور کوچک در داخل 
است. وقتی که سیستم ماشین روشن می شود، 
این دوربین به صورت زنــده، از بیرون فیلم می 
گیرد و آن را طوری به پروژکتور منتقل می کند 
 که نقاط کور کامال قابل دیدن می شوند. آالینا 
می گوید وقتــی به فکر ایــن اختراع افتــاده که 
تالش مادرش را برای دیدن این نقاط از داخل 
ماشین دیده. او امیدوار است این اختراع به کم 

شدن تصادفات رانندگی کمک کند.

خاطرات سرخ

مبصر کالس
کانــال را رد کردیــم و بایــد از روی پــِل معلق رد 
می شدیــم. گلوله مثل نقل و نبات می ریخت روی 
سرمان. چند تا از بچه ها که رسیدند آن طرف پل، 
طناب پل باز شد. ایستادیم. یکی از بچه ها در آن 
سرما تا کمر رفت توی آب. طناب را نگه داشت تا 
همه مان از روی پل رد شــویم. مبصر کالسمان 
روزی روزگاری جنگی بود در مدرسه. 

 

در محضر بزرگان

فراسوی فروتنی
روزی گروهی از برادران عرب زبان که به حرم 
امام حسین)ع( آمده بودند، در نماز جماعت 
حاج آقا حســین قمی شــرکت کردند. بعد از 
اتمام نماز به حضور آقا رســیدند و گفتند: ما 
به شما اقتدا کردیم در حالی که اطمینان به 
صحت قرائت شما نداشتیم، چون اصل زبان 
شما فارسی است! حاج آقا حسین در پاسخ به 
آنان با تواضع و فروتنی فرمود: »من هم اینک 
 نزد شــما می نشینم و حمد و ســوره را قرائت 

می کنم تا مطمئن شوید.«
کتاب قامِت قیام  

.
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